
1 ١٣ April ١٠:٢٢ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

مدير التحرير: نائب مدير التحرير:سكرتير التحرير: المدير الفني: مسؤول الصفحة: قسم التصحيح:

الدوحة - [: أعلنت اللجنة المنظمة 
موافقة  عــن  المسرحي  الــدوحــة  لمهرجان 
سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري 

وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
ـــــفـــــنـــــون  وال

والــتــراث 
عــــلــــى 

بشكلها  الزين»  مسرحية «أم  عرض  إعادة 
الــجــديــد فـــي افــتــتــاح الــمــهــرجــان وتــكــريــم 
الــزيــن»  مسرحية «أم  فــي  شـــارك  مــن  كــل 
عندما  عاماً   ٤٠ قبل  المناعي  لعبدالرحمن 

عرضها  تــم 
عــــــــــــــــــــــــام 

١٩٧٥، وسوف يتم تكريم عدد من الفنانين 
مـــن بــيــنــهــم: ســعــاد عـــبـــداهللا وعــلــي مــيــرزا 
وغيرهم  صالح  وصقر  أبوجسوم  ومحمد 
شاركوا  والــذيــن 
فـــــــــــــــــــــــــي 

فــي  نــجــمــة  مـــســـرح  عـــلـــى  األول  عـــرضـــهـــا 
الدوحة، من طرف فرقة المسرح القطري 

آنذاك.
كما سيتم تكريم عدد من رموز المسرح 
بشيرعن  مـــرزوق  الدكتور  وهــم:  القطري 
هالل  سالم  وخالد  المسرحية  قطر  فرقة 
عـــن فـــرقـــة الــــدوحــــة الــمــســرحــيــة ويــوســف 
سلطان عن فرقة الوطن المسرحية وخالد 
الـــزيـــارة عــن فــرقــة الــغــد الــمــســرحــيــة، إلــى 
جانب تكريم سالم ماجد بتشريح من قسم 
المسرح بوزارة الثقافة والفنون والتراث، إلى 
جانب الفنان غانم السليطي الذي سيحظى 
بتكريم خاص وتنظيم ندوة حول مساره 
المنظمة  اللجنة  طــرف  مــن  المسرحي 
خاص  تكريم  عــن  فــضــالً  للمهرجان، 
في  شـــارك  الـــذي  الفني  الــطــاقــم  لكل 

العرض.

وزير الثقافة يكّرم أبطال «أم الزين»

أداء الفرق المسرحية تحت المراقبةأداء الفرق المسرحية تحت المراقبة الخليفي: التراث القطري
 مادة خصبة للمصورين

صفحات
٨

ناصر سهيم يطلق «أنا أهتم»

الدوحة - [:

 أكــــــد الــــفــــنــــان أحــــمــــد يـــوســـف 
الـــخـــلـــيـــفـــي رئـــــيـــــس الــجــمــعــيــة 
الــقــطــريــة لــلــتــصــويــر الــضــوئــي 

لمرحلة  وصــل  التصوير  فــن  أن 
مـــتـــطـــورة جـــــــًدا، تــــواكــــب الــنــهــضــة 

الشاملة التي تعيشها قطر، مشيًرا إلى 
أن المصورين القطريين نجحوا في أن 

يأسسوا للمدرسة القطرية في التصوير، التي أصبحت تضاهي وتنافس 
الذي  التنوع  المدرسة  هذه  وتعكس  واألوروبــيــة،  الصينية،  المدرسة 
خصبة  مادة  القطري  التراث  أن  معتبًرا  الخالبة،  طبيعتنا  به  تحظى 
القطرية  الجمعية  به  تقوم  الــذي  الكبير  بــالــدور  منوًها  للمصورين. 
خالل  من  الفنية،  الحركة  إثــراء  في  ومؤثر  فّعال  دور  من  للتصوير 
مستمر  بشكل  والتواصل  لمنتسبيها،  تقّدمه  التي  االسترشادي  الــدور 
في  التصوير  مجال  في  المتخصصة  الجهات  من  نظرائها  مع  وفّعال 
ساحة  يفيد  بما  التعاون  على  دائــم  بشكل  وتعمل  العالم  أنحاء  شتى 

التصوير الضوئي في قطر. 

ص ٤

ناصر  الفنان  كشف   :]  - الدوحة 
ســهــيــم لــــــ[ أنـــــه يــحــضــر حــالــيــا 

أهتم»،  «أنا  بعنوان  جديدة  ألغنية 
كلمات  من  عاطفية  أغنية  وهي 

الــــشــــاعــــر ريـــــــــاض الــــعــــوضــــي، 
وألــحــان بــدر الــــزوادي، وتوزيع 

أنه  إلــى  مشيرا  الــســكــران،  هــشــام 
تسجيل  مرحلة  من  حاليا  انتهى  قد 

يقومون  حين  فــي  الموسيقية  اآلالت 
حاليا بتركيب الكورال، ثم سيتم تركيب 

صوته خالل هذا األسبوع، ومطلع األغنية يقول: أنا أهتم بكل الناس 
وفيك إنت اهتمامي غير.

وقال سهيم سوف تبث األغنية بعد االنتهاء منها على عدة إذاعات 
صوت  وإذاعة  قطر،  إذاعة  المحلية  فمن اإلذاعــات  وخليجية،  محلية 
إم،  إف  وإمـــارات  إم،  إف  بحرين  الخليجية  اإلذاعـــات  ومــن  الخليج، 
منه  يطلبون  دائــمــا  المحطات  هــذه  أن  إلــى  مشيرا  إم،  إف  ومــاريــنــا 
وبعدد  باستمرار  إذاعتها  ويــكــررون  بها  ويحتفون  الجديدة  أعماله 
مرات كبير في اليوم، وهو ما يقدره من تلك اإلذاعات ويشعر تجاهه 

باالهتمام بالفن األصيل.

ذكريات: المرأة القطرية 
ُمبدعة شرط منحها الثقة
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شاركوما  والــذيــن 
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غازي يواجه هيفاء حسين في رمضان
الدوحة - [: اقترب المخرج أحمد يعقوب المقلة من االنتهاء من تصوير 

بطولته  فــي  يــشــارك  حيث  خــاتــمــتــي»،  أعــرف  أنــي  الــرمــضــانــي «لــو  المسلسل 
البطولة  ويــشــاركــه  حسين  غــازي  الفنان  والخليجية  القطرية  الــدرامــا  نجم 

الخليجية  الــدرامــا  فناني  من  كبيرة  نخبة  فيه  ويشارك  حسين،  هيفاء  النجمة 
الحليان،  ومرعي  الياسين،  وشهد  النمر،  المحسن  وعبد  أحمد،  سميرة  الفنانة  منهم 

عبداهللا بهمن، آالء شاكر، هدى حمدان، محمد ياسين، مروان عبداهللا، جاسم 
لـ [:  تصريحات  في  حسين  غازي  الفنان  وكشف  المناعي.  عليا  الخراز، 

االجــتــمــاعــيــة،  الــمــشــكــالت  مــن  عـــدًدا  يــنــاقــش  تــراجــيــدي  عــمــل  المسلسل  أن 
للكاتب اإلماراتي إسماعيل عبد اهللا، وإخراج أحمد يعقوب المقلة وإنتاج 

حسين. وهيفاء  غلوم،  حبيب 
تجّسد  إنها  حسين  هيفاء  الفنانة  قالت  المسلسل  في  دورها  وعن 

الُمسن،  بوالدها  باّرة  وهي  تدعى «منى»،  متفّوقة  فتاة  شخصية 
فعل  عن  تنفّك  ال  كما  بصحته،  والعناية  رعايته  في  تتوانى  وال 

إحــدى  فــي  عملها  خــالل  مــن  للجميع  الــعــون  يــد  ومــّد  الخير 
خيًرا  زرعت  كلما  أنها  المفارقة  لكن  الخيرية،  المؤسسات 
الحسبان،  فــي  يكون  ال  مــا  دائــًمــا  يحدث  إذ  شــًرا،  حصدت 
ترتطم  عندما  سيما  ال  عقب،  على  رأًســا  حياتها  وتنقلب 
وتتكّشف  األقنعة  فتتساقط  السيئة،  بالظنون  الحسنة  النوايا 

حقيقتها. على  الوجوه 
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من االنتهاء من تصويررر
بطولته  فــي  يــشــارك 
البطولة  ويــشــاركــه 

الخليجية  الــدرامــا  ناني 
الحليان،  ومرعي  الياسين،   

مروان عبداهللا، جاسمم
ي

لـ [:: صريحات 
االجــتــمــاعــيــة،  الت 

ب المقلة وإنتاج 

تجّسد  نها 
الُمسن، 
فعل

دى 
ًرا
،
م 
ف
م

الــدوحــة - [: أكــدت «ذكــريــات» 
مــخــرجــة األفــــالم ومــخــرجــة الــبــرامــج 
بــقــنــاة الــكــاس أنــنــا بــحــاجــة إلـــى بــذل 
مــجــهــود أكــبــر الســتــقــطــاب الــكــوادر 
ـــة لـــلـــعـــمـــل فـــــي اإلخــــــــراج  ـــّي ـــســـائ ـــن ال
في  جــًدا  قليالت  فهن  التلفزيوني 
هـــــذا الـــمـــجـــال، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
أن  على  قـــادرة  القطرية  الــمــرأة 
تُـــبـــدع فـــي هـــذا الــمــجــال ولــكــن 
تـــحـــتـــاج إلـــــى مــنــحــهــا الــثــقــة 
أن  إلى  مشيرة  والتشجيع، 
فتح المجال أمام الكوادر 
النسائية ومنحهن مزيًدا 
مـــن الـــفـــرص والـــدعـــم 
ـــوفـــيـــر  الــــمــــعــــنــــوي وت
فــــــــــرص اإلعــــــــــــــداد، 
والتدريب كفيل بأن 
يـُـغــّيــر الــواقــع بشكل 
إيـــجـــابـــي وتــنــضــّم 
كـــــوكـــــبـــــة كــــبــــيــــرة 
مـــــن الـــُمـــبـــدعـــات 
الـــــــقـــــــطـــــــريـــــــات 
إلـــــــــــــى مـــــجـــــال 
اإلعـــــــــالم بــكــل 

تخصصاته.

ص ٦

ص ص ٣٣



2 ١٢ April ٨:٤٢ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

مدير التحرير: نائب مدير التحرير:سكرتير التحرير: المدير الفني: مسؤول الصفحة: قسم التصحيح:

كتب - مصطفى عبد المنعم:

تــشــهــد بـــطـــولـــة «ســـنـــيـــار» الـــرابـــعـــة 
للحي  الــعــاّمــة  المؤسسة  تنظمها  الــتــي 
الــثــقــافــي «كـــتـــارا»، خـــالل الــفــتــرة من 
أبـــريـــل   ٢٥ وحـــتـــى   ٢٢
مجموعة  الــجــاري، 
مـــن الــمــســابــقــات 

هي  التي  اللفاح  مسابقة  مثل  الجديدة 
عبارة عن استخدام سمكة بالستيكية 
كــطــعــم فــــي الـــصـــيـــد، وســـتـــقـــام هـــذه 
ـــدشـــة «الـــبـــدايـــة»  الــمــســابــقــة يـــومـــي ال
والقفال «العودة» ٢٢ و٢٥ أبريل ٢٠١٥ 

كما ُخصصت لها جائزة.
الــغــوص  بمسابقة  يتعلق  فــيــمــا  أمـــا 
مسابقة  لها  أضيفت  فقد  اللؤلؤ  على 

«الــــســــيــــب» وهــــــو الـــشـــخـــص الــــذي 

الغواص  ويسحب  المركب  فــوق  يكون 
المحار  لجمع  األسفل  في  يكون  الــذي 
الحبل  بهّز  اإلشــارة  يُعطية  أن  بمجرد 
الذي يربطهما، باإلضافة إلى مسابقة 
أفضل غواص ويتم اختياره على أساس 
جلبه ألكبر كمية محار بغوصة واحدة.

الشروط  أهــم  اللجنة  أعلنت  كما 
الــفــنــّيــة وآلـــيـــة الــتــحــكــيــم الــتــي 
البطولة،  في  تطبيقها  سيتم 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أشــــار 

التحكيم  لجنة  رئــيــس  الــجــيــدة  جــهــاد 
أحد  هو  التحكيم  أّن  إلــى  البطولة  في 
أســبــاب نــجــاح الــبــطــولــة.. وقـــال: «لقد 
ــنــا فـــي بــطــولــة ســنــيــار إلــــى هــذا  وصــل
والتطّور  والتمّيز  النجاح  من  المستوى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــلـــيـــج كـــلـــه بــفــضــل 
وصل  حيث  والنزيه  الــعــادل  التحكيم 
ــــى ١٠٧  عــــدد الــمــحــامــل الــمــســجــلــة إل
الُمطرد  التطّور  يؤكد  ما  وهو  محامل 
وإشعاع البطولة وُسمعتها الطيبة التي 

ـــــشـــــجـــــع عـــلـــى  تُ

المشاركة فيها».
وبعد  الُمشاركين  جميع  وسيخضع 
اســتــيــفــاء الــشــروط الــقــانــونــيــة الــخــاّصــة 
في  البطولة  في  للمشاركة  بالتسجيل 
وصحّية  فنّية  اختبارات  إلى  أبريل   ١٩
المجموعة  تحديد  إثــرهــا  على  سيتم 
النهائية من الُمتسابقين للمشاركة في 

مسابقات بطولة سنيار٢٠١٥.
وتـــهـــدف بــطــولــة ســنــيــار بـــاألســـاس 
إلحــيــاء تــراث األجـــداد وكــل مــا يرتبط 
بـــه مـــن قــيــم الــصــبــر والــتــحــّمــل 
النفس  عــلــى  واالعـــتـــمـــاد 

فــي الــبــحــث عن 
الرزق.

كتب - أشرف مصطفى:

العبيدان  الرحمن  عبد  الفنان  كشف 
للتصوير  القطرية  الجمعية  تبني  عــن 
الضوئي مشروًعا جديًدا يهدف إلحداث 
ـــتـــواصـــل بــشــكــل مــتــكــامــل  حـــالـــة مــــن ال
مــــع مــنــتــســبــي الــجــمــعــيــة، وذلــــــك عــبــر 
تــدشــيــنــهــم مـــؤخـــًرا لــمــوقــع إلــكــتــرونــي 
قد  متنوعة  أقــســام  على  يحتوي  جديد 
تغني في المستقبل عن طريقة التعامل 
تعتمد  والــتــي  المصورين  مــع  التقليدية 
عــلــى تــســلــيــم أو تــســلــم الـــصـــور بــالــيــد، 
وذلــــك فــي إطــــار الــمــشــاركــات الــدولــيــة 
إلى  التصوير،  مسابقات  في  والمحلية 
إقامة  في  التجارب  بعض  إقامة  جانب 
من  الــفــوتــوغــرافــي  للتصوير  مسابقات 
خـــالل شــبــكــة اإلنــتــرنــت بــحــيــث يــرســل 
ويتم  الموقع  على  أعمالهم  المتسابقون 
أيًضا التحكيم من خالل اإلنترنت، كما 
والــدورات  للورش  التسجيل  أيًضا  سيتم 
التسجيل.  بأسبقية  الــمــوقــع  خــالل  مــن 
مشيًرا إلى أن الجمعية قصدت أن يأتي 
متكامل  أرشيف  بمثابة  الجديد  الموقع 
بعرض  خالله  من  سيقوم  الذي  للفنان 
يتم  صفحة  في  متكامل  بشكل  أعماله 
على  وتــحــتــوي  مــصــور  لكل  تخصيصها 
عدد من أعماله. وقال: جاٍر العمل على 
قدم وساق إلدخال أكبر كم من األعمال 
ومــازال  الجمعية،  لمصوري  اإلبــداعــيــة 
والتنقيح،  الــتــحــديــث  طـــور  فــي  الــمــوقــع 

مضيًفا: إن تلك الخطوة تجعل جمهور 
التصوير الضوئي ومتذوقيه على تواصل 
الجمعية  مــصــور  أعــمــال  بــأحــدث  دائـــم 
من  العديد  فــي  التجول  مــن  وتمكنهم 
عبر  للمصورين  الشخصية  الــمــعــارض 
من  الــتــحــّرك  وبــــدون  اإلنــتــرنــت  شبكة 
أمــاكــنــهــم حــيــث ســيــقــوم الـــمـــصـــورون 

بتغيير صورهم من وقت آلخر.
تعمل  الــجــمــعــيــة  أن  الــعــبــيــدان  وأكــــد 
دائـــــًمـــــا عـــلـــى إحــــــــداث تـــطـــويـــر لــكــافــة 
تكنولوجيا  تطور  مع  لتتواكب  برامجها 
الــتــصــويــر فـــي جــمــيــع مــجــاالتــهــا، ونـــوه 
بطريقة  الــصــورة  حفظ  ضـــرورة  على 
الفكرية  الملكية  حقوق  أجــل  من  آمنة 
أن  الــضــروري  مــن  مضيًفا:  لمبدعها، 
يــســعــى الـــمـــبـــدع لــلــحــفــاظ عــلــى حــقــوق 

الوقت  وفــي  إلبــداعــه،  الفكرية  الملكية 
ذاتــــه تــمــكــنــه مـــن عـــدم ضــيــاع صـــوره، 
ــــمــــح إلـــــى أن هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــن  وأل
التقنيات الحديثة التي تلجأ لها الجمعية 
لتحقيق ذلك، كما لفت إلى أن الجمعية 
تواصل تقديم جهودها في إطار سعيها 
الـــدائـــم لــالرتــقــاء إلـــى أفــضــل الــدرجــات 
ال  أنها  مؤكًدا  الضوئي،  التصوير  بهواية 
تدخر جهًدا في سبيل تطوير منتسبيها 
في إطار اإلمكانيات المطروحة وقال: 
من  واســتــفــادة  للخبرات  تــبــادل  هــنــاك 
التي  الجمعية  خــالل  من  يتم  التجارب 

تفتح أبوابها للجميع على الدوام. 
أمــامــهــا  الــجــمــعــيــة  أن  إلـــــى  ـــفـــت  ول
أبرز  يكون  ربما  لكن  كبيرة  طموحات 
المادية  الكلفة  هي  تلقاها  التي  العوائق 

الــضــوئــي،  الــتــصــويــر  فــن  يحتاجها  الــتــي 
وهـــــو مــــا يــتــطــلــب عـــقـــد شــــراكــــات مــع 
المؤسسات التي يمكنها أن تستفيد من 
المجال  فــي  خاصة  الجمعية  مــصــوري 
السياحي، مشيًرا إلى أنه على الرغم من 
أحيانًا  حائالً  تقف  التي  المادية  العقبات 
للجمعية  الكبيرة  الطموحات  وجه  في 
يــســتــســلــم  ال  اإلدارة  مـــجـــلـــس  أن  إال 
أبـــــًدا، وبــالــفــعــل تـــم الــتــغــلــب عــلــى أكــثــر 
الصعوبات، وقال: نجحنا في أن نجعل 
لمحبي  انـــطـــالق  نــقــطــة  جــمــعــيــتــنــا  مـــن 
التصوير الضوئي من الشباب والشابات، 
كما أننا نحرص على ترتيب الرحالت، 
وأصـــبـــح لــلــقــطــريــيــن والــمــقــيــمــيــن من 
التجارب  من  العديد  الجمعية  منتسبي 
تزخر  قــطــر  أن  مــضــيــًفــا:  الــشــخــصــيــة، 

الــتــصــويــر  فــــن  أن  كـــمـــا  بــالــمــوهــوبــيــن 
ــًرا خــالل  ــي ــا كــب فـــي قــطــر أحــــرز تــقــدًم
المصورون  واستطاع  الماضية،  الفترة 
القطريون أن ينافسوا على أبرز الجوائز 
المتواصلة  اجتهاداتهم  بفضل  العالمية، 
لــتــحــقــيــق ذلـــــك، لـــذلـــك دعــــى عــبــيــدان 
للتعاون  المختلفة  والهيئات  المؤسسات 
تطوير  في  معها  وتساهم  الجمعية  مع 
ال  الجمعية  أن  إلـــى  ولــفــت  الــفــن.  هـــذا 
تدخر جهًدا في سبيل تطوير منتسبيها 
في إطار اإلمكانيات المطروحة وقال: 
من  واســتــفــادة  للخبرات  تــبــادل  هــنــاك 
التي  الجمعية  خــالل  من  يتم  التجارب 
تفتح أبوابها للجميع على الــدوام، حيث 
يجلس أصحاب الخبرة مع الهواة، ويتم 

االطالع على الصور.

مسابقات جديدة في سنيار الرابعة

معارض فوتوغرافية متكاملة على شبكة اإلنترنت
بهدف التواصل المستمر بين أعضاء الجمعية.. العبيدان:

wنحو مسرح        عربي

العربي  المسرح  خريطة  نتأمل   عندما 
فاننا ال نجد غير تجارب هزيلة، سواء من 
عليه  اكد  ما  وهــذا  الكيف».  او  الكم  حيث 
د. على الراعي في ادانته الستفادة الدراما 

العربية من الدراما الغربية.
 «كتب مارون النقاش وابو خليل القباني 
ويعقوب صنوع مسرحياتهم تحت ضغط 
واحــد،  وقــت  فــي  وحفزتهم  اذنــهــم  فكرة 
وهــــي: ان الـــعـــرب االقــدمــيــن لـــم يــعــرفــوا 
الذي  الغربي  المسرح  بهذا  عنوا  المسرح، 
اخذ  ثــم  ومــن  االغــريــقــيــة.  الصيغة  اعتمد 
هــــؤالء االبـــطـــال عــلــى عــواتــقــهــم ســـد هــذا 
الفنية  بالدهم  حياة  في  الرهيب  النقص 
وصنوع  النقاش  من  كل  اتجه  والثقافية، 
والقباني الى فن اوروبا المسرحي، واتخذوا 
وراسين  وجــولــدونــي  موليير  كتابات  مــن 
اعينهم  نــصــب  ووضـــعـــوا  تــحــتــذى،  نــمــاذج 
للمسرح،  صـــورة  بــالدهــم  فــي  ينشئوا  ان 
تحو من اذهان المثقفين ما علق بها من 
احتقار لنماذج المسرحي الشعبي التي كان 

تسلى بها الناس حتى ذلك التاريخ.
 اتــــجــــه كــــتــــاب الــــمــــســــرح الــــعــــربــــي اذن 
الـــى الــمــســرح الــغــربــي، احــتــضــنــوا صيغته 
لديهم  كــان  مــا  على  وفضلوها  اليونانية، 
من صيغ مسرحية متوارثة، واستتبع هذا 
المسرح  نصوص  على  زائــد  اعتماد  التجاه 
المسرحيون  الكتاب  فيها  اعمل  الغربي، 
واقتباسا،  واخــتــصــارا  تــرجــمــة،  اقــالمــهــم، 
لمتفرجيهم  وقــدمــوا  وتشويهما  وتعريبا 
عربية  صياغة  فــي  زائــفــا،  افرنكيا  ذهــبــا 
سطحية - اذا شئنا ان نعكس عبارة النقاش 
بــهــذا  الــعــربــي  الــمــســرح  وزاد  الــمــشــهــورة: 

ابتعادا عن نبض الجماهير.
التقييمية  االحــكــام  وتلك  النتائج   هذه 
الباحث  يملك  ال  الحديثة  العربية  للدراما 
مناقشتها  حق  يملك  وانما  يصادرها،  ان 

وان يأخذ عليها عدة مآخذ:
لصيغة  الــتــصــورات  هـــذه  تــجــاهــل   أوالً: 
الــــحــــوار بــيــن الـــمـــســـرح الـــعـــربـــي الــحــديــث 
والــمــســرح الــغــربــي، فــمــن الـــضـــروري كما 
المسرح  تطور  فهمي «تأمل  فــوري  يقول 
التي  الشبيهة  الظواهر  ضــوء  فــي  االصــيــل 

احلت مكانة في العالم المعاصر.
 ثانيا: تتمثل خطورة هذه التصورات في 
ترسيخ مفهوم ان المسرح العربي الحديث 
الــتــربــة  الـــى  ينتمي  ال  اي  مــغــرب  مــســرح 
الــعــربــيــة شــكــال ومــوضــوعــا، وبــذلــك تنفى 
المؤلف  من  االبداع  صفة  التصورات  هذه 
العربي،  المسرح  فــي  والممثل  والــمــخــرج 
سلبي  نــاقــل  مــجــرد  العربي  الفنان  ويــظــل 
وابداعه صورة ممنوحة ومشوهة لإلبداع 

الغربي.
وغيرها  الــتــصــورات  هـــذه  تــقــوم   ثالثا: 
يتناقض  مفهوم  على  الشبيهة  اآلراء  من 
تتفق  حين  الفنون،  فــي  التطور  مبدأ  مــع 
الظواهر  بــدايــة  الــى  الــعــودة  على  جميعها 
عربي  مسرح  لتأسيس  الشعبية  المسرحية 
دعوة  في  واضحا  هــذا  تجلى  وقــد  اصيل، 
يــوســف ادريـــــس فـــي الـــعـــودة الـــى الــســامــر 

كمسرح شعبي مصري.

ححححححححححححححححححححح         عععععععع
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من د 
ق ن 

ب الرحالت، 
قــيــمــيــن من 
التجارب ن

التي  الجمعية  خــالل  من  يتم  التجارب 
تفتح أبوابها للجميع على الــدوام، حيث 
ويتم الهواة، مع ة الخب أصحاب يجل

يــوســف ادريـــــس فـــي الـــعـــودة الـــى الــســامــر
كمسرح شعبي مصري.

التجارب  ن 
تزخر  قــطــر 

يجلس أصحاب الخبرة مع الهواة، ويتم 
االطالع على الصور.

 من أعمال الفنانة جميلة آل شريم

جميلة آل شريم

من الموقعمن معرض عبد اهللا فخرو

الدوحة - الراية

على  شريم  آل  جميلة  الفنانة  حالًيا  تعكف 
الجديدة  التشكيلية  األعــمــال  مــن  عــدد  إبـــداع 
بداية  انطالقه  المزمع  معرضها  إلــى  لتنضم 
تحت  لــلــفــنــون،  واقـــف  بــمــركــز  المقبل  الــشــهــر 
ـــــك فـــي أعــقــاب  عـــنـــوان «أصــــالــــة خـــيـــل» وذل
نادية  للفنانة  بالمركز  حالياً  القائم  المعرض 
المضاحكة، وأوضحت آل شريم أن المعرض 
الفلسطينية  الــفــنــانــة  فــيــه  وتــشــاركــهــا  ثــنــائــي 
في  تشارك  أنها  إلى  مشيرة  المزين»،  «ريما 
مــن ضمنها  الــمــعــرض بــمــا يــقــارب ٢٥ عــمــالً 
الذي  ذاتــه  المعرض  في  به  وشاركت  سبق  ما 
اإليطالية  فينوسا  مدينة  لجمهور  أعماله  قدم 
الشهر الماضي باإلضافة إلى عدد من األعمال 
ــإنــجــازهــا فـــي الــوقــت  الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــقـــوم ب
الــحــالــي داخــــل الــمــوضــوع ذاتــــه الــــذي يناقشه 
«أصالة خيل»، منوهة إلى أن المعرض الذي 
التعاون  إطار  في  يأتي  المقبل  الشهر  سينطلق 
بين جاليري «بورتا اتشيلوا» اإليطالي ومركز 

واقف للفنون بالفن العربي األصيل حيث سبق 
الماضي  مــارس   ٢١ يوم  المعرض  تقديم  وتم 
البحر  وثقافة  الــدراســات  «مركز  قاعات  في 
قلب  فــي  المعاصر»  للفن  المتوسط  األبــيــض 

مدينة فينوسا اإليطالية القديمة، تحت رعاية 
الــمــرأة  شـــؤون  ووزارة  بــاســيــلــكــاتــا،  مقاطعة 

اإليطالية، وبلدية فينوسا.
وأعـــربـــت الــفــنــانــة جــمــيــلــة آل شـــريـــم عن 

أن  مــؤكــدة  الدولية  المشاركة  بهذه  سعادتها 
للفنانين  يــتــيــح  لــلــفــنــون  واقــــف  ســـوق  مــركــز 
الــقــطــريــيــن عــبــر هـــذا الــتــعــاون آفــــاق عالمية 
المحلية.  الــســاحــة  على  االقــتــصــار  مــن  أرحـــب 
وعــــن مــشــاركــتــهــا بــالــمــعــرض أوضـــحـــت أن 
في  أصيله  عربية  ثيمة  حــول  تـــدور  أعمالها 
حضارتنا وثقافتنا وهي الخيل العربي، بما يُعد 
قصة أسطورية تاريخية لخيول الشقب وشعر 
تجريدي  أسلوب  عبر  وذلــك  الدولة،  مؤسس 
في  تنتهج  كما  النحتي،  الــرســم  فــي  تعبيري 

اللعب  أســـلـــوب  الــجــديــدة  أعــمــالــهــا 
الـــحـــر بــيــن الــغــائــر والـــبـــارز 

إلظهار  واللون  والشكل 
الثالث  والبعد  الكتلة 

ـــــــــخـــــــــدام  واســـــــــت
وســـــــــــــائـــــــــــــط 

متنوعة.
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فنانون يطالبون بمراقبة أداء الفرق المسرحية
بعد تدشين وزارة الثقافة لفرقتين مسرحيتين جديدتين

ــــــرت مـــــســـــارح ــــــأج ــــــت ـــــــو اس ـــــى ل ـــــهـــــا حـــــت ــــم أعـــــمـــــال ــــدي ــــق ــــت ــــة ب ــــب ــــال ــــط ـــــــرق م ـــــــف ــــــد: ال ــــــي ــــــورش ســـــعـــــد ب

ــــــــر ــــــــث ـــــــــــــس أك ـــــــــــــي ـــــــــعـــــــــمـــــــــل ول ـــــــــكـــــــــفـــــــــي ل ـــــــــــــح فــــــــــــــــايــــــــــــــــز: الــــــــــــــــدعــــــــــــــــم ي ـــــــــــــال ف

ــــة ــــمــــســــرحــــي ـــــة ال ـــــرك ـــــح ـــــال ــــم ب ــــحــــك ــــت ــــة ت ــــي ــــل ــــل ــــش مـــــحـــــمـــــد حـــــــســـــــن: ال

ـــة ـــي ـــــفـــــرق األهـــل ــــــواب مـــــع ال ــــــث ــــعــــقــــاب وال ــــدام ال ــــخ ــــت ــــم مـــــاجـــــد: ضـــــــــرورة اس ــــال س

عقدة فنيةعقدة فنية
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ـــــــرق ـــــــف ــــــد: ال ــــــي ــــــورش ـــــــرقســـــعـــــد ب ـــــــف ـــــــــد: ال ــــــــــــــــــيييي ــــــووووررررششش ــــــــــــــرت مـــــســـــارحســـــعـــــد ب ــــــأأججج ــــــت ـــــــو اس ـــــــــــــررت مـــــســـــارح ل ـــــــأأججج ــــــت ــــــو اس

فالح فايزمحمد حسنسعد بورشيدسالم ماجد

المنعم: عبد  - مصطفى  كتب 

ـــرقـــب تــســود  ـــت ـــفـــاؤل وال ـــت حـــالـــة مــــن ال
األوســــاط الــمــســرحــيــة بــعــد إعـــالن ســعــادة 
ــــــر الـــثـــقـــافـــة بـــــزيـــــادة أعـــــــداد الـــفـــرق  وزي
ـــيـــة فــــي قـــطـــر لــتــكــون  الـــمـــســـرحـــيـــة األهـــل
أربــــــع فـــــرق بـــــدال مــــن فـــرقـــتـــيـــن رســمــيــا 
الغد  وطـــن،و  فرقتي  تدشين  عبر  وذلــك 
مسرحية  بــعــروض  ســتــشــاركــان  والــلــتــيــن 
فـــي مــهــرجــان الــمــســرح الــمــحــلــي الــمــزمــع 
من  والعشرين  الثالث  في  فعالياته  انطالق 
يعتقد  مــن  هــنــاك  ولــكــن  الــجــاري،  الــشــهــر 
مؤطرة  تــكــون  أن  يجب  الــزيــادة  هــذه  أن 
قوانين  تفعيل  يتم  وأن  وقــواعــد  بضوابط 
وقـــــــرارات لــضــمــان فــعــالــيــة هــــذه الــفــرق 
وعـــدم تــأســيــســهــا فــقــط ومـــن ثــم االتــكــال 
عــلــى الــتــأســيــس واالنـــخـــراط فــي الــمــشــاكــل 
إلــى  االلــتــفــات  وعـــدم  الشللية  أو  اإلداريــــة 
اإلنـــتـــاج الــفــنــي، وهـــو األمــــر الــــذي يــطــرح 
اإلجابة  تم  لو  التي  التساؤالت  من  العديد 

. حدث  ما  تكرار  سنتجنب  عنها 

للمتهاونين» «تحذير 
ڈ مـــا هـــي الــضــمــانــات الــتــي يــنــبــغــي أن 

ماحدث؟ تكرار  لعدم  تتوافر 
الـــفـــنـــان  الـــــســـــؤال  هــــــذا  عـــــن  يـــجـــيـــب   -
ـــيـــس قــســم  والـــمـــخـــرج ســـعـــد بـــورشـــيـــد رئ
والتراث  والفنون  الثقافة  بــوزارة  المسرح 
عدد  زيــادة  قــرار  إن  يقول  الواقع  ويقول: 
أهلية  فــرقــة  أربــع  إلــى  المسرحية  الــفــرق 
وغير  إيــجــابــي  قـــرار  هــو  الــــوزارة  تدعمها 
يــتــحــقــق،  أن  ــا  ــتــظــرن ان ولــطــالــمــا  مــســبــوق 
أو  لتهاون  مجال  أي  هناك  فليس  لذلك 
فرقة  كل  على  ويجب  بالعمل  التزام  عدم 
دعم  على  تتحصل  الــتــي  الــفــرق  هــذه  مــن 
أن تــســاهــم فــي إيــجــاد مــوســم مــســرحــي، 
الثقافة  وزارة  إن  قــائــال:  رشيد  بــو  وحــذر 
ـــفـــرق بــشــكــل  كــمــا هـــي مــلــتــزمــة بـــدعـــم ال
مباشر ومن خالل تسديد إيجارات المقار 
ــتــزام بــأيــة مــشــاركــات خــارجــيــة لهذه  واالل
الــفــرق ســواء تــذاكــر طــيــران وإقــامــات وما 

تساهم  أن  جميعها  الــفــرق  فــعــلــى  شــابــه، 
طيلة  متميز  مسرحي  مــوســم  إيــجــاد  فــي 
الفرق  هذه  أن  بورشيد  وأكــد  السنة،  أيــام 
باإلضافة  اثنين  أو  عمل  بتقديم  مطالبة 
المسرح  مهرجان  في  يشارك  الذي  للعمل 
هذا  تنفيذ  أن  إلى  الفتا  سنة،  كل  المحلي 
األمر ليس باألمر الشاق خصوصا أن هذه 
الفرق تحصل على دعم أكبر من شركات 
مطالبين  يجعلهم  ما  وهو  الخاصة  اإلنتاج 
لعودة  المسرحي  الموسم  في  بالمساهمة 

السنة. أيام  طيلة  المسرحي  النشاط 
ووجـــه رئــيــس قــســم الــمــســرح تــســاؤالت 
أنتم  أين  قائال:  األهلية  المسرحية  للفرق 
مــنــذ انــتــهــاء مــهــرجــان الــمــســرح الــمــحــلــي 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي؟ ومـــــاذا قــدمــتــم لــلــســاحــة 
بعدم  يتحجج  من  أن  مؤكدا  المسرحية؟ 
أعمالها  عليها  لتقدم  للفرق  مسارح  وجود 
فــأنــا أقـــول لــهــم: هــل قــدمــتــم أعــمــاال ولــم 
تــجــدوا لــهــا مــســارح؟ ولــمــاذا ال تــتــقــدمــون 
بــمــشــاريــعــكــم وأعــمــالــكــم ونــتــبــاحــث ســويــا 
إليـــجـــاد مــوعــد مــنــاســب لــعــرض األعــمــال 
هذه  أن  وأشــار  الوطني،  قطر  مسرح  في 
حتى  أعمالها  تقدم  أن  عليها  ينبغي  الفرق 
لـــو اســـتـــأجـــرت مـــســـارح مـــن أجــــل تــقــديــم 
في  الفني  المشهد  وإثراء  مسرحية  أعمال 

قطر.

أوال» «المسارح 
الفرق؟ تلك  نجاح  متطلبات  هي  ما  ڈ 

- يـــجـــيـــب عــــن هـــــذا الــــســــؤال الـــمـــخـــرج 
والــفــنــان فــالــح فــايــز فــيــقــول: فــي الــبــدايــة 
قبل  الجيد  العمل  مناخ  لهم  نوفر  أن  يجب 
فكيف  األداء!  على  رقابة  عن  نتحدث  أن 
ســنــحــاســبــهــم وهـــم ال يـــجـــدون حــجــوزات 
في مسرح قطر، أو أن الدعم ال يكفي إال 
القضية  أن  فايز  أكــثــر،وأكــد  وليس  لعمل 
كان  وإن  الــفــرق  أعـــداد  زيـــادة  ليست  اآلن 
نتمناه  كــنــا  وجميعنا  ــا  ضــروري أمـــرا  هـــذا 
أمــاكــن  تــوفــيــر  هــي  األهـــم  قضيتنا  ولــكــن 
فأين  المجهزة!  الــمــســارح  وتوفير  للعمل 
ســنــعــرض أعــمــالــنــا وبـــالـــرغـــم مـــن وجـــود 

قطر  دولــة  فــي  اآلن  المسارح  مــن  العديد 
لألسف  ولكن  مختلفة  لجهات  والمملوكة 
ال يـــوجـــد هـــنـــاك تـــعـــاون فــيــمــا بــيــن هــذه 
تتعاون  أن  المفترض  من  والتي  الجهات 
للحركة  الخدمات  كافة  لتقديم  جميعها 
ومؤسسة  كتارا  مسارح  فهناك  المسرحية 
والقضية  وغــيــرهــا  الــريــان  ومــســرح  قــطــر 
من سيعرض على هذه المسارح واألولوية 
هامة  أخـــرى  قضية  أيــضــا  وهــنــاك  لــمــن؟ 
وهـــي الــمــوازنــات الــتــي تــجــبــر الــفــرق على 
فــي  وتـــقـــلـــص  نــفــقــاتــهــا  فــــي  تــخــفــض  أن 
األعــمــال  تــنــجــز  أن  تستطيع  حــتــى  األجــــور 
ألنـــهـــا مــحــكــومــة بـــمـــوازنـــة مـــحـــددة، كــمــا 
نبذل  التي  األعــمــال  عــرض  يتم  أن  نتمنى 
ثالثة  أو  أسبوعين  لمدة  كبيرا  جهدا  فيها 
ولــيــســت لــيــوم واحـــــد، ويــنــبــغــي أن يــكــون 

التي  ومسارحها  الخاصة  خشباتها  للفرق 
حقيقيا  حــراكــا  نــرى  حــتــى  عليها  ستعمل 
أربع  سنشاهد  ووقتها  المسرحية  للحركة 
أعمالها  ستعرض  خمسا  أو  مسرحية  فرق 
خيارات  هناك  وسيكون  الوقت  نفس  في 
أمام الجمهور وستخلق حالة من التنافس 
اإليــجــابــي وســيــعــود الــمــوســم الــمــســرحــي، 
قضية  نحسم  أن  ينبغي  أنــنــا  أعــتــقــد  لــهــذا 
المسارح ألن بناء المسارح هو األمر األهم.

األداء على  رقيب 
الــــفــــرق  عـــــــدد  زيـــــــــادة  جــــــــدوى  مـــــا  ڈ 

؟ المسرحية 
ــفــنــان والـــمـــخـــرج الــمــســرحــي ســالــم  - ال
ماجد يجيب عن هذا السؤال فيقول: أنا ال 
أضمن عدم تكرار ما حدث ولكن جميعنا 

مــع زيـــادة أعـــداد الــفــرق الــمــســرحــيــة ومــع 
بهدف  الجديدة  الفرق  من  المزيد  تكوين 
إثراء الحركة المسرحية المحلية، وأوضح 
أن وجود عدد كبير من الفرق المسرحية 
ســيــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي إيـــجـــاد فــرص 
ــلــعــديــد مـــن الــفــنــانــيــن وخــصــوصــا  عــمــل ل
الــشــبــاب وأيـــضـــا ســيــجــمــعــهــم داخــــل كــيــان 
ــتــمــون إلـــيـــه، مــؤكــدا  ــن يــتــجــمــعــون فــيــه وي
عــلــى دعـــم الــــــوزارة لــلــحــركــة الــمــســرحــيــة 
والــدلــيــل على ذلــك زيـــادة الــفــرق وإقــامــة 
الجميع  ودعــوة  المحلي  المهرجان  ودعم 
للكبار  المسرحية  األنشطة  في  للمشاركة 
التي  والشركات  الفرق  فجميع  الشباب  أو 
تـــشـــارك بــالــمــهــرجــان تــحــصــل عــلــى دعــم 
الـــوزارة وأعــتــقــد انــه دعــم مــنــاســب، وهــذا 
األمر ليس بمستغرب ففي كل دول العالم 
الــمــتــحــضــر مــثــل أمــريــكــا وألــمــانــيــا تــدعــم 
الــحــكــومــات الــفــرق الــمــســرحــيــة والــثــقــافــة 
تقدم  معيار  هــي  الثقافة  ألن  عــام  بشكل 
األمـــم وهـــي ســلــعــة لــيــســت مــربــحــة وإنــمــا 
نستثمر  ألننا  عليها  اإلنــفــاق  يتم  أن  يجب 

أبنائنا. عقول  بناء  أجل  من  فيها 
وحــــول قــضــيــة عـــدم وجــــود مـــســـارح أو 
ماجد:  ســالــم  قــال  للفرق  مــقــرات  تأجير 
متفرغ  شخص  إلــى  تحتاج  المسألة  هــذه 
تــــكــــون قـــضـــيـــتـــه هــــي الـــبـــحـــث عــــن قــطــع 
األراضـــــي أو الــمــقــرات الــمــنــاســبــة وتــكــون 
المتعلقة  المشكالت  كافة  إنهاء  هي  مهمته 
يــكــون  أن  ويـــجـــب  الــــمــــقــــرات،  بـــمـــوضـــوع 
في  المسرح  بأهمية  مؤمنا  الشخص  هــذا 
مهمة  عــاتــقــه  عــلــى  يحمل  حــتــى  المجتمع 
فنحن  الــعــقــبــات،  وتــذلــيــل  الــمــشــاكــل  إنــهــاء 
الخور  فــي  مــســارح  لدينا  يــكــون  أن  نتمنى 

والشمال. ودخان  والوكرة 
وعــــن الـــمـــخـــاوف مـــن تـــحـــول مــقــرات 
الـــفـــرق إلـــى أمـــاكـــن لــلــســهــر والــســمــر قــال 
ماجد: البد من إشراف قسم المسرح على 
التي  الجديدة  أو  الحالية  سواء  الفرق  تلك 
رقيب  هناك  يكون  أن  ويجب  إنشاؤها  تم 
ويثيب  يعمل  لــم  مــن  يعاقب  أدائــهــم  على 

دورية  تقارير  خالل  من  وذلك  يعمل  من 
تــكــون  ال  حــتــى  الـــفـــرق  تــلــك  أداء  تــتــنــاول 

«الورق». للعب  مكانا 

لشللية ا
ڈ بــاإلضــافــة الــى نــقــص الــمــســارح ...مــا 

المسرحية؟ الساحة  مشكالت  أبرز  هي 
هذا  عــن  حسن  محمد  الفنان  يجيب   -
ـــســـؤال قـــائـــال: لـــألســـف الــشــديــد الــشــلــلــيــة  ال
أصبحت هي التي تتحكم في المشهد وفي 
تدشين أية كيان جديد، وهي موجودة وال 
شخص  أي  ألن  ينكرها  أن  أحــد  يستطيع 
إدارة  أو  األمـــور  بــزمــام  ليمسك  سيتقدم 
سيحرص  تأسيسها  على  العمل  أو  الفرقة 
في المقام األول على االستعانة بأصدقائه 
في  سببا  سيكون  ما  وهو  إليه  والمقربين 
التأسيس،  مــع  األصــدقــاء  مــن  شلة  تكوين 
ــيــه  وســــتــــظــــل األمــــــــــور عــــلــــى مـــــا هـــــي عــل
خصوصا  المقهى  مــثــل  الــفــرقــة  وســتــكــون 
من  إال  بأحد  يستعين  لن  الشخص  هذا  أن 
معهم  يتعامل  من  أو  ومعارفه  أصدقائه 
بـــاســـتـــمـــرار وســــتــــدور الــــدائــــرة عــلــى هــذا 
األخير  الدرامي  العمل  تأملنا  ولو  المنوال، 
سنجد  قريبا  وسيعرض  إنتاجه  يتم  الذي 
ــيــرا مـــن الــمــمــثــلــيــن تـــركـــوه بــســبــب  أن كــث
يودون  عليه  القائمين  أن  وبسبب  الشللية 
أعتقد  أنا  لذلك  أصدقائهم،  مع  يعملوا  أن 
وهي  الدولة  بيد  يكون  أن  يجب  الحل  أن 
على  ينبغي  فــال  األمـــور،  هــذه  تنظم  الــتــي 
الدولة أن تساهم فقط في تأسيس الفرق 
أو  ألشخاص  إدارتها  أمور  تترك  ثم  ومن 
مجموعات بل يجب أن يكون لديها سلطة 
فــرقــة  كـــل  إدارة  فـــي  والـــحـــســـم  الـــتـــدخـــل 

الدولة. بدعم  تتمتع  موجودة 

من مسرحية الجنرال

توفير المسارح قضية تؤرق المسرحيين ضرورة تنشيط الحركة المسرحية على مدار العام
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الــذي  الــتــطــور  تصف  كيف  بــدايــة  ڈ 
يشهده التصوير الضوئي مؤخرا ؟

- الــتــصــويــر الـــضـــوئـــي تـــطـــور كــثــيــرا 
لدينا  وأصــبــح  الماضية،  الفترة  خــالل 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــشــبــاب الــذيــن 
يــمــتــلــكــون نـــظـــرة إبـــداعـــيـــة مــتــمــيــزة، 
حــتــى إنـــهـــم نــجــحــوا فـــي أن يــؤســســوا 
التي  التصوير،  في  القطرية  المدرسة 
التصويرية  المدارس  وتضاهي  تنافس 
األخرى على مستوى العالم كالصينية، 
القطرية  البيئة  إن  حيث  واألوروبــيــة، 
لها خصائص وسمات مميزة، والعديد 
مـــن الــجــمــالــيــات الــتــراثــيــة الـــتـــي بــرع 

المصورون في إبرازها بعدساتهم.
وأضــــــــــاف: بــــال شــــك فــــــإن تــتــطــور 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وظــهــور 
«االنــســتــغــرام» تــحــديــدا ســاهــم بشكل 
كــبــيــر فـــي فــتــح الــمــجــال أمــــام الــعــديــد 
مــن الــشــبــاب فــي دخـــول هــذا المجال، 

وعرض إبداعاتهم عبر تلك الوسائل.
ـــقـــوم بــه  ـــتـــي ت ـــــــدور ال ڈ ومــــاهــــو ال

الجمعية في دعم المصورين؟
- بــــال شــــك جــمــعــيــة الــتــصــويــر 
الــضــوئــي لــه دور كــبــيــر فــي دعــم 
الحركة الفنية، من خالل الورش 
المختلفة  التعليمية  والـــــدورات 
كما  للمبتدئين،  تــقــدمــهــا  الــتــي 
أنــهــا ال تــدخــر جــهــًدا فــي العمل 
الـــــــدؤوب الكـــتـــشـــاف وتــطــويــر 
المواهب الجديدة في التصوير 
الــفــوتــوغــرافــي والــعــمــل على 
وإرشادهم  مهاراتهم  صقل 
بشكل عملي وعلمي لكيفية 
اخــتــيــار مـــعـــدات الــتــصــويــر 
بكل  تعمل  أنها  كما  وفنون، 

المنتسبين  إلفــــادة  طــاقــاتــهــا 
والمتدربين، وهو ما أهلها أن 

تضع فن التصوير الضوئي القطري على 
الخريطة العالمية بعد أن بات أبناؤها 
ويشاركون  عالمية  جــوائــز  يحصدون 

في أهم المسابقات الدولية.
ثــانــي  ال  مــســابــقــة  وصـــلـــت  هـــل  ڈ 

للتصوير للعالمية ؟
لــلــتــصــويــر  ثــــانــــي  آل  ـــقـــة  مـــســـاب  -
الــضــوئــي عــالــمــيــة مــن الـــطـــراز األول، 
وهــــذا الــمــســتــوى لــيــس ولــيــد الـــيـــوم أو 

األمـــــس، بـــل إن هـــذه الــجــائــزة ومــنــذ 
على  حافظت  عاما   ١٤ منذ  تأسيسها 
الفنية،  وقــيــمــتــهــا  الـــدولـــي،  مــســتــواهــا 
كبير  بنجاح  تميزها  تــواصــل  أنها  كما 
عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي وتــصــنــيــفــهــا 
بــيــن الــمــســابــقــات الــعــالــمــيــة فـــي هــذا 
الـــفـــن، ومــــازالــــت تــتــمــتــع بــكــونــهــا من 
ناحية  من  العالمية  المسابقات  ضمن 

جوائزها المالية والعينية القيمة.
وأضاف: المسابقة ومنذ نشأتها في 
كانت  حيث  التطور،  إلــى  تسعى   ٢٠٠١
القطريين  على  مقتصرة  البداية  فــي 
وتــوســعــت بــعــد ثـــالث ســـنـــوات لتشمل 
وفي  األوســط،  والشرق  الخليج  دول 
بأسره،  العالم  على  انفتحت   ٢٠٠٦
ــيــا، كــمــا أن  واتــخــذت بــعــدا دول
الـــجـــائـــزة أصـــبـــح لــهــا امـــتـــداد 
وأفـــق واســـع وصـــدى دولــي 
كـــبـــيـــر يـــعـــكـــســـه اإلقـــــبـــــال 
المشاركة  على  المتزايد 
فــي كــل دوراتـــهـــا، التي 
تــــتــــجــــدد كــــــل عــــام 
عـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى 
والمحاور  األفكار 
واإلجــــــــــــــــــــــراءات 

التقنية.
 ٤ بــــــعــــــد  ڈ 
ســـــــنـــــــوات مـــن 
مـــــــــــــــعـــــــــــــــرض 
«الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــج 
حـــــــــــــــضـــــــــــــــارة 
وتــــــــاريــــــــخ» مــا 
الـــجـــديـــد الــــذي 
سوف تقدمونه 

العام القادم؟
«الــخــلــيــج   -
حـــــــــــــضـــــــــــــارة 

وتاريخ» أصبح من المعارض األساسية 
سنويًا  بــإقــامــتــهــا  الجمعية  تهتم  الــتــي 
عام،  لكل  المناسب  الموضوع  واختيار 
المواضيع  اختيار  على  نــحــرص  لــذلــك 

الـــــتـــــي تـــــبـــــرز الـــتـــنـــوع 
منطقة  فـــي  الــثــقــافــي 

مجلس التعاون.
 الـــنـــســـخـــة الــمــقــبــلــة 
ســــوف تــتــمــحــور حــول 
«األزيــــــــاء الــخــلــيــجــيــة، 
والـــهـــدف مـــن اخــتــيــار 
هو  المعرض،  موضوع 
تــنــوع وغــــــزارة األزيــــاء 
للنساء  ســواء  الخليجية 
دول  فــي  الـــرجـــال،  أو 

الصيف  مالبس  مثل  التعاون،  مجلس 
التراثية  والمالبس  الشتاء،  مالبس  أو 
الــقــديــمــة والــخــلــيــجــيــة الــحــديــثــة، من 
مالبس  إلى  المدن  سكان  أهل  مالبس 
ســـكـــان الـــبـــاديـــة، ومــــن مـــالبـــس أهــل 

ـــــى مــالبــس  ـــجـــبـــال إل ال
أهــــل الـــســـاحـــل مـــــروًرا 
بــمــالبــس أهــــل الــرعــي 
وكذلك  الزراعة  وأهل 
الــمــنــاســبــات الــعــديــدة 
مــثــل الـــــزواج واألعــيــاد 
والــمــنــاســبــات الــديــنــيــة 
واالجــتــمــاعــيــة والــعــيــد 
أن  كـــــمـــــا  ــــــوطــــــنــــــي،  ال
مجال  تركت  الجمعية 
الــــتــــصــــويــــر مـــفـــتـــوًحـــا 
ســــواء لــتــصــويــر األزيــــاء 

األصلي  مكانها  فــي  أو  طبيعتها  على 
أو فـــي االســـتـــديـــو، بــاســتــخــدام إضـــاءه 
صناعية،  إضاءة  باستخدام  أو  طبيعية 
الــمــعــرض  هـــــذا  أن  ــيــفــي  الــخــل ـــــــد  وأّك
التصويري  اإلبـــداع  إظهار  بهدف  يأتي 

الخليجية  لــألزيــاء  الــحــضــاري  لــلــتــراث 
للنساء  سواء  األزياء  تصوير  في  والتنوع 
تــصــور  أن  يــمــكــن  حــيــث  الــــرجــــال،  أو 
األزياء مع محاور مساعدة على سبيل 
مثل  الحصر  ال  المثال 
أو  المباني  أو  الطبيعة 
البورترية أو أي محور 

يراه المصور مناسبا.
دائـــمـــا  تــــحــــرص  ڈ 
عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــي 
األحـــــداث الــتــراثــيــة  .. 

لماذا ؟
الــقــطــريــة  الــبــيــئــة   -
غــنــيــة بـــالـــتـــراث الـــذي 
يــعــتــبــر مــــــادة خــصــبــة 
يلتقط  وأن  يبدع،  أن  في  مصور  ألي 
في  تتوفر  لــن  مميزة  صــور  بعدساته 
أي مــكــان آخـــر، لــذلــك أحـــرص دائما 
عــلــى الــمــشــاركــة ســــواء عــلــى الــمــســتــوى 
ــأكــثــر  ـــشـــخـــصـــي، حـــيـــث شـــــاركـــــت ب ال
مـــــــن مــــــعــــــرض مـــثـــل 
أو «رحــلــة  «الــقــاليــل» 
أو   ، الــــخــــيــــر»  فــــتــــح 
الفعاليات  خـــالل  مــن 
الجمعية  تقيمها  التي 
لــمــنــتــســبــيــهــا، وذلـــــك 
مــن أجـــل تــوثــيــق هــذه 

وتقديم  األحـــداث، 
صـــــــــــورة لـــلـــحـــيـــاة 

البحرية  أو  البرية، 
لــألجــيــال الــصــغــيــرة، 

وألهـــل الــمــديــنــة، كما 
بالمناظر  ومــلــيــئــة  جميلة  بــالدنــا  أن 
نبرزها  أن  مــنــا  تــحــتــاج  الــتــي  الــخــالبــة 
ونوثقها بشكل مرئي، والذي يعد أيضا 

نوعا من التسويق السياحي لقطر.

لتصويرية
كالصينية،
القطرية ة 
ة، والعديد
الـــتـــي بــرع

ساتهم.
ن تــتــطــور
ي وظــهــور
هــم بشكل
ام الــعــديــد
ذا المجال،

الوسائل.
ـــقـــوم بــه ت

ن؟
صــويــر 
دعــم 
ورش 
تلفة 
كما 
مل
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جوائزها المالية والعينية القيوهــــذا الــمــســتــوى لــيــس ولــيــد الـــيـــوم أو
وأضاف: المسابقة ومنذ ن
ح التطور،  إلــى  تسعى   ٢٠٠١
ا على  مقتصرة  البداية  فــي 
ووتــوســعــت بــعــد ثـــالث ســـنـــوا
األوس والشرق  الخليج  ددول 
العالم على  انفتحت   ٢٠٠٦٦
ــيــ واتــخــذت بــعــدا دول
الـــجـــائـــزة أصـــبـــح لــه
وأفـــق واســـع وصـــد
كـــبـــيـــر يـــعـــكـــســـه
على المتزايد 
فــي كــل دورا
تــــتــــجــــدد ك
عـــــــلـــــــى م
األفكار
واإلجـــــــ
التقنية
ڈ
ســـــــنــــ
مـــــــــــــــ
«الـــــــخ
حـــــــــــــ
وتــــــــار
الـــجـــد
سوف
العام ا
-
حــــــــــ

نجحنا في تأسيس المدرسة القطرية في التصوير
رئيس جمعية التصوير الضوئي.. أحمد الخليفي:

للكاتبة فاطمة المهندي

 التراث القطري 
مادة خصبة 
للمصورين

جائزة آل ثاني 
الدولية عالمية 

من الدرجة 
األولى

موسيـــــــــــقى

الطنبور:

طويل  بــأنــه  الــوتــريــة  اآلالت  بقية  عــن  يــمــتــاز 
وتــران،  فيه  يشد  بيضاوي،  صــنــدوق  ذو  العنق، 
نظيرتها  مــســاويــة  الــثــانــي  الـــوتـــر  نــغــمــة  تـــســـوى 
صوتًا،  األثقل  األول  الوتر  منتصف  من  الحادثة 
وقـــد يــشــد فــيــه ثــالثــة أوتـــــار، يــوضــع عــلــى زنـــده 
ومهمتها  الدساتين  تسمى  األوتـــار  مــن  ربــطــات 
بقسمة  النغم  منه  يؤخذ  النغمات،  أماكن  تعيين 
صنفان  وُعــرف  العود،  في  كما  باألصابع  أوتــاره 

من الطنبور:
ويحتوي  وتــران  النوع  لهذا  البغدادي،  الطنبور 
ضّيق  فهو  لــذلــك  دســتــانــا  عشر  ستة  على  زنـــده 
وبعض  البغدادي  الموال  إال  يؤدي  وال  المسافات 

النغمات البسيطة.
يختلف  أيًضا،  وتــران  له  الخراساني،  الطنبور 
هــــذا الــطــنــبــور عـــن الــطــنــبــور الـــبـــغـــدادي بــكــثــرة 
دساتينه حيث يصل عددها إلى ٣٠ دستانا بحيث 
الحديث  العصر  فــي  األلــحــان.  جميع  أداء  يمكن 
تسمى هذه اآللة «البزق» وقد اهتم بها األتراك 

اهتماًما بالًغا وطوروها.

القصبة:

أول آلة هوائية استعملها اإلنسان مصنوعة من 
عظام الحيوانات عند الشعوب وتعتمد على النفخ 
اآللة  بداخل  الهواء  عمود  اهتزاز  إلى  يؤدي  الذي 
اآلالت  أقــدم  من  المطلوب،  النغم  بذلك  فينتج 
الهوائية القصبة ومن أهمها المزامير ومنها أيًضا 

الشعيبية والبوق والقرن ومزمار الجراب.

«الطنبور والقصبة»

مصطلحات درامية

الــنــشــاز  يــعــنــي  أو «الـــعـــبـــث»  «الـــالمـــعـــقـــول» 
ومن  المعنى،  وانــعــدام  الــقــاعــدة،  عــن  والــخــروج 
طبيعة هــذه الــصــفــات، إثـــارة الــضــحــك، وإثـــارة 
األسى أيًضاـ وكان ألبير كامي، أول من استخدم 
مقالته  فــي  أو «الــعــبــث»  كــلــمــة «الــالمــعــقــول» 
«أسطورة سيزيف- ١٩٤٢» لوصف حال اإلنسان 

والتعبير عن فراغية وجوده.
مجموعة  كــتــابــات  على  المصطلح  أطــلــق  ثــم 
وأمريكا  أوروبــا  في  الدراما  مؤلفي  من  معينة 
ستينياته  وأوائل  الحالي،  القرن  خمسينيات  في 
ذات  مــا  حركة  فــي  جـــزًءا  يكونوا  لــم  أنهم  ومــع 
 - يجمعهم  كان  أنه  إال  ومعروف،  محّدد  اتجاه 
بشكل عام - إحساس حاد بالكرب والضيق إزاء 

عبثية األحوال التي يعيش فيها البشر.
ومع أن للمفهوم الحديث -لالمعقول- 
مسرحيات  بــعــض  فــي  جــــذوًرا 
ـــــــــيـــــــــديـــــــــس  يـــــــــوريـــــــــب
وأريستوفان.

الالمعقول - العبث

ي مبدعونمبدعون
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       كتب- هيثم األشقر:

 أكد الفنان أحمد يوسف الخليفي رئيس الجمعية 
القطرية للتصوير الضوئي إلى أن فن التصوير وصل 
لمرحلة متطورة جدا، تواكب النهضة الشاملة التي 
تعيشها قطر، مشيرا إلى أن المصورين القطريين 
نــجــحــوا فـــي أن يــؤســســوا لــلــمــدرســة الــقــطــريــة في 
المدرسة  وتنافس  تضاهي  أصبحت  التي  التصوير، 
الصينية، واألوروبية، وتعكس هذه المدرسة التنوع 
بالدور  منوها  الــخــالبــة.  طبيعتنا  بــه  تحظى  الــذي 
للتصوير  القطرية  الجمعية  به  تقوم  الــذي  الكبير 
من دور فعال ومؤثر، في إثراء الحركة الفنية، من 
لمنتسبيها،  تقدمه  الذي  االسترشادي  الدور  خالل 
من  نظرائها  مــع  وفــعــال  مستمر  بشكل  والــتــواصــل 
شتى  في  التصوير  مجال  في  المتخصصة  الجهات 
بما  التعاون  على  دائــم  بشكل  وتعمل  العالم  أنحاء 

يفيد ساحة التصوير الضوئي في قطر.
وأشار إلى أن جائزة آل ثاني للتصوير الضوئي، 
الدولي  المستوى  على  كبير  بنجاح  تميزها  تواصل 

الفن،  هذا  في  العالمية  المسابقات  بين  وتصنيفها 
على  المسابقات  ضمن  من  بكونها  تتمتع  ومازالت 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي مــن نــاحــيــة جــوائــزهــا الــمــالــيــة 

والعينية القيمة.
أما عن معرض «الخليج حضارة وتاريخ» أشار 
الخليفي إلى أنه أصبح من المعارض األساسية التي 
الموضوع  واختيار  سنويًا  بإقامتها  الجمعية  تهتم 
على  المجتمع  حــرص  مــؤكــدا  عــام،  لكل  المناسب 
اخــتــيــار الــمــواضــيــع الــتــي تــبــرز الــتــنــوع الــثــقــافــي في 

منطقة مجلس التعاون.
يترأس  الخليفي  أحمد  الفنان  أن  بالذكر  جدير 
الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية  إدارة  مجلس 
العديد  في  وشــارك  اآلن،  وحتى   ١٩٩٧ العام  منذ 
أقامتها  التي  والخارجية  الداخلية  المعارض  من 
المسابقات  مــن  الكثير  فــي  شـــارك  كما  الجمعية، 
مع  بــالــتــعــاون  الجمعية  نظمتها  الــتــي  الــتــصــويــريــة 
الجهات األخرى، وله مشاركات كعضو تحكيم على 

المستويين المحلي والعربي.... فإلي نص الحوار:

ـــــا الــــثــــقــــافــــي ـــــن ـــــوع ـــــن ـــــعـــــكـــــس ت ـــــــــــخ» ي ـــــــــــاري ــــــج حــــــــضــــــــارة وت ــــــي ــــــخــــــل «ال
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الفعاليات  خـــالل  ومع أن للمفهوم الحديث -لالمعقول- مــن 
الجمعية  تقيمها  لتي 
لــمــنــتــســبــيــهــا، وذلـــــك 
مــن أجـــل تــوثــيــق هــذه 

وتقديم  ألحـــداث، 
صـــــــــــورة لـــلـــحـــيـــاة 

البحرية  أو  لبرية، 
لــألجــيــال الــصــغــيــرة،
وألهـــل الــمــديــنــة، كما

بالمناظر  ومــلــيــئــة  لة 
نبرزها  أن  مــنــا  حــتــاج 
رئي، والذي يعد أيضا 

 السياحي لقطر.

ول ي هوم ن ع و
مسرحيات  بــعــض  فــي  جــــذوًرا 
ـــــــــيـــــــــديـــــــــس  يـــــــــوريـــــــــب
وأريستوفان.

«أعماق أندونيسيا».. دليل ثقافي وسياحي مهم
الــدوحــة - [: صــدر مــؤخــًرا كتاب 
«أعماق أندونيسيا» للكاتبة فاطمة المهندي 
والكتاب يشّكل خالصة تجربتها الشخصية 
وذلك خالل دراستها وحصولها على شهادة 
للراغبين  دلــيــالً  يُــعــد  أنــه  كما  الماجستير، 
مواضيع  يضم  حيث  أندونيسيا  إلى  بالسفر 
عدة تتعلق بثقافة وسلوك ومعتقدات شعب 
المناطق  أهــم  ذكــر  جانب  إلــى  أندونيسيا، 
كلها  جمعت  الــبــالد،  فــي  اآلمــنــة  واألســــواق 
في كتاب طبع في حجم متوسط من ١٤٣ 
الفصل  فــصــالً،   ١١ عــلــى  واحـــتـــوى  صفحة 
الــثــانــي  والــفــصــل  لــلــرحــلــة  الــتــجــهــيــز  األول 
الطعام  الثالث  والفصل  جاكرتا  في  التسوق 
والـــشـــراب والــفــصــل الــرابــع مــالمــح ثقافية 
الخامس  والــفــصــل  اإلنــدونــيــســي  للمجتمع 
التعليم  الــســادس  والــفــصــل  العملية  الــحــيــاة 
واللغات المستخدمة والفصل السابع تقاليد 
ـــــزواج والــفــصــل الــثــامــن الـــعـــالج والــفــصــل  ال

ـــقـــرى الـــتـــراثـــيـــة وأشـــهـــر الــجــزر  الـــتـــاســـع ال
والظواهر  الــعــادات  بعض  العاشر  والفصل 
مبادئ  عشر  الحادي  والفصل  االجتماعية 

الفونغ شوي.
ويـــتـــضـــّمـــن الـــكـــتـــاب خـــصـــائـــص بــعــض 
أعـــــشـــــاب الــــجــــامــــو بـــحـــيـــث يـــســـتـــطـــيـــع كــل 
بنفسه،  العشبية  خلطته  يصنع  أن  شخص 
عــدة  كــتــبًــا  تــوفــر  األنــدونــيــســيــة  فالمكتبات 
حول هذا الموضوع، فالمقيمون في جاكرتا 
يستطيعون شراء النباتات الطبّية من شاينا 
تاون جاالن بينتو بيسار، وفي هذه المنطقة 
توجد محالت األعشاب التي توّرد األعشاب 
جاكرتا،  مختلف  فــي  للصيدليات  الجامو 
وتباع أعشاب خاصة للرجال أيًضا، كما أن 
على  يحتوي  ألنه  هاًما  دليال  يعتبر  الكتاب 
عناوين أهم وأرقى الفنادق، أماكن التسّوق 
فـــي جـــاكـــرتـــا، الــطــعــام والــــشــــراب هــنــاك، 
ذكــرنــا،  مثلما  األعــشــاب  بعض  الــعــالجــات، 

القرى التراثية وأشهر الجزر، 
فـــالـــكـــتـــاب يــــعــــّرف بــشــواطــئ 
جــــــزيــــــرة بـــــالـــــي الـــشـــهـــيـــرة 
ـــســـادوا  كــشــاطــئ وســــانــــور ون

وشاطئ ميليوي الذي يقع في 
غرب جزيرة بالي وتربته سوداء 

بصخوره  ويتميز  البركانية  التربة  تشبه 
ليست  المنطقة  وهـــذه  والــكــبــيــرة  الصلبة 
الهندوس  الكهنة  يقصدها  وإنما  سياحية 
أخرى  عديدة  وشواطئ  طقوسهم  لتأدية 
مــمــيــزة مــنــهــا مــنــطــقــة بـــانـــجـــار لــلــمــيــاه 
الجوفية  الــمــيــاه  فيها  وتــتــوفــر  الجوفية 
وتشبه هذه المنطقة شياتر في باندونغ.
جــديــر بــالــذكــر أن الــجــهــة الــنــاشــرة 
لــلــكــتــاب هـــي الــــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم 
ـــــم تـــدشـــيـــنـــه ضــمــن  «نــــــاشــــــرون» وت
فعاليات النسخة السابقة من معرض 

الدوحة للكتاب.

اصداراتاصدارات
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ُسلَّمي رأِسي وسْيفي َقلَِمي
    وطريقي نحو أْحالمي َدِمي

فإذا كنَت بعلمي جاهالً
    اسأل الروم وكسرى العجم

إنني من أمة مسلمة
    سطعت كالشمس بين األمم

ال تسلني ما فعلنا إننا
    نحن نبراس الطريق المظلم

اسأل التاريخ عّنا كم هنا
    في ثناياه لنا من معلم

واجمع األرض تجدنا أينما
    وطئت رجلك كم من علم

جسًدا كنا وكًفا واحًدا
وفًما حًرا صريح الَكلِم

قوة كنا وكنا أمة
    وقفت فوق رؤوس القمم

إنما الدنيا كما تعرفها
    تجعل الرأس مكان القدم

قلب الدهر إلينا ظهَره
    فابِك ما شئت علينا واْلُطم

سلك الناس على مسلكنا
    وسلكنا نحن سلك الخدم

كل شيء حولنا حّولنا
غنًما تتبع راعي الغنم

نشتري آمالنا أحالمنا
من حوانيت (روزيتا) و(جمي)

أيهاالسائل عن أخبارنا
    ال تسلنا إننا ُصٌمّ ُعمي

نقتل الصرخة في أعماقنا
    ونجيد العيش بين الرمم

دونك الماضي وعاين حالنا
    نسحب اليوم ذيول الندم

ركبونا وامتطوا أكتافنا
    ولنا مازال بعض العشم!

وأنا في القلب عندي ُغّصة
    كيف ال تخرج غصبًا من فمي؟!

وأقول الحق فينا ما أرى
    أمتي تتبع درب الندم

إن من يبغي المعالي نالها
م     ليس بالدينار لكن بالَدّ

بينما الحاضر في مخدعه
نائم فوق سرير الّسقم

عينه ترنو إلى أبطاله
    ويد األبطال قيَد النُُّظِم

وحروف تشتهي لو أنها
    رقصت فوق سطور السأم

ملِّت األوراق من مرقدها
    واشتهى القرطاس مَسّ القلم

وتمّنى السيف في الغمد يًدا
    حرة القبضة فوق المعصم

تحمل الصخر وتحمي صخرة
ها منا كحِقّ الَحَرم     حُقّ

وبها من أهلنا طائفة
    مّلت الذل وآه األلم

وعلى لبنان حامت ثلة
    هدمت كل جميل القيم

وبالدي بمآسيها لها
    إنني من كل جرح أنتمي

فلها أكشف صدري عاريًا
    ولها أصعد رأس الهرم

كان ما كان وما زال بنا
َيم     شيمة من بعض باقي الِشّ

كم من األقالم هزت معصًما
    حركت بالسيف كل الهمم

فإذا شقشق فجر فأنا
    فيه عصفور شجّي النغم

وإذا أظلم ليل إنني
    فيه مصباح ينير العتم

وسأبقى راقبًا حتى أرى
    جبهتي تلمع بين األنجم

شعر

علي ميرزا محمود
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محمد  بــن  الــشــاعــرالــحــســيــن  قــصــيــدة  هــي 
ـــقـــصـــيـــدة الــــتــــي حــلــف  الـــمـــنـــبـــجـــي، وهــــــي ال
غلب  ثم  انتحالها  على  الشعراء  من  أربعون 
عــلــيــهــا اثـــنـــان هــمــا أبــــو الــشــيــص والــعــكــوك 

بعض الـــــعـــــبـــــاســـــيـــــان،  فـــي  وتــنــســب 

مة، لكن أول من ذهب  المصادر إلى ذي الُرّ
ثعلب  هو  لدوقلة  هي  القصيدة  هذه  أن  إلى 

٢٩١هـ. سنة  المتوفى 
الــقــصــة غــايــة فــي الــتــراجــيــديــا، وهـــي أنــه 
وقد  دعد  تدعى  نجد  في  أميرة  هناك  كان 
قطعت عهًدا على نفسها أن التتزوج إال لمن 
شاع  وقــد  قــصــيــدة،  أجــمــل  ولــهــا  بها  يكتب 
صيتها بين الشعراء في بالد العرب، 
وتـــوافـــدت الــشــعــراء مــن كل 
ـــفـــوز  ـــل حــــــــدب وصــــــــــوب ل
يفلح  لـــم  لــكــن  بـــــ»دعــــد» 
أحــــــٌد فــــي ذلــــــك، وكــتــب 

دوقـــــلـــــة الـــقـــصـــيـــدة 

الجزيرة  بطحاء  في  «دعد»  قاصًدا  وانطلق 
العربية، وفي طريقه لنجد وربى نجد ومن 
طلبًا  المسافات،  دوقلة  قطع  «دعــد»،  أجــل 
قابل  طريقه،  وفي  الجمال،  عن  وبحثًا  للوّد 

البعض. بعضهما  على  وتعارفا  أعرابًيا 
العرب؟ أخا  يا  أين  إلى  األعرابي  فسأله 

حمى «دعد». إلى  دوقلة  فقال 
قــــال األعـــــرابـــــي: هــــذا يــعــنــي أنــــك كــتــبــت 

ــــحــــمــــتــــك  وأعـــــــــــــددت نـــفـــســـك مــــل
األميرة؟ للقاء 

قـــــــــــــــــــــــــــــال 
دوقـــــــــلـــــــــة: 
أخا  يا  نعم 

العرب.
قـــــــــــــــال 

العرب. أخا  يا  إياها  اسمعني  اإلعرابي: 
عادة  من  وكــان  القصيدة،  دوقلة  فــروى 
الـــعـــرب حــفــظ الــشــعــر مـــن الــــروايــــة األولــــى 
فـــرغ  ولـــمـــا  الــــعــــرب،  رواة  مـــن  كــثــيــر  عـــنـــد 
ولكنه  اإلعـــرابـــي،  الــقــصــيــدة  أعــجــبــت  مــنــهــا، 
من  فطلب  األولى،  الرواية  من  يحفظها  لم 
ومـــازال  فــكــررهــا  عليه،  يعيدها  أن  دوقــلــة 
القصيدة.  اإلعــرابــي  حفظ  حتى  منه  يطلب 
عــنــدئــذ قـــام اإلعـــرابـــي وقــتــل دوقــلــة وحمل 
وصل  وعندما  لـــ»دعــد»،  قلبه  في  القصيدة 
من  شاعر  بقدوم  أخبروها  األمــيــرة  لبالط 
بـــالد بــعــيــدة، حــيــث نــســي اإلعـــرابـــي مــوطــنــه 

األميرة. بالط  في  حّل  عندما  األصلي 
يسمعها  أن  الــشــاعــر  مـــن  «دعــــد»  طــلــبــت 
وصل  أن  إلى  ويصدح،  يرتل  فبدأ  القصيدة، 
(وقــد  «دعـــد»  حفظته  القصيدة،  فــي  لبيت 
وحب  والمعرفة  الثقافة  من  قدر  على  كانت 
الــشــعــر) وبــعــد أن فــرغ اإلعــرابــي مــن تــالوة 

القصيدة،
زوجي. قاتل  فإنه  اقتلوه  قالت «دعد»: 

األمــيــرة  لــفــكــرة  الــبــالط  فــي  مــن  فتعجب 
وســـألـــوهـــا كــيــف عـــرفـــت أنــــه قــتــل زوجـــهـــا، 
فــقــالــت األمــــيــــرة، يـــقـــول هــــذا الـــشـــاعـــر فــي 

قصيدته
َوطني َفتَهاَمٌة  تُتِهمي  إِن 

نَجد الَهوى  يكِن  تُنِجدي  أَو 
لكنته  في  وال  تهامة  من  ليس  فاإلعرابي 

شيء من هوى نجد.
هــذه مــأســاة شــاعــر عــاشــق، وتــلــك حكاية 
الشعر.  بحور  فــي  الخلود  عــن  تبحث  أمــيــرة 
لــقــد صـــّح بــصــاحــبــنــا اإلعـــرابـــي قـــول الــعــرب: 

فكيه». بين  الرجل  «مقتل 

إلــى  يــوم  ذات  التميمي  عــبــدالــرحــمــن  نــزل 
الصائغ،  عند  ودخل  بنجد...  قرية  في  السوق 
صـــانـــع الــــذهــــب، فــلــفــتــت انــتــبــاهــه ابـــنـــة هــذا 
من  كبيرة  درجــة  على  كــانــت  فقد  الــصــائــغ... 
الجمال وتعلق قلبه بها ... فلم يعد يبرح دكان 
المطوع  عبدالرحمن  يسمى  كان  وقد  والدها، 

وهو  تدينه...  شّدة  من 
كـــــــــذلـــــــــك، 

ـــــه  ـــــكـــــن ول

يزّوجون  ال  البدو  كان  وقد  الفتاة،  تلك  أحّب 
وهـــــذا  مــــنــــهــــم،  ـــــزّوجـــــون  ـــــت ي وال  ــــصــــاغــــة  ال

عــبــدالــرحــمــن يــحــب الـــفـــتـــاة وال 
يـــبـــرح مـــكـــانـــه أمــــــام دكــــان 

له، انتبهت  حتى  والدها، 

شريطة  وتــزوجــهــا  والـــدهـــا  مــن  فخطبها 
مدة  ومضت  بينهما،  سًرا  زواجهما  يبقى  أن 
والــتــمــيــمــي فـــي رغــــد مـــع زوجـــتـــه، 
صديقتها  وأخـــبـــرت  فــحــمــلــت 
الــتــي أشـــــارت عــلــيــهــا أن ال 
لحفظ  ســـًرا  األمـــر  تبقي 
ــــدهــــا، فــانــتــشــر  حـــــّق ول
الــخــبــر وعـــرف إخــوانــه 
بــمــا حــصــل وحــضــروا 
لـــه بـــالـــقـــريـــة وقـــالـــوا 
للذهاب  نــريــدك  لــه 
مــــعــــنــــا، فــــرفــــض، 
ـــــــــروه،  فـــــــــأخـــــــــب
وخــــــرجــــــوا بــه 
مــــن الـــقـــريـــة 
وقـــــــصـــــــدوا 

البر.

األشجار  إحدى  في  غزاالً  رأوا  أن  وصادف 
سهمه،  أو  عصاه  سالحه:  أحدهم  فمّد  نائًما 
يريد  الــوقــت  ذلــك  فــي  متوفًرا  كــان  مــا  حسب 
يقتله  ال  أن  عبدالرحمن  فرجاه  الــغــزال  قتل 
فــقــد ذكــــره بــزوجــتــه، إال أنـــه لـــم يــســتــمــع له 
اآلن  عليك  إخــوتــه  لــه  فــقــال  ونــزلــوا،  وقــتــلــه، 
وهــو  عليه  فــأصــّروا  يــقــبــل،  فــلــم  تطلقها،  أن 
نــقــتــل  أو  تــطــلــقــهــا  أن  إمــــا  فـــقـــالـــوا  يـــرفـــض، 
مهلة  منه  فطلب  هــي،  أو  أنــت  إمــا  أحدكما، 
فابتعد  اهللا،  ويستخير  ركعتين  فيها  يصلي 
إلى  يبتهل  وأخذ  الركعتين  وصلى  قليالً  عنهم 

اهللا ثم كتب هذه األبيات.

ــــذي شـــب مـــتـــرف مــدى  يـــقـــول الــتــمــيــمــي ال
جاه زمانه  في  شيء  ما  العمر 

يــا ركـــب يــلــلــي مــن صــّحــي تــقــلــلــوا مــن نجد 
مداه المريف  للريف 

هباع  كل  على  وقوضوا  عكال  جو  من  رحلنا 
خطاه اليدين 

ما  أن  إال  مــالــه  واإلنــســان  الــدهــنــا  بنا  طــووا 
لقاه عليه  يكتب 

عن  حماه  مستظله  دوحة  في  جازين  لقوا 
ذراه السموم  لفح 

وال  العصا  وال  زرقــن  بــالــرمــح  فــال  خــذوهــا 
عصاه العقال  حبل  قلطوا 

ولــمــا أكــمــل عــبــدالــرحــمــن الــقــصــيــدة وقــع 
فانتظروا  ساجًدا...  يظنونه  وهم  وجهه  على 
وطـــال انــتــظــارهــم، فــلــمــا رفــعــوه وجــــدوه قد 

يقتلوه. أن  قبل  الحب  قتله  الحياة...  فارق 

الــــقــــصــــيــــدة الــيــتــيــمــة

ــــــــة الـــــصـــــائـــــغ ابــــــــن

لجراح العروبـة ..أنتمي

áMƒd á°üb

 كتب - محمود الحكيم:

شــارك  الــتــي  الــزيــن»  لــوحــة «أم  إّن 
بــهــا فـــي مــعــرضــه األخـــيـــر بــقــاعــة كال 
بــالــلــؤلــؤة تــعــبــر عـــن الـــمـــرأة الــقــطــريــة 
التقليدي  بلباسها  الــقــديــم  الــزمــن  فــي 
النساء  عــادة  هي  كما  بالذهب  متزينًة 
اللوحة  هــذه  وتحمل  الــوقــت،  ذاك  فــي 
كنا  التي  الطفولة  ذكــريــات  من  الكثير 
نــعــيــش فــيــهــا بــأحــيــاء تــســمــى الــفــرجــان 
روح  الفرجان  هــذه  على  تغلب  وكانت 

وكانت  االجتماعي،  والتكافل  المحبة 
في  نراها  التي  المرأة  صورة  هي  هذه 
أحيائنا وبيوتنا مرأة عصامية مكافحة 
ــنــفــس تــتــحــلــى بــكــل صــفــات  كــريــمــة ال
المرأة  الــذات،  ونكران  والعطاء  الوفاء 
الــقــطــريــة األصــيــلــة الــتــي كــانــت تحمل 
على عاتقها عبء تربية األبناء وتتعهد 
كان  والتدبير  والرعاية  بالعناية  البيت 
هــــذا قــبــل مـــوجـــة الـــخـــدم اآلســـيـــويـــات 
اللواتي دخلن على البيوت بمفاهيمهن 
وقيم  مفاهيم  فتساقطت  وتقاليدهن 

كثيرة.
إلـــى  الـــنـــاظـــر  أن  الـــمـــالـــك  وأوضـــــــح 
أريحية  بكل  تجلس  سيدة  يرى  اللوحة 
زيها  فــي  الفني  العمل  وســط  وعفوية 
غير  طبيعي  وكبرياء  بشموخ  التقليدي 
مــتــكــلــف، مــالمــحــهــا تــخــلــو مــن الــزيــنــة 
أم  نــظــرة  ولــهــا  والمساحيق  الصناعية 
وكل  يطالعها،  من  بقلب  تأخذ  حانية 
ذكــره  بأنه  عليه  علق  العمل  طالع  مــن 
تمثل  الـــصـــورة  فــهــذه  جــدتــه  أو  بــأمــه 
قسماتها  في  وتحمل  وجداتنا  أمهاتنا 

ومــالمــحــهــا قــســمــاتــهــم ومــالمــحــهــم، 
وســمــتــهــم الـــعـــام الــــذي يــعــكــس معاني 
الطيبة والهيبة والحنان والوفاء والقلب 
شعورهم  عن  الجميع  وأعــرب  الكبير، 
بــاالرتــيــاح والــمــتــعــة أمـــام هـــذه اللوحة 
بـــالـــذات وكــانــت هـــذه الــتــعــلــيــقــات تــدل 
على أن الرسالة التي أردت إيصالها قد 
وصلت بالفعل، والفن إذا لم يبعث على 
نوًعا  أصبح  للمشاهد  والمتعة  البهجة 
األنانية  مــن  ــا  ونــوًع الــذاتــي  العبث  مــن 

والتطرف في التشكيل.
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بعض الـــــعـــــبـــــاســـــيـــــان، فـــي  وقد وتــنــســب  دعد  تدعى  نجد  في  أميرة  هناك  كان 
قطعت عهًدا على نفسها أن التتزوج إال لمن 
شاع  وقــد  قــصــيــدة،  أجــمــل  ولــهــا  بها  يكتب 
صيتها بين الشعراء في بالد العرب، 
وتـــوافـــدت الــشــعــراء مــن كل 
ـــفـــوز ـــل حــــــــدب وصــــــــــوب ل

يفلح  لـــم  لــكــن  بـــــ»دعــــد» 
ذلــــــك، وكــتــب أحــــــٌد فــــي

دوقـــــلـــــة الـــقـــصـــيـــدة

البعض. بعضهما  على  وتعارفا  أعرابًيا 
العرب أخا  يا  أين  إلى  األعرابي  فسأله 

حمى «دعد». إلى  دوقلة  فقال 
قــــال األعـــــرابـــــي: هــــذا يــعــنــي أنــــك ك

ــــحــــمــــتــــك  وأعـــــــــــــددت نـــفمــــل
األمير للقاء 
قـــــــــــــــــــ
دوقـــــــــ
يا نعم 
العرب
قـــــ
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رغــــم أن الــســيــنــمــا بــقــيــت خـــرســـاء لــفــتــرة 
جعلها  محاوالت  أن  إال  والدتها،  بعد  طويلة 
تــتــكــلــم أو إدخــــــال الـــصـــوت عــلــيــهــا كـــانـــت ال 
عازفي  حرفة  ظهرت  البداية  ففي  تتوقف، 
حي  بــعــزف  الــعــرض  يــرافــقــون  الــذيــن  البيانو 
على آلة البيانو في صالة السينما التي تعرض 
الفيلم،  ألحــداث  مرافقة  بموسيقى  الفيلم، 
وفـــي بــعــض األمـــاكـــن كـــان يــقــوم مــحــتــرفــون 
خلف  صوتية  مؤثرات  بإطالق  آخــر  نــوع  من 

الشاشة.
إلدخــال  الــتــجــارب  مــن  الكثير  جــرى  وقــد 
تم  األفــالم  بعض  ففي  الفيلم،  على  الــصــوت 
صنع  وتــم  منفصلة،  موسيقية  نــمــر  إضــافــة 

ناطقة. قصيرة  أفالم 
في  االتجاه  لهذا  اهتماًما  أولى  من  وأكثر 
التي  بـــروذرز)  (ورنـــور  شركة  كانت  السينما 
اشـــتـــرت أجـــهـــزة تــســجــيــل صــــوت، وفـــي عــام 
احتوى  الذي  فيلم «دونجوان»  أنتجت   ١٩٢٦
١٩٢٧ قامت  على مؤثرات صوتية، وفي عام 
الجاز)  فيلم (مغني  بعرض  بروذرز)  (ورنور 
روائــي  فيلم  أول  وكــان  السينما  صــاالت  فــي 

كامل. بشكل  ناطق  طويل 
وقـــــد حـــصـــل هـــــذا الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى جـــائـــزة 
«لقاء  بعبارة:  ذّيلت  التي  الخاصة  األوسكار 
إنــتــاج أول فــيــلــم نــاطــق والــــذي أحـــدث ثــورة 
فيلم  اعــتــبــر  وهـــكـــذا  الـــصـــنـــاعـــة»،  هــــذه  فـــي 
كروسالند»  «آالن  لمخرجه  الجاز»  «مغني 
موسيقى  رافقته  ناطق  سينمائي  فيلم  أول 
مــســّجــلــة عــلــى أســطــوانــة عــبــر الــجــرامــوفــون 

الصورة. يطابق  بشكل  ومنتجة 
األفــالم  مــن  الــجــاز»  «مغني  فيلم  ويعتبر 
ـــتـــحـــّدث عــــن شــــاب مــغــرم  الــمــوســيــقــيــة، وي
األســاســي  الـــدور  لــعــب  وقــد  الــجــاز  بموسيقى 
مصيره  يشبه  مغٍن  وهو  «إلجولسون»،  فيه 
الــحــقــيــقــي مــصــيــر بــطــل الــفــيــلــم، وقـــد حقق 
 ٣-٥ الــفــيــلــم نــجــاًحــا كــبــيــًرا وأربــــاًحــــا بــلــغــت 
انتهى  وبــه  المنتجة،  للشركة  دوالر  ماليين 
عــهــد الــســيــنــمــا الــعــظــيــمــة الــصــامــتــة وبــــدأت 
الناطقة،  السينما  مرحلة  هي  جديدة  مرحلة 
كروسالند،  آالن  إخراج  من  الجاز»  و»مغني 
وسامسون  كــون،  اللفريد  السيناريو  وتأليف 
مــي  جـــولـــســـون،  إل  وبـــطـــولـــة  رافـــائـــيـــلـــســـون، 
مــاكــيــفــوي، وورنــــر أولــيــنــد، وتــصــويــر هيل 
مـــور، ومــوســيــقــى لــويــس ســيــلــفــيــرس، وإنــتــاج 
٨٩ دقــيــقــة،  ورنــــور بــــروذرز، ومـــدة الــفــيــلــم 
في  األمريكية  المتحدة  الواليات  إنتاج  ومن 

.١٩٢٧ عام 
عربي  فيلم  أول  ظهور  كثيًرا  يتأخر  ولــم 
ناطق عن الظهور، فبعد مرور ما يقرب من 
الفيلم  إنتاج  تم   ١٩٣٢ عام  في  أي  سنوات   ٥
يعتبر  أول   و الذي  (أوالد   الذوات)   المصري 
يوسف  و قام  ببطولته    فيلم   مصري   ناطق  
وهبي وأمينة رزق  كما   شهد   هذا   العام  ظهور 
في   وذلك  نــادرة   أول   مطربة   مصرية   وهي  
فيلم  أول  اعتبر  الــذي  (أنشودة   الفؤاد)   فيلم 
غنائي مصري ناطق، بينما  كان  أول   مطرب  
الوهاب  عبد  محمد  الشاشة  هو   على  يظهر 

في   فيلم (الوردة   البيضاء).   
أما   أول   فيلم   مصري   عرض   في   خارج  
أم  بــطــولــة  مـــن  (وداد)  فكان   فيلم  مــصــر 
( أستوديو   كلثوم،  كما   أنه   أول   فيلم   ينتجه  
تأثيًرا  الحــًقــا  ستحدث  الــتــي  الــشــركــة   مصر) 

المصرية. السينما  صناعة  في 

برنامج «جرايد» و»مجلة أسباير» أبرز أعمالي اإلخراجية
تستعد للحصول على الدكتوراة في صناعة األفالم.. ذكريات:

ظهور السينما الناطقة
          

الدوحة - الراية

قال اإلعالمي محمد المنصوري المعد بقناة «بي 
إن سبورت» إن شغفه بالرياضة قاده لالنضمام إلى 
النادي العربي كالعب لكرة اليد حيث تدّرجت من 
كلية  الجامعة  ودخــلــت  الرياضة  وأحببت  طفولتي 
التربية وتخّصصت في التربية الرياضية، وأضاف: 
أنا مؤمن أن اإلنسان ينجح في عمله إذا أحبه، وبما 
أنــي رياضي ودراســتــي في مجال التربية الرياضية 
فقد كــان مــجــال اإلعـــالم الــريــاضــي بالنسبة لــي هو 
األفــضــل، وكــان من قــدري السعيد أن حصلت على 
وشجعني  ســبــورت»  إن  قناة «بــي  في  عمل  فرصة 
القائمون على القناة ودعموني بكل الوسائل، كان هذا 
عام ٢٠١٠، التحقت بالعمل في القناة بعد أن اجتزت 
بعض االخــتــبــارات، وذلـــك بفضل مــا كــان لـــدّي من 
معلومات ثرية في المجال الرياضي فأنا قارئ ومتابع 
جّيد لكل ما يحدث حولنا من أحداث رياضية، كان 
اختباري األول مع المذيع هشام الخلفي وكان حينها 
مدير إدارة البرامج، وبالفعل انتظمت بالقناة كمعد 
للبرامج. وأضاف: لقد عملت في العديد من البرامج 
التحليلية المهمة مثل برنامج نبض آسيا، وبكل ما 
يخص الدوري القطري والكرة اآلسيوية، ثم شاركت 
في األحداث العالمية، وقد شاركت في تغطية كأس 
العالم بالبرازيل، وكانت هذه دفعة قوية بالنسبة لي 

أن تضع في القناة ثقتها ألكون مشارًكا في حدث كبير 
مثل هذا. وتابع المنصوري: قناة بي إن سبورت تتميز 
باإلدارة الناجحة وهذه اإلدارة ال تضع ثقتها إال فيمن 
في  المشاركة  لي  إسنادهم  كــان  ولذلك  يستحقها، 

تغطيات كأس العالم شهادة أعتز بها.
وأكد المنصوري أن العمل بمجال اإلعالم الرياضي 
واالجتهاد  والتدريب  اإلعـــداد  من  الكثير  إلــى  يحتاج 

أن  يستطيع  حتى  اإلنــســان  مــن  والمتابعة  والثقافة 
الساحة  وأخــبــار  بتفاصيل  كاملة  درايـــة  على  يكون 
الرياضية باإلضافة إلى ذلك يجب أن يكون نشيًطا 
ومحبًا للرياضة ومتابًعا باهتمام لكل ما يحدث على 
الساحة باإلضافة إلى التركيز في العمل ألن أي فقدان 
للتركيز يفقدك المعلومات التي هي أهم ما يجب أن 

يمتلكه اإلعالمي وخاصة في المجال الرياضي.

وذكر المنصوري أن الُمعد يمثل العمود الفقري ألي 
برنامج، ألنه يُعد نقطة االرتكاز الذي تدور حوله كل 
عناصر العمل، فهو حلقة الوصل بين الجميع، وضرب 
المنصوري مثاالً عملًيا على طبيعة عمل الُمعد فقال: 
في حالة وجود استديو تحليلي لمباراة معينة أبدأ 

الفريقين  عــن  كاملة  المعلومات  تحضير  فــي 
للمباراة  استعداداتهما  آخــر  عن  التقارير  وأعــد 
وآخــذ تصريحات من الالعبين والمدربين عن 

الــمــواجــهــة المرتقبة لــيــكــون الــُمــشــاهــد فــي قلب 
الحدث، ثم أتواصل مع المحللين في حالة وجود 

رغبة في عرض وجهة نظر معّينة لالستفادة منها 
في االستديو التحليلي ثم التنسيق مع الجميع للتواجد 
البروفة  لعمل  بساعتين  الحلقة  قبل  االستديو  فــي 

األخيرة للظهور على الهواء.
التي  الــعــامــة  بــالــروح  ليشيد  المنصوري  وعــاد 
مشيًرا  الرياضي،  المجال  في  قطر  دولــة  تسود 
وبات  الرياضي  اإلعالم  على  انعكس  ذلك  أن  إلى 
منابر  عدة  الدولة  لدى  فصار  ومبهًرا،  مزدهًرا 

الداخل  في  الرياضي  الوعي  تنشر  إعالمية 
والـــخـــارج وتــقــّدم األحــــداث الــريــاضــيــة 

يرفع  هــذا  وكــل  وحــرفــيــة  بمهنية 
اســـم قــطــر عــالــًيــا ويــضــيــف إلــى 

رصــيــدنــا الــحــضــاري الــشــيء 
الكثير.

عن قربعن قرب

علىعلى
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ك ًكاف شا األك ث ا ال ف اأ اإل ة ا ال افة الث

وتــابــعــت «ذكــــريــــات» قــائــلــة: وفــي 
مــصــر أتــيــح لــي أن أدخــــل مــاســبــيــرو 
العريقة  اســتــديــوهــاتــهــا  فــي  وأتـــجـــّول 
ـــأعـــالم الــعــمــل اإلعـــالمـــي  وألـــتـــقـــي ب
هــنــاك، وحــرصــت عــلــى االحــتــكــاك 
الــمــهــنــي مــــع الـــــكـــــوادر اإلعـــالمـــيـــة 
ـــلـــت  ـــقـــاب الـــــمـــــصـــــريـــــة ومــــــمــــــن ت
مــعــهــم وحــــضــــرت لـــهـــم نـــــدوات 
معتز  اإلعـــالمـــي  ومـــحـــاضـــرات 
منى  واإلعـــالمـــيـــة  الــــدمــــرداش 

الشاذلي.
وأضـــــــافـــــــت «ذكـــــــريـــــــات»: 
مـــــكـــــثـــــت فــــــــي الــــــــدراســــــــة 
الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة خـــمـــس 
ســـنـــوات ولــكــن هــذه 
الـــــغـــــربـــــة أحــــدثــــت 
لــــي نــقــلــة نــوعــيــة 
فــــــــــي حـــــيـــــاتـــــي 
ــــنــــي  ــــت وأكــــســــب
ـــيـــر مــن  ـــكـــث ال
ــــرات،  ــــخــــب ال
ونــــظــــرتــــي 

نحو  أكــثــر  وتتجه  تتغّير  بـــدأت  لــألشــيــاء 
الواقعية.

وأردفــــت ذكــريــات قــائــلــة: عـــدت إلــى 
بــمــا  أكـــتـــف  ولـــــم   ٢٠٠٩ عـــــام  الــــدوحــــة 
حصلته في مصر ولكني التحقت بمركز 
الجزيرة للتدريب لمدة عام كامل التحق 
التصوير  مجال  في  المختلفة  بالدورات 
والتقديم  التلفزيوني  والتقديم  واإلخراج 
بتلفزيون  للتدريب  التحقت  ثم  اإلذاعي، 
قــطــر وقــنــاة الـــكـــاس، وجــاءتــنــي فرصة 
أحب  بطبيعتي  وأنــا  الكاس  بقناة  للعمل 

الـــريـــاضـــة جـــــًدا، وكــانــت 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــي فـــرصـــة 

جيدة.
وتــابــعــت «ذكـــريـــات»: 
ســـــــافـــــــرت أيـــــــًضـــــــا إلـــــى 
أبـــوظـــبـــي وحـــصـــلـــت مــن 
هــنــاك عــلــى دبـــلـــوم عــال 
فــــــي صــــنــــاعــــة األفــــــــالم 
بعنوان  فيلًما  وأخــرجــت 
ـــة الــتــغــيــيــر» وهــو  «رحـــل
فــيــلــم وثـــائـــقـــي يــتــحــّدث 
عـــن شــخــصــيــة إمــاراتــيــة 
فـــــــــــازت بــــلــــقــــب ســــيــــدة 
ـــــــــــى فــي  األعـــــــمـــــــال األول
اإلمـــــــارات، وتـــم عــرضــه 
بــالــســيــنــمــا مــــرة واحــــدة 

ــــاك، كــمــا  وأحــــــــدث صـــــدى واســـــًعـــــا هــــن
األفـــالم  مــن  أخـــرى  مجموعة  أخــرجــت 
وقالت  القصيرة.  والــدرامــّيــة  الوثائقّية 
ذكــريــات أنــا بــاألصــل صانعة أفــالم وقد 
قّدمت العديد من األفالم منها الوثائقية 

والدرامية والفيديو كليب.
في  طموحها  عــن  ذكــريــات  وأعــربــت 
الــفــتــرة الــقــادمــة لــلــحــصــول عــلــى درجــة 
الماجستير والدكتوراه في مجال صناعة 
سينمائي  فيلم  إلخــراج  وأطمح  األفــالم، 

ضخم في المستقبل.
إلى  بحاجة  إننا  «ذكــريــات»،  وأكـــدت 
بــذل مــجــهــود أكــبــر الســتــقــطــاب الــكــوادر 
التلفزيوني  اإلخــراج  في  للعمل  النسائّية 

فــهــن قــلــيــالت جـــــًدا فـــي هــــذا الــمــجــال، 
قــادرة  القطرية  الــمــرأة  أن  إلــى  مشيرة 
عــلــى أن تُـــبـــدع فـــي هـــذا الــمــجــال ولــكــن 
ــثــقــة والــتــشــجــيــع،  تــحــتــاج إلــــى مــنــحــهــا ال
أمــــام  الـــمـــجـــال  فـــتـــح  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرة 
من  ــًدا  مــزي ومنحهن  النسائية  الـــكـــوادر 
فرص  وتوفير  المعنوي  والدعم  الفرص 
اإلعداد، والتدريب كفيل بأن يُغّير الواقع 
من  كبيرة  كوكبة  وتنضّم  إيجابي  بشكل 
اإلعالم  مجال  إلى  القطريات  الُمبدعات 

تخصصاته. بكل 
وأوضــــــــــــحــــــــــــت أنــــــهــــــا 
أخــــــرجــــــت الــــعــــديــــد مــن 
بقناة  الرياضية  الــبــرامــج 
الـــــكـــــاس مـــنـــهـــا بـــرنـــامـــج 
«جــــــــــرايــــــــــد» وبـــــــرامـــــــج 
ـــــامـــــج  األخــــــــــبــــــــــار، وبـــــرن
نــــت»  دوت  «ســــــبــــــورت 
وبرنامج «مجلة أسباير» 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــبـــرامـــج، 
إخراجها  أن  إلــى  مشيرة 
لـــــلـــــبـــــرامـــــج الــــريــــاضــــيــــة 
شغفها  مـــع  ــا  تــمــاًم يــتــســق 
بـــالـــريـــاضـــة وحــبــهــا لــهــذا 

عموًما. المجال 
وأضـــــــافـــــــت ذكـــــريـــــات 
ــــهــــا تــــخــــرج بـــرنـــامـــًجـــا  أن
دوت  «سبورت  بعنوان  مباشًرا  أسبوعًيا 
نــــت» وهــــو مـــن الـــبـــرامـــج الــمــهــّمــة جـــًدا 
عبر  الــجــمــهــور  مــع  بــالــتــواصــل  يعنى  ألنــه 
إلى  ويهدف  االجتماعي  التواصل  وسائل 
وتحقيق  وإبــــرازهــــا  الــمــواهــب  اكــتــشــاف 
طــمــوح الــُمــبــدعــيــن فــي الــشــهــرة وتــعــّرف 
الـــجـــمـــاهـــيـــر عــلــيــهــم، ُمـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الحدث  قلب  في  يكون  أن  يجب  اإلعــالم 
الــتــواصــل  ومــواقــع  يصنعه،  أن  يــجــب  بــل 
التي  بــاألحــداث  ثــرّي  مــيــدان  االجتماعي 
يجب أن نُسّلط عليها الضوء وباألشخاص 
يضعهم  من  ينتظرون  الذين  الُمبدعين 
فــي الــواجــهــة وهـــذا دور مــهــم يــجــب أن 

يقوم به اإلعالم على أكمل وجه.

          كتب - محمود الحكيم:

الكاس:  بقناة  البرامج  ومخرجة  األفالم  مخرجة  اإلعالمية «ذكريات»  قالت 
المدرسية،  اإلذاعــة  في  شاركت  وطالما  طفولتي  منذ  اإلعالمي  المجال  أحببت 
لألطفال  قصًصا  أكــتــب  وكــنــت  بالتلفزيون،  أعــمــل  أن  أكــبــر  حينما  أحــلــم  وكــنــت 
بالصحف منذ طفولتي، وظل الحلم يراودني حتى أنهيت دراستي الثانوية لم يكن 
لطموحي حدود، كان أمامي هدف وسعيت بكل قوتي لتحقيقه، أردت أن أدرس 
وبالفعل  مصر.  في  المجال  لهذا  األكاديمية  الــدراســة  لقوة  القاهرة  في  اإلعــالم 
بــاإلعــالم.  وتخّصصت  بالجامعة  والتحقت   ٢٠٠٥ عــام  فــي  مصر  إلــى  ســافــرت 
وبالرغم من صعوبة هذه الخطوة، وغرابتها على المجتمع وقتها إال أنني اتخذت 
قراري وأقنعت أهلي بالسفر على نفقتنا الخاصة للتعلم في مصر وقد نجحت في 
ذلك. فأنا على يقين أن من أراد النجاح في حياته البد أن يكسر القواعد ويتعب 

لتحقيق هدفه.

أن يستطيع 
الساحة بــار 
كون نشيًطا
يحدث على
ن أي فقدان
ما يجب أن

اضي.

وذكر المنصوري أن الُمعد يمثل العمود الفقري ألي 
برنامج، ألنه يُعد نقطة اال
عناصر العمل، فهو حلقة ال
المنصوري مثاالً عملًيا على
في حالة وجود استديو تح
المعلومات تحضير  فــي 
آخــر  عن  التقارير  وأعــد 
وآخــذ تصريحات من الال
الــمــواجــهــة المرتقبة لــيــكــو
الحدث، ثم أتواصل مع الم
رغبة في عرض وجهة نظ
في االستديو التحليلي ثم ا
الحلقة قبل  االستديو  فــي 
األخيرة للظهور على الهواء
ليش المنصوري  وعــاد 
ال في  قطر  دولــة  تسود 
على انعكس  ذلك  أن  إلى 
فصار ومبهًرا،  مزدهًرا 
ال الوعي  تنشر  إعالمية 
والـــخـــارج وتــقــّدم األحــــد
وكــل وحــرفــيــة  بمهنية 
اســـم قــطــر عــالــًيــا ويــضــي
رصــيــدنــا الــحــضــاري الــش

الكثير.

أ ط

عد يمثل العمود الفقري ألي 
الرتكاز الذي تدور حوله كل 
لوصل بين الجميع، وضرب 
ى طبيعة عمل الُمعد فقال: 
حليلي لمباراة معينة أبدأ

الفريقين  عــن  كاملة 
للمباراة  استعداداتهما 
العبين والمدربين عن 

ون الــُمــشــاهــد فــي قلب 
محللين في حالة وجود

ظر معّينة لالستفادة منها 
التنسيق مع الجميع للتواجد 
البروفة  لعمل  بساعتين  ة 

ء.
التي  الــعــامــة  بــالــروح  شيد 
مشيًرا  الرياضي،  لمجال 
وبات  الرياضي  اإلعالم  ى 
منابر  عدة  الدولة  لدى  ر 

الداخل  في  لرياضي 
داث الــريــاضــيــة

يرفع هــذا 
يــف إلــى

شــيء

وفــي
بــيــر
ريقة
المـــي
كــاك
مـــيـــة
ـــت ـــل ب
دوات
معتز
منى

ت»
ســــــــة
مـــس
هــذ
دثــــت
وعــيــة
ـاتـــــي
ــــي ــــن
 مــن
رات
رتــــي

لتحقيق هدفه.

وتــابــعــت «ذكــــريــــات» قــائــلــة: و
مــصــر أتــيــح لــي أن أدخــــل مــاســبــ
العر اســتــديــوهــاتــهــا  فــي  وأتـــجـــّول 
ـــأعـــالم الــعــمــل اإلعـــال وألـــتـــقـــي ب
هــنــاك، وحــرصــت عــلــى االحــتــك
الــمــهــنــي مــــع الـــــكـــــوادر اإلعـــالم
ـــقـــابـ الـــــمـــــصـــــريـــــة ومــــــمــــــن ت
مــعــهــم وحــــضــــرت لـــهـــم نـــــد
م اإلعـــالمـــي  ومـــحـــاضـــرات 
واإلعـــالمـــيـــة  الــــدمــــرداش 

الشاذلي.
وأضـــــــافـــــــت «ذكـــــــريـــــــات
مـــــكـــــثـــــت فــــــــي الــــــــدراس
الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة خـــم
ســـنـــوات ولــكــن ه
الـــــغـــــربـــــة أحــــد
لــــي نــقــلــة نــوع
فــــــــــي حـــــيـــــا
ــــتــ وأكــــســــب
ـــيـــر ـــكـــث ال
ــــر ــــخــــب ال
ونــــظــــر

«سبورت دوت 
نت» يسعى 

الكتشاف 
المواهب 
والراغبين 
بالشهرة

ذكريات
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علٰى الــرغــم مــن گثرة الــبــرامــج في 
إال  الذگية  الهواتف  في  األخيرة  اآلونــة 
أنها وسيلة اگتشاف اإلبداع عند البعض 
ُگل  فــي  الُمختلف  عــن  يبحثّون  ممن 

شيء ~

طمأنينة القلب أعظم من سعادته.. 
ألن السعادة وقتية والطمأنينة دائمة.. 

ومن أعظم أسبابها ِذكر اهللا.. أال 
بذكر اهللا تطمئن القلوب.

لكي يتحقق الفكر المستقيم الحر ال 
بد أن يتحرر من سطوة اإلعــالم ..وأن 
يــدرك تماما أن اإلعالمي بشر يصيب 

ويخطئ بل قد يكون موجها.

تــدرك 
َ
حياتك  مــن  مرحلة  فــي 

في  يــبــقــُون  األشـــَخـــاص  بــعــض  أّن 
َقلبك ولكن ليس في حياتك.

ما  تدشين  ينتظر  مــن  هناك  زال  مــا 
مضى من عمره متناسيا تاريخ يومه

قضيةقضية

كتب - مصطفى عبد المنعم:

فــي ظــل الــثــورة الــرقــمــّيــة الــتــي يعيشها 
الــــعــــالــــم أصـــبـــحـــت مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي أو مـــا بـــات يُـــعـــرف بــاســم 
ـــا مـــــن أهــــــم طـــرق  الــــســــوشــــيــــال مـــيـــدي
بعضهم  بين  الــنــاس  حياة  فــي  التواصل 
وقع  على  نركز  بدورنا  ونحن  البعض، 
في  وأثــرهــا  اإللكترونية  الــمــواقــع  هــذه 
حــيــاة فــنــانــيــنــا، وســنــحــاول مـــن خــالل 
عالمهم  أغــــوار  نسبر  أن  الـــزاويـــة  هـــذه 
اهتماماتهم  على  لنتعّرف  االفتراضي 
مـــــن خــــــالل مـــتـــابـــعـــاتـــنـــا لــصــفــحــاتــهــم 
الرسمّية وحساباتهم الخاّصة والموثقة 
االجتماعي  التواصل  مــواقــع  أشهر  على 
مثل تويتر وفيس بوك واالنستجرام أو 
وما  اإلنترنت  على  الخاّصة  صفحاتهم 
شابه ذلك.. وسنحرص في هذه الزاوية 
عــلــى أن نــتــعــّرف فـــي كـــل حــلــقــة على 
ومــدى  اإللكترونية  الفنانين  نشاطات 
في  الحديثة  التقنيات  من  استفاداتهم 

مجالهم الفني.
الفنان محمد البلم رئيس مجلس إدارة 
الــمــركــز الــشــبــابــي لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة 
مواقع  صفحات  جميع  تقريبًا  يستخدم 
ميديا  السوشيال  أو  االجتماعي  التواصل 
على  وُمتفاعلة  نشطة  حسابات  ولــديــه 
مــعــظــمــهــا مـــثـــل الـــفـــيـــس بـــــوك وتــويــتــر 
وصفه  الــذي  أب  والواتس  واالنستجرام 
لكل  يصلح  إنــه  وقــال  عنه  غنى  ال  بأنه 
شيء حتى في تلبية طلبات أهل البيت.

مجلس  رئيس  البلم  محمد  الفنان  أثنى 
إدارة المركز الشبابي للفنون المسرحية 
كثيًرا على الوسائط اإللكترونية معتبًرا 
التواصل  وسائل  أهــم  من  واحــدة  إياها 
بين البشر في الوقت الحالي، وقال إنه 
موضًحا  اإليمان،  أشــّد  بأهميتها  يؤمن 
أنه ال يمكن لنا أن نغفل أهميتها خاصة 
الذي  العالم  هذا  من  جــزًءا  أصبحنا  أننا 
كل  فــي  كبير  بشكل  عليها  يعتمد  بــات 
وأضــاف:  واللحظّية،  اليومّية  تعامالته 
إنــه سعيد جـــًدا بــأنــه شــاهــد ظــهــور مثل 

اآلن  يستخدمها  وأنــــه  الــتــقــنــيــات  هـــذه 
ظهرت  أنها  لــو  وتمّنى  عليها،  ويعتمد 
ـــرة مــــن الــــزمــــن حـــتـــى يــأخــذ  قـــبـــل فـــت
ـــفـــادة بـــهـــذه الــوســائــل  حــقــه مـــن االســـت

التكنولوجية الحديثة.

«السوشيال ميديا»

تُسهم  الــوســائــط  هـــذه  أن  الــبــلــم  وأكــــد 
كــثــيــًرا فـــي زيـــــادة شــعــبــّيــة الــفــنــان من 
خــــــالل تــــواصــــلــــه بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــع 
اسمها  نتجاهل  أن  يمكننا  وال  الجمهور 
تسميتها  على  كله  العالم  اصطلح  حيث 
بالسوشيال ميديا أو اإلعالم االجتماعي 
أو الــمــجــتــمــعــي والــفــنــان هـــو جـــزء من 
وأن  مــعــه  يــتــواصــل  أن  عــلــيــه  المجتمع 
يدور  ما  بكل  الصلة  وثيق  دائــًمــا  يكون 

خالله.

المنطقة الخضراء

وأشار الفنان محمد البلم إلى أن هناك 
سلبيات وإيجابيات الستخدام الوسائط 

الحديثة شأنها شأن كل شيء في الحياة 
لــــه وجــــهــــان أحـــدهـــمـــا ســلــبــي واآلخـــــر 
إيـــجـــابـــي، وعـــلـــى مــــن يــســتــخــدم هـــذه 
يحّدد  وأن  جيًدا  ذلك  يعي  أن  الوسائط 
ماذا يريد وأن يجد لنفسه موطئ قدم 
هذا  في  لنفسه  يريده  الذي  المكان  في 
وأوضح  الشاسع،  والفضاء  الواسع  العالم 
البلم أن من لم يتعامل مع هذه الوسائل 
ــأكــيــد هــــو مـــتـــأّخـــر عــــن اآلخـــريـــن  ــت ــال ب
وعــلــيــه أن يُــســّرع الــُخــطــى لــيــدخــل إلــى 
المنطقة الخضراء الخاّصة بُمستخدمي 
هــذا  عليها  أطــلــق  وأنــــا  الــتــقــنــيــات  هـــذه 
إال  داخــلــهــا  كله  الــعــالــم  ألن  المصطلح، 

قليلين وعليهم أن يدخلوها سريًعا.

اختراق

قد  البلم  محمد  الــفــنــان  كــان  إذا  وعــمــا 
انتحال  أو  اختراق  عمليات  ألي  تعّرض 
عــلــى  غـــريـــبـــة  لـــمـــواقـــف  أو  شــخــصــيــتــه 
أي مــن مــواقــع الــســوشــيــال مــيــديــا التي 
بداياتي  في  تعرضت  قــال:  يستخدمها 

مــع اســتــخــدام هــذه الــمــواقــع أي قبل ما 
العمليات  هــذه  لمثل  سنتين  على  يزيد 
من االختراقات، ووقتها لم أكن مطلًعا 
الحديثة،  التكنولوجيا  أمــور  كافة  على 
ولــكــنــنــي اســتــعــنــت بــأصــحــاب الــخــبــرات 
واستشرت من يعرفون أكثر مني وهم 
ــا - مـــن الــشــبــاب  بــالــطــبــع - األصـــغـــر ســنً
التكنولوجيا  في  الكثير  يعرفون  الذين 
الحديثة ولديهم من -الشيطنة - الكثير 
ــنــجــزات واإلبــــداعــــات فـــي هــذا  ــُم مـــن ال

المجال.

تسهم في إثراء المجتمع

الوسائل  بأهمية  حديثه  البلم  واختتم 
المجتمع  وإثـــــراء  خــدمــة  فــي  الــحــديــثــة 
لدى  الــحــراك  من  حالة  وخلق  الثقافي 
أفــــــراد الــمــجــتــمــع ويُـــســـهـــم فـــي ســرعــة 
انــتــشــار الــمــعــلــومــات وخـــلـــق حـــالـــة من 
التفاعل بين كل مكّونات المجتمع سواء 
على المستوى االجتماعي أو الثقافي أو 

االقتصادي وفي كافة مجاالت الحياة.

زة ا ا ا

مسرحيون يناقشون حقيقة دور الرقابة على األعمال اإلبداعية
كتب - مصطفى عبد المنعم:

الــتــواصــل  شــبــكــات  عــلــى  المسرحيين  مــن  عـــدد  نــاقــش 
االجــتــمــاعــي وتـــحـــديـــدا داخــــل جــــروب «الــمــســرحــيــون» 
اإلبداعية  لألعمال  العنان  إطــالق  قضية  أب  الــواتــس  فــي 
الحرية  من  مزيدا  المبدعين  منح  وضــرورة  المسرحية 
أهمية  بالنقاش  وتناولوا  إبــداعــي،  عمل  أي  تقديم  أثناء 
بالتزامن  أثيرت  التي  القضية  هذه  مثل  في  الرقابة  دور 
مع عرض مسرحية «األبواب المقفلة» لجان بول سارتر 
والتي قدمتها المخرجة يلدا وقامت ببطولتها مع الفنان 
في  تقديمها  وتــم  الــزهــراء،  فاطمة  والفنانة  الباكر  فهد 

واتسمت  أيـــام،  منذ  التعليمية  بالمدينة  الــســوداء  القاعة 
المسرحية بأنها تناقش عددا من أفكار الوجودية لسارتر، 
رسالة  مناقشة  مــن  كجزء  المسرحية  يلدا  قدمت  وقــد 
الخليجي،  المسرح  على  الــرقــابــة  دور  حــول  الماجستير 
الــذي  العمل  لمشاهدة  الجميع  الباكر  فهد  الفنان  ودعــا 
الجرأة،  من  الكثير  ويحمل  وجديد  خطير  بأنه  وصفه 
مؤكدا أن العمل غير مناسب لمن هم أقل من ١٨ سنة، 
لهذا  الرقابة  إجــازة  على  أيضا  الهيل  اهللا  عبد  أثنى  وقــد 
الطرح الذي يتميز بالجرأة، ولكن البعض أشار إلى قضية 
على  فقط  قــاصــرة  الــرقــابــة  أن  وهــي  األهمية  فــي  غــايــة 
األعمال اإلبداعية المحلية أما األعمال القادمة من الخارج 

عليها  يكون  ال  ربما  زائــرة  كأعمال  الدوحة  في  وتعرض 
األعمال  في  الرقابة  عليه  تكون  الذي  القدر  بذات  رقابة 
اإلبداعية المحلية، وتساءلوا متى سيتم إلغاء كافة أشكال 
الرقابة على اإلبداع أسوة بكثير من المجاالت التي ألغيت 
عليها الرقابة خصوصا أننا في عصر السموات المفتوحة 
وكل شيء أصبح من السهل مشاهدته من خالل الشبكة 
ذاتية  تكون  أن  يجب  الــرقــابــة  أن  مؤكدين  العنكبوتية، 
وبداخل المبدع نفسه، بينما رأى فريق أن الرقابة هامة 
جدا خصوصا في المجتمعات الشرقية وهي ذات طبيعة 
الدينية  بــاألمــور  يتعلق  مــا  كــل  تــجــاه  وحــســاســيــة  خــاصــة 

والعادات والتقاليد.
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فــي أثــنــاء اطــالعــي على مقال في 
عثرت  االنجليزية  باللغة  تصدر  مجلة 
اعتبرها  فنية  لــحــركــة  غــريــب  اســـم  عــلــى 
والثقافي  االجــتــمــاعــي  التغير  افــــرازات  مــن  واحـــدة 
والفني في اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وقد 
شدني اسم هذه الحركة زيرو أي الصفر هل 
يوثقون  انهم  يعني  الرقمي  الرمز  هــذا 
لــلــبــدايــة مــن الــصــفــر هــل حققت هــذه 
الــحــركــة مــا كــانــت تــهــدف الــيــه .هــذا 
مــا اردت الــمــشــاركــة بــه مــن خــالل 

ترجمة سيرتها وما كتب عنها.

في   .١٩٥٧-١٩٦٦ مــنــذ  نــشــاطــهــا  الــحــركــة  بــــدأت 
مدينة دوسيلدورف في المانيا . اسسها الفنان هاينز 
جونثير  الفنان  بها  والتحق  باين  اوتو  الفنان  و  ماك 
الثالثة  الفنانين  ان  بالرغم   .١٩٦١ العام  في  يولكر 
يكونون الدائرة الخاصة للحركة لكن باين أكد أن « 
زيرو ليست مجموعة ذات صفه منظمة بل عرفها 
على انها مجموعة بال رئيس وال قائد وال سكرتارية 
عالقات  بأنها  تكوينها  طبيعة  عرف  بل  عضوية  وال 
تربط  فنية  وعــالقــات  فنانين  عــدة  تــربــط  انسانية 
هــؤالء  يــربــط  الـــذي  الــهــدف   .» مختلفة  شخصيات 
الفنانين هو االبتعاد عن حركة التجريد الفنية التي 

والخروج  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  بعد  برزت 
محيطها  في  ووضعها  للمواد  بالتشكيل  التعبير  الى 
 ) والمساحة  الضوء  عالقة  اكثر  تفسير  في  الطبيعي 

الفضاء ) .
حركة  أن   » الى  الوويي  لورنس  الناقد  أشــار  وقد 
زيــــرو هـــي أول تـــعـــاون فــنــي لــفــنــانــيــن مــوجــه نحو 

مواضيع الضوء والحركة « .
انتقلت حركة زيرو ( صفر ) الى الواليات المتحدة 
باين  انتقال  بعد  الستينات,  منتصف  في  االمريكية 
الى  وانتقل  ١٩٦٥م  عــام  فــي  فيالدلفيا  الــى  للعيش 
نيويورك بعدها بعام . في العام ١٩٦٥ اقيم معرض 
واقيم  المعاصر  للفن  فيالدلفيا  معهد  في  للحركة 
في نفس السنة معرض لها في صالة هوارد وايز في 
واشادة  جيدا  صدى  الحركة  اعمال  .لقيت  نيويورك 
وخصوصا  امــريــكــا  فــي  المعروفين  الــفــن  نــقــاد  مــن 

أعمال اعضاء الحركة ماك و باين و يوكر .
١٩٦٦م  العام  منذ  كمجموعة  الفرقة  عمل  انتهى 
اي بــعــد مــعــرض امــريــكــا وبــقــى اعــضــاؤهــا يعملون 
ويست  سبيرون  جاليري  يقيم  حاليا  منفرد  بشكل 
مــاك «  هينز  للفنان «  معرضا  يــورك  نيو  في  واتــر 
يضم آخر اعماله المتبقية المرسومة من مجموعة 
الفنان الخاصة اطلق على المعرض اسم من الصفر 
الى اليوم - ١٩٥٥-٢٠١٤ م . ويمكن لزوار فينيسيا ( 
ايطاليا ) حاليا مشاهدة احدث اعمال ماك التركيبية 
بعنوان « السماء فوق تسعة أعمدة « مؤلفة من تسعة 
سبعة  بارتفاع  الموزاييك  مــن  الــلــون  ذهبية  اعــمــدة 
امتار تقريبا تمثل مرحلة من سيرة الفنان في بحثه 

عن الضوء وما يحيطه .

عبداهللا دسمال الكواري

حركة زيرو ( صفر ) 

المعاصر  للفن  دار «سوذبيز»  تنظم 
ـــدوحـــة يــــوم ٢١  عـــرضـــا إعــالمــيــا فـــي ال
أبـــريـــل/ الــــجــــاري، مـــن خــــالل مــعــرض 
”إضــــاءات“، وهــو من مـــزادات الدوحة 
عرض  إلــى  بــاإلضــافــة  الــمــعــاصــر،  للفن 
”الـــجـــوهـــرة الـــرائـــعـــة“ مـــن عـــيـــار ١٠٠ 

قيراط.
طبيعة  عــن  الــــدار  تكشف  لــم  وفــيــمــا 
هذه األعمال. فقد أعلنت أنها ستتضمن 
مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مـــن أعـــمـــال كــبــار 
والعالميين  أوسطيين  الشرق  الفنانين 
وشانت  كــابــور  انــيــش  مــن  المعاصرين، 
ومــنــال  بعلبكي  أيــمــن  إلـــى  أفــيــديــســيــان 

الدويان.
عرض ”الجوهرة  سيتم  أنه  وذكرت 
من  بيعها  ســعــر  يــصــل  الــتــي  الــرائــعــة“، 
لينا  وأعربت  دوالر.  مليون   ٢٥ إلى   ١٩
بــاألعــمــال  والــمــخــتــصــة  الــمــديــرة  الزار، 
الــفــنــيــة الــعــالــمــيــة الــمــعــاصــرة فـــي دار 
سوذبيز، عن سعادتها بتنظيم مثل هذا 

المعرض في الدوحة.
المعارض  هذه  مثل  إقامة  ووصفت 
والـــــمـــــزادات بـــالـــدوحـــة، وغـــيـــرهـــا من 
كبيرا  إقــبــاال  تشهد  كــونــهــا  الــعــالــم  دول 
العالم،  انحاء  كافة  من  المزايدين  من 
وحــقــقــت أعــلــى عــائــدات عــلــى بــيــع قطع 
الــفــن الــمــعــاصــر فـــي الـــشـــرق األوســــط، 
قياسية  أســعــارا  فنانين   ٩ سجل  حيث 

لــلــوحــاتــهــم الــفــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك أعلى 
سعر لعمل فني يحققه فنان عربي على 

قيد الحياة.
ــفــنــان الــقــطــري  وســبــق أن شــــارك ال
يوسف أحمد بلوحة في معرض نظمته 
قبل  بالدوحة  للمزادات  ”سوذبيز“  دار 
عــــدة أشـــهـــر، وقــــدم الــمــعــرض أعــمــاال 

األوســـط  الــشــرق  منطقة  مــن  لفنانين 
والعالم، هي السعودية وإيران، والعراق 
وســــوريــــا ولـــبـــنـــان، ومـــصـــر والـــجـــزائـــر 
والمغرب، وتونس وفلسطين والواليات 
الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، وهــي 
وروائــع  فنية  تحفاً  تضم  التي  األعــمــال 

لبعض أكثر الفنانين رواجاً.

وضم المعرض أعماال ألقطاب الفن 
بإبداعاتهم  يعيدون  والذين  المعاصر، 
تــعــريــف فــن الــخــط الــعــربــي مــن خــالل 
وتم  الــمــعــرض،  يضمها  الــتــي  أعمالهم 
خاللها إبراز فن الخط الكوفي وأشكال 
العربية.  والــحــرف  والــفــنــون  الــحــروف 

وفقا لما نشر بصحيفة الشارقة ٢٤ .

اســـتـــقـــبـــلـــت الــلــجــنــة 
الـــمـــنـــظـــمـــة لــمــســابــقــة 
ـــــف لـــلـــتـــصـــويـــر  ـــــطـــــائ ال
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي، الــتــي 
نـــظـــمـــتـــهـــا مـــحـــافـــظـــة 
الــطــائــف بــالــتــعــاون مع 
الضوئي  التصوير  لجنة 
بــــجــــمــــعــــيــــة الــــثــــقــــافــــة 
والفنون ضمن فعاليات 
الـــــــطـــــــائـــــــف عــــاصــــمــــة 
 ٣٤١ العربية  المصائف 
مــــشــــاركــــة مـــــن داخـــــل 
الــمــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا، 
تحكيم  لــجــنــة  وانــتــهــت 
ـــقـــة مـــــن فــــرز  ـــمـــســـاب ال
ـــــمـــــشـــــاركـــــات حــســب  ال
الـــــشـــــروط وتــقــيــيــمــهــا. 
جمعية  مــديــر  وأوضـــح 
الـــــثـــــقـــــافـــــة والـــــفـــــنـــــون 
بــــــالــــــطــــــائــــــف فـــيـــصـــل 
فرز  بعد  أنه  الخديدي، 
المطابقة  الــمــشــاركــات 
ـــشـــروط تــــم اخــتــيــار  ـــل ل
الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــمـــراكـــز 
إضافة  األولــــى،  الــثــالثــة 
مشيرا  فائزين،   ١٠ إلى 
الـ(١٣)  الفائزين  أن  إلى 
ســيــتــم تــكــريــمــهــم فــي 
مهرجان  افــتــتــاح  حــفــل 
ــــــــورد الـــطـــائـــفـــي يـــوم  ال

الخميس المقبل.
 مـــعـــربًـــا عـــن شــكــره 
وتـــــــقـــــــديـــــــره لـــجـــمـــيـــع 
الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــيـــــــن فــــي 
الــــمــــســــابــــقــــة، لــتــقــديــم 
ــيــق  ــل مــــنــــتــــج ثــــقــــافــــي ي
كوجهة  الطائف  بمدينة 
ســيــاحــيــة لــهــا مــكــانــتــهــا 
ــتــاريــخــيــة مـــن خــالل  ال
لــقــطــات فــوتــوغــرافــيــة 
تــــــعــــــكــــــس الـــــســـــيـــــاحـــــة 
والـــــمـــــواقـــــع الــســيــاحــيــة 
بالطائف،  والــتــاريــخــيــة 
ــلــمــشــاركــيــن  ــا ل ــي مــتــمــن

التوفيق في المسابقة.

فنون الطائف 
تختار الفائزين 

بمسابقة 
التصوير

الدوحة تستضيف «الجوهرة الرائعة»

wأبيات قطرية

يتُوُن والِعنَُب.. بَكى لِك التِّيُن والَزّ

وِفي البَياِدِر طاَف الُحزُن يَنتَِحُب..

َقد ساَل َدمعاً َسقاُه الثُّكُل ِمن َدِمِه..

ُحُب.. لُِطهِر َدمِعِك سَحّ الَغيُث والُسّ

أَهَديِت كَلّ جماٍد خاِفقاً وأسًى..

وُمقلًَة ِمن نَداها الّدمُع ينسِكُب..

هيِد لِما َقد بُحِت ِمن َكَمٍد.. أَُمّ الَشّ

األُفُق يبِكي وِفي َجوِف الثَّرى لََهُب..

هيِد أَحيلِي الُحزَن أُغنَِيًة.. أَُمّ الَشّ

وأبِدلِي اليأَس باألَفراِح ينَقلُِب..

هيَد َفهذا الُعرُس يُبِهُجُه.. ُزّفي الَشّ

مَع فاألحداُق ترتِقُب.. وَكفِكفي الَدّ

وُح والِغلماُن في فرٍح.. ِمن حولِِه الُرّ

ُهُب.. يَنَْت للقاُه الُحوُر والُشّ واَزّ

اللحُد نُوٌر وِمن روِض الِجناِن بِِه..

والَمجُد تَزُهو بِِه األَوراُق والُكتُُب..

َة فيِه الِعُزّ ُمتَِّصٌل.. ثراِك َغَزّ

ِمن عهِد هاِشَم واألَمجاُد تُكتَتَُب..

َكم ذا الغريُب أتى تُخفيِه أقنَِعٌة..

ُلّ والَعَطُب.. َفنالَُه ِمن إباِك الُذّ

كُب مزَدِحٌم.. هداِء الَرّ يا موِكَب الُشّ

والنَّصُر آٍت كُصبٍح ما بِِه ِريَُب..

يا َرِبّ ثَبِّْت ُخطى األَقداِم عنَدُهُم..

ِد الَرمَي وارَحمُهم إذا َذهبُوا.. وَسِدّ

تَبقى األَراِمُل واألَطفاُل ِفي أَلٍَم..

َخوَف الَحساِر وَقلُب الُحزِن يضَطِرُب..

ُهبُّوا لَهم بأياِدي الَخيِر وابتِدروا..

وِم يُكتََسُب.. ِضعُف األُجوِر بِشهِر الَصّ

ُطوبى لَِمن عانََهْم ِفي أَْوِر ِمحنَتِِهم..

بالنَّفِس والماِل واإلحساُن يُحتََسُب..

@alasmai٥٥

شعر / محمد السادة
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الدوحة- الراية:

يـــــقـــــدم مـــــعـــــرض عـــجـــائـــب 
االسالمي  الفن  بمتحف  الخلق 
مــجــمــوعــة مـــن االعـــمـــال تحت 
يتناول  مصورة»  عنوان «قصة 
المصنوعة  التحف  بعض  فيها 
بـــالـــيـــشـــب والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر مــن 
في  الرئيسة  الفنية  اإلنــجــازات 
والثامن  عشر  السابع  القرنين 
نحت  تم  الهند,حيث  في  عشر 
والمقابض  األوانـــي  مــن  العديد 
ـــع الــــفــــاخــــرة مــــن يــشــب  ـــســـل وال
الــنــفــريــت الــمــســتــورد مــن آسيا 
الوسطى,و على غرار الجواهر، 
كانت مقابض الخناجر باليشب 
القصور  محترفات  فــي  تصنع 

على  يــدل  مما  اإلمــبــراطــوريــة، 
في  لحامليها  الخاصة  المكانة 
المقبض  هـــذا  يــتــمــّيــز  الـــبـــالط. 
«مــــوضــــوع الــــصــــورة « بــعــقــدة 

(عــــجــــرة) عـــلـــى شـــكـــل حـــيـــوان 
الحقبة  الــى  ويــعــود  ببغاء  يمثل 
الـــمـــغـــولـــيـــة، شـــمـــال الـــهـــنـــد فــي 

القرن السابع عشر الميالدي

«قصة مصورة» بعجائب الخلق
الدوحة - الراية :

فعالية  للفنون  واقــف  ســوق  مركز  نظم 
خــاصــة فــي ســاحــة الــحــمــام بــالــســوق شــارك 
فيها حوالي ٤٠ فنانًَا وفنانة من قطر وعدد 
واقف  مركز  وموظفي  العربية  الــدول  من 
مديرة  المنصوري  روضــة  وقالت  للفنون. 
يُــشــارك  الــمــركــز  إن  للفنون  واقـــف  مــركــز 
من  بمجموعة  واقـــف  ســـوق  فــعــالــيــات  فــي 
الفنانون  ليقدم  الخاصة  الفنية  الفعاليات 
إبراز  بهدف  الجمهور  أمــام  حية  رسومات 

ـــــمـــــواهـــــب  ال

الفعالية  أن  وأوضـــحـــت  مــبــاشــرة.  الــفــنــيــة 
ونحت  رسم  من  التشكيلية  الفنون  تتضمن 
الــجــديــدة  والــتــقــنــيــات  األدوات  واســتــخــدام 
بهدف الوصول للشكل الجمالي في النهاية، 
المشاركين  الفنانين  اختيار  أن  إلــى  الفــتــة 
الجمهور  أمـــام  المقدمة  الفنية  وأفــكــاهــم 
تـــمـــت مــــن خـــــالل لــجــنــة خـــاصـــة الخــتــيــار 
الـــمـــشـــاركـــيـــن.. وقــــد تـــم اخــتــيــارهــم طــبــًقــا 
لألفكار العامة دون التدخل في الموضوعات 
عليها  الـــغـــالـــب  كــــان  وإن  يــنــفــذونــهــا  الـــتـــي 
موضوعات البيئة القطرية. وأشارت إلى أن 
هناك فكرة تفاعلية مع الجمهور في الخط 
واقف»  لسوق  خط  «المليون  باسم  العربي 
بخط  كل  والــزائــرون  الفنانون  يكتب  حيث 
جدارية  على  واقــف  ســوق  كلمة  ليكتب  يــده 
كــبــيــرة لــتــتــحــول إلـــى جـــداريـــة فــنــيــة بــأيــدي 
الزوار، منوهة بأن العمل أمام الجمهور له 

طابع خاص لدى الفنان.

جدارية «المليون خط» بأقالم الزوار
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إبراز بهدف  الجمهور  أمــام  حية  موضوعات البيئة القطرية. وأشارترسومات 
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هناك فكرة تفاعلية مع الجمهور
لسو خط  «المليون  باسم  العربي 
والــزائــرون الفنانون  يكتب  حيث 
عل واقــف  ســوق  كلمة  ليكتب  يــده 
كــبــيــرة لــتــتــحــول إلـــى جـــداريـــة فــن
الزوار، منوهة بأن العمل أمام ال

طابع خاص لدى الفنان.

عبد اهللا دسمال الكواري

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين
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