
كتب- مصطفى عبد المنعم:

كشف سعد بو رشيد رئيس قسم المسرح بوزارة 
الثقافة والفنون والتراث ومدير مهرجان الدوحة 
اللجنة  ان   ٢٠١٥ الــحــالــيــة  دورتــــه  فــي  الــمــســرحــي 
مسرح  تخصيص  على  الموافقة  قــررت  المنظمة 
الجاري  أبريل  شهر  أول  من  بداية  الوطني  قطر 
بالمهرجان،  المشاركة  لألعمال  بروفات  إلقامة 
بواقع ٣ أيام لكل فرقة من الفرق التي تم اختيارها 
للمسابقة الرسمية، وأكد بو رشيد في تصريحات 
خاصة للراية أن الهدف من هذا القرار هو أن تتاح 
قطر  مسرح  بخشبة  االحتكاك  فرصة  فرقة  لكل 
وأبعاده  مساحاته  وعلى  عليه  والتدريب  الوطني 
وتــجــربــة االضــــاءة ومـــا شــابــه ذلـــك قبيل انــطــالق 
المهرجان وذلك حتى ال تكون الخشبة غريبة على 
الفرق المشاركة، وبالفعل بدأت الفرق في التدرب 

على خشبة مسرح قطر الوطني تباعا.

وكــانــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــمــهــرجــان الــدوحــة 
جدول  عن  سابق  وقــت  في  أعلنت  قد  المسرحي 
العروض  تسمية  تضمن  الذي  المهرجان  عروض 
الــمــشــاركــة وأمـــاكـــن الـــعـــرض الــتــي تــنــحــصــر بين 
مــســرحــي الـــدرامـــا بــكــتــارا ومــســرح قــطــر الوطني 

فضال عن تحديد أوقات العروض وتواريخها.
بين  الــعــروض  تنقسم  أن  على  الحضور  واتــفــق 
مسرح قطر الوطني ومسرح الدراما في كتارا كما 
حدث في األعوام الماضية، وستبدأ العروض التي 
مساء،  الــســادســة  الــســاعــة  بتمام  كــتــارا  فــي  ستقام 

في  الوطني  قطر  مسرح  عروض  تبدأ  بينما 
تــمــام الــســاعــةالــثــامــنــة مــســاء، وســوف 

تنطلق فعاليات مهرجان الدوحة 
المسرحي ٢٠١٥ في تمام الثامنة 
 ٢٣ الــمــوافــق  الخميس  يــوم  مساء 
أبـــريـــل الـــجـــاري، حــفــل االفــتــتــاح 
والتكريم واعالن بدء المهرجان.

قطر الوطني يستقبل بروفات الدوحة المسرحي
بواقع ٣  أيام لكل فرقة

أهواء  المنظمين تحدد شروط المسرح المحليأهواء  المنظمين تحدد شروط المسرح المحلي

المسرح التجاري نخبوي ومكلف
الدوحة - [

انـــتـــقـــد عـــــدد مــــن الــفــنــانــيــن غـــيـــاب الــمــســرح 
األمــر  القطرية،  الثقافية  الساحة  عــن  الــتــجــاري 
الــذي يرجع إلــى ارتــفــاع تكاليف اإلنــتــاج، وأجــور 
الفنانين وغيرها من األمور الدعائية، وهو األمر 
التذاكر.  شباك  خالل  من  تعويضه  يصعب  الــذي 
أن  إلى  لـ [  تصريحات  في  الفنانون  ولفت 
كبيرة،  أسماء  ويحتاج  مكلف  التجاري  المسرح 
المسرحية  الــتــجــارب  مــن  الــعــديــد  فشل  ظــل  فــي 
أحد  يعد  والــذي  المسرح  عن  الجمهور  وعــزوف 
فــإن  وكــذلــك  الــمــســرحــي  الــوعــي  غــيــاب  تجليات 

غياب التربية المسرحية أسهمت بشكل كبير في 
ابتعاد الجمهور عن المسرح بعد أن كرس لثقافة 
بعيدا  المسرح  جعل  الــذي  األمــر  العائلة،  حضور 
وأكد  فقط.  النخبة  على  ومقتصًرا  الجمهور  عن 
ومتعطش  مثقف  القطري  الجمهور  أن  هـــؤالء 
لــلــمــســرح الـــقـــطـــري، لــكــن ال يــوجــد هــنــاك نص 
يدور  ما  ويعكس  الــواقــع  يلمس  هــادف  مسرحي 
دعم  هناك  يكون  بأن  مطالبين  المجتمع،  داخل 
يقّدموا  أن  يستطيعوا  حتى  للفنانين  يُقّدم  مادي 
على  الدعم  يقتصر  وأال  العام،  طــوال  عروضهم 

عروض مهرجان الدوحة المسرحي فقط.

٤

نافذ السيد: الفرق األهلية 
مطالبة باحتضان مسرح الطفل

صفحات
٨

عيسى الكبيسي يطلق 
«نفس الشعور»

كتب - محمود الحكيم:

أكـــــــد الــــفــــنــــان نـــــافـــــذ الـــســـيـــد 
مــطــالــبــة  ـــيـــة  األهـــل الــــفــــرق  أن 
بــاحــتــضــان مــســرح الــطــفــل حتى 

ـــقـــه وجـــمـــالـــه حيث  يـــعـــود لـــه رون
بالمضمون  تهتم  األهلية  الــفــرق  إن 

ولــــيــــس فـــقـــط اإلبـــــهـــــار الـــــخـــــاوي مــن 
المسرح  في  نرى  كما  الهادفة  المضامين 

يقدمه  لما  فالمتابع  كبيًرا  ضــرًرا  الطفل  بمسرح  أضر  الــذي  التجاري 
سوى  الهادفة  غير  السطحية  هــذه  يلمس  لألطفال  التجاري  المسرح 
واألخالقية  التربوية  االستفادة  عن  النظر  بصرف  المادي  الربح  إلى 

لألطفال.
هادًفا  محتوى  يقدم  أن  يجب  الطفل  مسرح  أن  على  السيد  وشدد 
ألنها مسؤولية تربوية ووطنية على حد سواء. لذلك فالفرق المسرحية 
األربع يجب أن تحتضن مسرح الطفل وأن تقدم أفضل األعمال التي 

تعيده إلى الواجهة من جديد.
فيها  أعلنت  التي  الثقافة  وزارة  بمبادرة  تفاؤله  عن  السيد  وأعــرب 
شأنه  من  هذا  أن  إلى  مشيًرا  الطفل،  بمسرح  خاص  مهرجان  إطالق 

إحياء مسرح الطفل من جديد.

الدوحة - [:
كـــشـــف الـــفـــنـــان عــيــســى الــكــبــيــســي 

عـــــن إطـــــالقـــــه ألغـــنـــيـــة عــاطــفــيــة 
جــــديــــدة عـــلـــى قـــنـــاة «ونــــاســــة» 
الــشــعــور»  عــنــوان «نــفــس  تحمل 
وهـــي مــن كــلــمــات الــشــاعــر علي 

الــعــلــي وألــــحــــان عــيــســى الــكــبــيــســي 
نــفــســه، وتـــوزيـــع عــلــي أبــاظــة وصــولــو 

لمحمود سرور ووتريات لتامر فيضي 
وإيـــقـــاعـــات لــحــســن إبـــراهـــيـــم فــيــمــا قــام 

بالمكساج جاسم محمد. وأكد الكبيسي أن إطالقه لهذه األغنية يأتي 
استمراًرا لخطته في طرح األغاني السنجل، مشيًرا إلى أنها تأتي بعد 
زالت  ال  والتي  استاهل»  ما  أغنيته «حــرام  إطــالق  من  شهر  من  أقــل 
تحتل المراتب األولى على قناة «وناسة»، مضيًفا أنه يتمنى أن تلقى 
أغنية «نفس الشعور» النجاح نفسه، خاصة أنها تحتوي على موضوع 
نادًرا ما يتم تناوله من طرف المطربين.. يشار إلى أن عيسى الكبيسي 
ينكب حالًيا على تصوير عدد من األغاني التي سبق له أن أطلقها إلى 
جانب أعمال جديدة ستكون مفاجأة لجمهوره خالل الفترة القادمة.

حنان الشرشني: حريصة
على تقديم المسكوت عنه 

كتب - أشرف مصطفى:
كشفت الكاتبة حنان الشرشني أنها تحّضر حالًيا لرواية جديدة تتناول 
العرب  من  المغتربين  حياة  عن  وتتحدث  المرأة  عوالم  في  الرجل  حياة 

في الخارج، حيث تدور أحداثها من خالل شخصية قوية ومعقدة.
الشروع  سيتم  الــروايــة  إن   ] لـ  تصريحات  في  الشرشني  وقالت 
بكتابتها بعد االنتهاء من كتابة روايتها «أرجوك ال تحبني» والتي ستصدر 

خالل األيام القليلة المقبلة.
أن فــكــرة الـــروايـــة الــجــديــدة جــــاءت لــهــا أثــنــاء وأوضـــحـــت 

ـــدهـــا فـــي ألــمــانــيــا حيث  تـــواجـــدهـــا مـــع وال
انــبــثــقــت هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــقــصــص، 
وعــنــدمــا قــّصــت على والــدهــا األحـــداث 
التي تخيلتها، وأصر أن تكتبها، لذلك 
روايــة  تسبق  أن  المفترض  مــن  كــان 
«أرجــوك ال تحبني» إال أنها وجدت 
عكس  على  كبير  لجهد  تحتاج  أنها 
وقالت:  بها،  بدأت  لذلك  األخيرة 
توقع  ألمانيا  إلــى  عــودتــي  عند 
تلك  تكون  أن  أصدقائي 
ــتــالــيــة  الـــقـــصـــة هــــي ال
وهـــــو مــــا أعــطــانــي 
حــافــًزا أن أقــوم 

بكتابتها اآلن.
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خالل األيام القليلة المقبلة.
أثوأوضـــحـــت لــهــا جــــاءت الــجــديــدة الـــروايـــة فــكــرة أن أن فــكــرة الـــروايـــة الــجــديــدة جــــاءت لــهــا أثوأوضـــحـــت 

ـــدهـــا فـــي ألــمــانــيــا ح تـــواجـــدهـــا مـــع وال
انــبــثــقــت هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــقــصــص
وعــنــدمــا قــّصــت على والــدهــا األحـــد
التي تخيلتها، وأصر أن تكتبها، لذ
رو تسبق  أن  المفترض  مــن كــان 
«أرجــوك ال تحبني» إال أنها وجد
عك على  كبير  لجهد  تحتاج  أنها 
وقال بها،  بدأت  لذلك  األخيرة 
تو ألمانيا  إلــى  عــودتــي  عند 
ت تكون  أن  أصدقائي 
ــتــال الـــقـــصـــة هــــي ال
وهـــــو مــــا أعــطــا
حــافــًزا أن أق
بكتابتها اآل



      الدوحة - [

عن  المحمدي  حسين  المخرج  كشف 
السينمائي  كــان  مهرجان  في  مشاركته 
في فرنسا شهر يونيو المقبل بفيلم تحت 
عنوان «الرحلة ١٣» الذي يأتي في إطار 
تم  والـــذي  الــدرامــيــة،  الوثائقية  األفـــالم 

تنفيذه لصالح قناة الجزيرة اإلخبارية.
ولفت المحمدي في تصريح خاص لـ 
«[« إلى أن الفيلم الوثائقي الجديد 
الجزيرة  قناة  عمل  طاقم  قصة  يتناول 
الرياضية (سابقاً) «بي إن سبورت» حالياً 
أثناء  قــدم  كــرة  لمباراة  تغطيتهم  خــالل 
الماضية  القدم  لكرة  العالم  كأس  انعقاد 
في جنوب أفريقيا، ويستعرض الفيلم ما 
حدث لهم في الطائرة التي كانت تقلهم 
لمكان إقامة المباراة، حيث حدث عطل 
مــا فــي عــجــالت الــطــائــرة أثــنــاء الهبوط، 
إلى  الطائرة  كابتن  أو  الطيار  اضطر  ما 
في  اضــطــراري  هبوط  بعملية  يقوم  أن 
المحمدي  وأكــد  المحلي.  بلكواني  مطار 
أنه وطاقم العمل في الفيلم قد سافروا 
إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا لــلــتــصــويــر هــنــاك 
إلى  مشيراً  المراقبة،  وبــرج  المطار  في 

قيامهم باستدعاء جميع الموظفين الذين 
عملوا في يوم الحادث، وقمنا بعد ذلك 
بإعادة تمثيل المشاهد كلها بالكامل كما 
وقعت يوم الحادث، وصّورنا في الطائرة 
بعد أن أخذنا الموافقات األمنية الالزمة 
إلغالق المطار الداخلي بالكامل بمنطقة 
قــوات  مــع  بالتنسيق  تــدعــى «بــلــكــوانــي» 

الدفاع المدني واألمن الجنوب أفريقي، 
وذلك بالتعاون مع السفارة القطرية في 
تقديمها  إلى  أشــار  التي  أفريقيا،  جنوب 
كــافــة الــتــســهــيــالت الـــالزمـــة والــمــطــلــوبــة 
الــهــبــوط  طــريــقــة  تــصــويــر  مـــن  لنتمكن 

بالشكل المطلوب.
ــــه أجـــــرى لــــقــــاءات مع  ولـــفـــت إلــــى أن

طاقم عمل قناة الجزيرة الرياضية هنا 
بذلها  التي  بالجهود  مشيداً  الدوحة،  في 
محمد البشري المنتج المنفذ للفيلم الذي 
إشرافه  خــالل  التسهيالت  كافة  لنا  قــّدم 
على الفيلم، سواء من خالل تقديم الدعم 
المطلوب من الناحية اإلشرافية اإلدارية 

أو من الناحية التقنية.

وحــــــول وجــــــود صــعــوبــة فــــي تــوجــيــه 
أشخاص  من  يتكون  الــذي  العمل  طاقم 
عاديين ليسوا ممثلين محترفين، أوضح 
المحمدي أنه لم يجد صعوبة في ذلك، 
تصويره  تم  بفيديو  استعان  أنــه  مضيفاً 
من داخل الطائرة لحظة وقوع الحادثة 

الحقيقية.

     الدوحة - [

بــاذاعــة  الهندسية  الــشــؤون  تستعد 
قطر إلطـــالق مــشــروع جــديــد يهدف  
ـــربـــط االســــتــــوديــــوهــــات بــمــحــطــات  ل
اإلرســـــــــــــال فــــــي كــــــل مــــــن الـــخـــيـــســـة 
والــعــريــش. حــيــث أن هـــذا الــمــشــروع 
مــــن شـــأنـــه تـــأمـــيـــن ســـهـــولـــة الـــربـــط 
والــوصــل مــع بــرامــج اإلذاعـــة الخمسة 
من  بأكثر  العربي  البرنامج  من  لكل 
والبرنامج  الــكــريــم،  والــقــرآن  تـــرّدد، 
اإلنــجــلــيــزي، والــبــرنــامــج الــفــرنــســي، 

باإلضافة إلى برنامج األوردو.
الهندسية  المراقبة  غرفة  وتؤمن 
ـــؤّمـــن خـــدمـــات لــمــحــطــات إذاعـــيـــة  ت
هـــذا  أن  مـــوضـــحـــاً  أخـــــــرى،  مــحــلــيــة 
الــمــشــروع ســيــوضــع فـــي نــهــايــة شهر 
يتم  أنــه  إلــى  لفت  كما  المقبل،  يوليو 
الــعــمــل حـــالـــيـــاً عــلــى الــتــعــاقــد ووضـــع 
دفاتر الشروط الفنية لشراء وصالت 
اإلذاعـــي  الــنــقــل  لتأمين  مــيــكــروويــف 
الــخــارجــي مـــن أي مــكــان فـــي دولـــة 
دراسة  على  العمل  يجري  كما  قطر، 
إطار  في   SNG عربة  شــراء  إمكانية 
خـــدمـــة نـــقـــل الــــصــــوت عـــبـــر األقـــمـــار 

الصناعية. وستنعكس على العمل 
يتيح  حيث  إيجابي،  بشكل  الهندسي 
جديدة  هندسية  إمــكــانــيــات  لــإلذاعــة 

وإمكانيات تقنية نظراً للتطور السريع 
والــكــبــيــر الـــذي تــشــهــده الــعــلــوم بشكل 
اإلعالم  بقطاع  المتعلقة  والعلوم  عام 

واإلرسال بشكل خاص.
على  العمل  حــالــيــاً  يــجــري  أنــه  كما 
 GSM اتـــــصـــــال أجـــــهـــــزة  اســــتــــقــــدام 

الصحفي  خــدمــة  لتوفير   reporter
المراسل باإلذاعة، والتي تسهل عملية 
نقل الحدث مباشرة من عين المكان 
الــــذي يــتــواجــد فــيــه مــراســل اإلذاعــــة. 
حــيــث يــمــكــن هـــذا الــنــظــام الــمــراســل 
اإلذاعــــــي «الــصــحــفــي» مـــن االتــصــال 
رسالته  ونقل  االستوديو  مع  مباشرة 

المطلوبة بشكل فوري وسريع.
الهندسية  الـــشـــؤون  يــخــص  وفــيــمــا 
ــتــقــنــيــات  ــل بـــــــاإلذاعـــــــة، ومــــســــايــــرة ل
تركيب  تــم  أن  ســبــق  فــقــد  الــحــديــثــة، 
أجـــهـــزة مــراقــبــة وتــحــكــم عـــن بــعــد، 
أجهزة  وتحديث  البث،  الستديوهات 
اإلذاعة،  مبنى  في  الرئيسية  السيرفر 
إرســـال  بمبنى  االحــتــيــاطــيــة  وكــذلــك 
مــحــطــة الــخــيــســة، كــمــا تـــم تــركــيــب 
أجــــهــــزة حـــديـــثـــة بـــغـــرفـــة الــمــراقــبــة 
المركزية، بهدف نقل جميع البرامج، 
والعمل   ،(FM) إرســــال  محطة  إلـــى 
على تركيب أجهزة لتفعيل أستخدام 
والفعاليات  األحداث  لنقل  (اإلنترنت) 
المحلية نقالً مباشراً، كما أصبحت كل 
(اإلنجليزي)  و  (األوردو)  إذاعتي  من 
تبثان على مدار الساعة، أسوة بجميع 

الخدمات اإلذاعية األخرى.

”الرحلة ١٣“ يشارك بمهرجان كان السينمائي

خطة لتطوير قسم الشؤون الهندسية باإلذاعة

يتناول رحلة طاقم «بي إن سبورت» لجنوب أفريقيا.. المحمدي:

تتضّمن ربط استوديوهات وشراء أجهزة جديدة.. الرميحي:

wنحو مسرح        عربي

على   - االنتشار  في  المسرحي  الفن   بدأ 
نــطــاق واســـع - فــي أرجـــاء الــوطــن العربي 
وذلك  العشرين،  القرن  خمسينيات  منذ 
منذ  مــصــر  فـــي  مــتــمــركــًزا  كــــان  أن  بــعــد 
ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. وقـــد 
الدراسات  من  العديد  االنتشار  هذا  واكب 
الكشف  إلــى  تسعى  الــتــي  الــجــادة  العلمية 
العربي  المسرحي  اإلبـــداع  جماليات  عــن 
عــلــى مــســتــوى الــنــص الـــدرامـــي والــعــرض 
الـــمـــســـرحـــي، وذلـــــــك فــــي ضــــــوء عـــالقـــة 
الــتــجــربــة اإلبـــداعـــيـــة الــعــربــيــة بــالــمــســرح 

الغربي.
 تلك الــعــالقــة الــتــي بـــدأت بــوادرهــا في 
أوائل القرن التاسع عشر وتبلورت وأكدت 
وجــــودهــــا وأتـــــت ثـــمـــارهـــا عــلــى يـــد رواد 
يعقوب  نــقــاش،  مــارون  العربي:  المسرح 
منشئي  القباني  خليل  أبــو  أحــمــد  صــنــوع، 

الدراما العربية الحديثة.
العربي  «الـــحـــوار  قضية  فــرضــت   وقد 
األوروبـــــــي، نــفــســهــا عــلــى رجــــال الــمــســرح 
الــــعــــربــــي ومـــفـــكـــريـــه بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
و«تحقيق  الـــــذات»  عــن  حــركــة «الــبــحــث 
مشروع  إطــار  في  وذلــك  العربية»  الهوية 
االســـتـــقـــالل الــعــربــي الــــذي عـــم الــمــنــطــقــة 

العربية كلها بعد الحرب العالمية الثانية.
 ومــــن أهــــم الـــتـــطـــورات الـــتـــي ُطــرحــت 
هذا  في  العربية  المسرحية  الساحة  على 
نشرت  التي  إدريــس  يوسف  دعــوة  اإلطــار 
عام ١٩٦٤ في مجلة الكاتب تحت عنوان 
نشرها  أعيد  وقــد  مصري»  مسرح  «نحو 
مسرحياته  مــن  مجموعة  ١٩٧٤مـــع  عــام 
تــحــت عــنــوان «نــحــو مــســرح عــربــي» وقــد 
ــتــلــك الــــدعــــوة أثــــرهــــا فــــي الـــوعـــي  كـــــان ل
طبيعة  تـــصـــور  حــــول  الـــعـــربـــي  الــجــمــالــي 
والحاضر  الــمــاضــي  فــي  الــعــربــي  الــمــســرح 
في  بــاديــة  آثــارهــا  زالــت  ومــا  والمستقبل، 
الــعــديــد مــن الــمــقــاالت والـــدراســـات. وقــد 
تدور  عديدة  محاوالت  أثرها  على  ظهر 
في نفس الفلك مثل كتاب توفيق الحكيم 
وكتاب  ١٩٦٧م  عــام  المسرحي»  «قالبنا 
عام  المرتجلة»  الكوميديا  الــراعــي،  علي 

.١٩٦٨
 هــــذه الـــتـــصـــورات وغـــيـــرهـــا لـــم تــهــتــم 
اتفقت  وإنما  وطبيعتها،  العربية  بالدراما 
عــلــى ثــالثــة مــبــادئ اســتــخــلــصــهــا د.فــــوزي 

فهمي على النحو التالي:
١  - ضرورة االستفادة على نطاق واسع 
مــن تــقــالــيــد الــمــســرح الــشــعــبــي الــمــصــري، 

وإعادة اإلدراك اإلبداعي لهذه التقاليد.
٢  - ضرورة أن ُيشارك المتفرجون في 
المسرح  خشبة  على  تجري  التي  األحداث 

مباشرة. مشاركة 
٣  - الــتــخــلــي عـــن فــتــحــة الــبــروســيــنــيــوم 
الــتــقــلــيــديــة، والــتــخــلــي عـــن مــبــدأ اإليــهــام 

المسرحي المميز للمسرح األوروبي.

ححححححححححححححححححححح        ععععععع
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ـــم مـــــع طـــــاقـــــم الـــــطـــــيـــــران فـــــي جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا ـــل ـــفـــي حسين المحمدي مـــــخـــــرج ال

الــــخــــطــــة تـــتـــضـــمـــن إدخـــــــــــال أجــــــهــــــزة حـــديـــثـــة

حركةحركة

الدوحة -[
كــشــف الـــفـــنـــان حــســيــن الــمــحــمــدي الــمــخــرج 
«مسودة  الجديد  القطري  للمسلسل  المساعد 
إنسان» أن المسلسل الذي كتبه الكاتب طالب 
الدوس يتناول موضوعات عّدة، منها االلتزام 
الــديــنــّي بــيــن الــشــبــاب، كــذلــك قــضــايــا السحر 
المسلسل  أن  مــوضــًحــا  ـــجـــن،  وال والـــشـــعـــوذة 
فيها  تقع  مسكونة  مــزرعــة  فــي  حكايته  تبدأ 
يتخللها  متصلة  حلقة   ٢٩ مدار  على  األحداث 

العديد من القصص والحكايات.
ولفت المحمدي إلى أن الرؤية اإلخراجية 
الــدرامــا  عــلــى  جــديــدة  تقنيات  عــلــى  ستعتمد 
يتّم  التي  تقنية «الهولوجرام»  مثل  القطرية، 
السينمائية،  الــرعــب  أفـــالم  فــي  اســتــخــدامــهــا 
شخصية  الشخصيات  ضمن  مــن  أن  خــاصــة 
الــشــبــح والــثــعــبــان. وبـــاقـــي األحــــــداث وطـــرق 
المعالجة والطرح تعتمد فيها الرؤية الدرامية 
وكيفية  الــدوســري  ناصر  المخرج  رؤيــة  على 

اختيار الخطة الخاصة بتنفيذ العمل.
وأشـــــار إلــــى أن الــعــمــل الــــدرامــــي الــجــديــد 

اختيار  وعملية  التحضيرات  طــور  في  مــازال 
على  مــشــدًدا  الرئيسة،  األدوار  فــي  الممثلين 
على  االعتماد  ضــرورة  إلــى  اتجاًها  هناك  أن 
أجل  مــن  وذلـــك  بــاألســاس،  القطري  الممثل 
إبراز المواهب القطرية، الفتًا إلى أن ذلك ال 
سواء  قطر  خــارج  من  بنجوم  االستعانة  يمنع 

من البحرين أو الكويت أو السعودية.
عن  أخـــرى  ناحية  مــن  المحمدي  وكــشــف 
أوبريت غنائي درامي جديد يقوم بالتحضير 
لــه فــي الــوقــت الــحــالــي لــيــتــّم تــنــفــيــذه لصالح 
بـــرنـــامـــج لــكــل «ربـــيـــع زهـــــــرة»، الـــــذي يــقــام 
بالتعاون بين مركز أصدقاء البيئة ومؤسسة 
قطر، مؤكًدا أنه سيتّم تقديم األوبريت برؤية 
من  الماضي  في  قدم  عما  ومختلفة  جديدة 
خالل األفكار التي نستقيها من الدكتور سيف 
أصدقاء  مركز  إدارة  مجلس  رئيس  الحجري 

البيئة.
طالب  الكاتب  تكليف  سيتّم  أنه  إلى  ولفت 
االستعراضي  الغنائي  العمل  لكتابة  الـــدوس 
سيكون  األوبـــريـــت  أن  إلـــى  مــشــيــًرا  الــجــديــد. 

فيه  ســارت  الــذي  االتــجــاه  نفس  وفــي  مماثالً 
األوبــــريــــتــــات الـــتـــي قـــدمـــت خــــالل الــســنــوات 
أو  الزهور»،  أوبريت «وطــن  ســواء  الماضية، 
أوبريت «قطر  أو  بــالدي»،  أوبريت «زهــور 
الخضراء»، وكلها أوبريتات قدمت في نفس 
اإلطــــار مــع نــفــس الــجــهــات الــمــذكــورة، حيث 
بحتة،  بيئية  مــواضــيــع  األعــمــال  هــذه  تــتــنــاول 
وتناقش كل عام نبتة قطرية جديدة في إطار 

االحتفال بها بشكل عام.
أوضح  القطرية  الدراما  وضع  وبخصوص 
أن هناك شعوًرا عاًما بوجود حركة في الدراما 
تلفزيون  في  التطوير  عمليات  بعد  القطرية 
قطر، حيث إن هناك حماًسا من قبل اإلدارة 
لطرح أعمال درامية بأفكار جديدة، وهناك 
إرادة إلنتاج أعمال درامية مختلفة، وبأفكار 
غــيــر مــألــوفــة وبــتــقــنــيــات جـــديـــدة يــوفــرونــهــا 
الــدرامــا  واصــًفــا  قــطــر.  فــي  درامـــا  كصناع  لنا 
من  تــبــدأ  ال  وأنــهــا  تــاريــًخــا  لها  بــأن  القطرية 
الصفر، مؤكًدا أنها ستنافس الدراما الخليجية 

في إطار التحديث والتطوير الذي نراه حالًيا.
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      كتب - هيثم ا�شقر:

انتقد عدد من الفنانين غياب 
ــتــجــاري عـــن الــســاحــة  الــمــســرح ال
الــذي  األمـــر  القطرية،  الثقافية 
يرجع إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج، 
وأجـــــور الــفــنــانــيــن وغــيــرهــا من 
األمــــــور الـــدعـــائـــيـــة، وهــــو األمـــر 
الذي يصعب تعويضه من خالل 
الفنانون  ولــفــت  الــتــذاكــر.  شــبــاك 
فـــي تــصــريــحــات لــــ [ إلــى 
مــكــلــف  ـــتـــجـــاري  ال الـــمـــســـرح  أن 
ويـــحـــتـــاج أســــمــــاء كـــبـــيـــرة، فــي 
التجارب  مــن  الــعــديــد  فشل  ظــل 
الجمهور  وعــــزوف  الــمــســرحــيــة 
عـــن الــمــســرح والــــــذي يــعــد أحــد 
المسرحي  الوعي  غياب  تجليات 
وكــــذلــــك فـــــإن غـــيـــاب الــتــربــيــة 
كبير  بشكل  أسهمت  المسرحية 
المسرح  عن  الجمهور  ابتعاد  في 
بــعــد أن كــــرس لــثــقــافــة حــضــور 
العائلة، األمر الذي جعل المسرح 
ومقتصًرا  الــجــمــهــور  عــن  بــعــيــدا 
هــؤالء  وأكــد  فقط.  النخبة  على 
مثقف  الــقــطــري  الــجــمــهــور  أن 
ومــتــعــطــش لــلــمــســرح الــقــطــري، 
نــص  ـــــاك  هـــــن ـــــوجـــــد  ي ال  ــــكــــن  ل
مــســرحــي هــــادف يــلــمــس الــواقــع 
ويعكس ما يدور داخل المجتمع، 
دعم  هناك  يكون  بأن  مطالبين 
ــــقــــّدم لــلــفــنــانــيــن حــتــى  مــــــادي يُ
عروضهم  يقّدموا  أن  يستطيعوا 
الدعم  يقتصر  وأال  العام،  طــوال 
الدوحة  مهرجان  عــروض  على 

المسرحي فقط.
تكاليف ا�نتاج

فــــي الــــبــــدايــــة يــــقــــول الـــفـــنـــان 

المسرح  أن  جــاســم  عــبــدالــعــزيــز 
ـــــف جـــــــــدا،  الــــــــتــــــــجــــــــاري مـــــكـــــل
تحتاج  الجماهيرية  والمسرحية 
إلـــى نــجــوم وأســمــاء كــبــيــرة على 
خـــشـــبـــة الــــمــــســــرح، بـــاإلضـــافـــة 
واإلعــالنــات،  الــدعــايــة،  لتكاليف 
يستطيع  فـــال  لــذلــك  والـــديـــكـــور، 
أحد أن يخوض تلك المغامرة إال 
إذا كان نجم شباك، وله جمهور 
من  قــدم  أنــه  إلــى  مشيرا  كبير، 
 ،  «٪٦٠ «قطري  مسرحية  قبل 
للجمهور ولم يحصل من ورائها 
اآلن  فالمسرح  مـــادي،  عائد  أي 
الــربــح،  لتحقيق  وسيلة  يعد  لــم 
فنان  يحتاج  المسرحي  واإلنــتــاج 
يــعــشــق الـــمـــســـرح، ولـــيـــس تــاجــر 
ـــمـــادة، لــذلــك من  يــبــحــث عـــن ال
الــصــعــب عــلــى شـــركـــات اإلنـــتـــاج 
اإلنــتــاج  فــي  تستمر  أن  الــخــاصــة 
الــمــســرحــي بـــــدون وجـــــود دعــم 

حقيقي من وزارة الثقافة.
وانتقد عبدالعزيز جاسم قرار 
المسرحية،  الــفــرق  عـــدد  زيــــادة 
البشرية  الطاقات  أن  إلى  مشيرا 
المالية  والــمــيــزانــيــة  مـــحـــدودة، 
الموجودة  الفرق  على  توزع  التي 
ضعيفة، فكان من األولى توزيع 
الفرقتين  عــلــى  الــمــيــزانــيــة  هـــذه 
ــــســــاحــــة،  الــــعــــامــــلــــتــــيــــن عــــلــــى ال
ودعــمــهــمــا إلنـــتـــاج مــســرحــيــات 

طوال العام.

قالب رسمي
إلـــى ذلـــك أكـــد الــفــنــان صــالح 
حركة  هناك  يوجد  ال  أنــه  المال 
مــســرحــيــة مــــن األســـــــاس حــتــى 
يــكــون هــنــاك مــســرح الــتــجــاري، 
مشيرا إلى أن المسرح في قطر 
بدأ بالجهود الذاتية على مستوى 
األفـــــــــــراد، وبــــعــــد ذلــــــك جـــــاءت 
المسرحي،  العمل  وتبنت  الدولة 
ووضــعــت هــذه الــمــجــهــودات في 
الجميع  واعــتــمــد  رســمــي،  قــالــب 
الثقافة  وزارة  عــلــى  تـــام  بشكل 
والـــفـــنـــون والــــتــــراث، ثـــم جـــاءت 
ـــفـــتـــرات لـــظـــروف  فـــتـــرة مــــن ال
اقــتــصــاديــة قــامــت هـــذه الــــوزارة 
أن  إلى  الفنانين  ريش  بقصقصة 
استسلم الجميع، وغاب المسرح، 
ــــــــك بــعــض  وظــــــهــــــرت بــــعــــد ذل
الحركات الفنية التي تبناها غانم 

السليطي، ومن بعده عبدالعزيز 
جــاســم أحــيــت جــانــبــا كــبــيــرا من 
الــحــركــة الــمــســرحــيــة اســتــمــرت 
لبعض الوقت وكان هناك تفاعل 
توقفهم  وبعد  معها،  جماهيري 
رجــعــنــا إلــــى مــانــحــن عــلــيــه من 

تراجع.
وأضــــــاف قـــائـــال: مـــن وجــهــة 
نــظــري الــمــســرح الــتــجــاري أهــم 
الــذي  النخبة  مــســرح  مــن  بكثير 
من  الهروب  أشكال  أحــد  يشكل 
يكون  أن  يجب  لذلك  الجمهور 
تــوجــهــنــا دائـــمـــا لــلــجــمــهــور، وأنـــا 
بمهرجان  نــأتــي  لــمــاذا  أدري  ال 
السهل  فــمــن  نــغــربــه،  ثــم  محلي 
على أي فنان االقتباس، وتقديم 
عــمــل ال يــفــقــهــه الــمــشــاهــد وال 
الــمــســرحــيــون وال الــمــخــرج، وال 
تتابع  الــتــي  التحكيم  لجنة  حتى 

من  نــوع  فالتغريب  العمل،  هــذا 
الــــهــــروب وعــــــدم الــــقــــدرة عــلــى 
المشاهد  ألن  الجهمور،  مواجهة 
لــن يــجــامــلــك، وإن لــم يــر عمال 
وتبعد  وتندثر  فستفشل  يستمتع 
من  فالعديد  لذلك  الساحة،  عن 
ستارة  خلف  يختبؤن  الفنانين 

التغريب.
مجهودات فردية

الفنان  أشــار  أخــرى  جهة  من 
الحركة  أن  إلــى  درويـــش  صــالح 
رئيسي  بشكل  تعتمد  المسرحية 
عـــلـــى الــــمــــجــــهــــودات الـــفـــرديـــة، 
يــكــون  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ودعــــــم 
الـــفـــرق  أن  مــضــيــفــا  بـــالـــقـــطـــار، 
بتقديم  فقط  معنية  المسرحية 
الــعــمــق  ذات  الــــجــــادة  الــــعــــروض 
معنّية  وليست  والدرامي،  الفني 
بــتــقــديــم الــــعــــروض الــتــجــاريــة، 
ال  المحلي  الــجــمــهــور  أن  مــؤكــًدا 

يــحــبــذ فــكــرة حــضــور الــعــروض 
الــعــروض  يفضل  بينما  الــجــادة، 
ـــقـــّدم أي  الــكــومــيــديــة الـــتـــي ال ت
فــكــرة أو رســالــة هــادفــة، وأكــد 
ــمــســرحــي  ال ــــوعــــي  ال غــــيــــاب  أن 
واتــــــجــــــاه الــــجــــمــــهــــور لــلــمــســرح 
الـــكـــومـــيـــدي الـــتـــجـــاري هـــو أحــد 
أسباب انهيار الحركة المسرحية 
فــــي مــعــظــم الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
تقديم  على  الفرقة  تركز  لذلك 
العالمي  الــطــابــع  ذات  الــعــروض 
والــــتــــي تــســتــطــيــع مــــن خــاللــهــا 
الــمــهــرجــانــات  فـــي  تـــشـــارك  أن 
أن  إلى  الفتا  والمحلية،  الدولية 
على  المعتمد  الكويتي  الــمــســرح 
الجمهور  ذائــقــة  خــرب  التهريج 
الساحة  قائال:  وأضــاف  المحلي. 
المسرحية المحلية تفتقد لوجود 
الفنان القادر على توصيل الفكرة 
للجمهور من خالل الموقف، فال 
محمد  الفنان  مثل  عندنا  يوجد 

صــبــحــي، الـــــذي يـــقـــدم مــســرحــا 
جادا وهادفا في إطار كوميدي، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــفــنــان الــوحــيــد 
القادر على تحقيق هذه المعادلة 
اآلن  لكنه  الــســلــيــطــي،  غــانــم  هــو 

شبه معتزل.
وطـــالـــب درويـــــش بـــأن يــكــون 
هناك دعم من وزارة الثقافة مع 
الفرق المسرحي، إلعادة عرض 
المسرحيات التي تحقق نجاحات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــهـــرجـــانـــات 
للجمهور  واإلقــلــيــمــيــة  ــيــة  الــدول
نشارك  أن  الظلم  فمن  المحلي، 
بــمــســرحــيــات فــــي مــهــرجــانــات 
دولـــيـــة ونــحــصــد الـــجـــوائـــز، وال 

يراها الجمهور بعد ذلك.
نجم الشباك

مـــن جــانــبــه أكـــد الــفــنــان فهد 
الـــتـــجـــاري  الـــمـــســـرح  أن  الـــبـــاكـــر 
يحتاج لــوجــود دعــم مــادي ســواء 
خــــالل  مـــــن  أو  الـــــــدولـــــــة،  مـــــن 
شــــركــــات اإلنـــــتـــــاج الــــمــــوجــــودة، 
النص  وجود  لضرورة  باإلضافة 
بذائقة  يليق  الـــذي  الجماهيري 
ــــذي يــلــمــس الــواقــع  الــمــتــلــقــي، وال
ويعكس ما يدور داخل المجتمع 
هناك  أن  إلـــى  مــشــيــرا  الــمــحــلــي، 
أسبابا عديدة أخرى أدت لتراجع 
المسرح، فالمواطن المحلي تعود 
الخارجية،  السياحة  ثقافة  على 
والــــســــفــــر خــــاصــــة فــــي مـــواســـم 
العروض المسرحية، كاإلجازات 
الــصــيــفــيــة، واألعـــــيـــــاد، كــمــا أن 

الـــجـــمـــهـــور غـــيـــر مـــعـــتـــاد عــلــى 
القطرية  الــمــســرحــيــات  حــضــور 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، بــدلــيــل 
الكويتية  الــمــســرحــيــات  تــحــقــيــق 
لــنــســبــة حـــضـــور عـــالـــيـــة، وذلــــك 
الذي  الشباك  نجم  وجــود  بسبب 
إلــى  الفــتــا  الــجــمــهــور،  يستقطب 
المحلية  المسرحية  الساحة  أن 
تفتقد لوجود نجم الشباك، حتى 
لو ظهر هذا النجم تتم محاربته 
من الجميع، حتى يختفى ويخبئ 
نجمه، لذلك يجب علينا التركيز 
فالساحة  الــنــجــوم،  صناعة  على 
الفنية مليئة بالعديد من الشباب 
الممكن  من  اللذين  الموهوبين 
طفرة  إلحــــداث  ـــواة  ن يــكــونــوا  أن 
المسرحية  الــحــركــة  فــي  نــوعــيــة 
مــســتــقــبــال. وأوضــــــح الـــبـــاكـــر أن 
أيضا  المسرحية  التربية  غياب 
ســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي ابــتــعــاد 
الجمهور عن المسرح، فالمسرح 
حضور  لثقافة  كــرس  المدرسي 
العائلة، وربى لدى المجتمع حب 
موضحا  الــصــغــر،  مــنــذ  الــمــســرح 
ثقافية  نــافــذة  يــعــد  الــمــســرح  أن 
وإبـــداعـــيـــة وتــرفــيــهــيــة لــلــعــائــلــة، 
الثقافي  الــتــقــدم  عــالمــات  ومـــن 
فــلــم  اآلن  أمــــــا  مـــجـــتـــمـــع،  ألي 
المفضلة  الــوجــهــة  الــمــســرح  يــعــد 
لــألســرة الــقــطــريــة، فـــإذا ذهبت 
لــن  مـــســـرحـــي  عـــــرض  أي  ـــــى  إل
تجد في الحضور سوى الفنانين 
فــقــط، وهــــذا أمـــر مــحــبــط ألي 
الفنون  من  فالمسرح  مسرحي، 
جمهور  وجــود  على  تعتمد  التي 
ومتفرجين ويعد وجودهم من 
العناصر التي تشكل الفعالية ألي 

حركة مسرحية.

المسرح التجاري غائب عن الساحة الثقافية
العروض تقتصر على النخبة.. فنانون:

ــــرة ــــي ــــب ــــــــاء ك ــــــــم ــــــــم: الــــــمــــــســــــرح الـــــــتـــــــجـــــــاري مـــــكـــــلـــــف ويــــــحــــــتــــــاج أس ــــــــاس عــــــبــــــدالــــــعــــــزيــــــز ج

ــــــــــــادي ــــــــــــــــــــم م ـــــــــــر: مــــــــطــــــــلــــــــوب نــــــــــصــــــــــوص جــــــــمــــــــاهــــــــيــــــــريــــــــة ودع ـــــــــــاك ـــــــــــب فــــــــهــــــــد ال

ـــة ـــاف ـــق ـــث ال وزارة  ـــــدعـــــم  ب رهــــــــن  الـــــخـــــاصـــــة  اإلنـــــــتـــــــاج  شــــــركــــــات  ـــــرار  ـــــم ـــــت اس

ـــة ـــجـــاري ـــت ــــروض ال ــــع ــــال ـــة ب ـــّي ـــن ـــيـــســـت مـــع ـــة ل ـــســـرحـــي ـــم ــــــــــش: الـــــفـــــرق ال صــــــالح دروي

عبد العزيز جاسمفهد الباكرصالح درويشصالح المال

عقدة فنيةعقدة فنية
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عبدالعزيز جاسم في مسرحية قطري ٦٠٪

مسرحية خرابة ٥ نجوم

غانم السليطي أحد نجوم شباك المسرح القطري

الجمهور هجر المسرح والحضور مقتصر على النخبة
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مصطلحات درامية

الصراع الدرامي
بمقتضى  ينمو  متعارضتين،  قوتين  بين  مناضلة 

تصادمهما الحدث الدرامي.

برونتيير،  فريناند  الفرنسي  الناقد  اعتقد  ولقد 
القانون  وأن  وجوهرها  الــدرامــا  لــب  هــو  الــصــراع  أن 
العام للمسرح يتحدد بفعل اإلرادة الواعية بذاتها، بل 
طبيعة  حسب  بعضها  عــن  الــدرامــيــة  األنـــواع  وتتمايز 
طبيعة  أن  أي  اإلرادة  هـــذه  تــعــتــرض  الــتــي  الــعــوائــق 
الصراع في المأساة، تختلف عن طبيعته في الملهاة، 

أو الهزلية.
آرشر-  وليم  رأســهــم  وعلى   - النقاد  بعض  أن  إال 
ينكرون على الصراع أن يكون هو لب الدراما بشكل 
من  كثير  في  أساسًيا  عنصًرا  يشكل  كان  وإن  مطلق 
المسرحيات الجيدة وإنما جوهر الدراما - في رأيهم- 
«فن  بأنها  الــدرامــا  تسمية  ليمكن  حتى  األزمـــة  هــو 

األزمات».
وعــلــى أي حـــال فـــإن الــمــســرحــيــة الــجــيــدة - طبًقا 
عن  ناتج  صــراع  تجسيد  على  تقوم  برونتيير-  لــرأي 
نضال إرادة بشرية واعية، ضد إرادة أخرى متكافئة 

وواعية بدورها.

إنشاء جمعية 
للمسرحيين 
أولى خطوات 
تطوير القطاع

   ڈ ما أبرز السلبيات التي تراها في الساحة 
المسرحية القطرية؟

- يؤرقني عدم وجود موسم مسرحي مستقّر 
واعتماد الساحة المسرحية على مهرجان وحيد، 
وهو ما يجعل فعاليات المسرح في قطر تستمّر 
حيث  العام،  طوال  فقط  واحد  أسبوع  مدار  على 
الفني  اإلنــتــاج  شــركــات  أصــحــاب  مــن  العديد  راح 
وزارة  تقّدمه  الــذي  الــدعــم  ينتظرون  القطرية 
الثقافة لهم خالل المهرجان، في وقت ال تنتج 
لذلك  العام،  مــدار  على  فني  عمل  أي  شركاتهم 
للمشاركين  المقّدم  الدعم  يقّل  أن  أتمّنى  فإنني 
العروض  عــدد  ويــزيــد  النصف  إلــى  بالمهرجان 
إلى الضعف بحيث يصل إلى ١٦ عرًضا مسرحًيا، 
ومـــن ســتــكــون لــديــه الــرغــبــة فــي مــمــارســة فن 
هدفه  مــن  بينما  ســيــشــارك،  ذاتــه  بحد  المسرح 
تجاري بحت سيتوقف، علًما بأنني غير متفائل 
الكثيرون  بالمهرجان  المشاركة  على  يقبل  بأن 
البعض  أن  خاصة  المادية،  استفادتهم  قلت  لو 
يتعامل مع هذا المهرجان على أنه فرصة مواتية 
النظر  دون  فــقــط  الـــمـــادي  الــمــكــســب  لــتــحــقــيــق 
إنه  يقول  من  إن  وأضيف:  ذاتها،  الفنّية  للقيمة 
فنان عليه أن يُرينا فنه دون االتكال الكامل على 

وزارة الثقافة.
الدعم  قلة  يعاني  ال  القطري  المسرح  إًذا  ڈ 

المادي ؟
- تماًما، فهناك دعم مادي كبير توليه الدولة 
للمسرح فال توجد دولة تنفق هذه المبالغ لدعم 
الميزانيات  تلك  أن  الــمــؤســف  ومــن  مسرحها، 
الــكــبــيــرة تــذهــب إلــــى مــهــرجــان يــســتــمــّر لــمــدة 
أسبوع بينما يعاني بقية العام من نقص النشاط 
يتم  المسرحي  الــدوحــة  فمهرجان  المسرحي، 
خالله إنفاق ما يفوق ثالثة ماليين ريال قطري، 
الدولة  تقّدمه  كذلك  كبيًرا  دعًما  هناك  أن  كما 
تقديم  يــتــم  ال  حــيــث  فـــائـــدة  دون  لــكــن  لــلــفــرق 
قلة  ظل  في  العام  مــدار  على  مسرحية  عــروض 
المسرحية  الفرق  قدرة  وعدم  المسارح  خشبات 
على حجز خشبة مسرح لتقّدم عليه ليلتي عرض 
طوال العام، وهو ما ينفي أن هناك تقصيًرا من 

عدم  فــي  ينطوي  التقصير  لكن  الــمــادة،  حيث 
المسرح  إلنــجــاح  الــجــّيــد  التخطيط  على  الــقــدرة 
بنية  إيجاد  على  العمل  وعــدم  وتفّوقه  القطري 

تحتّية حقيقية تكفل للمسرح القطري النجاح.
ڈ مـــا الــســلــبــيــات الـــتـــي تـــراهـــا فـــي مــهــرجــان 

الدوحة المسرحي؟
العمل  يتم  لالئحة  افتقاده  هو  سلبياته  أبرز   -
االطالع  مــّرة  من  أكثر  طالبنا  وقد  خاللها،  من 
على الئحة المهرجان، لكننا ما زلنا نتلقى الوعد 
أن  هــي  والحقيقة  وقـــت،  أقـــرب  فــي  بطباعتها 
الالئحة لم يتم إعدادها من األساس بل ال يتعّدى 
األمر مجرد شروط يتم وضعها في ليلة واحدة 
يعلمها  وال  للمهرجان  الُمنظمين  أهـــواء  حسب 
الــشــروط  عليه  تنطبق  مــن  ويـــقـــّررون  غيرهم 
تتغّير  الشروط  هذه  بأن  علًما  بها،  إبالغنا  دون 
من عام آلخر أيًضا دون علمنا، ولقد كان أبرز 
المهرجان  موعد  تأجيل  هو  العام  هذا  السلبيات 
أكثر من مرة، بعد أن أكدت اللجنة الُمنظمة أن 

المهرجان ال يمكن أن يتأجل ولو ليوم واحد بعد 
أن طالب بعض المسرحيين بتأجيله نظًرا لضيق 
وقت  في  المشاركة  الفرق  عن  واإلعــالن  الوقت 
متأخر ككل عام، وفي الوقت الذي أشارك فيه 
بالعديد من المهرجانات الدولية الهامة يحزنني 
أال أرى أبسط القواعد تطبق في مهرجاننا، وهي 

اطالع المسرحيين على الئحة المهرجان.
ڈ هــل تــّم حــل أزمـــة الــمــســرح بــإنــشــاء مسارح 

وفرق جديدة؟
ــــادة الــفــرق الــمــســرحــيــة أنــا  - فــيــمــا يــخــّص زي
ال أعــتــقــد أن األزمــــة كــانــت فــي وجـــود فرقتين 
قلة  فــي  تكمن  الحقيقّية  المشكلة  لــكــن  فــقــط 
فرقتين  نملك  كنا  أننا  من  الرغم  وعلى  اإلنتاج، 
عروًضا  لهم  نشهد  نكن  لم  أننا  إال  مسرحيتين 
ـــعـــام إال مـــن خــــالل مــشــاركــتــهــمــا  عــلــى مـــــدار ال
أن  وبعد  واآلن  المسرحي،  الــدوحــة  بمهرجان 
فــرق  ــــع  األرب ستبقى  الــمــســرحــيــة  الــفــرق  زادت 
للفرقتين،  بالنسبة  الوضع  كــان  كما  إنتاج  دون 

ولــن يحدث شــيء ســوى إضافة عــبء أكبر على 
كاهل وزارة الثقافة من حيث توفير مقّرات لها 
األزمــة 

ّ
ستظل  بينما  أكبر،  سنوي  دعم  وتقديم 

أجل  من  مسارح  خشبات  توفير  لعدم  هي  كما 
لعروض مسرحّية على مدار  تقديم تلك الفرق 
خشبات  أزمــة  عــن  للحديث  ننتقل  وهنا  الــعــام، 
تّم  قــد  أنــه  الفنانون  بعض  يــدعــي  الــتــي  الــعــرض 
الجديدة  الخشبات  تلك  كل  أن  حين  في  حلها، 
سوى  تخدم  ال  حديثًا،  الخدمة  إلى  دخلت  التي 
وغالبًا  للغاية  مرتفعة  بمبالغ  يستأجرها  مــن 
لــصــالــح حــفــالت ومــنــاســبــات ال تــمــّت بصلة إلــى 
ال  إنــه  للمدعوين  أقــول  أن  يفوتني  وال  المسرح، 
تــوجــد أزمـــة خشبات مــســرح فــي قطر أريـــد أن 
ال  وقت  في  ذلك  تقولون  فأنتم  عروضكم  أرى 
ذات  بسبب  مسرحية  أعــمــال  أي  فيه  تــقــّدمــون 
في  المسرحيين  كــل  منها  يــعــانــي  الــتــي  األزمــــة 
الــدولــة، وهــنــا يجب أن أشــيــر إلــى ضـــرورة أن 
يكون المقر الُمخصص للفرق المسرحية مجهًزا 
على  عليها  العروض  تقديم  يتم  مسرح  بخشبة 

مدار العام.
ڈ ما هي أولى سبل تطوير المسرح من وجهة 

نظرك؟
جمعية  بـــإنـــشـــاء  تـــكـــون  أن  يــجــب  الـــبـــدايـــة   -
المشكالت  تلك  حل  في  للمساعدة  للمسرحيين 
أنفسهم  الــفــنــانــيــن  جــانــب  ومـــن  مستقل  بــشــكــل 
وبمعزل عن الجهات الرسمية، وعلى الُمبدعين 
أن يتركوا خلفياتهم الشخصية وينشغلوا بالمسرح 
يجب  كــمــا  والـــقـــال.  بالقيل  انشغالهم  مــن  بـــدالً 
التنشيط  سبل  كأحد  المسرح  فن  على  االعتماد 
هامة  إنــجــازات  قطر  حققت  أن  بعد  السياحي 
في هذا المجال، وهنا أريد أن أنّوه إلى أن الفن 
والثقافة أحد أوجه السياحة التي يجب االعتماد 
الذي  الحضاري  بالمظهر  الدولة  إلظهار  عليها 
بالحفالت  االكــتــفــاء  عــدم  أتمّنى  لــذلــك  بــه  تليق 
تقام  التي  المناسبات  في  التهريجية  والعروض 
من أجل تنشيط السياحة من وقت آلخر وعلى 
المسؤولين أال ينسوا المسرح بصفته ضلًعا أصيالً 

في الحركة الثقافّية ألي بلد.

مهرجان المسرح المحلي مناسبة للكسب المادي
موسيـــــــــــقىعلى حساب المضمون.. المنصوري لـ [:

اآلالت العربية مميزة وثرية ومتنوعة ومنها 
«اآلالت الوترية» وهي اآلالت التي تحتوي على 
أو  باألصابع  أو  الريشة  بواسطة  تجذب  أوتـــار 
النغمة  وتــصــدر  لتهتز  عليها  الــقــوس  بــمــرور 
القانون،  الطنبور،  الــعــود،  وأهمها  المطلوبة. 
آلة  ونتناول  الكّنارة..  الصنج  الرباب  السنطور، 

العود في هذه الزاوية.

العود
وجالب  اآلالت  القدامى «بسلطان  نعته  وقد 
العود  بأن  المؤرخين  بعض  ويذكر  المسرات»، 
ظــهــر عــنــد قــدمــاء الــمــصــريــيــن مــنــذ أكــثــر من 
بالعود  عرف  وقد  سنة  وخمسمائة  آالف  ثالثة 
طيبة  مدافن  في  عثر  كما  القصيرة.  الرقبة  ذا 
على عود فرعوني ذي رقبة طويلة وريشته من 

الخشب كانت تعلق بحبل في العود.
العود  آلــة  على  مهمة  تغييرات  طـــرأت  لقد 
مثالً  العود  فكان  منه،  مختلفة  أجــزاء  شملت 
قبل اإلسالم يحتوي على ثالثة أوتار، وصندوقه 
الصوتي صغير، وعنقه طويل بينما في العصور 
أوتار  أربعة  على  يحتوي  أصبح  فقد  اإلسالمية 
العنق  إلــى  وأضيفت  الصوتي  صندوقه  واتــســع 
أن  إلــى  المصادر  وتشير  هــذا  المفاتيح.  قاعدة 
موسيقي  نــافــع،  بــن  علي  الحسن  أبــو   ) زريـــاب 
ومـــطـــرب عـــذب الـــصـــوت مـــن بـــالد الــرافــديــن 
في  العود  إلى  أضــاف  قد  العباسي)  العصر  من 
وتًرا  مؤخًرا  واستحدث  خامًسا،  وتــًرا  األندلس 

سادًسا انفراديًا يعطي النغمات الغليظة للعود.
على  الــمــوجــودة  الفتح  أن  بــالــذكــر  والــجــديــر 
عبر  وتطورت  تغّيرت  قد  العود  صندوق  وجه 
الــعــصــور فبعد أن كــانــت مــجــرد ثــقــوب دائــريــة 
أصــبــحــت عــلــى شــكــل هــــالل أو هـــاللـــيـــن، أو 
سداسية  نجوم  ذات  دائــريــة  أو  سداسية  فتًحا 

وزخارف هندسية.

«اآلالت الوترية»

ي

الدوحة - [ : 
من  الثانية  الطبعة  حديثًا  صـــدرت 
تكن  لــم  «أبــــًدا  القصصية  المجموعة 
حسن  محمد  الــقــطــري  للكاتب  هــي» 

الكواري.
والرواية من القطع المتوسط وتقع 
عــدد  عــلــى  وتــحــتــوي  صفحة   ١١٦ فــي 
مــن الــقــصــص الــقــصــيــرة الــتــي تنوعت 
القهر  مثل  قضايا  لتتناول  مواضيعها 
األســـري فــي قصة «إبــــراء ذمـــة» التي 
نستشعر فيها حواًرا صامتًا بين الطاغية 
والــضــحــيــة، وقــضــيــة الـــفـــراق والــمــوت 
والعالقة بين البشر والمكان في «آخر 
أبــنــاء الــشــيــخ»، كما تــنــاول جــوانــب من 
لوصف  فيها  عــرج  الشخصية  تجاربه 
مشاهداته للمنطقة منتصف ثمانينيات 
القرن الماضي خالل قصة «المسافر» 

التي تميزت بإثارة في أحداثها.
فــي حين يــدخــل الــقــارئ فــي حيرة 
من أمره - نوعا ما - بعد قراءة «أبًدا لم 
تكن هي» التي تتجلى فيها العالقة بين 
الرجل والمرأة في صورتها البوليسية، 

المــرأة  االعتيادية  غير  األجـــواء  حيث 
يقتل أزواجها، ما يجذب رجاال آخرين 
على  االختالف  يمكننا  ال  أننا  إال  إليها، 
تفرد شخصية هذه المرأة. وفي قصة 
على  الكاتب  يعّرفنا  جابر»  اهللا  «عبد 
نوع من الرجال لم يعد منه الكثير في 
زماننا، وكيف يمكن أن يعيش اإلنسان 

سعيدا راضيا بأقل القليل.
الكاتب  فيها  فيتناول  يــن»  أمــا «الــَدّ
ــــزواج  الـــمـــحـــاوالت األزلـــيـــة إلفـــشـــال ال
وكيف  السعيد،  البيت  وهـــدم  الــنــاجــح 
الماضي  يــواجــهــا  أن  لــروحــيــن  يمكن 
المشرق.  المستقبل  إلى  بالنظر  األليم 
أمـــا «الــمــخــتــَزل» فــيــســرد خــاللــهــا في 
صفحة ونصف قصة شيخ القرية الذي 
المجهول،  الــســارق  بــأنــه  أهلها  فــوجــئ 
يعبدون  ورجعوا  اإلســالم  عن  فارتدوا 

األصنام.
وفــــي «عــســل عــســل» نــتــعــرف على 
تعتصره  الــــذي  الــعــســل  بــائــع  مــحــمــود 
العسل  جــــّرة  خــذلــتــه  أن  بــعــد  الــحــيــرة 
الــطــيــبــة  ســيــرتــه  أن  إال  وانــــكــــســــرت، 

وسمعته كأفضل بائع عسل ينقذانه من 
الورطة.

وفـــي واحــــدة مــن أفــضــل القصص 
بالمجموعة «وجه في الظالم» يعترف 
الشعبي  الــطــب  وتــفــّوق  بَفضل  الكاتب 
على الــعــديــد مــن الــوســائــل واألســالــيــب 
أن  كيف  لنا  ويــؤكــد  الحديثة،  الطبية 
أبــســط األشــيــاء فــي الــحــيــاة يمكنها أن 
تجعلنا سعداء وراضين. تأخذ القصص 

منحى رومــانــســيــا حــالــمــا مــع «طــريــق 
ـــورد األبــيــض» حيث الــصــراع األزلــي  ال
بين األخ والحبيب والذي دائما ما تقع 

ضحيته المرأة.
الــكــواري  يحكي  وفـــي «الــمــتــشــّفــي» 
بنفسه  نفسه  بنى  عصامي  رجل  قصة 
ولكنه  عشر،  سنوات  خالل  الغربة  في 
أهل  من  أحــد  يتوقعها  لم  بفكرة  عــاد 
بلدته. وفي آخر القصص التي عنوانها 
«الطارق األول» يغوص الكاتب برشاقة 
لتزويج  تسعى  التي  األم،  أعماق  داخــل 
أن  إال  القطار،  يفوتهن  أن  قبل  بناتها 
ال  بابهن  يطرق  عريس  ألول  الرضوخ 

يأتي لها بما تشتهي.
وفــــي نــهــايــة الــكــتــاب يـــنـــوه الــكــاتــب 
بــــــإصــــــداره الـــــقـــــادم وهــــــو مــجــمــوعــة 
قــصــصــيــة وشـــعـــريـــة بـــعـــنـــوان «أمـــانـــي 
وأغاني» نشر منها قصيدة تقول بعض 

أبياتها:
ليل  على  واألغاني  األماني  تراودني 

ينام الفجر فيِه
تمددت الغيوم على ضفافه تبسمت 

النجوم بوجنتيِه
فتى  شعرا  الليل  ســدول  من  وينسج 

عاث النعاس بمقلتيِه
يناجي في الكرى طيفا رحوال يميل 

لـه ومـا مـاَل إلـيـِه
يقول  القصصية  المجموعة  وعـــن 
ــــكــــواري في  الـــكـــاتـــب مــحــمــد حــســن ال
يعد  الــكــتــاب  إن   : لــــ [  تــصــريــح 
أول مجموعة قصصية له بالرغم من 
القصصية  الــمــحــاوالت  بــعــض  وجــــود 
الــصــغــيــرة فـــي الــمــاضــي، والـــتـــي نالت 
إحـــداهـــا جـــائـــزة الــمــركــز الــثــالــث في 
نظمتها  التي  القصيرة  القصة  مسابقة 

وزارة الثقافة القطرية عام ٢٠٠٦.
لقصة «أبــًدا  اختياره  بخصوص  أما 
لــم تــكــن هـــي» لــتــكــون عــنــوان الكتاب 
فأرجعه إلى إعجابه الشديد بشخصية 
هذه المرأة القوية التي تتناولها القصة، 
والذكية  القوية  بالمرأة  وصفها  والتي 
واللماحة، مذكًرا بالومضة التي طبعت 
شخصياتها  جميع  بــأن  القصص،  قبل 

هي للحقيقة أقرب منها إلى الخيال.

طبعة ثانية للمجموعة القصصية «أبًدا لم تكن هي» اصداراتاصدارات
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ــــوع ــــب ــــى أس ــــل ــــــــروض تـــقـــتـــصـــر ع ــــــــع ــــي وال ــــرح ــــس ــــم م ــــوس ــــم نـــفـــتـــقـــد ل

نأهواء المنظمين تحدد شروط مهرجان المسرح المحلي رج رو ين نو ج ين

           كتب - أشرف مصطفى:

المحلي  المسرح  مهرجان  شروط  أن  المنصوري  سالم  الفنان  أكد 
تخضع ألهواء الُمنظمين، كما أن المهرجان تحّول إلى فرصة للكسب 
الدعم  تقليص  يقتضي  الــذي  األمــر  المضمون،  حساب  على  الــمــادي 
عرض  لتقديم  استعداده  ُمعلنًا  بالمهرجان،  العروض  عــدد  وزيــادة 

مجاني بمهرجان المسرح المحلي.
وقال المنصوري في حوار مع [ نحن نفتقد لموسم مسرحي 
القطري  المسرح  ألن  العام  في  واحد  أسبوع  على  تقتصر  والعروض 
يفتقر للتخطيط الجّيد والبنية التحتّية، ُمطالبًا وزارة الثقافة بتنفيذ 
إنشاء  أهمية  على  ُمــشــدًدا  الطفل،  لمسرح  مهرجان  بإقامة  وعدها 

جمعية للمسرحيين كُخطوة أولى لتطوير القطاع المسرحي.

مسرحية الوطن

غالف المجموعة القصصية

محمد حسن الكواري
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«النار فاكهة الشتاء»
و يروح يفرك بارتياٍح راحتين غليظتيْن

و يحّرك النار الكسولَة جوَف مْوقدها القديم
و يعيد فوق المّرتين

ذكر السماء
و اهللا.. و الرسل الكراِم.. و أولياٍء صالحين

و يهُزّ من حين لحين
في النار.. جذع السنديان و جذَع زيتون عتيـق

و يضيف بّناً لألباريق النحاس
و يُهيُل َحَبّ (الَهْيِل) في حذر كريم

اهللا.. ما أشهى النعاس
حول المواقد في الشتاء !

لكن.. و يُقلق صمت عينيه الدخان
فيروح يشتّم.. ثم يقهره الّسعال

و تقهقه النار الخبيثة.. طفلًة جذلى لعوبه
و تَئّز ضاحكًة شراراٌت طروبه

و يطقطق المزراب.. ثّم تصيخ زوجته الحبيبة
-قم يا أبا محمود..قد عاد الدواّب

و يقوم نحو الحوش.. لكن !!
-قولي أعوُذ..تكلمي! ما لون.. ما لون المطر ؟

و يروح يفرك مقلتيه
-يكفي ُهراًء.. إّن في عينيك آثار الكبَر ؟

و تلولبت خطواته.. و مع المطر
ألقى عباءته المبللة العتيقة في ضجر

ثم ارتمى..
-يا موقداً رافقتَني منذ الصغر

أتُراك تذكر ليلة األحزان . إذ هّز الظالم
ناطور قريتنا ينادي الناس: هبوا يا نيام

َدهَم اليهود بيوتكم..

دهم اليهود بيوتكم..
أتُراك تذكُر ؟.. آه .. يا ويلي على مدن الخيام !

من يومها .. يا موقداً رافقته منذ الصغر
من يوم ذاك الهاتف المشؤوم زاغ بَِي البصر
فالشمس كتلة ظلمة .. و القمح حقل من إبر

يا عسكر اإلنقاذ ، مهزوماً !
و يا فتحاً تكلل بالظفر !

لم تخسروا !.. لم تربحوا !.. إال على أنقاض أيتام البشر
من ِعزوتي .. يا صانعي األحزان ، لم يسلم أحْد

أبناء عّمي ُجندلوا في ساحة وسط البلد
و شقيقتي.. و بنات خالي.. آه يا موتى من األحياء في مدن الخيام !

ليثرثر المذياع (( في خير )) و يختلق (( السالم )) !!
من قريتي.. يا صانعي األحزان ، لم يَسلم أحْد

جيراننا.. عمال تنظيف الشوارع و المالهي
في الشام ، في بيروت ، في عّمان ، يعتاشون..

لطفك يا إلهي !
و تصيح عند الباب زوجته الحبيبة

-قم يا أبا محمود .. قد عاد الُجباة من الضريبة
و يصيح بعض الطارئين : افتح لنا هذي الزريبة

أعطوا لقيصر ما لقيصر !!

و يجالُد الشيخ المهيب عذاب قامته المهيبة
و تدفقت كلماته الحمراء..بركانا مفّجر

-لم يبق ما نعطي سوى األحقاد و الحزن المسّمم
فخذوا ..خذوا مّنا نصيب اهللا و األيتام و الجرح المضّرم

هذا صباٌح.. سادن األصنام فيه يُهدم
و البعُل.. و العّزى تُحّطم

و تُدمدم األمطاُر..أمطار الدم المهدوم.. في لغٍة غريبْة
و يهّز زوجته أبو محمود.. في لغة رهيبة

-قولي أعوُذ.. تكّلمي !
ما لون.. ما- لون المطر ؟

. . . .
وياله.. من لون المطر !!

شعر

سميح القاسم
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جعفر  ــــو  أب ــعــبــاســي  ال الــخــلــيــفــة  أن  يــحــكــى 
الدولة  أمــوال  على  جــدا  حريصا  كــان  المنصور 
وكان من عادة الخلفاء أن يعطوا الهدايا للشعراء 
إلى  جعفر  أبو  فلجأ   ، باألموال  عليهم  ويغدقوا 
حيلة حتى ال يعطي للشعراء األمــوال ، فأصدر 
أفكاره  بنات  من  بقصيدة  يأتي  من  بــأن  بيانا 
أخذ وزن ما كتب عليها ذهبا ، فتسارع الشعراء 
ولكن  شــعــرهــم  لــيــســردوا  الخليفة  قــصــر  إلـــى 

المفاجأة الكبرى...
ـــــه عـــنـــدمـــا كـــــان يـــدخـــل الـــشـــاعـــر لــيــقــول  أن
قصيدته وينتهي منها ، يقول له الخليفة هذه 
القصيدة ليست من بنات أفكارك لقد سمعتها 
ثم  الشاعر  فيندهش  عليه  ويعيدها  قبل  مــن 
ينادي الخليفة على أحد غلمانه فيقول له هل 
فيعيدها  نعم  فيقول  وكــذا  كــذا  قصيدة  تعرف 
عليهم الغالم ثم ينادي الخليفة لجارية عنده 

نعم  فتقول  وكـــذا  كــذا  قصيدة  تعرفين  هــل 
أن  ويكاد  الشاعر  فيقف  عليهم  وتسردها 
يطير عقله من هذا فلقد سهر طوال الليل 
الصباح  يــأتــي  ثــم  القصيدة  هــذه  يــؤلــف 

يجد ثالثة يحفظونها .
يفعلها  كــان  الــتــي  الحيلة  هــي  فما 
المنصور  جعفر  أبـــو  كـــان  الخليفة 
يــحــفــظ الـــكـــالم مـــن مــــرة واحــــدة 

وكـــان عــنــده غــالم يحفظ الــكــالم مــن مرتين 
وجارية تحفظ الكالم من ثالث فإذا قال الشاعر 
قصيدته حفظها الخليفة فيعيدها عليه ويكون 
الغالم خلف ستار يسمع القصيدة مرتين مرة 
من الشاعر ومرة من الخليفة فيحفظها وهكذا 
كانت الجارية تقف خلف ستار تسمع القصيدة 

من الشاعر ثم الخليفة ثم الغالم فتحفظها .
مغمومين  منتداهم  فــي  الــشــعــراء  فاجتمع 
التي  القصائد  أن  كيف  يــدرون  وال  يحدث  لما 
يسهرون ليؤلفوها 
تأتي في الصباح 
يـــــحـــــفـــــظـــــهـــــا 
الـــــخـــــلـــــيـــــفـــــة 
والــــــــــــغــــــــــــالم 
والـــــجـــــاريـــــة ، 
فـــمـــر عــلــيــهــم 
وعالم  الــشــاعــر 
األصمعي  اللغة 
فـــــــــرأى حـــالـــهـــم 
فــــقــــال لـــهـــم مــا 
بــــكــــم فـــقـــصـــوا 
عليه قصتهم 
إن  فـــــــقـــــــال 
هــنــاك في 

األمر لحيلة ، فعزم على أن يفعل شيئا فذهب 
إلى بيته ثم جاء في الصباح إلى قصر الخليفة 
وهو يرتدي مالبس األعراب «البدو» فاستأذن 
ليدخل على الخليفة فدخل ، قال للخليفة لقد 
كتبت  ما  وزن  الشعر  على  تعطي  أنــك  سمعت 
عليه ذهــبــا قــال لــه الخليفة هــات مــا عــنــدك ، 
فسرد عليه األصمعي قصيدة «صفيِر البُـلبُـــِل» 

نذكر منها تلك األبيات :
ْبُل َطْبَطْب َطَب لي والُعوُد َدْنَدْن َدنَــا لي والَطّ

ــَطــْب َطـــْب َطــبِــَطــْب  ــَطــْب َطـــْب َطــبِ َطـــْب َطــبِ
َطْبَطَب لي

ْقُص َقْد طاَب  َسْق َسَق لي والَرّ
ْ
ْقُف َسق  والَسّ

لي
َشوى َشوى وشاِهُش على َوَرْق ِسَفرَجلي

وَغَرَد الِقْمِر يَصيُح َملٍَل في َملَِل
فلم  يــعــيــدهــا  أن  الــخــلــيــفــة  فـــحـــاول 

يستطع فنادى على الغالم هل تعرف 
أمير  يا  ال  فقال  القصيدة  هذه 

الــمــؤمــنــيــن ، فـــنـــادى على 
تعرفين  هــل  الجارية 

هـــــــــــــــــــــــــذه 
لقصيدة  ا
فـــقـــالـــت 
ال واهللا 

يا أمير المؤمنين ، فقال الخليفة هات ما كتبتها 
عليه نعطيك وزنه ذهبا ، فقال األصمعي ورثت 
عــمــود رخـــام مــن أبــي نقشتها عليها وهــو في 

عشرة  إال  يحمله  ال  الــخــارج 
من الرجال.

باسم  تعرف  قبيلة  هناك  كانت  أنــه  يُحكى 
أفــراد  أن  إلــى  نسبة  بذلك  وسميت  عرافة  بني 
هذه القبيلة يتميزون بالمعرفة والعلم والذكاء 
الحاد، وبرز من هذه القبيلة رجل كبير حكيم 
هذا  لــدى  وكـــان  والــنــور  العلم  وجــهــه  مــن  يشع 
الشيخ ثالثة أبناء سماهم جميعا بنفس االسم أال 
سوى  يعرفها  ال  لحكمة  وذلــك  اهللا)  وهو (عبد 

اهللا ومن ثم هذا الرجل الحكيم.
ومــرت األيـــام وجــاء أجــل هــذا الشيخ وتوفي 
يقول  ألبنائه  وصية  كتب  قد  الشيخ  هــذا  وكــان 
فيها (عبد اهللا يرث وعبد اهللا ال يرث وعبد اهللا 
يرث) وبعد أن قرأ اإلخوة وصية والدهم وقعوا 
من  يعرفوا  لــم  ألنهم  أمــرهــم،  مــن  حيرة  فــي 
هو الذي ال يرث منهم. وبعد المشورة والسؤال 
قيل لهم أن يذهبوا إلى قاٍض عرف عنه الذكاء 
قرية  فــي  يعيش  القاضي  هــذا  وكــان  والحكمة 

بعيدة.
وفـــي الــطــريــق، صــادفــهــم رجـــل يــبــحــث عن 
جمل ضائع.سألهم الرجل هل رأيتم جمال فقال 
نعم  الرجل  فقال  أعــور  هو  هل  األول  اهللا  عبد 
فقال عبد اهللا الثاني هل هو أقطب الذيل فقال 
الرجل نعم فقال عبد اهللا الثالث هل هو أعرج 

فقال الرجل نعم.
فرح الرجل ظنا منه أنهم رأوا الجمل ألنهم 
وصفوه وصفا دقيقا، وقال هل رأيتموه؟ فقالوا 
ال لــم نــره. فتفاجأ الــرجــل كيف لــم يــروه وقد 
وصفوه له. فقال لهم أنتم سرقتموه وإال كيف 
عرفتم أوصافه! فقالوا ال واهللا لم نسرقه. فقال 
الرجل سأشتكيكم للقاضي. فقالوا نحن ذاهبون 

إليه فتعال معنا. فذهبوا جميعا للقاضي.
وعندما وصلوا إلى القاضي وشرح كل منهم 
كيف  األول  اهللا  عــبــد  الــقــاضــي  فــســأل  قضيته. 
عرفت أن الجمل أعور فقال عبد اهللا ألن الجمل 
األعور غالبا يأكل من جانب العين التي يرى بها 
وال يأكل األكــل الــذي وضع له في الجانب الذي 
ال يراه وأنا قد رأيت في المكان الذي ضاع فيه 
أن  واستنتجت  الجمل  أكــل  مــكــان  آثـــار  الجمل 

الجمل كان أعور.
وبعد ذلك سأل القاضي عبد اهللا الثاني قائال 
كيف عرفت أن الجمل كان أقطب الذيل فقال 
أن  السليم  الجمل  عادة  من  إن  الثاني:  اهللا  عبد 
يحرك ذيله يمينا وشماال أثناء إخراجه فضالته 

وينتج من ذلك أن البعر يكون مفتتا في األرض 
إال أنــي لــم أر ذلــك فــي المكان الــذي ضــاع فيه 
أن  غير  من  البعر  رأيت  العكس  على  بل  الجمل 

ينثر فاستنتجت أن الجمل كان أقطب الذيل.
قائال  األخير  اهللا  عبد  القاضي  ســأل  وأخــيــًرا 
عبد  فقال  أعــرج:  كــان  الجمل  أن  عرفت  كيف 
اهللا الثالث رأيت ذلك من آثار خف الجمل على 
وبعد  أعرج.  كان  الجمل  أن  فاستنتجت  األرض 
قــالــوه  بــمــا  أقــتــنــع  للعبادلة  الــقــاضــي  اســتــمــع  أن 
وقال لصاحب الجمل أن ينصرف بعدما عرفوا 

حقيقة األمر.
وبــعــد رحــيــل صــاحــب الــجــمــل قـــال الــقــاضــي 
من  تعبون  فأنتم  وارتاحوا  اآلن  اذهبوا  للعبادلة 
يقدم  أن  خادمه  القاضي  وأمــر  الطويل  السفر 
لهم وليمة غداء وأمر خادما آخر أن يراقبهم 

أثناء تناولهم الغداء.
وفي أثناء الغداء قال عبد اهللا األول إن المرأة 
التي أعدت الغداء حامل وقال عبد اهللا الثاني إن 
لحم  وليس  كلب  لحم  نتناوله  الــذي  اللحم  هذا 

ماعز وقال عبد اهللا الثالث إن القاضي ابن زنا.
سمع  قد  بالمراقبة  كلف  الذي  الخادم  وكان 
كل شيء من العبادلة الثالثة. وفي اليوم الثاني 
ســـأل الــقــاضــي الـــخـــادم عــن الــــذي حـــدث أثــنــاء 

فقال  الجمل  وصاحب  للعبادلة  الخادم  مراقبة 
أعدت  التي  الــمــرأة  إن  قــال  أحدهم  إن  الــخــادم 
المرأة  لتلك  القاضي  فذهب  حامل.  لهم  الغداء 
وسألها ما إذا كانت حامال أم ال فاعترفت المرأة 
أنها  عــرفــوا  كيف  الــقــاضــي  فتفاجأ  حــامــل  أنــهــا 

حامل وهم لم يروها أبدا.
قال  ماذا  وقال  الخادم  إلى  القاضي  رجع  ثم 
الذي  اللحم  إن  قال  الثاني  الخادم  فقال  اآلخــر 
أكلوه على الغداء كان لحم كلب وليس لحم ماعز 
بالذبح  كلف  الــذي  الرجل  إلــى  القاضي  فذهب 
الذابح  فقال  باألمس  ذبحته  الــذي  ما  له  فقال 
الجزار  أن  عرف  القاضي  ولكن  ماعزا  ذبح  إنه 
إلى  الحقيقة  يقول  أن  عليه  فأصر  يكذب  كــان 
أن اعترف الجزار بأنه ذبح كلبا ألنه لم يجد ما 
يذبحه من أغنام أو ما شابه فاستغرب القاضي 
كان  أكلوه  الــذي  اللحم  أن  العبادلة  عرف  كيف 

لحم كلب وهم لم يروا الذبيحة إال على الغداء.
رجــع القاضي إلــى الــخــادم وفــي رأســه تــدور 
قالوا  قد  العبادلة  كان  إن  فسأله  تساؤالت  عدة 
شيئا آخر فقال الخادم ال لم يقولوا شيئا فشك 
القاضي بالخادم ألنه رأى على الخادم عالمات 
وجه  على  المعالم  واضحة  بدت  وقد  االرتباك 
يقول  أن  الــخــادم  على  القاضي  فأصر  الــخــادم 

الحقيقة وبعد عناد طويل من قبل الخادم قال 
الخادم للقاضي إن عبد اهللا الثالث قال إنك ابن 
زنا فانهار القاضي. وبعد تفكير طويل قرر أن 
الحقيقي.  ـــده  وال عــن  ليسألها  أمــه  إلــى  يــذهــب 
ابنها  ســـؤال  مــن  األم  تفاجأت  األمـــر  بــدايــة  فــي 
ابن  أنت  وقالت  الحقيقة  تخفي  وهي  وأجابته 
أبيك وهو الذي تحمل اسمه اآلن. إال أن القاضي 
كان شديد الذكاء فشك في قول أمه وكرر لها 
بكاء  وبعد  إجابتها  تغير  لــم  األم  أن  إال  الــســؤال 
طويل من الطرفين وإصــرار أكبر من القاضي 
لرغبة  األم  خضعت  الحقيقة  معرفة  سبيل  في 
ابنها وأخبرته أنه ابن رجل آخر كان قد زنا بها. 
فأصيب القاضي بصدمة عنيفة! كيف يكون ابن 
والسؤال  قبل؟  من  بذلك  يعرف  لم  وكيف  زنــا؟ 

األصعب كيف عرف العبادلة بذلك ؟!.
وبــعــد ذلـــك جــمــع الــقــاضــي الــعــبــادلــة الــثــالثــة 

لينظر في قضية الوصية.
التي  الــمــرأة  أن  عرفتم  كيف  بالسؤال:  فبدأ 
أعـــدت لــكــم الــطــعــام كــانــت حـــامـــًال؟ فــقــال عبد 
اهللا األول ألن الخبز الذي قدم على الغداء كان 
سميكا مــن جــانــب ورفــيــعــا مــن الــجــانــب اآلخــر 
وذلك ال يحدث إال إذا كان هناك ما يعيق المرأة 
للحمل  نتيجة  الكبير  كالبطن  إليه  الوصول  من 
ومن خالل ذلك عرفت أن المرأة كانت حامال.

وبعد ذلك سأل القاضي عبد اهللا الثاني قائال: 
لحم  كان  أكلتموه  الــذي  اللحم  أن  عرفت  كيف 
والماعز  الغنم  لحم  إن   : اهللا  عبد  فــقــال  كلب 
الترتيب  حسب  تكون  جميعها  والبقر  والجمل 
فيكون  الكلب  إال  شحم)   - لحم   - (عظم  التالي 
لحم»   - شحم   - «عظم  التالي  الترتيب  حسب 
عبد  دور  جــاء  ثم  كلب.  لحم  أنــه  عرفت  لذلك 

اهللا الثالث وكان القاضي ينتظر هذه اللحظة.
فقال القاضي كيف عرفت أني ابن زنا فقال 
علينا  يتجسس  شخصا  أرســلــت  ألنــك  اهللا  عبد 
األشخاص  فــي  الصفة  هــذه  تكون  الــعــادة  وفــي 

الذين ولدوا بالزنا.
فقال له القاضي على الفور أنت هو الشخص 
الذي ال يرث من بين إخوتك. استنكر عبد اهللا 
الثالث حكم القاضي واصفا إياه بالظالم وسأله 
عن السبب، فقال القاضي «ال يعرف ابن الزنا إال 
من  يرث  ال  الذي  الشخص  هو  أنت  الزنا»!  ابن 

بين إخوتك ألنك ابن زنا.

قصيدة من ذهب

اإلخوة والقاضي

أمطار الدم

áMƒd á°üb

كتب - أشرف مصطفى:

عدد  في  األشقر»  لوحة «الحر  قصة 
أن  اســتــطــاع  تشكيلي  لــفــنــان  هــي  الــيــوم 
تلتقط  بــحــاســة  الــخــاّصــة  بصمته  يــضــع 
مــن الــواقــع وتـُـضــيــف إلــيــه، وهــو الفنان 
مــحــمــد آل ســعــد الــــذي يــحــكــي لــنــا من 
خـــالل هـــذه الــحــلــقــة عـــن آخـــر أعــمــالــه 
تنتمي  الــتــي  الــصــقــور  ألحـــد  التشكيلّية 
شغفي  فيقول:  األشــقــر،  الحر  لفصيلة 
بــالــخــيــول والـــطـــيـــور جــذبــنــي لــتــصــويــر 
مفردات البيئة القطرية وتقديم العديد 
لتؤّدي  المفردات  تلك  عبر  الرموز  من 

بــالــمــشــاهــد إلـــى الــجــمــع بــيــن االســتــمــاع 
بجمال بيئتنا والتأّمل في محاولة لفّك 
شفرات العمل التي تحمل أبعاًدا عميقة. 
اللوحات  أن  من  الرغم  على  ويضيف: 
الواقعية تتحّدث عن نفسها إال أن هناك 
بالضرورة مقاصد جاءت وراء الصورة، 
أهما الترميز من خالل الطيور للشموخ 
التي  المعاني  وهــي  والــســيــطــرة  والــقــوة 
منطقة  ثــقــافــة  فـــي  الـــطـــيـــور  تــحــمــلــهــا 
ــيــج، وقــــــال: أبــــــرزت فـــي الــلــوحــة  الــخــل
قبل  كانت  التي  وهي  العين  نظرة  لمعة 
على  لالنقضاض  الصقر  انطالق  لحظة 
معاني  النظرة  تلك  وضــّمــت  الفريسة، 

اتخاذ  على  والقدرة  والعزيمة،  التأّمل، 
قـــرار ســريــع، واإلصــــرار على االنــطــالق 
بدأ  أنه  سعد  آل  وأوضــح  يُريد.  ما  لنيل 
إنجاز هذا العمل مع بداية موسم القنص 

وتحديًدا مع انطالق مسابقة القاليل.
هي  اعتمدها  التي  الواقعّية  ويضيف: 
الجمال  عن  بحثي  في  أساسّية  ركيزة 
اللوني  اإلبهار  طريق  خالله  أسلك  الذي 
حيث  الــنــهــايــة،  فــي  تحقيقه  أجـــل  مــن 
بالرسم  مكتفًيا  طــويــلــة  لــفــتــرة  ظللت 
ذلك  بعد  عشقت  أن  إلــى  فقط  بالفحم 
اللوحة  وتــحــّولــت  الــزيــت،  بــألــوان  العمل 
بالنسبة لي إلى بانوراما لونّية تعتمد على 

النسيج المتناغم بين مكّونات الطبيعة.
األعمال  من  العديد  هناك  أن  ويؤكد 
الفنّية العالمية ساهمت بشكل كبير في 
إيجاد مخزون بصري بالنسبة له وتأثر 
تقديم  يــحــاول  ظـــّل  ذلـــك  مــع  لكنه  بــهــا 
إطاللة  ليكون  الخاّصة  برؤيته  عمل  أي 
عــلــى حــالــة خــاصــة يــعــيــشــهــا ويــقــّدمــهــا 
الشخصية  رؤيــتــه  خــالل  ومــن  للمتلقي 
للواقع. مشيًرا إلى أن الفن الواقعي ليس 
تسجيلًيا كالكاميرا فهو يطرح شخصية 
من  الــرغــم  على  الــخــاص  ولــونــه  الفنان 
تعبيرّية  بــحــالــة  ولــكــن  لــلــواقــع  تقديمه 

تخّص الفنان ورؤيته الخاّصة.

محمد آل سعد: «الحر األشقر» تعكس شغفي بالبيئة
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wالفن             السابع

على  تعتمد  الــتــي  األفــــالم  هــي  الــصــامــتــة  السينما 
الحوار،  عن  واالستغناء  المعبرة  السينمائية  اللقطة 
مفهومة  الصامتة  السينما  من  الحوار  غياب  ويجعل 
رغــــم اخـــتـــالف لـــغـــات الـــمـــشـــاهـــد، فــقــصــة قــصــيــرة 
أمامك  يضع  أن  يستطيع  الفني  بنائها  في  محكمة 
والتطويل  الــمــد  إلـــى  الــحــاجــة  دون  مــتــكــامــًال  عــالــًمــا 

بالكالم الكثير.
واألفالم الصامتة تنطق بالتعبير السينمائي أفضل 
قــادرة  هــي  كــذلــك  ملونة،  ناطقة  أفـــالم  مــن  بكثير 
بل  لها  المشاهد  تجذب  أن  على  والتعبير  باإليحاء 
في  للمشاهدين  بالنسبة  الفنية  التحف  من  تعد  إنها 
الصامت  الفيلم  إخــراج  روعــة  وتتمثل  الــزمــان.  هــذا 
تشد  ومثيرة  متتابعة  مواقف  خلق  على  القدرة  في 
التالية  اللقطة  إلــى  متشوًقا  وتجعله  المشاهد  انتباه 
بما تحمله من إثارة في حل معضلة مؤقتة يواجهها 

بطل الفيلم الصامت.
يلونها  سينما  إنها  ويلز  أورســـون  عنها  قــال  وقــد 
الخيال أفضل من األلوان الطبيعية، والفيلم الصامت 
بني عليه أمجاد السينما العالمية ألنه مجال للتعبير 

السينمائي الراقي الذي يمكن متابعته بخيال أوسع.
الفيلم  مــيــدان  فــي  ــاًذا  أســت شابلن  شــارلــي  ويبقى 
الصامت بأدائة التمثيلي الرائع الذي أضحك ماليين 

الناس دوم أن ينطق بحرف واحد.
جاءت  حيث  البداية،  هي  الصامتة  السينما  وتعد 
كمرحلة أولــى من خالل كبار اإلخــراج، آنــذاك مثل 
جـــورج مــيــلــيــه، وديــفــيــد غــريــفــيــث، وإدون بــورتــر، 
وكيتون  آيــزنــســتــايــن  سينما  لــتــأتــي  فــويــالد،  ولــويــس 
وشــابــلــن كــمــرحــلــة نــهــائــيــة لــهــا حــيــث تــمــت إضــافــة 
رفع  في  تساهم  وصيغة  جديدة  سينمائية  عناصر 
وبناء قيمة العمل الفني وأسلوب العرض السينمائي.

والسينما الصامتة في مفهومها العام تمثل السينما 
التي تعتمد على أساسيات السينما الصامتة في السرد 
وطريقة الطرح والتمثيل حتى إن كان يتخللها قليل 
هو  بل  أساسية  ركيزة  يكون  أال  بشرط  الــحــوار  من 
أيًضا  وتتميز  أســاســي.  وغير  وطــارئ  دخيل  عنصر 
وطريقة  نوعية  فــي  وتــفــردهــا  تركيبها  كيفية  فــي 
ومن  غيرها.  عــن  مميزة  يجعلها  مــا  وهــو  طرحها 
في  ـــرت  أثَّ التي  السينمائية  والــرمــوز  الــمــدارس  أهــم 
السينما الصامتة: روبرت فالهيتي الذي قدم لنا أول 
فيلم تسجيلي حمل معالم الفيلم الوثائقي من حيث 
صــورة  وتركيب  المعلومات  وطـــرح  الــســرد  طريقة 
الذي  غريفيت  ديفيد  وكــذلــك،  المسجلة،  األحـــداث 
استطاع أن يحقق المفهوم العام لكلمة السينما بصقل 
لها  نهائية  بصيغة  والــخــروج  وتطويرها  عناصرها 
تمثل الوجه السينمائي الحقيقي الذي لم يكن موجوًدا 
النقاد  بعض  اعتبره  الذي  شابلن  وشارلي  قبله،  من 
الموهبة  شابلن  ولــد  وقــد  العالم  في  السينما  أيقونة 
الكوميدية في العاصمة اللندنية في إنجلترا في عام 
١٨٨٩ وتأثيره كان واضحا في كيفية صناعته لسينما 
الكوميديا  لنا  قــدم  حيث  ومختلف  فذ  أسلوب  ذات 
الصاخبة في شخصية الصعلوك شارلو ثم عمد إلى 
الطابع  ذات  المختلفة  االجتماعية  القضايا  مناقشة 
بطريقة  المعتادة  الكوميديا  مع  ودمجها  المأساوي 

عـــــبـــــقـــــريـــــة وهــــــو 
ـــــعـــــرف  مــــــــــا ي
بـــالـــكـــومـــيـــديـــا 
الـــســـوداء وهــي 
ــــــمــــــزج بــيــن  ال

الــــــكــــــومــــــيــــــديــــــا 
والدراما.

أسعى اللتماس أدق قضايا المجتمع
تستعد إلصدار «أرجوك ال تحبني».. حنان الشرشني:

السينما الصامتة
          

       الدوحة -[

طــالــب الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن 
الـــعـــتـــيـــبـــي بـــــأن يـــتـــم االهـــتـــمـــام 
وأال  فـــئـــاتـــه  بــجــمــيــع  بـــالـــشـــبـــاب 
مجموعة  على  االهتمام  يقتصر 
بعينها، فلدينا في قطر مواهب 
تحتاج  متمّيزة  وطاقات  عديدة 
تفجر  الــتــي  الــفــرصــة  إلــى  فقط 
خاللها،  من  اإلبداعية  طاقاتها 
كــمــا أعـــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
ــــرّواد والــنــجــوم الــكــبــار  يــتــبــّنــى ال
الــــشــــبــــاب ويــــســــانــــدوهــــم حــتــى 
تــصــقــل خــبــراتــهــم ولـــن يــحــدث 
هــذا إال مــن خــالل الــمــشــاركــات 
بـــيـــن الـــجـــيـــلـــيـــن فـــــي األعــــمــــال 
المشتركة.  وأكد العتيبي أهمية 
وأن  المسرحية  األعــمــال  زيــادة 
طوال  المسرحي  الموسم  يكون 
غياب  سبب  عن  متسائالً  العام، 
وقــــال  ؟!!  الـــقـــطـــري  الـــمـــســـرح 
الموسم  هــذا  يشتمل  أن  ينبغي 
عــلــى مــســرحــيــات مــحــلــيــة وأال 

تأتينا  مــســرحــيــات  عــلــى  نــعــتــمــد 
مـــن الــــخــــارج، فــلــديــنــا فــنــانــون 
ـــــات، فــمــا  ـــــي ولـــــديـــــنـــــا اإلمـــــكـــــان
الــــذي يــنــقــصــنــا لــتــقــديــم مــســرح 

جماهيري.
واقــــــــتــــــــرح الــــعــــتــــيــــبــــي عـــلـــى 
من  يــســتــفــيــدوا  أن  الــمــســؤولــيــن 
ــتــي تــقــّدم  األعـــمـــال الــنــاجــحــة ال
ـــمـــهـــرجـــان لــيــتــم  مــــن خـــــالل ال
اإلجازات  موسم  خالل  تقديمها 
يضيع  ال  حتى  الربيع  موسم  أو 
منثوًرا،  هباًء  العمل  فريق  جهد 
ليلة  بتقديمها  االكــتــفــاء  وعـــدم 

فقط. واحدة 
على  حالًيا  يحرص  إنه  وقال 
الــــقــــراءة واالطــــــالع فـــي مــجــال 
الــمــســرح حــتــى يــطــّور مــن أدائــه 
ويــــتــــعــــّرف عـــلـــى الــشــخــصــيــات 
وكــيــفــيــة إتـــقـــانـــهـــا عـــلـــى خــشــبــة 
كثيًرا  استفاد  أنه  وأكد  المسرح، 
الكتب  عــلــى  اطــالعــه  خــالل  مــن 
خالل  يشاهدها  التي  واألعــمــال 
تتاح  أن  وتــمــّنــى  فــراغــه  أوقـــات 

ــا ألن يــقــّدم  ــبً لـــه الــفــرصــة قــري
المسرح،  خشبة  على  يتعلمه  ما 
العديد  فــي  شــارك  أنــه  موضًحا 
مــن األعــمــال الــكــبــرى ســواء في 
مــــهــــرجــــان الــــمــــســــرح الــمــحــلــي 
الــــتــــجــــاري،  الــــمــــســــرح  فـــــي  أو 
حــيــث كــانــت بــدايــتــه مــع الــفــنــان 
والـــمـــخـــرج جـــاســـم األنــــصــــاري 
الــــــــذي قــــدمــــه لـــلـــجـــمـــهـــور فــي 
بالمقلوب»  «مواطن  مسرحية 

الــــتــــي شــــاركــــت فــــي مـــهـــرجـــان 
األولى  بنسخته  المحلي  المسرح 
للجمهور  المسرحية  فتح  تّم  ثم 
عقب نهاية المهرجان وأحدثت 
لــلــنــقــاد  كـــبـــيـــرة  أفــــعــــال  ردود 
والــــجــــمــــهــــور، ثـــــم شــــــــارك مــع 
مسرحية  فــي  أيــًضــا  األنـــصـــاري 
«دوحة غوت تاالنت» مع نخبة 
منطقة  فــي  الــنــجــوم  كــبــار  مــن 
الـــخـــلـــيـــج، وكـــــانـــــت لـــــه كـــذلـــك 
مسرحية  فــي  مــمــّيــزة  مــشــاركــة 
فالح  الــمــخــرج  مــع  «الــمــســعــور» 
أفضل  عــلــى  حصلت  الــتــي  فــايــز 
عـــرض مــتــكــامــل فــي مــهــرجــان 
ــــدوحــــة الـــمـــســـرحـــي، وكـــانـــت  ال
آخـــر مــشــاركــاتــه فــي مــهــرجــان 
ــــابــــي األخــــيــــر  ــــشــــب الـــــمـــــســـــرح ال

«مقامات». بمسرحية 
الــدرامــا  فــي  مشاركاته  وعــن 
الــتــلــيــفــزيــونــيــة أوضــــح الــعــتــيــبــي 
أنـــه شــــارك الــعــام الــمــاضــي في 
ولــكــن»،  «حــب  هــمــا  مسلسلين 
ـــا عــن  و»خــــــف عـــلـــيـــنـــا»، مـــعـــربً

ســعــادتــه بــإتــاحــة الــفــرصــة أمــام 
جـــيـــل الـــشـــبـــاب لـــلـــوقـــوف أمــــام 
النجوم  مــن  والتعلم  الــكــامــيــرا، 
ـــوقـــوف إلـــى  ـــال الـــكـــبـــار عــمــلــًيــا ب
ذلك  يكسبنا  مضيًفا:  جوارهم، 

والخبرة. الثقة  أيًضا 
يــســتــمــّر  أن  الــعــتــيــبــي  وتــمــّنــى 
فئاته  بجميع  بالشباب  االهتمام 
عــلــى  االهــــتــــمــــام  يــقــتــصــر  وأال 
لدينا  إن  قائالً  بعينها  مجموعة 

فــــي قـــطـــر مــــواهــــب عـــديـــدة 
وطــــاقــــات مــتــمــّيــزة تــحــتــاج 
فــقــط إلــــى الـــفـــرصـــة الــتــي 

كما  خــاللــهــا،  مــن  تــفــّجــر 
بتبني  سعادته  عن  عّبر 
الكبار  والــنــجــوم  الـــرّواد 
لــلــشــبــاب ومــســانــدتــهــم 
فـــــي صــــقــــل خـــبـــراتـــهـــم 

ـــمـــشـــاركـــات  مــــن خــــــالل ال
فنية  أعمال  في  الجيلين  بين 

مــشــتــركــة، مـــؤكـــًدا أنـــه اســتــمــتــع 
ــعــمــل مـــع عــمــالــقــة الـــدرامـــا  ــال ب

لخليجية. ا

عن قربعن قرب
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عبد الرحمن العتيبي: نحتاج لدعم وخبرات الكبار

وتــقــول حــنــان: على الــرغــم مــن الهجوم 
بجرأة  رأوا  ممن  البعض  عليها  شنه  الــذي 
االهتمام  مــواصــلــة  قـــّررت  أنــهــا  إال  كتابتها 
تحافظ  دامـــت  مــا  جيلها  قضايا  بمناقشة 
وأصـــّرت  مجتمعها،  وتقاليد  عـــادات  على 
على تقديم ما هو مسكوت عنه بسبب خجل 
التغّيرات  أن  مــؤكــدة  طــرحــه،  مــن  البعض 
الخليجي،  المجتمع  بها  مــر  التي  السريعة 
ال  الكثيرين  جعل  خــاص،  بشكل  والقطري 
يستوعبون تلك النقلة، ليظلوا على تحفظهم 
مع  اختلفت  التي  العادات  بعض  إزاء  القديم 
التغيرات المجتمعية السريعة التي مّرت بها 
منطقة الخليج، ورّجحت أن يكون هذا هو 

السبب في التفاعل الشبابي مع كتابتها.
أدبي  كجنس  الرواية  أن  إلى  أشارت  كما 
المجتمع،  قضايا  أدق  مــع  التماس  هدفها 
تسعى  كونها  مــن  الــرغــم  على  أنــهــا  مــؤكــدة 
إلرضاء جميع فئات المجتمع إال أن الشباب 
انصرفوا  أن  بعد  خاصة  األول،  هدفها  هم 
عــن الــقــراءة حينما لــم يــجــدوا مــن يناقش 
مشكالتهم، وعلى ذلك تسعى الكاتبة حنان 
الشرشني لتقديم توليفة ذات شكل مختلف 
عن  ابتعد  مــن  إلــى   - ويعيد  الــقــّراء  يــجــذب 
القراءة - الكتاب من جديد، ولفتت إلى أن 
النجاح الذي القاه كتابها األول «أسرار فتاة 
مشوارها  لمواصلة  حّفزها  ما  هو  قطرية» 

األدبي.

الشرشني  حــنــان  الــمــبــدعــة  نجحت  وقـــد 
القطرية  الــفــتــاة  عــن  التعبير  فــي  قبل  مــن 
فتاة  عملها «أســرار  خالل  من  وأحاسيسها 
تروي  أن  خالله  من  أرادت  الذي  قطرية» 
من الواقع ليحمل الكتاب مجموعة  قصصاً 
مـــن الــنــصــائــح الــعــمــلــيــة فـــي غــــالف أدبـــي 
إثبات  خالله  من  أيضاً  أرادت  كما  روائـــي، 
جدارة المرأة القطرية في تحمل المصاعب 
والمشاكل فضالً عن قدرتها على المكافحة 
للوصول ألمنياتها وأحالمها، واتبعت حيال 
ذلـــك طــريــقــة الــبــنــاء الـــدرامـــي الـــذي تعتمد 
جميع  الــقــارئ  يعيش  بحيث  السينما  عليها 
مع  التفصيل  بجميع  شــخــصــيــاً..  اللحظات 
األشخاص  وأشكال  المناظر  ألدق  الوصف 
يشاهد  كأنما  القارئ  تجعل  التي  واألمــاكــن 
«أســـرار  كتابها  وينقسم  سينمائياً.  فيلماً 
فتاة قطرية» إلى ١٥ حكاية قامت خاللها 
بحكي قصص مّرت بها وتحمل شخصيات 
حقيقية من صلب الواقع، فالكتاب يتحدث 
عن تجربة إنسانية من قطر، وتتشكل أمام 
فهي  الــواضــحــة،  المؤلفة  شخصية  الــقــارئ 
ال  مــا  عـــاٍل  بــصــوت  تستنكر  محافظة  فــتــاة 
ممارسات،  من  القيمي  نمطها  مع  يتوافق 
مقاطع  إلــى  أحــيــان  فــي  تعليقاتها  وتــخــرج 
الفطرية  والرؤية  بالنقاء  محّملة  (وعظية) 
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كتب - أشرف مصطفى:

كشفت الكاتبة حنان الشرشني أنها تحّضر حالياً لرواية جديدة تتناول حياة الرجل في عوالم المرأة 
قوية  شخصية  خالل  من  أحداثها  تدور  حيث  الخارج،  في  العرب  من  المغتربين  حياة  عن  وتتحدث 

ومعقدة.
كتابة  من  االنتهاء  بعد  بكتابتها  الشروع  سيتم  الرواية  إن  لـ[  تصريحات  في  الشرشني  وقالت 

روايتها «أرجوك ال تحبني» والتي ستصدر خالل األيام القليلة المقبلة.
انبثقت  حيث  ألمانيا  في  والدها  مع  تواجدها  أثناء  لها  جاءت  الجديدة  الرواية  فكرة  أن  وأوضحت 
هناك العديد من القصص، وعندما قّصت على والدها األحداث التي تخيلتها أصر أن تكتبها، لذلك كان 
من المفترض أن تسبق رواية «أرجــوك ال تحبني» إال أنها وجدت أنها تحتاج لجهد كبير على عكس 
األخيرة لذلك بدأت بها، وقالت: عند عودتي إلى ألمانيا توقع أصدقائي أن تكون تلك القصة هي التالية 
وهو ما أعطاني حافزاً أن أقوم بكتابتها اآلن.
تحبني»  ال  روايــتــهــا «أرجــــوك  وعـــن 
تماماً  انتهت  إنــهــا  الشرشني  قــالــت 
أحداثها  أن  موضحة  كتابتها،  من 
تــــدور فــي مــنــحــى واقــعــي أقــرب 
لــلــرومــانــســيــة وتـــتـــنـــاول أحـــداثـــاً 
لقضية  بمناقشتها  بحتة  قطرية 
مجتمعنا،  فــي  مـــوجـــودة  أزلــيــة 
حيث تواصل من خاللها انطالقها 
تبتعد  كما  التناول،  في  بحرّية 
اتسمت  التي  السردية  عــن  بها 
بها روايتها األولى «أسرار فتاة 
أنها  إلــى  مشيرة  قطرية»، 
مفاجأة  تكون  أن  تتوقع 

لقّرائها.
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بطريقة المعتادة الكوميديا مع ودمجها بطريقة المأساوي المعتادة  الكوميديا  مع  ودمجها  المأساوي 
عـــــبـــــقـــــريـــــة وهــــــو 

ـــــعـــــرف  مــــــــــا ي
بـــالـــكـــومـــيـــديـــا 
الـــســـوداء وهــي 
ــــــمــــــزج بــيــن  ال

الــــــكــــــومــــــيــــــديــــــا 
والدراما.

صــة أمــام 
وف أمــــام 
النجوم  ن 
ـــوف إلـــى 
ذلك  سبنا 

يــســتــمــّر  ن 
فئاته  ميع 
عــلــى  ــــام
لدينا  إن 

م

عـــديـــدة 
حــتــاج
لــتــي
كما 
ي

ر 
م 
م 

ـــات 
فنية  ل 

ه اســتــمــتــع 
الـــدرامـــا 

حكي قصص مّرت بها وتحمل شخصيات 
حقيقية من صلب الواقع، فالكتاب يتحدث 
عن تجربة إنسانية من قطر، وتتشكل أمام 
فهي  الــواضــحــة،  المؤلفة  شخصية  ــقــارئ 
ال  مــا  عـــاٍل  بــصــوت  تستنكر  محافظة  ــتــاة 
ممارسات،  من  القيمي  نمطها  مع  توافق 
مقاطع  إلــى  أحــيــان  فــي  تعليقاتها  تــخــرج 
الفطرية  والرؤية  بالنقاء  محّملة  وعظية) 

بسيطة.

عبد الرحمن العتيبي



      كتب - مصطفى عبد المنعم :

فــــي ظــــل الـــــثـــــورة الـــرقـــمـــيـــة الــتــي 
يعيشها العالم أصبحت مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي أو مــا بـــات يــعــرف باسم 
الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا مــــن أهـــــم طـــرق 
بعضهم  بين  الناس  حياة  في  التواصل 
الــبــعــض، ونــحــن بـــدورنـــا نــركــز على 
وأثرها  اإللكترونية  المواقع  هذه  وقع 
فـــي حـــيـــاة فــنــانــيــنــا، وســـنـــحـــاول من 
خـــالل هـــذه الـــزاويـــة أن نــســبــر أغـــوار 
عــالــمــهــم االفـــتـــراضـــي لــنــتــعــرف على 
اهــتــمــامــاتــهــم مـــن خــــالل مــتــابــعــاتــنــا 
لــصــفــحــاتــهــم الــرســمــيــة وحــســابــاتــهــم 
مواقع  أشهر  على  والموثقة  الخاصة 
التواصل االجتماعي مثل تويتر وفيس 
صــفــحــاتــهــم  أو  ـــســـتـــجـــرام  واالن بــــوك 
الـــخـــاصـــة عــلــى اإلنـــتـــرنـــت ومــــا شــابــه 
ذلـــك.. وســنــحــرص فــي هــذه الــزاويــة 
عــلــى  حـــلـــقـــة  كـــــل  فـــــي  نــــتــــعــــرف  أن 

ومدى  اإللكترونية  الفنانين  نشاطات 
استفاداتهم من التقنيات الحديثة في 

مجالهم الفني.
الـــفـــنـــان عـــــادل األنــــصــــاري تــربــطــه 
عــالقــة وطـــيـــدة بــالــوســائــط الــحــديــثــة 
وعـــالـــم اإلنــتــرنــت مــنــذ فــتــرة طويلة 
ويقول: عالقتي بالوسائط اإللكترونية 
قطري  فنان  أول  إنني  حيث  قديمة 
شخصي  إلــكــتــرونــي  مــوقــع  بعمل  قــام 
يـــتـــنـــاول ســـيـــرتـــه الــــذاتــــيــــة وأعـــمـــالـــه 
أنــه  وأكـــد  الــفــنــي،  الــوســط  فــي  الفنية 
يــؤمــن بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة وأن 
التكنولوجيا  هـــذه  إلـــى  يلتفت  ال  مــن 
في  تسهم  فهي  أحــد  إليه  يلتفت  فلن 
أنه  مــؤكــًدا  لــمــداركــه،  اإلنــســان  توسيع 
االجتماعية  الوسائط  جميع  يستخدم 
بوك  فيس  مثل  الحديثة  اإللكترونية 
وتـــويـــتـــر وأنـــســـتـــجـــرام والـــــواتـــــس آب 

وغيرها.
وأكــد األنــصــاري أنــه يستخدم هذه 

أعماله  عليها  يعرض  بحيث  الوسائط 
وأعــــمــــال اآلخــــريــــن ونـــشـــاطـــه الــفــنــي 
تكوين  في  تساعده  وهي  واالجتماعي 
عالقات واكتساب خبرات وتسهم في 
حــدود  وتخطي  الــعــالــم  على  انفتاحه 

الزمان والمكان.
وعما إذا كانت هذه الوسائط تسهم 
عدمه  مــن  الــفــنــان  شعبية  زيـــادة  فــي 
تسهم  أنها  أعتقد  ال  األنــصــاري:  يقول 
تسهم  ربما  ولكنها  شعبيته  زيــادة  في 
ألن  به  الناس  عــدد  معرفة  زيــادة  في 
الشعبية  يزيد  ال  اإللكتروني  التعامل 
ولــكــنــه يــزيــد األشـــخـــاص الــمــتــابــعــيــن 
ولكن  االنــتــشــار  بــعــض  لــه  يحقق  مــمــا 
وقــدراتــه  وموهبته  الــفــنــان  شخصية 
ـــادة  الــفــنــيــة هـــي الــتــي تــتــحــكــم فـــي زي

شعبيته أو ال.
عصر  نعيش  أننا  األنــصــاري  ويــؤكــد 
حرية التعبير عن الرأي وأن من حق 
كــل شــخــص أن يــقــول مــا يــريــد وهــو 

األمر الذي قد يكون سلبًيا إذا ما أسيئ 
يستخدم  شخص  كل  وأن  استخدامه، 
إلى  يحولها  أن  يمكن  الوسائط  هــذه 
ال  أيًضا  وقــال  سلبية،  أو  إيجابية  أداة 
مع  للتعامل  الرافضين  وصف  يمكننا 
عن  متخلفين  بأنهم  الــوســائــط  هــذه 
اآلخرين حيث أن هذا القرار شخصي 
ويــخــضــع لــحــريــة كـــل شـــخـــص، هــذا 
وعــدم  البعض  انشغال  إلــى  بــاإلضــافــة 
إلى  للدخول  الكافي  الوقت  امتالكهم 
المستوى  عــلــى  إنــنــي  إال  الــعــالــم،  هـــذا 
كــل  يــســتــخــدم  أن  أحـــبـــذ  الــشــخــصــي 

شخص هذه الوسائط.
عن  األنصاري  عادل  الفنان  وكشف 
تم  حيث  شخصًيا  معه  حدثت  واقعة 
انتحال اسمه من قبل شخص ما بأن 
بــوك  الــفــيــس  عــلــى  صفحة  بعمل  قـــام 
تــحــمــل اســـمـــه وعـــلـــى تــويــتــر ولــكــنــنــي 
تجاهلت األمر ولم أعطه حجًما أكبر 
من حجمه ولم أعلق حتى على األمر 

إال أنــنــي صــرت أكــثــر حــرًصــا وحـــذًرا 
عــنــد إضـــافـــة أشـــخـــاص عــلــى مــواقــع 
تويتر،  وخصوًصا  االجتماعي  التواصل 
أما في الفيس بوك فأنا لدي ما يقرب 
من ٤ آالف صديق من مختلف أنحاء 

العالم.
الوسائط  تلك  كــانــت  مــا  إذا  وفيما 
من  الثقافي  المشهد  إثــراء  في  تسهم 
عــدمــه قـــال األنـــصـــاري : إنــهــا بالفعل 
تـــؤثـــر وبــشــكــل إيـــجـــابـــي فــهــي تسهم 
بانتشار العمل الثقافي بسرعة كبيرة، 
فنًيا  عــمــًال  تــتــابــع  أن  يمكنك  فــحــالــًيــا 
في  موجود  وأنــت  أمريكا  في  يُعرض 
هناك  ولكن  اللحظة،  ذات  في  قطر 
مــســألــة غــايــة فـــي األهــمــيــة عــلــيــنــا أن 
ندركها وهي إدراك أهمية االستفادة 
مــن هـــذه الــمــواقــع فــي كــل مــا يخدم 
وال  الوقت  يضيع  عما  والبعد  المجتمع 

ينعكس بالفائدة على المجتمع.

لدي ٤ آالف صديق على فيس بوك

أنا أول فنان قطري أنشأ موقًعا إلكترونيًا شخصيًا
يتناول سيرته الذاتية وأعماله الفنية ...عادل األنصاري:

الــخــيــُر خــيــٌر وإْن طــــاَل الـــّزمـــاُن بــه.. 
والّشُرّ أخبُث ما أوعيَت من زاِد

بارك العواميبارك العوامي
@@malawammimalawammi  

ابداعات موجزة

أون الينأون الين
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أسماء الحماديأسماء الحمادي
@ @ asmaal٧amadiasmaal٧amadi

شكراً لـ َمن يظهرّون لنا عيوبنَا
ثق بنفّسك وتمسك بـ قناعاتك اإليجابَية 

التي ستقودك لطرّيق النَجاح مباشَرة.

أحمد بن راشدأحمد بن راشد
@ @ AhmedAlmisnedAhmedAlmisned

لوال الحزم في كل األحوال ما صار
حفظ الكرامة والنصر والمسرة

غيروا عليهم وامطروا الهب النار
ياجعلهم ما بين جمرة وجمرة

سعود جاسمسعود جاسم
@@saoudjassimsaoudjassim

األخــالق .. هي .. ( الــروح ) ..التي ال 
تموت بعد الرحيل .. ما أجمل أن تسير 

بين الناس ويفوح منك عطر أخالقك.

حصة السويديحصة السويدي
@@Hissa٧٥Hissa٧٥  

يبالي  ال  كابح  غير  من  الوقت  يمر 
بحواجز النوائب ربي أسألك لطفك.

     كتب : هيثم ا$شقر

الملحوظ  السينمائي  الحراك  يقتصر  ال 
الذي تشهده الدوحة عبر الورش والملتقيات 
اآلونـــة  فــي  ظــهــرت  بــل  فــقــط،  السينمائية 
األخيرة مجموعات شبابية من عشاق الفن 
السينمائي  المشهد  تحريك  حــاولــوا  السابع 
المختلفة  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 

مثل الفيسبوك واالنستجرام.
شباب  جـــروب  المجموعات  هــذه  ومــن 
قطر للتصوير المرئي، والذي يعد مجتمعاً 
نشر  إلــى  أفــــراده  يسعى  بامتياز  سينمائياً 
ويتبادلون  السينما  صناعة  بأهمية  الوعي 
فيما بينهم آخر أخبار صناعة السينما في 

سيكون  الــغــد  أن  ويـــرون  والمنطقة  قطر 
فـــي عــالــم صــنــاعــة السينما  أكــثــر إشــــراقــــاً 

المحلية.
كــذلــك يــوجــد جــــروب «أفـــالمـــنـــا» على 
الكثير  لعضويته  يضم  والـــذي  االنستجرام 
من الشباب من السينمائيين، ودائماً يسعى 
السينمائية  التجارب  عــرض  إلــى  الــجــروب 

المحلية في قطر والخليج.
ومــــن الــمــالحــظ أن هـــــؤالء الــمــبــدعــيــن 
مـــصـــرون عــلــى أن يــســتــمــروا فـــي تــقــديــم 
التي  الصعوبات  من  الكثير  رغــم   ، رؤاهــم 
مواقع  ولعل  طريقهم،  وتعترض  تكتنفهم 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــيــوتــيــوب أصبحت 

متنفساً هاماً لهم خالل اآلونة األخيرة.

حراك سينمائي عبر مواقع
 التواصل االجتماعي

قضيةقضية

عادل االنصاري



أسمه  مــرض  من  الفني  الوسط  يعاني 
ــــفــــراغ، مــمــا يــتــســبــب فـــي حـــركـــة فنية  ال
زائفة، ومن المعروف أن الفراغ يقتل أي 
حيث  فنية  لحركة  تفعيل  أو  استمرارية 
يتم تحويل الطاقة التي من الممكن العمل 
مــن خــاللــهــا إلـــى طــاقــة ســلــبــيــة، فينشغل 
يقدم  أو  الفن  يعني  ال  حديث  في  البعض 
يتعدى  ال  األمـــر  الحقيقة  ولــكــن  نــفــع  لــه 
دون  الشخصية  مــصــالــح  عــن  بــحــثــاً  كــونــه 

تقديم إنتاج أو ما هو ذو قيمة.
وهــــنــــا يــتــعــيــن عــلــيــنــا الـــتـــفـــرقـــة بــيــن 
يتولد  ال  الذي  والتناحر  الخالقة  المنافسة 
عــنــه إبـــــداع، ذلـــك ألن الــتــنــافــس الــشــريــف 
بما  اإلرتــقــاء  على  حــريــص  الــفــنــان  يجعل 
يــقــدمــه فــي مــحــاولــة لــلــوصــول لــألفــضــل، 
معارك  خوض  عن  تماماً  يختلف  ما  وهو 
ـــــذات  ـــة إظــــهــــار ال شــخــصــيــة مــــع مـــحـــاول
ما  تقديم  أو  عمل،  بال  الطويل  بالحديث 

يستحق، ولألسف يحزنني كثيراً أن يتكلم 
البعض من غير أن يعملوا فيؤلفون أحداثاً 
يطالبون  البعض  نجد  كما  موجودة،  غير 
الـــمـــســـؤولـــون بــــضــــرورة تــفــعــيــل الــحــركــة 
الفنية، وينتقدون المشهد دون أن يقدموا 
ذاته  الفنان  ان  يــدرك  وال  عليهم،  ما  هم 
الحركة  تــقــدم  عــن  األول  الــمــســؤول  يــعــد 
الفنية أو تراجعها، ومن هنا تظهر العديد 
فحواه  تساءل  اإلستفهامام  العالمات  من 

الحديث  من  بــدالً  الفنان  يعمل  ال  لماذا   ..
وهموم  الــفــن  أوجـــاع  عــن  مستمر  بشكل 

الحركة اإلبداعية؟
ويــتــبــدى الــحــل فــي ضــــرورة أن يترك 
اإلبـــداع  عــن  بخوفهم  المتشدقون  هـــؤالء 
الــحــديــث ويــتــجــهــون لــلــعــمــل، مـــع الــعــمــل 
واإلنشغال  اإلبداعية  أدواتهم  تطوير  على 
بالحديث  اإلكتفاء  من  بدالً  ذاته  الفن  في 
عن ضرورة إدراك أن الفنان  عنه، فضالً 

أمور  لمناقشة  يتجه  أن  وعليه  بيئته  إبن 
يسيطر  الــذي  التغريب  من  بــدالً  مجتمعه 
على الساحة حالياً، والذي أعتبره هروب 
مــن الـــواقـــع حــيــث يــقــوم الــبــعــض بتقديم 
أشكال وأطر غير مفهومة، أو إستحضار 
المتقدم،  الــغــربــي  الــمــســرح  أشــكــال  بعض 
أو  خاللها  من  اإلرتقاء  يستطيعون  ال  التي 
األصليين  مبتدعيها  قصد  كما  تقديمها 

من وراءها.

صالح المال: الفراغ .. أول أمراض الوسط الفني

 الدوحة - [ :
الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية  تنظم 
الدورة الخامسة من «الخليج حضارة وتاريخ» 
األزياء  «جمال  بعنوان  العام  هذا  ستقام  والتي 
رئيس  الخليفي  أحمد  الفنان  وأكد  الخليجية»، 
لــلــتــصــويــر  الــقــطــريــة  الــجــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
مـــوضـــوع  ـــار  ـــي اخـــت مــــن  الــــهــــدف  أن  ـــضـــوئـــي  ال
الخليجية  األزيــاء  وغــزارة  تنوع  هو  المعرض، 
مــجــلــس  دول  فـــي  الــــرجــــال،  أم  لــلــنــســاء  ســــواء 
مــالبــس  أو  الـــصـــيـــف  مـــالبـــس  مـــثـــل  الــــتــــعــــاون، 
والخليجية  القديمة  التراثية  والمالبس  الشتاء، 
الــحــديــثــة، مــن مــالبــس أهــل ســكــان الــمــدن إلى 
ـــبـــاديـــة، ومــــن مـــالبـــس أهــل  مـــالبـــس ســـكـــان ال
الجبال إلى مالبس أهل الساحل مروًرا بمالبس 
المناسبات  وكذلك  الزراعة  وأهل  الرعي  أهل 
الــعــديــدة مــثــل الـــــزواج واألعـــيـــاد والــمــنــاســبــات 
إلى  الفتاً  الوطني،  والعيد  واالجتماعية  الدينية 
مفتوًحا  الــتــصــويــر  مــجــال  تــركــت  الجمعية  أن 
أو  طبيعتها  على  األزيـــاء  لتصوير  ســواء 
األستديو،  في  أو  األصلي  مكانها  في 
بـــاســـتـــخـــدام إضــــــاءة طــبــيــعــيــة أو 
وأّكد  صناعية،  إضاءة  باستخدام 
يأتي  المعرض  هذا  أن  الخليفي 
التصويري  اإلبداع  إظهار  بهدف 
ــــحــــضــــاري لــــألزيــــاء  لــــلــــتــــراث ال
تصوير  فــي  والتنوع  الخليجية 

أن  يمكن  حيث  الرجال،  أم  للنساء  سواء  األزياء 
سبيل  على  مساعدة  مــحــاور  مــع  األزيـــاء  تصور 
أو  المباني  أو  الطبيعة  مثل  الحصر  ال  المثال 
مناسبًا  المصور  يــراه  محور  أي  أو  البورتريه 
وذلك  الصناعية  أو  الطبيعية  باإلضاءة  سواء 
الحد  يكون  أن  وهــو  التالية:  للشروط  وفًقا 
يجب  كما  فقط،  صور   ٥ للمشاركة  األقصى 
أن تــكــون الـــصـــور الــمــقــدمــة عــالــيــة الــجــودة 
بصيغة JPEG، وال تقل عن ٧ ميجا بيكسل، 
 ١ الــمــشــاركــات  لتسلم  مــوعــد  آخــر  بــأن  عــلــًمــا 

٢٠١٥م. سبتمبر 
الــجــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  وأّكـــــد 

«الخليج  أن  الضوئي  للتصوير  القطرية 
حــــــضــــــارة وتـــــــاريـــــــخ» أصـــــبـــــح مــن 

تهتم  الــتــي  األســـاســـيـــة  الـــمـــعـــارض 
واختيار  سنويًا  بإقامتها  الجمعية 
الـــمـــوضـــوع الــمــنــاســب لــكــل عـــام، 
الجمعية  أن  إلــى  الخليفي  ونــّوه 
بشكل  ــتــواصــل  ال عــلــى  تــحــرص 
نظرائها  مــع  وفــّعــال  مستمر 
مــــن الـــجـــهـــات الــمــتــخــصــصــة 

فــــي مـــجـــال الـــتـــصـــويـــر فــي 
وتعمل  العالم  أنحاء  شتى 
التعاون  على  دائــم  بشكل 
التصوير  ساحة  يفيد  بما 

قطر. في  الضوئي 

الدوحة - [ : أعلنت 
مــؤســســة الـــدوحـــة لــألفــالم 
للمشاركة  مــوعــد  آخـــر  أن 
أفــالم  صناعة  مسابقة  فــي 
الـــدقـــيـــقـــة الــــــواحــــــدة الـــتـــي 
تــقــيــمــهــا بـــعـــنـــوان «تــرشــيــد 
الــجــامــعــيــة لــلــتــصــويــر» هو 

السبت القادم.
وأوضـــــــحـــــــت الـــــدوحـــــة 
لألفالم أن قواعد المشاركة 
الفيلم  مدة  تتراوح  أن  هي 
ثـــانـــيـــة،   ٦٠ إلــــــى   ٣٠ مــــن 
التي  األفــالم  صانعو  ويقوم 
ســتــركــز مــوضــوعــاتــهــم في 
الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــمـــيـــاه 
ــــاء، بــالــتــصــويــر  ــــكــــهــــرب وال
بمعداتهم  المونتاج  وعملية 
الــــــــخــــــــاصــــــــة، وأشــــــــــــــارت 
تقديم  يمكن  أنه  المؤسسة 
الكائن  مكتبها  إلــى  الفيلم 
من  كتارا،  في   ٢٥ بالمبنى 
األحـــــد إلــــى الــخــمــيــس بين 
الــثــامــنــة صــبــاًحــا والــرابــعــة 
واجــــه  إذا  وذلــــــك  مــــســــاء، 
الــمــشــاركــون مــشــاكــل أثــنــاء 
حال  وفــي  األفـــالم  تحميل 
لم يتخط المشارك الثامنة 
عـــــشـــــرة، يــــتــــوجــــب عــلــيــك 
اإلقرار بأنه حصل على إذن 
ولـــي أمــــره لــلــمــشــاركــة في 
وخاطبت  المسابقة.  هــذه 
جمهورها  لألفالم  الدوحة 
عــبــر مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي 
التحّدي  في  شــارك  قائلة: 
وســـاهـــم فـــي إنـــقـــاذ الــعــالــم 
منكم  نريد  ثانية!   ٦٠ فــي 
كــيــفــيــة  عـــــن  ــــروا  ــــعــــّب ت أن 
من  األرض  طــاقــة  تــوفــيــر 
قصير  فيلم  تقديم  خــالل 
الموضوع،  هــذا  حــول  مقنع 
للطلبة  مفتوحة  والمسابقة 

ـــتـــم  فـــــــي قــــــطــــــر. وســـي
اخــــتــــيــــار ثـــالثـــة 

فائزين

«ترشيد الجامعية 
للتصوير» تغلق باب 
المشاركات السبت

التصوير الضوئي تحتفي باألزياء الخليجية

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

wأبيات قطرية

را.. الُم تََكَدّ فؤاٌد إِذا َحَلّ الَظّ
را.. وَدمٌع إذا جاَش الحنِيُن تََحَدّ

هِر تجثُُم َفوَقُه.. وِفكٌر هموُم الَدّ
را.. إذا انزاَح هٌمّ َجَرّ هّماً وَكَرّ

جى.. كأَنّ األسى ُسحٌب تراَكَم ِفي الُدّ
فأرزَم في األرجاِء ُحزناً وأمطرا..

وليٌل بِصبٍح بالكآبِة ُمنِذٌر..
بِه الُعتُم حّتى إْن أضاَء وأسَفرا..

مُع عن َوجٍد لِفاتِنٍَة نأْت.. وما الَدّ
وال لحبيٍب في الغراِم تنّكرا..

فإّن الذي أهوى لما بَي مدِرٌك..
وإن بُحُت ما يلقى الُفؤاَد تأّثرا..

دموُع األسى من َجوِر دهٍر تغيَرْت..
يُن فيها تغّيرا.. نُفوٌس بِه والِدّ

لَقد جاَء خْلٌف في الِكتاِب بيانُهم..
أضاعوا الّصالَة وشاَع بينَهُم الِمرا..

عقوٌق وُعرٌي واّتباُع َرِذيلٍَة..
علَيهْم تكالََب َمن بَضعِفهُم درى..

ُع واِضٌح.. وَت عاٍل والتنُطّ ترى الَصّ
وَشيٌئ مَن اإللحاِد ِفي َدِمهم جرى..

وَن ما يبُغوَن ِمن قوِل ربِّهم.. يُِقُرّ
ويُعِرُض أكثَُرهم َعن الحِقّ إْن عرى..

وِمن ُسنَِن الُمختاِر يختاُر ما َحال..
وَعن ما يخالُفُه ترى عنُه أدبَرا..

لُِكلُِكُم الجّناُت إّال َمن أبى..
وهْل أحٌد يأبى الِجناَن وَكوثرا..

داً.. ٌة للّطائِِعيَن ُمحَمّ نََعم َجنَّ
وناٌر لَِمن يعِصيِه خالدُة الَورا..

ُهداُه أضاَء لنا الَحياَة وَعيَشها..
أشاَع الفضيلََة في المدائِِن والقرى..

على رأِسها التَّوحيُد ِهللا ُمطلَقاً..
تُوحُدُه األكواُن والّطيُر والّثرى..

لُه تسُجُد األطواُد والّناُس والحصى..
ظاللُُهُم طوعاً وكرهاً بِال ِمرا..

وبالَحِقّ قد بعَث الّرسوَل محّمداً..
لنَشِر الَحَقّ حاشاُه ما افترى.. أِميناً 

سوَل ونهَجُه.. فطوبى لِمن تبع الَرّ
لمن نبَذ الُهدى وتَكبَّرا.. وسحقاً 

زكُيّ الّصالِة عليِه ما قاَم قائٌِم..
وما ناِسٌك بعد الفريضة أوتَرا..

شعر / محمد السادة

فؤاُد إذا 
حل الظالم
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أن  يمكن  حيث  رجال، 
سبيل  على  مساعدة  ر 
أو  المباني  أو  لطبيعة 
مناسبًا  المصور  يــراه 
وذلك  الصناعية  أو 
الحد  يكون  أن  هــو 
يجب  كما  فقط،  ور 
مــة عــالــيــة الــجــودة 
عن ٧ ميجا بيكسل، 
١ الــمــشــاركــات  سلم 

الــجــمــعــيــة  إدارة  س 
«الخليج  أن  ي 

صـــــبـــــح مــن 
تهتم  ـتــي 
واختيار 
ل عـــام، 
جمعية 
بشكل 
رائها 
صــة 
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الــتــصــوي مــجــال  تــركــت  الجمعية  أن 
ط على  األزيـــاء  لتصوير  ســواء 
في
ط
صنا
مع
ع

ري
ف  

للطلبة  مفتوحة  والمسابقة 
ت ط ق ىف ء زي وير ء و

ف أو  األصلي  مكانها  في 
بـــاســـتـــخـــدام إضــــــاءة
ص إضاءة  باستخدام 
الم هذا  أن  الخليفي 
اإلبداع إظهار  بهدف 
ــــحــــضــــار لــــلــــتــــراث ال
والتنوع الخليجية 

ـــتـــم  فـــــــي قــــــطــــــر. وســـي
اخــــتــــيــــار ثـــالثـــة 

فائزين

كتارا  اســتــديــوهــات  تنظم   :  ]  - الــدوحــة 
تقدمها  اإلســالمــيــة  للهندسة  عمل  ورشـــة  للفن 
 ١٠ الــمــوافــق  المقبل  الجمعة  يــوم  إقــبــال  عــزيــزة 
أبـــريـــل، حــيــث ســيــتــم مـــن خــاللــهــا إلـــقـــاء الــضــوء 
ــعــديــد مـــن الـــمـــهـــارات الــعــمــلــيــة الــخــاصــة  عــلــى ال
بفهم  واالرتــقــاء  اإلســالمــيــة،  التقليدية  بالفنون 
الوعي  وتعزيز  فيها،  المتأصلة  الجمالية  الفلسفة 
في  تجّلت  التي  واللون  والنمط  الشكل  بجزئيات 
المحافظة  مــع  الفنون،  لهذه  المختلفة  الــفــروع 
التقليدي  والــثــقــافــي  الفني  التعبير  تعزيز  على 
فــي الــهــنــدســة اإلســالمــيــة. كــمــا ستمنح الــورشــة 
كيفية  عن  المزيد  لمعرفة  الفرصة  المشاركين 
المعقدة،  التصاميم  والحرفيين  الفنانين  إبــداع 
من  المعمارية،  الفنون  على  النظر  إلقاء  وكذلك 
المساجد  مثل  الخاص  الطابع  ذات  المباني  حيث 

واألبنية المختلفة.

ورشة عمل للهندسة ا�سالمية بكتارا
كتب - أشرف مصطفى:

مجلس  رئيس  المالك  سلمان  الفنان  كشف 
توجه  عن  الفني  لإلبداع  الشبابي  المركز  إدارة 
أعمال  فــي  منتسبيه  معرض  إلقــامــة  المركز 
الطباعي  والحفر  والتصميم  والنحت  الــرســم 
أعمال  نتاج  وهي  والسيراميك،  العربي  والخط 
الفنانين التشكيليين المنتسبين للمركز في كافة 
المركز  منتسبي  معرض  يعقب  وسوف  األقسام، 
الشبابي لإلبداع الفني عدة ورش فنية متخصصة 
بــمــشــاركــة عــــدد مـــن الـــشـــبـــاب الــمــوهــوبــيــن من 

الراغبين في التعبير عن ميولهم الفنية.
وأكد المالك أن المركز يتخصص في مجال 
بتدريب  ويهتم  والشباب،  للنشء  الفني  اإلبــداع 
وتــعــلــيــم وصــقــل الــهــوايــات الــفــنــيــة وصــــوالً إلــى 
مرحلة التجديد واإلبداع في إطار من الحرية 
المنتسبين  اســتــقــاللــيــة  تنمي  الــتــي  الــمــوجــهــة، 
للمركز، وتمنحهم حق الرؤية والتعبير وتعزيز 

العالمية،  الفنية  التجارب  على  فيهم  االنفتاح  روح 
واكتشاف  انتقاء  إلى  خالله  من  المركز  يسعى  كما 
وإتاحة  ورعايتها  والمتميزة  الموهوبة  العناصر 
في  الــمــشــاركــة  عبر  والــتــقــدم،  للنمو  لها  الــفــرصــة 
داخلًيا  الفنية  واللقاءات  والمعارض  المهرجانات 

وخارجًيا.
وتــابــع يــهــدف الــمــركــز مــن خـــالل إقــامــة هــذه 
للمعرفة  الــشــبــاب  حـــاجـــات  إشـــبـــاع  إلـــى  الــبــرامــج 
والثقافة  بالفنون  تتعلق  التي  مجاالتها  بمختلف 
وتعزيز روح التذوق الفني ومساعدة الشباب على 
التخيل واالبتكار والتعبير عن ذاتهم باتباع أساليب 
البحث والدراسة والتقييم والمتابعة للتعرف على 
الفني  اإلبــداع  مجاالت  في  المتجددة  االحتياجات 
عــن اإلســهــام فــي إعــــداد الشباب  لــلــشــبــاب، فــضــالً 
كل  وتهيئة  الفنون  مجاالت  بمختلف  الموهوبين 
ما يمكنهم من تحقيق النمو والتطور في المعارف 
التي  والقيم  والمهارات  والثقافية  والفنية  الفكرية 

تؤهلهم للقيام بدورهم في المجتمع.

المالك: نصقل المواهب الفنية للشباب

صالح المال

أحمد الخليفي

سلمان المالك
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