
كتب - مصطفى عبد المنعم:

 تـــحـــّولـــت ظـــاهـــرة الــمــجــمــوعــات 
الـــفـــنـــيـــة الــــمــــنــــتــــشــــرة عــــلــــى بــعــض 
الــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة إلــــى مــنــتــديــات 
خاللها  يتالقى  واجتماعية  فكرية 
أصحاب وأبناء المهنة الواحدة، ففي 
الواتس  تطبيق  على  أفالمنا  جــروب 
بامتياز  سينمائياً  مجتمعاً  تجد  آب 
يسعى أفراده إلى نشر الوعي بأهمية 
فيما  ويـــتـــبـــادلـــون  الــســيــنــمــا  صــنــاعــة 
السينما  صــنــاعــة  أخــبــار  آخـــر  بينهم 
فـــي قــطــر والــمــنــطــقــة ويــــــرون أن 
عالم  فــي  إشــراقــاً  أكثر  سيكون  الغد 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا الــمــحــلــيــة. وأســـس 
الجروب الفنان أحمد البلوشي وضم 

لــعــضــويــتــه الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب 
يسعى  ودائــمــاً  السينمائيين،  مــن 
الـــجـــروب إلـــى عـــرض الــتــجــارب 
الــســيــنــمــائــيــة الــمــحــلــيــة فـــي قطر 

والــخــلــيــج، كــمــا يــتــم خــاللــه مناقشة 
تواجه  التي  والعقبات  المشاكل  كافة 
قطر،  فــي  المحلية  السينما  صناعة 
مفتوحة  نـــافـــذة  الـــجـــروب  ويــعــتــبــر 

في  السينمائية  التجارب  أحدث  على 
الــمــنــطــقــة. وفـــي إحـــدى الــمــداخــالت 
والمخرج  الفنان  الــجــروب  لمؤسس 
جروب  قــال:  البلوشي  أحمد  الشاب 
السينمائية  األفــالم  إلنتاج  «أفالمنا» 

شباب  مجموعة  مــن  يتكون  والـــذي 
من المبدعين المحليين في مختلف 
مجاالت صناعة السينما يهتم بزيادة 
بالسينما  السينمائيين  الشباب  وعــي 
وكل ما هو جديد في عالمها، وقال: 

إن أفالمنا تدور حول قضايا هادفة، 
بهذه  تهتم  الــدولــة  بـــدأت  فقد  ولـــذا 
صناعة  في  ورشاً  لنا  وتنظم  األفالم 
األفالم وهو ما فعلته وزارة الثقافة، 

ومؤسسة الدوحة لألفالم.

 وألــــقــــى الـــبـــلـــوشـــي الــــضــــوء عــلــى 
المحاوالت  تلك  وراء  من  أهدافهم 
مجرى  شق  إلى  نهدف  نحن  فقال: 
تتمخض  وســوف  القطرية،  للسينما 
هــذه الــمــحــاوالت عــن أفـــالم روائــيــة 
طويلة شيئاً فشيئاً حتى تتضح معالم 
مكاناً  لــهــا  وتــجــد  الــقــطــريــة  السينما 
تــحــت الــشــمــس. نــحــن بــدأنــا وستأتي 
الطريق  ستكمل  التي  األجيال  بعدنا 

حتى نصل إلى تلك الغاية المنشودة.

جروب أفالمنا: محاولة شبابية لتطوير صناعة السينما المحلية

العمل اإلنساني تتويج للفنالعمل اإلنساني تتويج للفن

عيسى أحمد يستعّد لمجموعة
من األعمال الفنية

يستعّد الفنان عيسى أحمد لتسجيل العديد من األغاني 
فـــي أســـتـــوديـــوهـــات إذاعـــــة صــــوت الــــريــــان، حــيــث يضع 
اللمسات النهائّية على أغنية «هل المطر» للشاعر محمد 
السادة، وهي من ألحانه، وتنفيذ فرقة «بيت الطرب»، 
هطول  تصاحب  التي  الطّيبة  األجواء  عن  تتكلم  واألغنية 
األمطار، كما يتعاون عيسى مع الفنانة سعاد لحدان في 
من  وطنية  أغنية  وهي  دار»  يا  أغنية «تبختري  تلحين 
المفترض  من  كان  حيث  يوسف،  محمد  الشاعر  كلمات 

الوطني،  بالعيد  االحتفاالت  خــالل  األغنية  هــذه  تقديم 
لكن لم يُسعف الوقت، فقّرروا طرحها قريبًا من خالل 

إذاعة صوت الريان.
يا  وروحـــي  «عــمــري  أغنية  بتلحين  قــام  كــذلــك   

حالًيا  يــقــوم  كــمــا  هــمــيــم،  أصــيــل  للفنانة  قــطــر» 
«يا  مثل  الوطنية  األغاني  بعض  بتصوير  أيًضا 

قطر يا عشق خالد في القلوب» وأغنية «يا 
بدمي. دمك  و»اختلط  تميم»، 

أحمد البلوشي

البلوشي مع جروب أفالمنا

٣

الهيدوس: إيقاعاتنا الشعبية 
القطرية لم تعد مستخدمة

صفحات
٨

ارتياد المسرح ليس من
 عادات الجمهور القطري

ــمــلــحــن  ال أكــــــد  الدوحة-[: 
عبدالعزيز  القطري  الــعــود  وعـــازف 

األساس  هو  الملحن  أن  الهيدوس 
في مسألة إضافة الطابع المحلي 
للملحن  يــكــون  حيث  لألغنية، 

تعكس  الــتــي  الـــواضـــحـــة  بــصــمــتــه 
تجذره في عمق الوطن، والذي من 

خالله يوصل ألحانه للمتلقي ويرتبط 
معه بشكل تلقائي. 

وقال الهيدوس في تصريح لـ [ أنه إجماال ال يمكن منع بعض 
منطقة  مــن  جــديــدة  إيقاعات  مــن  القطرية  األغنية  على  المدخالت 
في  مهم  اللحن  أن  إال  الموقف  سيدة  هــي  الكلمة  وبالطبع  الخليج، 
قطر»  عمري  يــا  «اهللا  مثل  وطنية  بــأغــان  أمثلة  وضــرب  تطويعها. 
للملحن عبدالعزيز ناصر، أو أغنية «يا قطر انِت الحياة انِت الوجود» 
الوطنية  اللغة  من  نابعة  ألنها  الخالدة  الوطنية  األغاني  من  تعد  والتي 

النبطية التي نستخدمها في حياتنا اليومية. 
أن  بعد  مستخدمة  تعد  لم  القطرية  الشعبية  إيقاعاتنا  أن  وأوضــح 
دخلت عليها إيقاعات جديدة مشابهة لكنها في النهاية خليجية ولكن 
األغنية  تكون  عندما  أنه  على  مشددا  الوطنية.  األغنية  روح  تعطي  ال 
نابعة من إحساس ومشاعر الملحن ومحبته لوطنه فإنها تؤثر بشكل 
الذي  الحقيقي  الهدف  وهو  بوجدانه  يشعرها  الذي  المتلقي  في  أكبر 

يسعى له كل ملحن. 

 أكد الفنان عبد الرحمن المناعي أن 
مهرجان الدوحة المسرحي في ثوبه 

للحركة  ل»  معطِّ «فعل  هو  الحالي 
الـــمـــســـرحـــيـــة، فـــالـــمـــهـــرجـــانـــات 
الــمــحــلــيــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا 
وحـــدهـــا الـــحـــركـــة الــمــســرحــيــة 

من االتكالية، كما أن  خلقت نوعاً 
في  سيسهم  الــمــســرحــي»  «الـــدوحـــة 

قطع الوريد المتبقي للمسرح.
 وقــــــال الـــمـــنـــاعـــي خـــــالل حــــــــواره مــع 

الجمهور  باستقطاب  مطالبون  المسرحيين  الفنانين  إن  «البيرق»: 
الذي  واقعه  من  المؤلف  يكتب  وأن  ارتــيــاده،  ثقافة  وغــرس  للمسرح 
يعيش فيه وأن يتلّمس أفكارهم ومشكالتهم ويتسق مع مشاعرهم، 
وتعميق  زيــادة  في  تسهم  المطروحة  األعــمــال  نوعية  أن  إلــى  مشيًرا 
يُطرح  لما  األعمى  التقليد  هنا  وأقصد  والجمهور،  المسرح  بين  الهوة 

من خالل المسرح التجريبي.
ڈ ص٤

«تدلع» .. جديد
علي الراشد

عبداهللا الجابر  يصدر «الكالم 
الصحيح في اللسان الفصيح»

غنائي  ألبوم  إلصــدار  تحضيراته  عن  الــراشــد  علي  المطرب  كشف 
األغاني  من  باقة  يضم  األلبوم  أن  إلى  مشيًرا  «تدلع»،  بعنوان  جديد 
والــوطــن  قطر  فــي  الــشــعــراء  ألــمــع  لــه  كتبها  والــتــي  المميزة  العاطفية 
من  وهي  البريدي «تدلع»  حمد  الشاعر  له  كتب  قطر  فمن  العربي، 
ألحان علي الراشد وتوزيع مهند، والشاعر جاسم بن محمد بن همام 
الراشد  علي  ألحان  من  مجانين «وهي  أغنية «العواذل  له  كتب  الذي 
وتوزيع مهند أيًضا كما كتب له الشاعر والملحن األردني الشهير بشار 
السرحان أغنية» قلبو» وهي من ألحانه أيًضا وتوزيع علي العراقي.   

وصّرح الراشد أنه يستعد حالًيا لتصوير أول فيديو كليب له بعنوان 
«العواذل مجانين»، منوًها إلى أن األغنية ستذاع على القنوات الفضائية 
المختلفة مثل روتانا ووناسة وغيرهما وقال الراشد إن هذه الخطوة 
على  تخرج  أن  على  حريص  وهو  الفني  مشواره  في  نوعية  نقلة  تعد 

أكمل وجه.
ڈ ص٢

اللسان  في  الصحيح  «الــكــالم  كتاب  حديثا  صــدر  الدوحة-[: 
الذائعة  الجمل  توضيح  وفــي  الشائعة  األخطاء  تصحيح  في  الفصيح» 
األولــى  طبعته  في  الكتاب  الجابر،  محمد  عبداهللا  والمؤلف  للشاعر 

صادر عن مطابع الدوحة الحديثة المحدودة في جزئه األول.
ڈ ص٥
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تقرير: أشرف مصطفى

ــــــادي الـــجـــســـرة الــثــقــافــي   يــــواصــــل ن
الموسيقية  ـــه  دورات تقديم  االجتماعي 
العود،  آلالت  علمية  أسس  على  للشباب 
والكمان، واألورج، واإليقاع وفق قواعد 
العربية  الموسيقى  وتــاريــخ  النظريات 
والغربية، والصولفيج الشرقي والغربي، 

وقراءة النوتة الموسيقية.
يقّدمها  التي  الـــدورات  على  وتعليًقا   
أوضــح  مجاناً  لمنتسبيه  الجسرة  نــادي 
الموسيقار فتحي بيوض مشرف النشاط 
الــمــوســيــقــي بـــالـــنـــادي فـــي تــصــريــحــات 
خاصة بالبيرق أن الهدف الرئيسي من 
إقامة تلك الدورات الموسيقية هو تنمية 
الحس الجمالي والتذوق الموسيقي لدى 
التعبير  على  قدرتهم  وتنمية  الطالب، 
الفني من خالل أداء األعمال الموسيقية 
ـــقـــدر مــــن الــمــعــلــومــات  وتــــزويــــدهــــم ب
على  تنبني  الــتــي  الموسيقية  والــثــقــافــة 
أسس علمية وتساعد الطالب على الوعي 
أهمية  إلــى  بيوض  وأشــار  بالموسيقى.  
أساسية  ركــيــزة  تعتبر  الــتــي  الموسيقى 
لدى الشعوب، حيث يسعى النادي جاهًدا 

إلى تبني المواهب وتعليمهم بما يصقل 
مهاراتهم من خالل عمل دورات خاصة 
ومتنوعة تساهم في ترسيخ الموسيقى 
ــا أن الــــدورة  الــمــحــبــبــة لـــديـــهـــم». مــبــيــنً
الواحدة تقّدم على مدار شهرين وبعدها 
إتمامها  شــهــادة  عــلــى  الـــــدارس  يــحــصــل 
الشهادات  تــوزيــع  يتم  صغير،  حفل  فــي 

بــحــضــور الــمــســؤولــيــن بـــالـــنـــادي، عــلــمــاً 
مستويات،  ثالثة  على  تتم  الـــدورة  بــأن 
ـــمـــســـتـــوى الـــمـــتـــوســـط،  الـــمـــبـــتـــدئـــيـــن وال
والــمــســتــوى الــمــتــقــّدم، وبــعــد اجــتــيــاز كل 

مستوى ينتقل الطالب للذي يليه.
وأضــاف أن المركز يشهد في الفترة 
بالموسيقى،  مــتــزايــًدا  اهتماًما  المقبلة 

وذلك من خالل عمل دورات واحتفاالت، 
اإلحساس  تأكيد  على  حرصه  إطـــار  فــي 
بـــاالنـــتـــمـــاء إلـــــى الـــجـــمـــاعـــة عــــن طــريــق 
التي  الجماعية  األعــمــال  فــي  الــمــشــاركــة 
تؤدى في مجالي العزف والغناء. وأضاف 
اآلالت  مــن  مجموعة  يــوفــر  الــنــادي  أن 
الموسيقية التي يتم التدريس بواسطتها، 

يقّدمها  التي  الــــدورات  خــالل  ويــحــرص 
بالنادي على عدم تقديم عدد كبير من 
بحيث  الــواحــدة  الــــدورة  فــي  المعلومات 
التفاصيل  بكل  اإللــمــام  الطالب  يستطيع 
التي يتحّصل عليها خالل الدراسة، وهو 
ما يمّكنه من الخروج مستفيًدا بأقصى 

حد ممكن مع انتهاء الدورة.

كتب: أشرف مصطفى

 كــشــف الـــروائـــي عــيــســى عبد 
ـــه يــســتــعــد لــكــتــابــة الــجــزء  اهللا أن
ـــتـــي  الــــثــــالــــث مـــــن الــــــروايــــــة وال
حجرة  «أســرار  عنوان  ستحمل 
الظالم وعجائب المملكة» الفتاً 
عام  نهاية  في  ستصدر  أنها  إلى 
حضارتي  بين  وستربط   ،٢٠١٥
قــطــر والــســعــوديــة، وذلــــك بعد 
الـــنـــجـــاح الـــــــذي شــــهــــده جــزئــي 
ســازيــران»  األول «كنز  الــروايــة 
والـــثـــانـــي «بـــوابـــة كـــتـــارا وألـــغـــاز 
ديــلــمــون»، وأكــــد عــبــد اهللا في 
أن  لـــ[  خاصة  تصريحات 
بالناشئة  الــمــخــتــصــة  ـــروايـــات  ال
األدب  أصــنــاف  أهــم  مــن  تعتبر 
ــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــســـاحـــة  ال
ما  دائًما  أنه  وأوضــح  القطرية، 
مجال  أو  الكتاب  تركيز  ينصب 
ثالث  من  فئتين  على  كتاباتهم 
فئات وهما أدب األطفال وأدب 
الكبار، في حين يتم التغافل عن 
أدب  وهــو  الــوســط  فــي  تقع  فئة 
القليل  إال  هنالك  فليس  الناشئة 
مـــن الــــروايــــات الـــتـــي تــســتــهــدف 
هذه الفئة، ويضيف: لهذا بدأت 

أدب  أن  العلم  مع  لهم  بالكتابة 
الــنــاشــئــة ال يــخــتــلــف كــثــيــًرا عن 
لنفس  تخضع  فهي  الكبار  أدب 
مــعــايــيــر الــــجــــودة والــــدقــــة فــي 
الــتــعــبــيــر وحــســن الــعــرض ومــن 
ثم منطقية البناء والتكامل بين 
أجزاء العمل ككل، إال أنها تكون 
لتركيب  بــالــنــســبــة  تــعــقــيــًدا  أقـــل 
الشخصيات واستخدام الكلمات. 
والكبار  الناشئة  للفئتين  فيمكن 
بها.  واالستمتاع  الــروايــة  قــراءة 
واعــتــبــر عــيــســى أن هـــذه الــفــئــة 
المستقبل  عــمــاد  الــشــبــاب  وهـــم 
لـــذلـــك أوجــــــب االهـــتـــمـــام بــهــم 

بتوفر  القراءة  على  وتشجيعهم 
ما هو مناسب لهم، من روايات 
تــؤصــل تــاريــخ أوطــانــهــم وتثري 
التقّدم  إلــى  وتدفعهم  خيالهم 
وغاياتهم  أهدافهم  تحقيق  نحو 

وأحالمهم.
ـــوابـــة كــتــارا  ـــتـــه «ب  وعــــن رواي
ـــــمـــــون» أكــــــــد أن  ـــــل وألـــــــغـــــــاز دي

شخصيات  ذات  هي  شخصياتها 
سازيران»  «كنز  األولــى  الرواية 
حيث  منفصلة،  األحــــداث  لــكــن 
للبحث  األبـــطـــال  الـــروايـــة  تــأخــذ 
القديمة  القطرية  الحضارة  عن 
متمثلة في «بوابة كتارا» وسوف 
في  البحث  إلى  األلغاز  تأخذهم 
الـــحـــضـــارة الــبــحــريــنــيــة، وأشــــار 

المواقع  جميع  أن  إلــى  اهللا  العبد 
الــــمــــوجــــودة بــــالــــروايــــة واقــعــيــة 
تاريخي  قالب  في  تــدور  ولكنها 
ــــروايــــة  ال أن  مـــــؤكـــــًدا  خـــيـــالـــي، 
حضارتي  بين  تربط  أن  تحاول 
قديًما،  قطر  اسم  وهو  «كتارا» 
و»دلــمــون» وهــو اســم البحرين 

قديًما.

العبد  عيسى  روايــة  أن  يذكر   
ســــازيــــران»  األولــــــى «كـــنـــز  اهللا 
بمناقشتها  واسًعا  صدى  حققت 
لــلــعــديــد مـــن الــقــيــم الـــتـــي تُــعــيــد 
االعــــتــــبــــار لـــقـــصـــص وأحــــاديــــث 
أصبح  أن  بــعــد  واآلبـــــاء  األجـــــداد 
االهـــتـــمـــام بــهــا نـــــــادًرا مـــن ِقــبــل 
الـــشـــبـــاب، وكـــانـــت الــــروايــــة قد 
ـــوفـــرت لــلــجــمــهــور عــلــى مـــدار  ت
قطر  فــي  و٢٠١٤   ٢٠١٣ عــامــي 
في  بفرعيه  فيرجن  خــالل  من 
ـــالنـــدمـــارك، حيث  فــيــالجــيــو وال
وضــــع كـــتـــاب الــــروائــــي «عــيــســى 
بقسم  في «فيرجن»  اهللا»  عبد 
الــكــتــب األكـــثـــر مــبــيــًعــا، ونــفــدت 
ما  خــالل  النسخ  نصف  من  أكثر 
توفر  كما  شــهــريــن،  مــن  يــقــرب 
الكتاب في مكتبة دبليو ٨ سميث 
قسم  وفــــي  ــتــر،  ســن إزدان  فـــي 
بــيــع الــكــتــب فــي كــارفــور السيتي 
والمملكة  لبنان  فــي  ــا  أّم سنتر، 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــتــوفــر في 
في  وكذلك  للعلوم  العربّية  الدار 
مكتبة جرير بأفرعها المختلفة، 
كما حصل الكثيرون على الكتاب 
عــن طــريــق الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 

«النيل والفرات».

الجسرة الثقافي يتبنى المواهب الموسيقية

عيسى عبد اهللا يكشف لـ الرايـــة عن «أسرار حجرة الظالم»

بدورات متخصصة.. الموسيقار بيوض لـ الرايـــــة :

تصدر نهاية العام القادم

wالمسرح          العربي

(١) اإلرهاصات األولى 
جـــاء حــكــم مـــن ذهـــبـــوا أن الـــعـــرب عــرفــوا 
تسرعا  أشــد  النقاش  مــارون  يد  على  المسرح 
تراثنا  في  الفن  هذا  وجود  إثبات  أرادوا  ممن 
قد  الــعــالــم،  شــعــوب  معظم  أن  كــمــا  الــعــربــي، 
وقــد  الــمــســرح،  مــن  مختلفة  أشــكــاال  عــرفــت 
انــقــســم مـــن عــالــجــوا هـــذه الــقــضــيــة الــنــظــريــة 
مــــن الـــنـــقـــاد والـــبـــاحـــثـــيـــن الــمــســرحــيــيــن إلـــى 
فريقين؛ فريق رأى أن العرب عرفوا مظاهر 
إلــى  إرهــــاصــــات...  أو  بـــــذورا،  أو  مــســرحــيــة، 
إن  بل  الحسم،  تفتقد  التي  األسماء  تلك  آخر 
قبل  المسرحي  النوع  مسألة  عالج  من  هناك 
الحكم على وجود المسرح العربي من عدمه 
فــي تــراثــنــا ومــوروثــنــا الــعــربــيــيــن فــرجــع في 
المفهومية  وبنيته  وتعريفاته،  استشهاداته، 
إلى خطاب نظري أوروبي النشأة والبناء، قام 
ثقافية  بيئة  في  مسرحي  واقــع  معاينة  على 
أما  العربية،  ثقافتنا  بيئة  عن  بنائيا  مختلفة 
الفريق اآلخــر الــذي ذهــب إلــى أن الــعــرب لم 
يد  على  دخوله  بعد  إال  المسرح،  فن  يعرفوا 
مارون النقاش ١٨٤٧م، فقد استندت أحكامه 
ــيــات الـــنـــوع الــمــســرحــي بــمــفــهــومــه  ــــى تــجــل إل
مع  أصــولــه،  أنها  يظن  ومــا  الغربي،  الجمالي 
أعلى  بلغت  الــتــي  الحديثة  المفاهيم  إســقــاط 
سيما  ال  وانــتــشــارهــا،  الــفــنــي،  نضوجها  أطـــوار 
األولى  الغربية  أشكاله  في  المسرح  نظائر  أن 

ثسبس...إلخ. عربة  الديثرام،  مثل  شعبية 
والـــحـــق أن الـــدارســـيـــن الـــجـــاديـــن فـــي هــذا 
المجال قد أجمعوا على أن الجهود المسرحية 
في هذا اإلطار، وعلى هذا النحو الذي ظهرت 
فــيــه فـــي الـــبـــالد الــعــربــيــة، كــانــت جـــديـــدة كل 
نستطيع  ال  المناقشات  هذه  ظل  وفي  الجدة، 
قيل  مــا  فيها  قيل  التي  الصفحات  نطوي  أن 
حــول أهمية خــيــال الــظــل وأهــمــيــة األراجــــوز، 
وأهـــمـــيـــة صــــنــــدوق الــــدنــــيــــا، ومـــــا وجـــــد فــي 
العناصر  بعض  تضم  قــد  ظــواهــر  مــن  تــراثــنــا 
العربي،  للمسرح  اولى  كإرهاصات  المسرحية 
تصل  سابقة  لقرون  امتد  قد  بعدها  ان  حتى 
ــيــة حـــيـــن أعـــطـــوا  لـــلـــعـــرب فـــي عـــصـــر الــجــاهــل
سوق  في  الشعرية  للمنافسات  بالغاً  اهتماماً 
عـــكـــاظ، كــمــا لـــجـــأوا كــذلــك إلـــى خــيــال الــظــل 

بصفته وسيلة تعبير عن ما ينطقه الشعراء.
وال سيما أن جزءا مهما من الخطاب النقدي 
المسرح  لفن  العرب  معرفة  في  شكك  الــذي 
فـــي تــراثــنــا ومـــوروثـــنـــا الــمــمــتــديــن، قـــد قــام 
المسرحي،  للعمل  الغربي  النقد  منظور  على 
فتعامل مع أصل النوع - أو ما يظن أنه كذلك- 
بصفته النوع ذاته، األمر الذي جعل عددا من 
للفنون  تناولها  عند  النقدية  الباحثين  جهود 
شكله  في  المسرح  تعرف  لم  لشعوب  األدائية 
هذه  مع  التعامل  إلى  الميل  شديدة  األوروبــي 
األعـــمـــال بــوصــفــهــا أعـــمـــاال بــدائــيــة تــخــلــو من 
الرأي  يقبل  وال  النظام،  إلى  وتفتقر  الوحدة، 

العلمي صحة انتمائها إلى النوع المسرحي.

          اا

كتب - محمود الحكيم:

كـــشـــف الـــمـــطـــرب عـــلـــي الــــراشــــد عــن 
اطــــالقــــه ألــــبــــوم غـــنـــائـــي جـــديـــد بــعــنــوان 
«تدلع»، مشيًرا إلى أن األلبوم يضم باقة 
مــن األغـــانـــي الــعــاطــفــيــة الــمــمــيــزة والــتــي 
والوطن  قطر  في  الشعراء  ألمع  له  كتبها 
العربي، فمن قطر كتب له الشاعر حمد 
البريدي «تــدلــع» وهــي مــن ألــحــان علي 
جاسم  والــشــاعــر  مهند،  وتــوزيــع  الــراشــد 
بن محمد بن همام الذي كتب له أغنية 
«العواذل مجانين «وهي من ألحان علي 
له  كتب  كما  أيًضا  مهند  وتــوزيــع  الــراشــد 
بشار  الشهير  األردنـــي  والملحن  الشاعر 
السرحان أغنية» قلبو» وهي من ألحانه 

أيًضا وتوزيع علي العراقي.   
وصّرح الراشد أنه يستعد حالًيا لتصوير 
بــعــنــوان «الــعــواذل  لــه  كليب  فــيــديــو  أول 
ستذاع  األغنية  أن  إلى  منوًها  مجانين»، 

مثل  المختلفة  الفضائية  الــقــنــوات  على 
الراشد  وقــال  وغيرهما  وونــاســة  روتــانــا 
إن هـــذه الــخــطــوة تــعــد نــقــلــة نــوعــيــة في 
مـــشـــواره الــفــنــي وهــــو حــريــص عــلــى أن 
الراشد  وأوضـــح  وجــه  أكمل  على  تخرج 
أن الفيديو كليب يعد أحد أهم الخطوات 
في مشوار أي فنان ألنه يعد واجهة فنه 
أمام الجمهور الخليجي والعربي ولذلك 
فهو يحرص على أن يتم تصوير األغنية 
رضــا  تــنــال  ومختلفة  جــديــدة  بــطــريــقــة 

الجمهور. 
وأشـــار الــراشــد إلــى أنــه قــد انتهى من 
تسجيل أغلب أغاني األلبوم الجديد الذي 
القادمة،  القليلة  الفترة  خــالل  سيصدر 
وقــــد حــــرص عــلــى الـــتـــعـــاون مـــع أســمــاء 
إلــى  مــنــه  ســعــًيــا  وعــربــًيــا  خليجًيا  المــعــة 

تقديم ألبومه على خير وجه للجمهور.
وقـــال عــلــي الــراشــد إن هــنــاك إقــبــاًال 

جماهيريًا على األغنية القطرية بالرغم 
المطربين  على  الفترة  تلك  صعوبة  من 
لــكــثــرة الـــوجـــوه الــمــطــلــة عــبــر الــشــاشــات 
ـــا بـــأغـــنـــيـــات عـــلـــى شـــتـــى األلــــــوان  يـــومـــًي
الـــذي  األمـــــر  وهــــو  األذواق  ومــخــتــلــف 
يــشــتــت انــتــبــاه الــجــمــهــور ويــمــأل الــســاحــة 
المواهب  على  يــشــوش  الـــذي  بالضجيج 
وانتشارها  بــروزهــا  ويــؤخــر  الحقيقية 
ذواق  الــجــمــهــور  أن  لــيــؤكــد  عـــاد  ولــكــنــه 
وقادر على تمييز الغث من الثمين وهو 
يستمع  أن  يستحق  من  يفرز  النهاية  في 
إليه ممن ال يستحق إال االنصراف عنه. 
المطرب  يضع  أن  يجب  الــراشــد  وقـــال 
وهو  تحقيقها  على  يعمل  أهداًفا  أمامه 
تلك  أتـــخـــذ  أن  أنــــوي  وأنــــا  أدركــــــه،  مـــا 
بالكلمة  الخروج  وهي  المهمة  الخطوة 
حتى  وأوســع  أرحــب  فضاء  إلــى  واللحن 
تحلق أعمالي من الخليج إلى المحيط.

علي الراشد يطلق « تدلع»علي الراشد يطلق « تدلع» فيلم روائي طويل
 ليوسف المعضادي

كتب - محمود الحكيم: 

يحضر  حـــزاوي  فــريــق  أن  المعضادي  يــوســف  المخرج  كشف 
لم  ولكنهم  دقــيــقــة،  تسعون  مــّدتــه  طــويــل  روائـــي  فيلم  إلخـــراج 
يدور  الفيلم  أن  أكد  أنه  إال  اآلن  إلى  الفيلم  عنوان  على  يستقّروا 
في إطار درامي كوميدي ويناقش قضية إنسانية عاّمة ال تختص 
بقطر،  ستصّور  مشاهده  كانت  وإن  المحلي  القطري  بالمجتمع 
من  وسيكون  حــزاوي  لفريق  مشترك  تأليف  الفيلم  أن  وأوضــح 
إخراجه، منوًها إلى أنهم بعد االنتهاء من اإلعداد النهائي للنص 
سيبحثون عن جهة تنتج الفيلم حتى يتم إخراجه على المستوى 
الالئق.  وكان فيلم «عشرة في المية» لُمخرجه يوسف المعضادي 
قــد شـــارك بــمــهــرجــان كــلــيــرمــونــت بــفــرنــســا ضــمــن األفــــالم التي 
شاركت بها مؤسسة الدوحة بالمهرجان، حيث اعتبر المعضادي 
العالمية  بالخبرات  لالحتكاك  رائعة  فرصة  كانت  المشاركة  أن 
في مجال صناعة األفالم القصيرة، وأن هذه المشاركة العالمية 
تنعكس إيجابًا على مستوى األعمال الفنية التي تنتج في قطر ألن 
الفنانين القطريين يستفيدون من تجارب اآلخرين ويستلهمون 
أفكاًرا أرحب وطرائق فنّية محلقة تضيف إلى أعمالهم مزيًدا من 
الشخصي  المستوى  على  استفدت  لقد  وقــال:  والحرفّية،  النضج 
والمهني الكثير من مشاركتي بمهرجان كليرمونت فنًيا ومهنًيا.
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العــــــمل الخـــيري مــرتبط باالبــــــداع
أجمعوا على ضرورة قيام المثقف بدوره االجتماعي .. فنانون لـ[:

ــــدة الـــمـــجـــتـــمـــع ــــمــــســــان ــــة ل ــــي ــــوطــــن ــــة ال ــــري ــــخــــي ــــات ال ــــي ــــعــــال ــــف ـــــد وســــــــط ال ـــــواج ـــــت ــــى ال ـــــــــرص عــــل ــــد الـــــعـــــزيـــــز جــــــاســــــم: أح عــــب

كتب - أشرف مصطفى:

اجتماعية  مسؤولية  هو  الفن 
أحد  يصبح  أن  قبل  األســاس  في 
الوقت  ذات  وفي  الترفيه،  أوجه 
الـــــذي يـــحـــرص فــيــه الـــفـــنـــان أو 
قضايا  مع  التواصل  على  المثقف 
دوره  ينسى  أال  عليه  مجتمعه 
اإلنساني تجاه المجتمع الذي وثق 
لشهرة  ونظًرا  البداية،  منذ  فيه 
تلجأ  وجــمــاهــيــريــتــهــم  الــفــنــانــيــن 
الختيارهم  الدولية  المنظمات 
ـــدعـــم أنــشــطــتــهــا االجــتــمــاعــيــة  ل
والــــخــــيــــريــــة، كـــســـفـــراء لــلــنــوايــا 
ببعض  القيام  أجل  من  الحسنة، 
األعـــــمـــــال اإلنـــســـانـــيـــة. ويـــهـــدف 
هـــــذا الــتــكــلــيــف إلـــــى الــمــســاعــدة 
التي  القضايا  مختلف  دعــم  فــي 
تــعــالــجــهــا األمــــم الــمــتــحــدة ســـواء 
كــانــت اجــتــمــاعــيــة أو إنــســانــيــة أو 
بالصحة  متعلقة  أو  اقــتــصــاديــة 
استخدام  من  فالغرض  والغذاء، 
ــيــن والــمــثــقــفــيــن هــــو أن  ــان ــفــن ال
شهرتهم تساهم في نشر الوعي 
والــــدعــــم تـــجـــاه هــــذه الــقــضــايــا. 
ولــألســف فــي الــوقــت الـــذي نجد 
فـــيـــه الــــفــــنــــان األجــــنــــبــــي يـــبـــادر 
الالجئين  معاناة  آالم  لتخفيف 
والــــمــــشــــرديــــن، حـــتـــى الـــعـــرب 
منهم، ويقيمون الحفالت لجمع 
هذا  فــي  ويتسابقون  التبرعات، 
الــنــشــاط اإلنـــســـانـــي، حــتــى وصــل 
بثلث  التبرع  إلى  ببعضهم  األمــر 
هــؤالء  لصالح  الخاصة  أموالهم 
العرب  الفنانون  يغيب  الضحايا، 

عـــن ســـاحـــة الـــفـــعـــل، ويــكــتــفــون 
من  االســتــعــراضــيــة،  بالمشاركة 
كما  بالتصريحات،  اإلدالء  خالل 
يتعامل بعض النجوم العرب مع 
مسمى سفير النوايا الحسنة على 
في  تكليف  ولــيــس  تــشــريــف  انـــه 
تتبرع  جولي  أنجلينا  نجد  حين 
للمشردين  دوالر  مليون   ٢٠ بـــ 
والــجــوعــى والــالجــئــيــن فــي أكثر 
ـــدان عــربــيــة  ـــل مـــن بـــلـــد، مــنــهــا ب
وإسالمية، بينما تتبرع إليزابيث 
تــايــلــور تــتــبــرع بـــ ٧٥ ألـــف دوالر 
إفريقيا  جــنــوب  فــي  لمستشفى 
المحتاجين  الــمــرضــى  ولــبــعــض 
قبلها  ومــن  أنجليس،  لــوس  فــي 
فــعــلــت ذلــــك مــــادونــــا، ومــايــكــل 
جــاكــســون وبـــراد بيت واألعــمــال 
االنــســانــيــة الــمــتــنــوعــة والــكــثــيــرة 

ألوبرا وينفري وغيرهم.

حّب الناس
فــــي الــــبــــدايــــة، يــــؤّكــــد الــفــنــان 
عــبــد الــعــزيــز جــاســم أن الــفــنــان 
قضايا  عن  منفصل  غير  العربّي 
معها  يتفاعل  إنــه  بل  مجتمعاته 
مـــن نــابــع إدراكـــــه بـــقـــدرة تأثير 
الفتًا  مجتمعاتهم،  فــي  النجوم 
إلى أن األمر مقرون في البداية 
بمدى استطاعة الفنان أو المثقف 
حّب  من  وافـــًرا  قسًطا  ينال  بــأن 
الجهات  يجعل  مــا  وهــو  الــنــاس، 
الــمــعــنــيــة - الــتــي تــنــشــد الــدعــايــة 
الفنان  هــذا  نجومية  خــالل  مــن 
لتستفيد  وراءه  تسعى   - ذاك  أو 
أن  وأوضــح  لــه،  الناس  حب  من 

الــفــنــان عــمــوًمــا بــامــتــالكــه حــًســا 
إنسانًيا راقًيا تشغل مساحة الخير 
لديه جانبًا كبيًرا، ويضيف: لدينا 
العديد من األمثلة لفنانين عرب 
عالمية  منظمات  إليهم  لــجــأت 
الحسنة  لــلــنــوايــا  ســفــراء  لــيــكــونــوا 
لـــديـــهـــا، كــمــا أن هـــنـــاك الــكــثــيــر 
بشكل  الــدور  بهذا  يقومون  ممن 
عنهم  يــعــلــم  ال  وربــمــا  شــخــصــي 
الدعاية  يفضلون  ال  ألنهم  أحــد، 
ألنهم  اإلطــار،  هذا  في  ألنفسهم 
يــبــتــغــون فـــي ذلـــك مـــرضـــاة اهللا 
العزيز  عبد  الفنان  وأّكــد  فقط، 
جــاســم أن الــــدور اإلنــســانــي في 
الـــمـــيـــدان الــمــجــتــمــعــي هـــو أمــر 
ال يــنــفــصــل عــــن عـــمـــل الـــفـــنـــان 
األصــلــي فــي ســاحــتــه اإلبــداعــيــة، 
بصورة  ترجمته  يجب  أمر  وهو 
يقوم  أفــعــال  هيئة  فــي  مباشرة 
بــهــا الــفــنــان فـــي مـــيـــدان الــعــمــل 
دور  ينقسم  وبــذلــك  اإلنــســانــي، 
توّجه  إنسانية  رسالة  إلى  الفنان 
مباشرة،  غير  إبداعية  بطريقة 
ذات  يــحــمــل  مـــبـــاشـــر  وطــــريــــق 
الهدف، ويكمل االثنان بعضهما، 
مرحلة  إلى  الفنان  بذلك  ليصل 
يملك  إنــه  الــقــول  معها  يستطيع 
رسالة، وهي الرسالة التي يجب 
وجه  على  إنسان  أي  يحملها  أن 

وحــب  الــخــيــر،  رســـالـــة  األرض، 
ــــنــــاس، ويـــضـــيـــف: لـــكـــن ربــمــا  ال
يــكــون الــتــســلــيــط اإلعـــالمـــي على 
الفنان هو من يمكن البعض من 
الــعــامــلــيــن فــي هـــذا الــوســط من 
ساحة  فــي  أكــبــر  بشكل  الــظــهــور 
تلك  كانت  وإن  اإلنساني،  العمل 
الساحة تتاح لفنان أكثر من آخر 
انتشاره،  ومدى  نجوميته  حسب 
وفي ختام حديثه أّكد جاسم أنه 
دائم الحرص على الوجود وسط 
واالجتماعية  الوطنية  الفعاليات 
من  لمجتمعه  مــســانــًدا  لــيــكــون 
خــــــالل حــــفــــالت الـــمـــعـــاقـــيـــن أو 
وال  ذلـــك،  إلــى  ومــا  المكفوفين 
يتردد في بسط أيادي الخير في 

كافة المجاالت اإلنسانية.

االحتواء اإلعالمي
ـــقـــول الـــفـــنـــان فــــرج دهـــام  وي
وليدة  الفنون  أن  تاريخًيا  وارد 
الــمــجــتــمــع وفـــــي الـــمـــقـــابـــل فـــإن 
مــؤكــًدا  لصالحه،  يــصــّب  نتاجها 
خـــدمـــة  هـــــو  الــــفــــنــــان  دور  أن 
اإلنــــســــانــــيــــة بــــــاألســــــاس بـــرصـــد 
المجتمع  وســلــبــيــات  إيــجــابــيــات 
واإلتـــــيـــــان بـــمـــالحـــظـــاتـــه، لــكــن 
التعامل  آلية  على  يتوقف  األمــر 
مـــع الــمــجــتــمــع، فــهــنــاك فــنــانــون 
نظرهم  وجــهــات  عــن  يــعــبــرون 

عبر آلتهم اإلبداعية وهناك من 
مؤسساتية،  نظر  وجهات  يتبنى 
بــالــضــرورة  الــثــقــافــة لــيــس  وألن 
أن تــكــون حـــاويـــة اجــتــمــاعــيــة - 
بكافة  إنــســانــيــة  حــاويــة  ولــكــنــهــا 
اجتماعية  كــانــت  ســـواء  األشــكــال 
فدور   - أوسياسية  أواقتصادية 
الــفــنــان يـــحـــدده الــمــوقــف الـــذي 
يـــنـــتـــمـــي إلــــيــــه فــــي كــــافــــة هـــذه 
الفنانين  مــن   وكثير  الــنــواحــي، 
العديد  أمـــام  الصمت  يلتزمون 
مـــــن الـــــمـــــواقـــــف، وهـــــنـــــاك مــن 
والبيئة  الطبيعة  قــراءة  يزاولون 
والتراث بشكل أبعد ما يكون من 
عــالقــتــهــم بــالــواقــع االجــتــمــاعــي، 
مشيًرا إلى أن موقف الفنان هو 
العملية  فــي  دوره  يــحــدد  الـــذي 
تختلف  هنا  ومــن  االجتماعية، 
يكون  أن  أراد  من  بين  المواقف 
الخاص،  موقفه  لصالح  إيجابًيا 
نــفــســه  يـــبـــعـــد  أن  أراد  مــــن  أو 
وجهة  سيتبنى  مــن  أو  تــمــاًمــا، 
نــظــر آخــــريــــن، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
يلتصق  أن  يــريــد  الــــذي  الــفــنــان 
ويصبح  المجتمع  تفاصيل  بكل 
قريبًا من الشأن العام، عليه أن 
يتحمل النتائج، وأشار إلى أنه إذا 
حصل الفنان على فرصة القيام 
بــــــدور إنـــســـانـــي خــــــارج الــســاحــة 

الفنية وهو ما تفرضه الظروف 
الشخصية  وطــبــيــعــة  والــمــواقــف 
ــكــاريــزمــا وقــبــول  وتــأثــيــرهــا وال
الفنان اجتماعًيا ودولًيا، وحينها 
يــصــبــح أيـــقـــونـــة ويـــكـــون هــنــاك 
إجماع عليه، وهنا يكون األقرب 
للنزول إلى الميدان ليتعامل مع 
إن  وقال  ذاتها،  المشكلة  طبيعة 
سياسة االحتواء اإلعالمي هي ما 
يملكون  مــن  على  الــضــوء  تسلط 
صــفــة الــنــجــومــيــة، خــاصــة أنهم 
اإلعالمية،  الواجهة  إلى  األقــرب 
تعمل  ــتــي  ال الــمــؤســســات  فــتــلــجــأ 
فــــي الـــعـــمـــل االجـــتـــمـــاعـــي لــهــم 
وبوجود  الـــدور،  لهذا  كمكملين 
هــــذا الــشــخــص يــصــبــح الــتــســويــق 

لمنتجاتهم التوعوية أفضل.

اإلنسان العربّي
النعمة  حــامــد  الــفــنــان  ويـــرى 
دوًرا  مـــعـــروف  وجــــه  لــكــل  أن 
ورســــالــــة قــــد يـــكـــون لـــهـــا شــكــل 
مــخــتــلــف عــن اإلنـــســـان الــعــادي، 
ال  قد  العربي  الفنان  أن  مــؤكــًدا 
التي  الــمــادة  أو  النجومية  يملك 
الغربي،  الفنان  عليها  يتحصل 
الواجهة  عن  بعيًدا  يكون  وبذلك 
لفناني  تــســوق  ــتــي  ال اإلعــالمــيــة 
شعب  نــحــن  ويــــقــــول:  الــــغــــرب، 
والــصــدقــات  بطبيعتنا،  إنــســانــي 

هـــي أســـــاس بــالــنــســبــة لــإلنــســان 
الـــعـــربـــي الــــــذي يــتــلــمــس طــاعــة 
حرص  عن  النظر  وبغض  اهللا، 
الــفــنــانــيــن عــلــى مـــزاولـــة أعــمــال 
الـــخـــيـــر والــــــوجــــــود فــــي ســـاحـــة 
العديد  فهناك  اإلنساني،  العمل 
ال  قد  التي  العربية  األسماء  من 
بكل  تعمل  الفني  للوسط  تنتمي 
وتقوم  الخير  فعل  على  طاقتها 
بأكثر مما يقوم به بعض فناني 
الغرب، لكنهم ال يسعون للشهرة 
نوافذه  عبر  إليهم  يشير  لمن  أو 
اإلعـــالمـــيـــة ألنـــهـــم ال يــنــشــدون 
غير اإلحسان إلى من يحتاجون 
لــمــســاعــدتــهــم، ويـــرجـــع الــنــعــمــة 
أسماء  بـــزوغ  عــدم  وراء  السبب 
في  الــعــربــيــة  الــســاحــة  مــن  فنية 
لخفوت  اإلنساني،  العمل  ساحة 
نجومية  إن  مضيًفا  نجوميتهم، 
الموسيقيين بدأت تخفت تماًما 
بــعــد الــقــرصــنــة عــلــى إســطــوانــات 
الــكــاســيــت، كــمــا أن مــيــالد اســم 
المع جديد في سماء الموسيقى 
أن  كما  كالسابق،  سهالً  يعد  لــم 
انـــحـــدار الــمــســتــوى الــفــنــي الـــذي 
باتت تعاني منه الساحة العربية 
سماعهم  عــن  الجمهور  أبــعــدت 
من األساس، وأضاف: إن هناك 
مجال  فــي  حــالــًيــا  كبيرة  أســمــاء 
يفعل  مـــن  نــعــلــم  ال  لــكــنــنــا  الــفــن 
الــخــيــر مــنــهــم ومــــن ال يــفــعــل، 
حيث إن هذا األمر ال مجال فيه 
بالتصدق  فــاالفــتــخــار  لــلــدعــايــة، 

ليس من طبيعة اإلسالم.

قيود وممنوعات
أن  رأى  مـــيـــرزا  عــلــي  الــفــنــان 
يعاني  العربي  والمثقف  المبدع 
بفعل  المجتمع  عــن  انعزاله  مــن 
منها  تعاني  التي  السلطوية  القّوة 
ما  وهــو  العربية،  البلدان  بعض 
تسبب في إبعادهم عن المشاركة 
فــــــي األحــــــــــــــداث الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
من  منعهم  وكــذلــك  الــعــالــمــيــة، 
يحدث  فيما  رأيهم  عن  التعبير 
مـــن مــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة 
يخرج  أن  يستطيع  فال  العربية، 
أو  القيود  تلك  إطــار  عــن  الفنان 
الــتــراخــيــص  عــلــى  يــتــحــصــل  أن 
ممارسة  بموجبها  يستطيع  التي 
تلك األعمال المجتمعية، مشيًرا 
التي  الــجــمــعــيــات  غــيــاب  أن  إلـــى 
تــجــمــع الــفــنــانــيــن كـــــان بــمــثــابــة 
مــعــطــل لــلــمــشــاركــات اإلنــســانــيــة 
أن  حتى  االجــتــمــاعــي،  والتفاعل 
تـــوفـــر الـــعـــديـــد مــنــهــا فـــي بعض 
مجتمعاتنا العربي يأتي في إطار 
إن  وأضــاف  فعال،  وغير  شكلي 
الــفــنــان الــعــربــي ال يــســتــطــيــع أن 
يفعل ما يقوم به نظيره األجنبي 
الجهات  من  العديد  يجد  والــذي 
وتساعده  وتدعمه  تسانده  التي 
التي  المناطق  إلــى  الــتــوجــه  على 
عن  فضالً  إليها،  الــذهــاب  يجب 
إيراداتهم  وتقدر  أغنياء  كونهم 
بالماليين، وفي المقابل نجد أن 
اإلرادة  مسلوب  الــعــربــي  الــفــنــان 
إال  المشاركة  يستطيع  ال  ومكبل 

بتصريح واضح وصريح.

ـــــي تــــفــــرضــــه كــــــاريــــــزمــــــة الــــفــــنــــان ـــــســـــان ـــــام بــــــــــدور إن ـــــي ـــــق ــــــــــــام: ال فــــــــرج ده

ــــة عـــلـــى  ــــي ــــن ـــــــاء ف ـــــعـــــمـــــة: عـــــــــدم بــــــــــــزوغ أســـــــم ـــــن حــــــامــــــد ال
ـــة ـــي ـــوم ـــج ـــن ــــوت ال ــــف ــــخ ـــــج ل ـــــات ــــل اAنــــــســــــانــــــي ن ــــم ــــع ـــــة ال ـــــاح س

حامد النعمة 

علي ميرزا محمودفرج دهام
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كتب - أشرف مصطفى:

المناعي  الرحمن  عبد  الفنان  أكــد   
أن مــهــرجــان الــدوحــة الــمــســرحــي في 
ل» للحركة  ثوبه الحالي هو «فعل معطِّ
المحلية  فــالــمــهــرجــانــات  الــمــســرحــيــة، 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا وحـــدهـــا الــحــركــة 
االتكالية،  من  نوعاً  خلقت  المسرحية 
سيسهم  المسرحي»  «الــدوحــة  أن  كما 

في قطع الوريد المتبقي للمسرح.
 وقــــال الــمــنــاعــي خــــالل حـــــواره مع 
المسرحيين  الفنانين  إن  «الــبــيــرق»: 
مطالبون باستقطاب الجمهور للمسرح 
يكتب  وأن  ارتــــيــــاده،  ثــقــافــة  وغــــرس 
المؤلف من واقعه الذي يعيش فيه وأن 
ويتسق  ومشكالتهم  أفكارهم  يتلّمس 
نوعية  أن  إلــى  مشيًرا  مشاعرهم،  مع 
زيــادة  فــي  تسهم  المطروحة  األعــمــال 
وتعميق الهوة بين المسرح والجمهور، 
يُطرح  لما  األعمى  التقليد  هنا  وأقصد 

من خالل المسرح التجريبي.
ولـــفـــت الـــمـــنـــاعـــي إلـــــى أنـــــه يــلــتــصــق 
أزمنة  تستعير  مسرحياته  وأن  بالواقع 
قديمة فقط الشكل من حيث الديكور 
والمالبس للتعبير عن قضايا معاصرة 

معاشة آنية.
ڈ هل توافق على تصنيف أعمالك 

على أساس أنها تراثية؟
مـــــســـــرحـــــيـــــاتـــــي   -
قديمة  أزمنة  تستعير 
وهــــــو حــــــال الـــمـــســـرح 
أحد  على  دائماً  يعتمد 
يستقي  الذي  المصادر 
مــــنــــهــــا مــــعــــالــــجــــاتــــه، 
ويـــركـــن إلــــى تــجــارب 
مــــنــــجــــزة تــــاريــــخــــيــــاً، 
أستعير  أعــمــالــي  وفــي 
فقط الشكل من حيث 
الــــديــــكــــور والـــمـــالبـــس 

معاشة  مــعــاصــرة  قضايا  عــن  للتعبير 
آنـــيـــة، لــيــخــرج ذلــــك فـــي إطـــــار فــنــي، 
بقدر  الــتــراث  إلــى  تنتمي  ال  فالحكاية 
انتمائها إلى الشكل التراثي، وال أهدف 
سبيل  وعــلــى  الــجــمــهــور،  لتسلية  فقط 
«يا  مسرحية  إلــى  النظر  عند  الــمــثــال 
ليل يا ليل» والتي تم عرضها في كثير 
من الدول العربية ستجد أنها تتحّدث 
عن البطالة المقّنعة في العالم العربي 
لكنها تأخذ فترة الغوص كزمن درامي 
الديكور  فيها  استعرت  فقد  لألحداث، 
اتفق  الجميع  لكن  والمالبس،  واألقنعة 
ألنني  آنــيــة،  قضية  عــن  تــتــحــّدث  أنــهــا 
التوثيق  هدفه  ليس  المسرح  أن  أؤمــن 
اآلخــريــن،  تعني  رســالــة  يحمل  أنــه  بــل 
فاستحضار الماضي في أعمالي وسيلة 
للتعبير عن الفكرة ليس أكثر، وهو ما 
التراث  توظيف  عليه  نطلق  أن  يمكننا 

الشعبي.
ڈ مـــا هـــي الــقــضــايــا الــتــي تـــرى أن 

المسرح المحلي بحاجة لطرحها ؟
- يجب أن يكتب المؤلف من واقعه 
ـــــذي يــعــيــش فـــيـــه، فـــأنـــا عــلــى سبيل  ال
وطبيعتي  وطفولتي  بحر  ابــن  المثال 
وفــهــمــي يــنــتــمــون لــهــذا الــمــحــيــط، وال 
أخــرى  بيئة  عــن  أتــحــدث  أن  أستطيع 
غير التي عشت فيها، فأدواتي الكتابية 
مرتبطة  كمخرج  ونظرتي  ومفرداتي 
بــــهــــذه الـــثـــقـــافـــة، ولــــذلــــك يـــجـــب أن 
أذهــب  أي  لـــدّي،  بما  لآلخرين  أذهــب 
الذين  هم  الناجحين  فكل  بَمحليتي، 
كمركيز  بــصــدق  محليتهم  عــن  كتبوا 
ونــجــيــب مــحــفــوظ فــقــد حــصــال على 
جائزة نوبل بعد أن نقال محليتهم إلى 
العالمية، وعندما تريد أن تقّدم نفسك 
على  تعتمد  أن  عليك 
ثــقــافــتــك ومــحــلــيــتــك. 
وعــــنــــد تـــطـــبـــيـــق ذلـــك 
عندك  الجميع  سيأتي 
لــــيــــشــــاهــــد مــحــلــيــتــك 
وحــكــايــاتــك الــخــاصــة، 
فــاألحــداث الــتــي مــّرت 
بك هي ما تستطيع أن 

تعبر من خاللها.
ڈ هل هناك التزام 
مــعــيــن بـــأحـــد أشــكــال 

الكتابة ؟
إفــراز  هــو  ونوعيته  الــفــنــان  عــطــاء   -
معّبر عن أفكاره وبالتالي هو ما يعطيه 
سمة معينة أو ما نسميه االنتماء لمنهج 
أو مدرسة فنّية بعينها، ورغم إخالص 
واألسلوب  للمنهج  منهم،  وأنا  البعض، 
الفنان  يتلّمس  أن  يمنع  ال  ذلــك  أن  إال 
يصل  حتى  مختلفة  تجارب  ويــمــارس 
لحالة من االستقرار، وأنا حريص على 
أن أطلع على كل شيء لكن عندما أكتب 
ــنــاول حــيــاة اإلنــســان الـــذي يحيا في  أت
إلباسها  يتم  فحكاياتي  المنطقة،  هذه 
نسجها،  أتـــم  أن  بــعــد  الــقــديــم  الـــزمـــن 
مـــع مـــراعـــاة أال يــتــم تــحــويــل الــمــســرح 
فنياً  عمالً  أقّدم  فحين  خطابة،  لمنبر 
أحرص على أن أجعل الجمهور يبحث 
عن ما وراء الحكايات بمعزل عن زمن 
حدوثه، فال أمّجد التراث وال أكتب من 
خاماتي  فيه  أجــد  لكني  توثيقه،  أجــل 
وأدواتي فحسب، وأحاول أن أصل من 

خالله لكل فئات الجمهور ألن المسرح 
وميوله،  أصنافه  بكل  للجمهور  م  يقدَّ
وعــلــى الــُمــبــدع أن يــتــلــّمــس أفــكــارهــم 
مشاعرهم،  مــع  ويــتــســق  ومشكالتهم 
وحــيــن قـــّدمـــت مــســرحــيــة «يـــا لــيــل يا 
العربية،  الـــدول  مــن  العديد  فــي  ليل» 
وعلى الرغم من أنه كان مستغرقاً في 
وسعوا  معه  تجاوبوا  أنهم  إال  المحلية 
الناس  جــدت  وبالفعل  مــعــه،  لــالتــســاق 
من  للتقّرب  العمل  مع  انسجمت  وقــد 

العالم الذي كتبت من خالله.
ڈ مــا رأيــك فــي إقــامــة المسابقات 
والــمــهــرجــانــات الــمــســرحــيــة فـــي ظل 

عدم استقرار الموسم المسرحي؟
عليها  تعتمد  الــتــي  الــمــهــرجــانــات   -
وحدها الحركة المسرحية خلقت نوعاً 
ثوبه  فــي  فالمهرجان  االتــكــالــيــة،  مــن 
الــحــالــي وبــفــهــمــي هــو «فــعــل معطل» 
أصبح  إذا  خاصة  المسرحية،  للحركة 
قبله  شــيء  فال  حوله،  متمحوراً  األمــر 
أو بـــعـــده، ونــتــائــج هـــذا الــمــهــرجــان ال 
تــصــب فـــي صـــالـــح ديـــمـــومـــة الــحــركــة 
الــمــســرحــيــة، والبــــد مـــن الــتــفــكــيــر في 
طوال  المهرجان  هذا  تأثير  مد  كيفية 
فما  فقط،  واحــد  ألسبوع  وليس  العام 
المانع أن تستمر العروض طوال السنة 
وتــصــبــح الــمــســابــقــة عــلــى مــــدار الــعــام، 
ـــعـــام يــتــم إعـــــالن أفــضــل  وفــــي آخــــر ال
أن  رأيـــي  فمن  مــخــرج،  وأفــضــل  عمل 
قطع  فــي  سيسهم  الــدوحــة  مــهــرجــان 
الـــوريـــد الــمــتــبــقــي لــلــمــســرح، كــمــا أنــنــا 
والتي  المسرح  خشبات  قلة  من  نعاني 
الحركة  مسيرة  تعطل  أن  شأنها  مــن 
المسرحية، وبال شك فإن توفر المزيد 
استمرارية  إلى  سيؤدي  الخشبات  من 

المسرح. 
ڈ مـــا ســبــب غـــيـــاب الــجــمــهــور عن 

المسرح حالياً؟
- المسرح عموماً يمر بأزمة عالمية، 
األخــرى،  االتــصــال  وسائل  اكتساح  بعد 
انــصــراف  مــن  تعاني  ذاتــهــا  فبريطانيا 

الــجــمــهــور عــن الــمــســرح، وبعد 
أن كـــانـــت الـــحـــجـــوزات قــبــل الــعــرض 
المسارح  أصبحت  شــهــريــن،  أو  بشهر 
خاوية، وال شك أننا تعّرفنا في منطقة 
فالمسرح  مؤخراً  المسرح  على  الخليج 
عــامــاً،   ٥٠ عــمــره  يتجاوز  ال  الخليجي 
حيث إن هناك قطاعات من الجمهور 
شــاهــدت الــتــلــفــزيــون الــمــلــون قــبــل أن 
ــــاد الــمــســرح  ــــي يـــدخـــلـــوا الـــمـــســـرح، وارت
لــيــس مـــن عـــادتـــنـــا، رغـــم أن الــحــركــة 

الــمــســرحــيــة الــقــطــريــة 
أنـــجـــبـــت الـــعـــديـــد مــن 
األســــمــــاء الــمــهــمــة، إال 
تلك  مــن  يــزيــد  مــا  أن 
المشكلة ويعّمقها على 
النطاق المحلي، غياب 
االســــتــــمــــرار مــــن قــبــل 
المسرحيين، أي غياب 
الــــمــــوســــم الــمــســرحــي 
مسرحية  عــادة  وخلق 
لــــدى الــجــمــهــور، وهــو 
مـــا قـــد يُــعــطــي الــعــذر 

لــلــجــمــهــور لــالبــتــعــاد، كــمــا أن نــوعــيــة 
زيــــادة وتعميق  الــمــطــروح تُــســهــم فــي 
وأقصد  والجمهور  المسرح  بين  الهوة 
هــنــا الــتــقــلــيــد األعـــمـــى لــمــا يــطــرح من 
اللغة  وحتى  التجريبي،  المسرح  خالل 
المسرح،  غربة  في  أيًضا  أسهمت  التي 
فالمسرح يجب أن يظل في حالة توهج 
دائم واتصال مستمر طوال العام، وأن 
تتم المثابرة على تقديم أعمال قريبة 
من ذهنية المشاهد، وأن يكون هناك 
استقرار في المواعيد، فضالً عن الصبر 

في بناء قاعدة جماهيرية. 
فـــي  الـــــمـــــشـــــاركـــــة  قــــيــــمــــة  مـــــــا  ڈ 

المهرجانات بالنسبة لك؟
مــنــذ بــــدأت وأنــــا مــخــلــص لنفسي   -
ومن يعمل معي في تقديم ما هو جيد 
في  أقــّدم  لم  حيث  للجمهور،  ومفيد 
مسيرتي كلها أي عمل يسيء لي ككاتب 
وأتــجــّنــب قــدر اإلمــكــان أن أســـيء ألي 

هو  ما  أقــّدم  أو  المسرح  يرتاد  شخص 

غير أخالقي، وال تعنيني المهرجانات 

أو الجوائز، وإن كنت بالفعل قد حصلت 

على الكثير من الجوائز في مهرجانات 

وأشعر  عربية،  أو  خليجية  أو  محلية 

بــأنــنــي كــّرمــت كــثــيــراً، لــذلــك ال أطمع 

فــي أكــثــر مــن ذلـــك، بــل يكفيني حب 

بها،  أعتز  كجائزة  الجمهور  واحــتــرام 

وأن أكون راضياً عن كل ما أقّدمه، كما 

أن المعّدل الذي أعمل به ثابت فأكتب 

وأخرج  نصين  أو  نصاً 

منذ  عــمــلــيــن  أو  عــمــال 

عــمــلــت  عـــــــامـــــــاً،   ٤٠

من   ٪٩٩ مـــع  خــاللــهــا 

القطريين  الممثلين 

أفــقــد  لـــم  اآلن  وحــتــى 

االستمرار  في  رغبتي 

وال  لــلــمــســرح  حــبــي  أو 

فــي  أدخــــــل  أن  أحـــــب 

مــــعــــارك بـــعـــيـــدة عــن 

حيث  المسرح،  خشبة 

أجد المتعة في هذا المكان، وال أشغل 

نفسي باآلخرين.

ڈ كـــيـــف تــــــرى لــــجــــان الــتــحــكــيــم 
الخاصة بالمهرجانات المحلية ؟

وجهات  فهو  رياضيات  ليس  الفن   

لوحة  أمـــام  مــن  يــمــر  فالبعض  نــظــر، 

مرور الكرام وآخر ينتبه لها ويتأملها، 

كما أن هناك من يجلس أمامها لساعة 

التحكيم  لــجــنــة  فـــإن  وكــذلــك  كــامــلــة، 

منهم  واحــد  ولكل  وآراء،  أمزجة  هي 

مستحيل  الفني  والعمل  مختلفة  نظرة 

نفسي  وعن  الجميع،  إعجاب  يحوز  أن 

فــإنــنــي حــريــص مــنــذ بــدايــاتــي عــلــى أن 

بعد  أكــتــبــه  فيما  حــولــي  مــن  آراء  آخـــذ 

كتاباتي، وأعلم أن كل قارئ لنصوصي 

نظره،  وجــهــة  حسب  ـــراه  وي سيفهمه 

فـــالـــمـــســـرح يــــقــــّدم لـــفـــئـــات مــخــتــلــفــة، 

والبعض قد يخرج معجباً واآلخر ال.

مهرجان الدوحة «فعل معطل» للحركة المسرحية
خلق حالة من االتكالية...المناعي للبيرق:

غياب الموسم 
المسرحي 
سبب ابتعاد 
الجمهور

استقطاب 
الجمهور 
للمسرح 

وغرس ثقافة 
ارتياده

موسيـــــــــــقى

الــمــوســيــقــى كــلــمــة يــونــانــيــة األصــــل تــشــتــق من 
التاريخ  لنا  ويــروي  «الملهمة»  ومعناها  «موسا» 
تجوالته  فــي  معه  يصحب  كــان  «جوبيتير»  أن 
تسع فتيات يلقبهن (موساجيت)، كل فتاة منهن 
تزاول فنًا من الفنون الجميلة فكان منها (الغناء، 
الخطابة،  الكوميديا،  الــدرامــا،  الرسم،  الرقص، 

التاريخ، الفروسية، علم الفلك).
لفظة  إلــى  حــرف «قــي»  بعد  فيما  أضيف  ثم 
«موسا» فأصبحت موسيقى وتلفظ أيًضا موسيقا. 
هو  موسيقى  لكلمة  القديم  فالمعنى  ذلك  وعلى 
انفردت  التسمية  ولكن  عامة،  بصورة  «الفنون» 

فيما بعد بمعنى لغة األلحان والعواطف. 
وقــــد تـــعـــّددت تــعــاريــف الــمــوســيــقــى عــلــى مر 
األيام والعصور، فقيل إنها فن روحي خلقه اهللا 
لحاجة اإلنسانية إلى ما يهّذب روحها ووجدانها. 
على  الفكرية  طفولته  أشــرقــت  حين  واإلنــســان 
الكون وجد الموسيقى تمأل أرجاء الطبيعة، فسمع 
تغريد الطيور، وحفيف األشجار، وخرير المياه.. 

وغير ذلك.
قد  االستطالعية  بغريزته  مــدفــوع  واإلنــســان 
عرف األصوات الموسيقية وأخرجها من أشجار 
ــا أخـــرى، وهــكــذا إلــى أن  الــغــاب، ثــم ابــتــدع أصــواتً
إلى  وتطورت  الموسيقية  اآلالت  صناعة  اكتملت 

درجة عظيمة من النمو واإلتقان.
 وقيل إنها علم رياضي يشّيد على قواعد األنغام 
موسيقًيا  سلًما  تــكــوِّن  األرقـــام  مــن  سلسلة  فكل 
أيًضا  وهــي   . ومــزايــاه  طابعه  في  مستقالً  يجعله 
هندسة صوتية فذة، تتألف منها نغمات معّبرة 

عما تشعر به النفس من مظاهر الحياة.
فالطرب  والعواطف،  الجمال  لغة  إنها  وقالوا: 
الذي نحسه في لحن موسيقي ما هو إال نتيجة 
مشوقة لنا، تنسجم فيه النغمات في إطار شيق 
األبجدية  اللغات  مع  ترتبط  فالموسيقى  بديع. 
بـــحـــروف وقــــواعــــد، وقــــد يــســتــعــمــل الــمــوســيــقــار 
أنغامه  عن  للتعبير  السبع  الموسيقية  الــدرجــات 
واأللفاظ  الحروف  فيستغل  األديب  أما  وألحانه، 

في تكوين المفردات والجمل الخطابية.

من مسرحية مهرة

عبد الرحمن المناعي

(١) تعريف الموسيقى

مصطلحات درامية

التمثيلي  األداء  أو  ـــقـــاء،  اإلل أو  الــتــألــيــف،  هـــو 
الفوري- أي دون اعداد سابق، وكثير من مواقف 
الحياة، يتطلب من الفرد سلوكا، أو قوال مرتجال 
وتستخدم الدراما عنصرين من مرتجالت الحياة 
اليومية، أولهما: االستجابة العفوية لموقف غير 
تلك  استخدام  وثانيهما:  متوقع،  وغير  متكشف 
الحصول  بغية  مسيطرة  حــاالت  في  االستجابة 

على معرفة بالمشكالت المعروضة.
وتاريخ االرتجال الدرامي قديم، يتراوح مداه 
بــيــن الــطــقــوس الــشــعــائــريــة الــبــدائــيــة، ومــشــاهــد 
المالهي  عرفته  وقــد  الحديثة  (انــظــر)  الــوقــائــع 
وكذلك  (انــظــر)،  المرتجلة  والمالهي  الكالسية، 
بعض وجوه الحياة الثقافية المعاصرة: المسرح، 
مناهج تدريب. الممثلين، دروس اإللقاء، تمرين 
ولعل  أخــــرى.  تعليمية  ومـــجـــاالت  الــمــدرســيــن، 
المسرحية»  لتلوود  جون  «ورشــة  أعمال  معظم 

في لندن تقوم على مهارات االرتجال.

فنون االرتجال

ي

جديد  كــتــاب  العاثم  أمــل  التشكيلية  للفنانة  صــدر   :]  - الــدوحــة 
عمان  في  األديــب  دار  عن  القمر»  تعشق  فنانة  العاثم  عنوان «أمــل  تحت 
ضمن سلسلة كتب تضيء على المنجز الفني للتشكيليين العرب،  ويتناول 
كما  تطورها،  مراحل  ويرصد  تجربتها،  ويوثق  الفني  منجزها  الكتاب 

يكشف عن التحوالت التقنية واألسلوبية.
الفنانة  أعمال  استعرضت  أجانب  لنقاد  نقدية  مقاالت  الكتاب  ضم 
وتنوعها بين الرسم والفيديو آرتو واألعمال التركيبية. وفي كلمة لها قبل 
توقيعها الكتاب بدور النشر التي تولت طباعته قالت «اعتبر الكتاب من 
ثمار نضالي إلثبات ذاتي كامرأة فنانة، تعبر بحرية عن قضايا وهموم 

وهواجس المرأة العربية».
العامري  محمد  والفنان  الناقد  أشــار  جهته  من 
أمل  الفنانة  أن  إلــى  للكتاب  قــدم  الـــذي 
الــــعــــاثــــم مـــحـــكـــومـــة بـــهـــواجـــس 
إنـــســـانـــيـــة عــالــيــة 
كانت 

رسخت  حيث  بداياتها،  ومنذ  الفنية  إبداعاتها  لكافة  الرئيس  المحرك 
اسمها كفنانة في الرسم الواقعي والتعبيري قبل أن تنطلق نحو فضاءات 
إن  العامري،  وقال  تعبيره.  حد  على  هي  روحها  تخص  أرحب  تجريبية 
الغبار  أعمالها  وكشطت  العربية  المرأة  وتطلعات  آالم  عن  عّبرت  العاثم 
أساليب  على  تتكئ  «أعمالها  وتابع  وهواجسها،  وأســرارهــا  أحالمها  عن 
فنون  من  الحديثة  التقنيات  وبين  السابق  في  تعلمته  ما  بين  تربط  فنية 

الديجيتال إلى الحفر والكوالج وأساليب خلط األلوان الحديثة وغيرها».
وتقول العاثم عن الكتاب أنه يعد تجربة مسؤولة ألنه يؤرخ لمسيرتي من 
نقطة البداية ثم تطورها وحتى اآلن، وهو يتيح دراسة نظرة الفنان لعدد 
من قضايا المجتمع وشكل تسجيلها بصرياً، كما يوفر مادة للدارسين في 
أريد  لكنني  للمرأة،  منحازة  لست  وأضافت:  المجتمعية،  وتجلياته  الفن 
اللطيف  المخلوق  هذا  في  الكامنة  والقدرات  أهميتها  على  الضوء  تسليط 
ليس ضعفا بل فسيولوجيا، فقد أعطاها اهللا تعالى الجمال جسديا وروحيا 
ومصدر قوة كبيرة باعتراف العلماء أن المرأة تتحمل األلم والجهد في 

خدمة مجتمعها.
لوحاتها  في  مختلفة  تعبيرية  بأساليب  وتجسيده  للقمر  عشقها  وعن 
بصري  معادل  عن  أبحث  جمالي  تشكيلي  أفــق  خــالل  من  العاثم:  تقول 
جسر  معارضي:  جــاءت  هنا  من  والقمر،  المرأة  بين  التاريخية  للعالقة 
مع  تتعانق  تجربتها  أن  إلــى  الفتة  القمر،  وجــه  القمر،  حــوار  القمر،  إلــى 
ففي  والجمالي،  النفسي  مشهدها  لصياغة  والتشكيل  والشعر  الموسيقى 
قلب المشهد االجتماعي والثقافي وأسئلة الوجود بين أقواس األلم واألمل 
السيطرة  ويفقد  عقاله  من  يفلت  الذي  الفن  مارد  لترويض  محاولة  في 

عليه.

أمل العاثم فنانة تعشق القمر اصداراتاصدارات

مبدعونمبدعون
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تـــشـــّبـــثـــُت بــــاألطــــالل لـــمـــا بـــــدا لــيــا  

ــغــّر يــشــمــخ عاليا تــــراُث الـــكـــرام ال

وقفُت على الرسم الذي فيه عّزتي 

وقـــد كـــان ديــــُن اهللا حــّيــاً وبــاقــيــا

يجْب  فلم  بقايا  من  بقايا  سألُت 

ســـــوى طـــلـــٍل يــحــكــي إلــــــيَّ تــراثــيــا

بنفوسهْم  جــاهــدوا  رجـــاٍل  ـــراَث  ت

ومــا كــان باديا ومــا صنعوا زحــفــاً 

ـهــْم  يُـــقـــّر بــفــعــل الــمــؤمــنــيــن بــربـِّ

ُمنافيا الــكــاذبــيــن  قـــوَل  ويــدحــض 

وقـــد كـــان لــلــهــنــدّي وْقــــٌع وقــّصــٌة 

ومـــا فــعــلــْت فــيــه الـــرمـــاُح الــعــوالــيــا

بعزمهْم  صادقين  رجــال  بــأيــدي 

التالقيا يـــوَم  الــُخــلــد  داَر  يــــردون 

ـــٌس ألـــقـــى، أِم الـــحـــقُّ ضــائــٌع  ـــدل أأن

أِم الناُس في واٍد، أِم العقُل ساهيا؟

يكْن  وإن  ذراِك  في  غريٌب  وإنــي 

عــلــيــِك بـــغـــاٌة يــجــحــدون عــطــائــيــا

عــــطــــاًء آلبـــــــاٍء ورثـــــــُت عـــلـــوَمـــهـــْم 

وما سّطروا بحثاً من العلم حاويا

ــٍة  ــأّم وقـــد يــنــصــر اُهللا الــحــقــوَق ب

شافيا الخير  مــن  أصــل  إلــى  تعود 

خليفًة  الكرام  الرهُط  يعدَم  ولن 

يـــســـود ربــــــوَع الــمــســلــمــيــن مــنــاديــا

راً  ُمطهَّ وحياً  التبيان  في  جاء  بما 

ــعــيــد جـــمـــوَع الــعــائــديــن ُمــحــامــيــا يُ

ظلمهْم  ويـــرفـــع  أزراً  بــهــم  يــشــّد 

معاديا الــكــافــريــن  جــمــَع  ويــدحــر 

ُمنّزالً  حكماً  القرآن  في  جاء  وما 

ُمواليا الساجدين  صفوف  يــرّص 

كــــذلــــك كــــّنــــا فـــــي ُربــــــــــاِك أعــــــزًة 

مــثــاويــا ــــا  وكــــّن داراً  لـــنـــا  وكــــنــــِت 

ـــبـــواتـــر عـــنـــوًة  نــــــذود حـــمـــاهـــا بـــال

وتـــصـــدع جـــــوَر الــعــابــثــيــن تــمــاديــا

الَحشا ُدّرَة  يا  أنساِك  فلن  ذهبِت 

وقــد بقيْت أحــزانُــنــا مــثــَل مــا هيا

ومــــّرْت ســنــوٌن ســالــفــاٌت عــوابــٌس 

ـــْيـــن كــاويــا تـــجـــّر بــــأذيــــاٍل مـــن الـــبَ

سائٌل  العين  من  دمــٌع  لها  يفيض 

يـــهـــّز بــأعــمــاق الــنــفــوس ُمــجــافــيــا

وفطحٍل قرم  كلُّ  فيها  كان  وقد 

يــــــرّج قــــلــــوَب الـــكـــافـــريـــن لــيــالــيــا

الشاعر: 

علي بن سعود آل ثاني
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الخيُل والليُل والبيـداُء تعرفنـي        والسيُف والرمُح 
والقرطاُس والقلُم

اشتهر هذا البيت وقيل إنه كان السبب في مقتل 
كاملة  قصيدة  أن  هي  الحقيقة  لكن  «المتنبي» 
تسببت في موته وإن كان بيت الشعر السابق سببًا 

آخر لكنه ليس سببًا رئيًسا
والقصيدة معروفة ومشهورة ومطلعها

ما أنصَف القوُم ضّبة
فما قصة مقتله ؟

كان ضبة بن يزيد العتبي غــداًرا بكل من نزل 
بــه وكـــان بـــذيء الــلــســان، خـــرج مــع عائلته يــوًمــا 
وسبوا  أبــاه  فقتلوا  كالب  بني  من  قوم  فاعترضه 

أمه.
مع  بضبة  مــر  قــد  المتنبي  الــطــيــب  أبـــو  وكـــان 
جــمــاعــة مـــن أهـــل الــكــوفــة فــأقــبــل ضــبــة يجاهر 

بشتمهم وسبهم
ألفاظه  بمثل  عليه  الـــرد  المتنبي  رفـــاق  فـــأراد 
الــقــبــيــحــة فــطــلــبــوا مـــن أبــــي الــطــيــب ذلــــك فــقــال 

قصيدته التي مطلعها
ما أنصَف القوُم ضّبة

ونذكر منها أبياتًا عدة، وهي:

ما أنصف القوُم ضّبة وأمـه الطرطـّبـة
فال بمن مات فخـٌر وال بمن عاش رغبة

وإنما قلت ما قلـت رحمـة ال محـبـة
وحيلة لـك حتـى عذرت لو كنت تيبه

وما عليك من القتل إنمـا هـي ضربـة
وما عليك من الغدر إنمـا هـي سـبـة
وقد احتوت القصيدة أبشع األلفاظ والعبارات ما 
جعل المتنبي ينكر إنشادها كما قال الواحدي أحد 

شّراح ديوان المتنبي
علم فاتك بن أبي الجهل األســدي ( خال ضبة 
االنتقام  وأراد  سماعها  عند  فغضب  بالقصيدة   (
ألخته وابنها ضبة فاعترض ألبي الطيب وهو في 
طريقه إلى بغداد فالكوفة وواجهه بنحو ٣٠ من 
رجاله وقيل ٦٠ فقاتله المتنبي حتى قتل هو وابنه 

محّسد وعدد ممن كانوا معه.
رجــال  كثرة  رأى  لما  الطيب  أبــا  إن  قيل  وقــد 
فاتك وأحس بالغلبة لهم أراد الفرار فقال له غالم 

له: ال يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل
والــســيــُف  تعرفنـي  ــداُء  والــبــيـــ والــلــيــُل  فــالــخــيــُل 

والرمُح والقرطاُس والقلُم
فكر راجًعا وقاتل حتى قتل سنة ٣٥٤ هـ.

الحكماء،  أحد  بشدة  الجوع  ضرب 
شاهد  الــقــرى  إحـــدى  مــن  دنـــى  فلما 
رجــــــالًَ يـــربـــط حــبــال فـــي رقـــبـــة قط 
ويـــجـــره وهـــو يــلــبــس نــعــال فـــي رجــلــه 
اليمنى فقط، فقال الحكيم مستنكرا 
مـــا شـــاهـــده، حــــرام عــلــيــك يـــا رجـــل، 
كيف سمحت لك نفسك ان تفعل هذا 
بــقــط مــســكــيــن، أال يــوجــد فــي قلبك 
حيرة  في  الرجل  نحوه  نظر  رحمة، 
ثم  ومـــن  واحــــدة  بكلمة  يــتــفــوه  ولـــم 
وسط  الحكيم  مشى  طــريــقــه.  أكــمــل 
عليه  يتصدق  مــن  يجد  لعله  القرية 
ولكنه تفاجأ أن أهل القرية وحدهم 
والبخل، فقال في  الجوع  يعانون من 
نفسه أظن أن قبري سيكون في هذه 
القرية، ألن جوعي ربما يكون قاتلي.

ففكر قليال ثم قال ما نفع الحكمة 
جــوعــه؟!!  فــي  صــاحــبــهــا  تنفع  لــم  إن 
فـــصـــرخ فـــي الـــشـــارع مــنــاديــا .. أيــهــا 
الـــقـــوم لــــدي خــبــر لـــكـــم، إنـــنـــي شيخ 
أن  وبوسعكم  قريتكم  عــابــر  حكيم 
على  يخطر  شـــيء  أي  عــن  تــســألــونــي 
بالكم، فقال رجل وهو يلبس نعال في 
أســأل  ان  أريــد  فقط،  اليسرى  رجله 
الحكيم، من الذي سرق نعلي االيمن 
الحضور،  بين  مــن  امـــرأة  وقــالــت  ؟؟ 
وتكلم  ؟؟؟  الطيران  نستطيع  ال  لماذا 

رجل آخر وهو يقول: هل ُخلق البحر 
قبل  االرض  ُخــلــقــت  أم  االرض  قــبــل 
سوف  حسنا  الحكيم:  فقال  ؟؟  البحر 

وسأكمل  اليوم  الدفعة  هذه  على  أرد 
الباقي غدا..

السؤال االول، تسأل من الذي سرق 

نعلك االيــمــن؟ أظــن إذا شــاهــدت من 
اليمنى  رجــلــه  فــي  واحــــدا  نــعــال  يلبس 
ويــجــر قــطــا فــهــو الـــذي ســـرق نعلك، 

فــقــال الــرجــل: عــرفــتــه إنـــه المجنون 
مــرداس .. أما ســؤال المرأة، لماذا ال 
أحضري  فأرجوِك  الطيران؟  نستطيع 
سبع دجاجات واذبحيها وسوف نأخذ 
ريــشــهــا ونــصــنــع لــك جــنــاحــا ومـــن ثم 
الــمــرأة  فذهبت  كــالــدجــاج،  تطيرين 
وأتـــت بــالــدجــاجــات وذبــحــوهــا وصنع 
مـــن ريــشــهــا جــنــاح وقـــــال لــهــا ســوف 
تطيرين حينما يصغر حجمك قليال. 
قبالً  خلق  أيهما  الــثــالــث،  الــســؤال  امــا 
تأتني  أن  فــأرجــو  االرض؟  أم  البحر 
بـــمـــاعـــون كــبــيــر وفـــيـــه مـــــاء، فــذهــب 
ماعون  وبيده  قليل  بعد  وأتى  الرجل 
الدجاجات  الحكيم  فوضع  مــاء،  فيه 
حتى  تحتها  نــارا  وأشعل  الماعون  في 
نــضــجــت الـــــدجـــــاجـــــات، وبـــعـــد ذلـــك 
للرجل:  وقــال  الماعون  من  أخرجها 
اما جواب سؤالك هل خلق اهللا البحر 
فكيف  ذلــك  فلنفرض  االرض،  قبل 
كانت المياه تثبت في مكانها؟؟ ولكن 
خلق  وبـــعـــدهـــا  االرض  خــلــق  الـــــرب 
الــبــحــر، أمـــا اآلن لــنــأكــل الــدجــاجــات 
ونــشــبــع قــبــل أن تــســألــونــي هـــل خلق 
الدجاج قبال ام االنسان، وأردف قائالً 
والبخل  الــجــوع  اجتمع  إذا  ســـره:  فــي 
من  يكون  أن  للغباء  بد  فال  أمــة،  في 

صفاتهم.

القصيدة التي تسببت في مقتل المتنبي

البخل طريق للغباء

لقاء ا�ندلس

áMƒd á°üb

كتب - هيثم األشقر:

واحد  األسدي  أحمد  الفنان   
الذين  القالئل  التشكيليين  من 
يــولــون اهــتــمــاًمــا خــاًصــا بتراث 
«نقوش  وتحديًدا  األثري  قطر 
األسدي  ويحاول  الجساسية»، 
مـــن خــــالل لـــوحـــاتـــه اكــتــشــاف 
ومحاكاة القيمة األثرية ونقلها 
عالم  إلــى  الثابت  وجودها  من 
ويمتلك  أمـــــره،  زمــــام  يــمــلــك 
الــــقــــدرة عــلــى تــحــويــر مــعــالــم 
الــمــكــان بــالــمــلــمــس وبــالــنــســيــج 
الــــلــــونــــي، وتــــقــــديــــم مـــهـــاراتـــه 
الــمــتــذوق  للجمهور  األســاســيــة 
للفن التشكيلي. واألسدي واحد 
بقضية  المعنيين  الفنانين  من 
التعريف  قضية  وهــي  بعينها 
بواحد من أهم المواقع األثرية 
موقع  وهو  القطرية  والتراثية 

الجساسية.

ــــيــــوم شـــــــارك بــهــا   لــــوحــــة ال
األسدي ضمن فعاليات مرسم 
تجّسد  ــلــوحــة  وال األول،  الــفــن 
طــبــيــعــة الــحــيــاة الــبــحــريــة في 
البحر  يمثله  لما  نــظــًرا  قــطــر، 
فــي حــيــاة الــقــطــريــيــن قــديــًمــا، 
واعتمادهم األساسي عليه من 
فاللوحة  الــصــيــد،  مهنة  خــالل 

الــــبــــحــــر  روح  تــــــبــــــرز 
مــــن خـــــالل الــمــكــونــات 
األســــاســــيــــة لــــهــــا وهــــي 
الـــمـــركـــب، واألســـمـــاك، 
نفس  وفــي  والسلحفاة، 
الــــوقــــت تـــســـّلـــط الـــضـــوء 
عـــلـــى الـــخـــطـــر الــــدائــــم 
ـــــــذي يـــحـــيـــق بــنــقــوش  ال
ـــة، فــــاآلثــــار  ـــجـــســـاســـي ال
بــــــدأت تـــنـــدثـــر وهـــنـــاك 
تـــــــآكـــــــل فــــــــي الــــصــــخــــر 
فالمنطقة  والـــنـــقـــوش، 
رمــًزا   ٩٥٠ على  تحتوي 
يتبقى  يعد  لم  نقًشا،  أو 

منها سوى النصف تقريبًا.
 وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يــقــول 
أحـــمـــد األســــــدي الــعــمــل يــركــز 
موضوعي  على  أساسي  بشكل 
ــــذي أحــــب أن أعــمــل  الـــدائـــم ال
الجساسية»  وهو «نقوش  عليه 
ولـــكـــن هــــذه الـــمـــرة بــأســلــوب 

مـــخـــتـــلـــف، وتـــقـــنـــيـــة جـــديـــدة، 
وذلـــــك بــاســتــخــدام ألـــــوان في 
الــصــبــغــة لـــم أكــــن اســتــخــدمــهــا 
مــن قــبــل، وأشـــار األســـدي إلى 
للمسؤولين  دعـــوة  لــوحــاتــه  أن 
من  الجساسية  نقوش  لحماية 
الــتــآكــل واالنـــدثـــار، مــنــوًهــا إلــى 
إدراج  عــلــى  الــعــمــل  عــلــيــنــا  أنــــه 
قائمة  ضمن  الجساسية  نقوش 

اليونيسكو للتراث المادي.
 ويــــــؤمــــــن الــــفــــنــــان أحـــمـــد 
ـــة  األســـــــــدي بــــــأن الــــفــــن رســـال
يــؤدي  أن  الــفــنــان  على  ويــجــب 
صحيح،  بشكل  الــرســالــة  هــذه 
الــذيــن  الــفــنــانــيــن  جــمــيــع  وأن 
الذين  هــم  الــتــاريــخ  ينسهم  لــم 
الثقافي  موروثهم  من  انطلقوا 
والــــتــــاريــــخــــي، وحـــمـــلـــوا عــلــى 
عــاتــقــهــم هـــّم حــمــايــة تــراثــهــم 
ـــــــــــري وتـــــعـــــريـــــف الــــعــــالــــم  األث

الخارجي به.

األسدي: اللوحة تعكس
المخاطر التي تواجه الجساسية

أحمد األسدي

منوعاتمنوعات
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كتب - محمود الحكيم:

يستعد  أنه  صقر  حسن  الفنان  كشف 
جديد  كوميدي  مسلسل  في  للمشاركة 
سينطلق  البحرين  تلفزيون  إنــتــاج  مــن 
تـــصـــويـــره نــهــايــة شــهــر يــنــايــر الــمــقــبــل 
مشيرا إلى أن حسين العويناتي المخرج 
منه  وطلب  معه  تواصل  للعمل  المنفذ 
وهو  بالمسلسل  متميز  بدور  المشاركة 
مـــا تــلــقــاه حــســن صــقــر بــالــقــبــول ألنــهــا 
ستكون تجربة جديدة بالنسبة له حيث 
يعد المسلسل أول عمل درامي كوميدي 
أن  صقر  حسن  وأضــاف   ، فيه  يشارك 

بطولته  في  سيشارك  الجديد  المسلسل 
الفنان  منهم  الفنانين  مــن  مجموعة 
الــكــويــتــي خــالــد الــعــجــريــب وإســمــاعــيــل 

سرور وشهاب حاجية وغيرهم . 
ـــه يــعــتــبــر الــمــســرح  وأضـــــاف صــقــر أن
بيته الكبيروعشقه الحقيقي فهو أقرب 
األنواع الفنية إلى قلبه وأكثرها حميمة 
وألفة لديه وهو يجد نفسه على خشبة 
المسرح أمام الجمهور . ويرى صقر أن 
الحركة المسرحية شهدت عدة قرارات 
مهمة ستغير من حاله إلى أحسن حال 
قسم  افتتاح  المهمة  القرارات  هذه  أول 
المجتمع  بكلية  المسرح  لدراسة  خاص 

مــكــونــات  كـــل  عــلــى  سينعكس  مـــا  وهـــو 
الـــمـــســـرح الـــقـــطـــري إيـــجـــابـــا ويـــرفـــده 
وسيفتح  عــلــمــيــا  الــمــؤهــلــة  بــالــمــواهــب 
المسرحي  العمل  أمـــام  واســعــا  المجال 
هذه  ألن  الــعــام  مـــدار  على  االحــتــرافــي 
الــــــكــــــوادر الـــمـــتـــخـــرجـــة مــــن الـــمـــســـرح 
بمجالها  الــعــمــل  فــي  بحقها  ســتــطــالــب 
لتقديم  الالزمة  اإلمكانات  كل  وبتوفير 
أعمال مسرحية غير تقليدية وستجري 
دماء جديدة وقوية في عروق المسرح 
نسائم  عليه  تهب  باتت  الــذي  القطري 
التغيير والخير بقوة .  وأوضح صقر أن 
قرار زيادة عدد الفرق المسرحية إلى ٤ 

فرق كان قرارا شجاعا ومهما ألنه وسع 
الضعف  بمقدار  المسرحي  العمل  دائرة 
على  اإليجابية  آثــاره  ستنعكس  ما  وهو 
الحركة الفنية في قطر عموما وسنرى 
حيث  القادم  المهرجان  في  ذلك  ثمار 
بين  قويا  تنافسا  يشهد  أن  المتوقع  من 

الفرق .
الــــــقــــــرارات  مـــــن  إن  صـــقـــر  وقــــــــال 
الـــصـــحـــيـــحـــة والــــقــــويــــة الــــتــــي اتـــخـــذت 
بجانب  الطفل  مــهــرجــان  إطـــالق  قـــرار 
سينعش  ما  وهو  اآلخرين  المهرجانين 
مــســرح الــطــفــل وســيــشــجــع األدبــــــاء في 
أمام  جديدة  آفاقا  ويفتح  المجال  هــذا 

المسرح بيتي الكبير وعشقي الحقيقي
يشارك بمسلسل تلفزيوني .. حسن صقر :

قرارات 
مهمة 
أنعشت 
الحركة 
المسرحية

wالفن             السابع

تعتبر الرسوم الجدارية الموجودة في كهف شوفيه 
التي  فرنسا  شرق  جنوب  في  أرديــش  بمنطقة  الواقع 
لعلماء  خصبة  مادة  ألف   ٣٠ عن  يقل  ال  ما  إلى  تعود 

اآلثار والحفريات والكتابات القديمة.
وقد وصل الباحث مارك آزيما إلى نتيجة مفادها 
 ٣٠ من  أكثر  قبل  عــاش  الــذي  العصر  ذلــك  إنسان  أن 
ألف سنة اخترع الرسوم المتحركة أو مبدأ فن خلق 
أن  دون  مــن  تــوغــرافــي)  (السينما  المتحركة  الــصــور 

يدري بذلك.
وكهف شوفيه ليس حالة معزولة في فن المغارات 
جداً  طويلة  فترة  على  أوروبـــا  غــرب  في  ظهر  الــذي 
قبل  ســنــة  آالف   ١٠ إلـــى  ســنــة  ألـــف   ٣٥ مــن  امــتــدت 
الميالد. ويرى الباحث مارك آزيما أن تمثيل الحركة 
كان بمثابة أحد األهداف األساسية للفنانين القدامى، 
ولذا فإن ما يقارب من نصف الحيوانات المرسومة 
على جدران المغارات تظهر على هيئة متحركة، ما 
الصخر  على  بالرسم  يكتفوا  لم  الرسامين  أن  يعني 
باعتباره جزءاً من الحقيقة، بل كانوا يريدون التقاط 
حيوية أي فعل عن طريق تفكيك حركة النماذج التي 

يرسمونها.
تقنيات  من  العديد  عن  كشف  آزيما  الباحث  وكان 
خالل  الرسوم  في  المستخدمة  التحريك  أو  الحركة 
عشرين  من  يقرب  مدى  على  أجراها  التي  األبحاث 
ســنــة فــي مـــغـــارات جــنــوب فــرنــســا وجــبــال الــبــرانــس. 
وأولـــــــى هـــــذه الــتــقــنــيــات الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت لــرســم 
تراكب  على  ترتكز  كانت  شوفيه،  كهف  في  البيسون 
صوراً  يرى  أنه  المشاهد  لدى  االنطباع  لتوليد  الصور 
الرسوم  من  العديد  أن  إلــى  آزيما  ويشير  متحركة. 
واأليــائــل  والبيسون  الخيول  مثل  مختلفة  لحيوانات 
والـــوعـــول الــتــي عــثــر عليها فــي أكــثــر مــن ١٢ مــغــارة 
فرنسية تــذكــرنــا بــأن الــحــيــوانــات إمــا أنــهــا تــســرع في 
أن  آزيما  الباحث  يالحظ  كما  عــدواً،  تعدو  أو  المشي 
األبقار السوداء المرسومة على جدران مغارة السكو 
الشهيرة في منطقة الدوردوني الفرنسية والتي تعود 
إلى ما قبل ١٩ ألف سنة أي إلى فترة (السوليترين) 
نسبة إلى منطقة سوليتريه الواقعة في شرق فرنسا، 

يظهر عليها أنها تركل بقوائمها الخلفية المشقوقة.
ويشير آزيما إلى أنه في مكان بعيد نوعاً ما داخل 
حصان  مشاهدة  يمكننا  (الممر)  يسمى  الكهف  هذا 
بأربعة  آخــر  حصاناً  نشاهد  حين  في  رؤوس  بثالثة 
أو خمسة رؤوس، وطليت جوانب أحد الخيول بلون 
وملئت  المنغانيز،  وأســـود  الــقــاتــم)  (األحــمــر  الــوحــل 
مزدوجة  هيئة  على  بــدورهــا  حفرت  التي  بالسهام 
العرض كأننا أمام (نيجاتيف ثنائي) . ويرى آزيما أن 
المشهد بحد ذاته مثير جداً بالنسبة إلى إنسان العصر 
ما  الــيــأس  بطاقة  يعدو  أنــه  يبدو  فالحيوان  الحالي، 
الصيد  مشاهد  عن  عبر  العصر  ذلك  إنسان  أن  يعني 
بطريقة سينمائية حديثة كأنه يريد أن يجعلنا نرى 
وحتى  البداية  من  االصطياد  لعملية  يتعرض  كيف 
المرسوم  بالتصوير  ولــكــن  األخــيــرة،  أنــفــاســه  لفظ 

بطريقة اإلنسان القديم.
ويعتقد الباحث آزيما أن الفنانين في تلك العصور 
استغلوا بشكل ذكي نقوش وتعرجات جدران المغارات 
ديناميكية  تــأثــيــر  مــن  لــيــزيــدوا  الطبيعية  بحالتها 
الــحــركــة الــمــطــلــوبــة وهــــذا مـــا نــجــده بــالــتــحــديــد في 
 ٢٥ قبل  ما  إلــى  رسوماتها  تعود  التي  كويناك  مغارة 
ألف سنة، حيث رسم الفنانون القدماء الوعل باللون 
األحمر القاتم ومثلوا قوائمه بأغطية طبيعية لجدران 
الــكــهــف، حــيــث تــبــدو لــنــا الــرســومــات كــأنــهــا تتحرك 

وذلك وفقاً لزاوية اإلضاءة.

(١) ما قبل التاريخ
          

كتب - أشرف مصطفى:

أكـــد الــفــنــان عــلــي ربــشــة أنـــه بـــدأ الــعــمــل 
المدرسي،  المسرح  خالل  من  المسرح  في 
المسرحية  األعــمــال  مــن  الــعــديــد  قـــّدم  ثــم 
«مسرحية  ومنها  الطفل  بمسرح  الخاصة 
المرح،  تلفزيون  ومسرحية  تــاء،  بــاء  ألــف 
وقّدم  الكبار  مسرح  إلى  اتجه  ثم  وغيرها، 
ثم  هالولد»،  إال  هالبلد  في  «ما  مسرحية 
جيدة  صــوت  خامة  يمتلك  أنــه  إلــى  التفت 
الحفالت،  من  العديد  وقّدم  للغناء  فتوجه 
وأعشقه  التمثيل  أهــوى  أنــا  ربــشــة:  ويــقــول 
وأسعى لكسب مزيد من المهارات وأتمنى 
أن أحظى بحب الجمهور وأن أقّدم أعماالً 
وعن  الفني.  رصيدي  إلــى  تضاف  متميزة 
ربشة  تمنى  عموماً  الفنية  للساحة  أمنياته 
خشبات  وبناء  الشبابي  بالمسرح  االهتمام 
بحيث  والــمــراكــز  بــاألنــديــة  خــاصــة  مــســرح 
يستفيد  أن  شبابي  مركز  أو  نــاد  لكل  يتاح 
مـــن هــــذه الــخــشــبــة حـــتـــى يــتــمــكــن شــبــاب 
إنتاج  وتقديم  البروفات  عمل  من  األندية 

مــســرحــي مــتــواصــل طـــوال الــعــام بــحــيــث ال 
أو  فقط  موسم  على  الفني  اإلنتاج  يقتصر 
العام  في  ثالثة  أو  بعملين  محدوداً  يكون 

العام. طوال  متواصلة  أعماالً  نريد  بل 

المشاكل أبرز 
وعــــن أبـــــرز الــمــشــاكــل الـــتـــي يــــرى أنــهــا 
قال:  الشباب،  من  الفنانين  طريق  تعترض 
مـــن وجــهــة نــظــري هـــي اقــتــصــار الــمــشــهــد 
الـــمـــســـرحـــي عـــلـــى مـــهـــرجـــانـــيـــن أحـــدهـــمـــا 

للمحترفين،  واآلخــــر  لــلــشــبــاب 
وبــــــــــال شــــــــك فــــــــــإن وجــــــــود 

مـــهـــرجـــانـــات وفـــعـــالـــيـــات 
مـــســـتـــمـــرة طـــــــوال الـــعـــام 
فرص  إيــجــاد  فــي  يُسهم 
عــــمــــل لـــلـــفـــنـــانـــيـــن مـــن 
الــــشــــبــــاب ويُـــســـاعـــدهـــم 
عــلــى اكــتــســاب الــخــبــرات 

بشكل  وأضـــاف:  والــمــهــارات، 
عــــــــــــام أتـــــمـــــنـــــى 

تــــــــــوفــــــــــيــــــــــر 
الــــــــــــفــــــــــــرص 

دولـــــة  أن  خــــاصــــة  لـــلـــفـــنـــانـــيـــن  الــــكــــافــــيــــة 
قــطــر غــنــيــة بــالــمــواهــب الــشــابــة والــفــنــانــيــن 
يــقــّدمــوا  أن  يــمــكــنــهــم  الـــذيـــن  الــمــتــمــيــزيــن 
وفي  الــفــرصــة.  لهم  أتيحت  مــا  إذا  الكثير 
ــــه يـــجـــب عــلــى  الـــوقـــت ذاتـــــه أكــــد ربـــشـــة أن
في  بــاجــتــهــاد  يعملوا  أن  الــشــبــاب  الفنانين 
تقديم  الــشــبــاب  ينتظر  ال  وأن  الــمــتــاح  ظــل 
عليهم  لهم  الدعم  تأخر  إذا  وحتى  الدعم 
بالفعل  وأضاف:  لديهم،  ما  كل  يقّدموا  أن 
تحد  وال  طـــمـــوح  الــشــبــاب  الــفــنــانــيــن  جــيــل 
أي  يحبطه  وال  مــشــكــالت  أي  نــشــاطــه  مــن 
عـــائـــق، لــكــنــه شــــّدد عــلــى أن الــرعــايــة 
ـــيـــة تــكــمــل  ـــمـــؤســـســـات ال
ــــهــــا قــد  ــــدون الــــبــــنــــاء وب

وقــال:  بــاإلحــبــاط،  ويشعر  الشباب  يرتبك 
عنها  نسمع  التي  الوعود  من  العديد  هناك 

من أجل زيادة دور العرض 
ــــــاء مــــــســــــارح أكـــثـــر  ــــــن وب

تــتــحــقــق  أن  ونـــتـــمـــنـــى 
هـــــذه الـــــوعـــــود، وعـــن 
ــــــا مــتــفــائــل  نـــفـــســـي أن
بــمــســتــقــبــل الــحــركــة 
الـــمـــســـرحـــيـــة نـــظـــًرا 
لـــــحـــــالـــــة الــــــحــــــراك 
الـــفـــنـــي والـــثـــقـــافـــي 
الــــــــتــــــــي تــــعــــيــــشــــهــــا 
أن  وأتمنى  البالد، 

يـــــكـــــون 

وتتعّدد  القطرية  للدراما  أكثر  دعم  هناك 
العام.  مدار  على  وتستمر  األعمال  لدينا 

قدوة
من  عــــدداً  هــنــاك  أن  ربــشــة  وأكــــد   
يعتبرهم  الــذيــن  الــكــبــار  الفنانين 
التعلم  فــي  ويجتهد  لــه  قـــدوة 
: لدي كثير من  منهم، قائالً
الــفــنــانــيــن الـــذيـــن أحــبــهــم 
ثالثة  ولــكــن  وأقــّدرهــم 

فــــنــــانــــيــــن هــم 
أكـــثـــر 

سبحانه  اهللا  بــعــد  بــالــفــضــل  لــهــم  أديـــن  مــا 
وتــــعــــالــــى فــــي إتــــاحــــة الــــفــــرصــــة لـــتـــتـــوالـــى 
أعــمــالــي الــفــنــيــة، وهـــم: الــفــنــانــون: جاسم 
حيث  الكثير  منه  تعّلمت  الــذي  األنــصــاري 
الشباب  الفنانين  تلقين  في  جهداً  يدخر  ال 
المشاركين معه العديد من دروس التمثيل 
التي تفيدهم مستقبالً أثناء التدريبات على 
الذي  جاسم  العزيز  عبد  والفنان  أعماله، 
عــلــى أن يــعــطــي الــفــرصــة  يــحــرص دائـــمـــاً 
صــورة  أفــضــل  فــي  ويــخــرجــهــم  للشباب 
أن  يفوتني  وال  أعماله،  خالل  من 
الرضا  عبد  ناصر  الفنان  أذكر 
الــــذي تــبــنــانــي فــنــيــاً عــنــدمــا 
الكبار  مسرح  إلى  اتجهت 
عملت  كبيرة  فترة  بعد 
خــــاللــــهــــا فـــــي مـــســـرح 
األطــــــــــفــــــــــال حــــيــــث 
ـــــي بـــشـــكـــل  قـــــّدمـــــن

بداياتي. في  جيد 

صــل طـــوال الــعــام بــحــيــث ال 
أو  فقط  موسم  على  لفني 
العام  في  ثالثة  أو  بعملين 

العام. طوال  متواصلة   

المشاكل برز 
الــمــشــاكــل الـــتـــي يــــرى أنــهــا 
قال:  الشباب،  من  الفنانين 
ــري هـــي اقــتــصــار الــمــشــهــد 
ـــى مـــهـــرجـــانـــيـــن أحـــدهـــمـــا 

للمحترفين،  ــــر 
ــــــــإن وجــــــــود

وفـــعـــالـــيـــات 
وال الـــعـــام 
فرص  اد 
ــيـــن مـــن 
ـاعـــدهـــم 
لــخــبــرات 

بشكل ضـــاف:
ى 

دولـــــة  أن  خــــاصــــة  لـــلـــفـــنـــانـــيـــن  الــــكــــافــــيــــة 
قــطــر غــنــيــة بــالــمــواهــب الــشــابــة والــفــنــانــيــن 
يــقــّدمــوا  أن  يــمــكــنــهــم  الـــذيـــن  الــمــتــمــيــزيــن 
وفي  الــفــرصــة.  لهم  أتيحت  مــا  إذا  الكثير 
ــــه يـــجـــب عــلــى  الـــوقـــت ذاتـــــه أكــــد ربـــشـــة أن
في  بــاجــتــهــاد  يعملوا  أن  الــشــبــاب  الفنانين 
تقديم  الــشــبــاب  ينتظر  ال  وأن  الــمــتــاح  ظــل 
عليهم لهم الدعم تأخر  إذا  وحتى  الدعم
بالفعل  وأضاف:  لديهم،  ما  كل  يقّدموا  أن 
تحد  وال  طـــمـــوح  الــشــبــاب  الــفــنــانــيــن  جــيــل 
أي  يحبطه  وال  مــشــكــالت  أي  نــشــاطــه  مــن 
عـــائـــق، لــكــنــه شــــّدد عــلــى أن الــرعــايــة 
ـــيـــة تــكــمــل  ـــمـــؤســـســـات ال
ــــهــــا قــد  ــــدون الــــبــــنــــاء وب

وقــال:  بــاإلحــبــاط،  ويشعر  الشباب  يرتبك 
عنها  نسمع  التي  الوعود  من  العديد  هناك 

من أجل زيادة دور العرض
ــــــاء مــــــســــــارح أكـــثـــر ــــــن وب
تــتــحــقــق  أن  ـــتـــمـــنـــى  ون
هـــــذه الـــــوعـــــود، وعـــن 
ــــــا مــتــفــائــل  نـــفـــســـي أن
بــمــســتــقــبــل الــحــركــة
الـــمـــســـرحـــيـــة نـــظـــًرا
لـــــحـــــالـــــة الــــــحــــــراك
الـــفـــنـــي والـــثـــقـــافـــي
الــــــــتــــــــي تــــعــــيــــشــــهــــا
أن وأتمنى  البالد، 

يـــــكـــــون 

وتتعدد  القطرية  للدراما  أكثر  دعم  هناك 
العام.  مدار  على  وتستمر  األعمال  لدينا 

قدوة
من  عــــدداً  هــنــاك  أن  ربــشــة  وأكــــد 
يعتبرهم الــذيــن  الــكــبــار  الفنانين 

التعلم  فــي  ويجتهد  لــه  قـــدوة 
: لدي كثير من  منهم، قائالً
م ي

الــفــنــانــيــن الـــذيـــن أحــبــهــم 
ثالثة  ولــكــن  وأقــّدرهــم 

فــــنــــانــــيــــن هــم
أكـــثـــر

سبحانه اهللا  بــعــد  بــالــفــضــل  لــهــم  أديـــن  مــا 
وتــــعــــالــــى فــــي إتــــاحــــة الــــفــــرصــــة لـــتـــتـــوالـــى
أعــمــالــي الــفــنــيــة، وهـــم: الــفــنــانــون: جاسم
حيث الكثير  منه  تعّلمت  الــذي  األنــصــاري 
الشباب الفنانين  تلقين  في  جهداً  يدخر  ال 

ي ي

المشاركين معه العديد من دروس التمثيل
التي تفيدهم مستقبالً أثناء التدريبات على
الذي جاسم  العزيز  عبد  والفنان  أعماله، 
عــلــى أن يــعــطــي الــفــرصــة يــحــرص دائـــمـــاً 
ي م

صــورة أفــضــل  فــي  ويــخــرجــهــم  للشباب 
أن يفوتني  وال  أعماله،  خالل  من 
الرضا عبد  ناصر  الفنان  أذكر 
الــــذي تــبــنــانــي فــنــيــاً عــنــدمــا
الكبار مسرح  إلى  اتجهت 
عملت كبيرة  فترة  بعد 
خــــاللــــهــــا فـــــي مـــســـرح
األطــــــــــفــــــــــال حــــيــــث
ـــــي بـــشـــكـــل قـــــّدمـــــن

بداياتي. في  جيد 

علي ربشة في أحد أعماله المسرحية

علي ربشة: مطلوب زيادة االهتمام بالمسرح الشبابي

عن قربعن قرب

علىعلى
الطريقالطريق

من بروفات مسرحية مقامات

من بروفات مسرحية مقامات
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كتب: مصطفى عبد المنعم

 حظيت البروفات المكثفة 
الــتــي تــشــهــدهــا أروقــــة الــفــرق 
المسرحية استعداداً للمشاركة 
في مهرجان المسرح المحلي 
قبل  من  كبير  باهتمام   ٢٠١٥
أهــــل الـــمـــســـرح والــمــهــتــمــيــن، 
على  االهــتــمــام  ذلــك  وانعكس 
وعلى  الشخصية  صفحاتهم 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ـــتـــر وفــــيــــس بـــــوك،  ـــوي مـــثـــل ت
وكـــانـــت الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
قد  المسرحية  الدوحة  لفرقة 
استعدادات  من  صــوراً  نشرت 
الــفــرقــة لــمــهــرجــان الــمــســرح 
الــمــحــلــي الــمــزمــع إقــامــتــه في 
مع  وكتب  الجاري،  أبريل   ٢٣

الـــصـــور: الـــبـــروفـــات تــتــواصــل 
بــخــيــمــة الـــتـــدريـــبـــات بــفــرقــة 
فريق  مع  المسرحية  الدوحة 
عـــمـــل مـــســـرحـــيـــة «هــــنــــاك» 
عبدالرحمن  وإخــــراج  تأليف 
الفنانين  بــمــشــاركــة  الــمــنــاعــي 
عــزيــز خــيــون وأحــمــد عفيف 
وزينب علي إدارة حركة نافذ 
في  للمشاركة  استعداداً  السيد 
المسرحي  الــدوحــة  مهرجان 

.٢٠١٥
إبراهيم  الفنان  أشــار  وقــد 
محمد فــي هــذه الــصــورة إلى 
عـــدد مــن أبــطــال الــعــمــل - أي 
قـــام بــربــطــهــم بـــذات الــلــنــك - 
البروفات  صــور  حظيت  وقــد 
المهتمين  من  البعض  بإشادة 
بـــالـــمـــســـرح، وقـــــد قـــــام عـــدد 
مــن الــشــبــاب الــمــشــاركــيــن في 
أخبار  بنشر  مسرحية  أعمال 

اهتم  فيما  مشاركاتهم،  عــن 
ـــار حــول  آخــــــرون بــنــشــر أخـــب
مواعيد المهرجان الذي تأجل 
ألكـــثـــر مـــن مـــــرة، وقــــد كــان 
الـ٢٧  في  ينطلق  أن  له  مقرراً 
من مارس ولكنه سينطلق في 
ــــ٢٣ مــن أبــريــل، وكـــان خبر  ال
التحكيم  لجنة  مهمة  إســنــاد 
لــلــفــنــان غـــانـــم الــســلــيــطــي قد 

حظي باهتمام كبير أيضاً.

كتب - مصطفى عبد المنعم:

التي  الرقمية  الثورة  ظل  في 
مواقع  أصبحت  الــعــالــم  يعيشها 
مــا  أو  االجـــتـــمـــاعـــي  الــــتــــواصــــل 
ــعــرف بــاســم «الــســوشــيــال  بـــات يُ
مــــــيــــــديــــــا» مــــــــن أهــــــــــم طـــــرق 
الــتــواصــل فــي حــيــاة الــنــاس بين 
بدورنا  ونحن  البعض،  بعضهم 
نــركــز عــلــى وقـــع هـــذه الــمــواقــع 
اإللــكــتــرونــيــة وأثــرهــا فــي حياة 
فــنــانــيــنــا، وســنــحــاول مــن خــالل 
هــــذه الــــزاويــــة أن نــســبــر أغــــوار 
لنتعرف  االفـــتـــراضـــي  عــالــمــهــم 
عــلــى اهــتــمــامــاتــهــم مـــن خــالل 
الرسمية  لصفحاتهم  متابعاتنا 
والموثقة  الخاصة  وحساباتهم 
عـــلـــى أشــــهــــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي مــثــل تــويــتــر وفيس 
بوك واالنستجرام أو صفحاتهم 
الخاصة على اإلنترنت وما شابه 

ذلـــــــك.. وســـنـــحـــرص فــــي هـــذه 
كل  في  نتعرف  أن  على  الزاوية 
الفنانين  نــشــاطــات  عــلــى  حــلــقــة 
استفاداتهم  ومدى  اإللكترونية 
مــــن الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة فــي 

الفني. مجالهم 
وفــي زاويــتــنــا الــيــوم سنغوص 
للفنان  اإللــكــتــرونــي  الــعــالــم  فــي 
الــتــشــكــيــلــي عــلــي حــســن الــجــابــر 
قناعاته  مدى  عن  منه  لنتعرف 
بالوسائط الحديثة في تسخيرها 
لــخــدمــة الــمــشــهــد الــفــنــي، حيث 
التواصل  موقع  الجابر  يستخدم 
االجتماعي الشهير «فيس بوك» 
بــشــكــل رئـــيـــســـي ونـــجـــح فــــي أن 
يــحــولــه إلـــى مــعــرض فــنــي دائــم 
يعرض  أن  خــاللــه  مــن  يستطيع 
أعماله وأعمال أصدقائه في أي 
مكان  أي  إلى  بها  ويذهب  وقت 

وقتما يشاء.
هذه  بأهمية  قناعته  وحـــول 

الــمــواقــع قــال الــجــابــر: أنــا دخلت 
العالم االفتراضي «فيس بوك « 
على  بناء  عــام  ونصف  عــام  منذ 
نــصــيــحــة مــــن أحـــــد األشـــخـــاص 
أن  وجــــــدت  جـــربـــت  أن  ـــعـــد  وب
هــــذا الـــعـــالـــم يــمــكــن االســـتـــفـــادة 
مـــنـــه بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خـــصـــوًصـــا 
فــــي تـــوســـيـــع دائــــــــرة الـــعـــالقـــات 
في  بــدأت  وبالفعل  والــمــعــارف، 

على  الصفحة  هــذه  مــع  التعامل 
أنـــهـــا مـــعـــرض دائـــــم أقـــــدم من 
أصدقاء  وأعمال  أعمالي  خاللها 
معرض  وأنها  مبدعين  وفنانين 
مستدام يجوب كل بلدان العالم، 
فنحن قديًما كنا نشعر بالسعادة 
لحضور زوار إلى معارضنا وكنا 
فــنــحــن  اآلن  أمـــــا  عــــــًدا  نـــعـــدهـــم 
كل  من  زواًرا  نخلق  أن  نستطيع 

بلدان العالم دون التقيد بحدود 
الزمان والمكان.

الوسائط  هذه  كانت  إذا  وعما 
الفنان  شعبية  زيـــادة  فــي  تسهم 
الفنان  أجـــاب  ال  أم  الــنــاس  عــنــد 
الــجــابــر مــن الــمــؤكــد أنــهــا تسهم 
التواصل  له  تتيح  فهي  ذلــك  في 
على  والتعرف  والتحاور  معهم 
مختلفة،  بلدان  من  أكبر  قطاع 
خصائص  ولديهم  لديه  أن  كما 
تتيح لمن ينزعج أن يحذفك أو 
العكس، كما أنه ال يوجد مجاملة 
ألن  مضطرين  وليسوا  الفن  في 
أنــت  تــجــامــل  أن  أو  يــجــامــلــوك 

أحًدا.
هــــنــــاك  كـــــــانـــــــت  مــــــــا  وإذا 
قــال:  اإليــجــابــيــات  كــمــا  سلبيات 
الـــوســـائـــل  هـــــذه  إيـــجـــابـــيـــات  إن 
كما  سلبياتها  من  أكثر  الحديثة 
تتيح  بــخــصــائــص  مـــــزودة  أنـــهـــا 
العديد  فــي  التحكم  للمستخدم 

مـــــن األمـــــــــور مـــثـــل األصـــــدقـــــاء 
ذلك،  وغير  المنشور  والمحتوى 
لـــهـــذا فـــــإن األمــــــر يــعــتــمــد عــلــى 
استفادته  ومدى  نفسه  الشخص 
ـــوســـائـــط  ـــعـــابـــه لــــهــــذه ال ـــي واســـت
الــحــديــثــة، والــفــنــانــون الـــذيـــن ال 
يـــســـتـــخـــدمـــون هــــــذه الـــوســـائـــط 
حرية  وهي  قليل  عددهم  حالًيا 
أن  أحـــد  يستطيع  وال  شخصية 
يــجــبــرهــم عــلــى اســتــخــدامــهــا أو 

يفرضها عليهم.
أن  حسن  علي  الفنان  ويــؤكــد 
هـــذه الــمــواقــع تــســهــم كــثــيــًرا في 
والثقافي  الفني  المشهد  تطوير 
إذا مــا أحــســن اســتــخــدامــهــا وأنــا 
أســعــد كــثــيــًرا عــنــدمــا أجـــد كثيًرا 
إلى  يــدخــلــون  الــعــالــم  فناني  مــن 
عن  بسؤالي  ويبادرون  صفحتي 
قطر  فخر..  بكل  وأجيب  بلدي 
يكون  أن  يستطيع  شخص  وكــل 

سفيًرا لبلده في مجاله.

ـــــارف ـــــع ـــــم ــــــــــــرة الــــــعــــــالقــــــات وال ــــع دائ ــــوســــي ــــت ــــــع الــــــتــــــواصــــــل فـــــرصـــــة ل ــــــواق م

تسهم في تطوير
 المشهد الفني والثقافي

صفحتي على فيس بوك معرض فني دائم

بروفات الدوحة المسرحي
 تسيطر على مواقع التواصل

يجوب به كل بلدان العالم..علي الجابر:

من أعمال علي حسن الجابر

عبداهللا المناعيعبداهللا المناعي
@@abdullaalmana٣iabdullaalmana٣i

جاسم األنصاري:جاسم األنصاري:
@jassim3000@jassim3000

ابتسم دائما في وجه اآلخرين، 
فقد تجلب لهم ابتسامتك السعادة 

وتخفف عنهم عناء الحياة

 @ @AliAlmslmaniAliAlmslmani   علي المسلماني   علي المسلماني

حنان العماديحنان العمادي
@@HananAlemadiHananAlemadi

وداد الكواريوداد الكواري
@widadalkawari@widadalkawari

ال يفوق متعة الكتابة سوى القراءة. 
أدهـــشـــنـــي كـــتـــاب «ســـيـــن» لــلــعــزيــزة 
ســعــديــة مـــفـــرح. وحــــده الــقــلــب يحل 
محل الذاكرة دون أن يلغيها وحقاً ال 

جيم نهائية حتى اآلن.

الــلــهــم انــصــر الــخــلــيــج وقـــادتـــه وســـدد 
خطاهم ووفقهم لنصر دينك واحفظهم 
اللهم  مــكــروه،  كل  من  شعوبهم  واحفظ 

آمين .

فهد الكبيسيفهد الكبيسي
@@FahadAlkubaisiFahadAlkubaisi

ابداعات موجزة

أون الينأون الين

قضيةقضية
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ألبوم  فــي  بعملين  بالمشاركة  تشّرفت 
عليك-  اهللا   - صــقــر  رابـــح  األســتــاذ  الــفــنــان 
المساعد  لفهد  يارب-   - عبداهللا  بن  لسعود 

توزيع سيروس.. أتمنى تعجبكم.

قــريــبــاً افــتــتــاح (#الــجــزيــرة كــافــيــه) في 
نشرة  تقديم  تجربة  يمكنك  حيث  كــتــارا. 
وكأنك  أجواء  وتعيش  المقهى  لزوار  أخبار 

في القناة!. 

ـــــــداد الــــســــكــــانــــي والــــمــــتــــغــــيــــرات  االمـــــــت
االقتصادية والبنية التحتية هي أهم سبب 

للحفاظ ع التراث الثقافي في قطر.



الخليجية  المسرحية  األعــمــال  تقتصر 
بمختلف  الــمــهــرجــانــات  عــلــى  الــمــشــتــركــة 
مــســرحــيــة  تـــقـــديـــم  إن  حـــيـــث  أشـــكـــالـــهـــا، 
تغطي  ميزانية  يتطلب  مشتركة  خليجية 
العمل  هذا  مثل  لتقديم  األساسية  النفقات 
دول  مــن  وفنانين  أنــاًســا  يستقطب  الـــذي 
الــتــعــاون وفـــي حـــال لــم يــكــن هــنــاك دعــم 
سيكون  التعاون  هذا  فإن  الدولة  قبل  من 

صعبًا.
متفق  مـــيـــزانـــيـــات  هـــنـــاك  يـــكـــون  وأن 
أمر  األجـــور  غير  إقــامــة  فشهري  عليها، 
أن  جميل  شــيء  يــدعــمــه،  مــن  إلــى  يحتاج 
مشتركة،  خليجية  مسرحية  أعماًال  نشهد 
ونحن كفنانين دائًما ما كنا نطالب بذلك 
تم  وقــد  الخليجي،  المهرجان  خــالل  من 
التقدم بمثل هذا الطلب من قبل مجموعة 

خليجية من قبل في إحدى الدورات.
افتتاح  في  كبير  عمل  تقديم  نتمنى  لذا 
إحــــدى الـــــــدورات الــخــلــيــجــيــة مـــن خــالل 
خليجي،  عــمــل  لتقديم  الــثــقــافــة  وزارات 
عام  بشكل  العمل  فــي  المشاركون  يكون 
من فناني دول مجلس التعاون الخليجي 
سواء  المختلفة  المسرحية  المجاالت  في 
من حيث الممثلين أو الديكور أو اإلخراج 

فعندما  المختلفة،  والتقنيات  اإلضاءة  أو 
عاًما  التوجه  ويكون  تعاون  هناك  يكون 
لـــدى الــــدول ســيــكــون هــنــاك اســتــمــراريــة 
لــلــعــروض، وعــمــلــيــة اســتــقــطــاب مــواهــب 
ومفيد  ضروري  أمر  األخرى  الدول  من 

الفنية. للساحة 
من  التوجه  هذا  مثل  يكون  أن  وأقترح 
أنه  وأعتقد  للمسرح  الدائمة  اللجنة  قبل 

لو هناك داعم من الشركات القوية يمكن 
أن يــقــام هـــذا الــتــعــاون مـــن خـــالل فــرق 
لكن  منفرد،  بشكل  فنانين  أو  مسرحية 
البــد مــن وجــود تغطية مــاديــة، وهــذا هو 
الشيء المفتقد حالًيا، أما الممثلون فهناك 
وكافة  ومخرجون  مؤلفون  ولدينا  كثرة 
المواهب الفنية الالزمة لتقديم مثل هذه 

األعمال المفتقدة في الوقت الحالي.

افتقاد الميزانية سبب اختفاء المسرح الخليجي المشترك

فالح فايز

الـــدوحـــة - [: تــتــعــاون مــؤســســة الـــدوحـــة لــألفــالم 
ــمــاء «كــهــرمــاء»  وال للكهرباء  الــقــطــريــة  الــعــامــة  والــمــؤســســة 
لتقديم مسابقة «ترشيد» الجامعية للتصوير وذلك بمناسبة 
وترّكز  أبريل،   ٢٢ في  سيقام  والــذي  األرض  بيوم  االحتفال 
على  المحافظة  بشأن  الوعي  مستوى  زيــادة  على  المنافسة 
المياه والكهرباء، بحيث يقوم المشاركون بالتعبير عن كيفية 
توفير طاقة األرض من خالل تقديم فيلم قصير مقنع حول 
هذا الموضوع، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم األفالم 
وسيتم  قــطــر،  فــي  للطلبة  مفتوحة  المسابقة  مـــارس،   ٣١

اختيار ثالثة فائزين للفوز بجوائز قّيمة.
ويشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون مدة الفيلم من 
على  المحافظة  موضوع  على  يركز  وأن  ثانية،   ٦٠ إلــى   ٣٠
بالتصوير  األفـــالم  صانعو  يقوم  أن  على  والــكــهــربــاء،  المياه 
يكون  أن  يجب  كما  الــخــاصــة،  بمعداتهم  المونتاج  وعملية 
غير  المقّدمة  واألفالم  مؤّهل،  غير  اعتُبر  وإال  أصلياً  الفيلم 
المكتملة أو التي ال تتوافق مع الحكام والشروط تُعتبر غير 

صالحة، وال تدخل ضمن المسابقة.

كتب - محمود الحكيم: 

 كــشــف الـــكـــاتـــب والـــمـــخـــرج الــمــســرحــي يــوســف 
لكتابه  األخــيــرة  اللمسات  حالياً  يضع  أنــه  إبراهيم 
الــجــديــد «مــعــلــومــات غــريــبــة» الــــذي يــضــم ١٠٠٠ 
مــعــلــومــة مــتــنــوعــة فـــي كــافــة الـــمـــجـــاالت الــفــكــريــة 
وما  والــريــاضــيــة  والــتــاريــخــيــة  والــديــنــيــة  والثقافية 
هو  الكتاب  هذا  إن  إبراهيم:  وقال  باألديان،  يتعلق 
التجربة األولى بالنسبة لي في عالم التأليف الحر، 
هذا  قلة  لمست  حينما  الكتاب  فكرة  جاءتني  وقــد 
من  يحمله  ما  مع  بالمكتبات،  المؤلفات  من  النوع 

إفادة وتثقيف كبيرين للقارئ ومع اهتمامي بهذا 
مادة  لجمع  مدفوعاً  وجدتني  المؤلفات  من  النوع 
هذا الكتاب من خالل أوثق المصادر والمراجع التي 
الكتاب  من  أنتهي  سوف  إبراهيم:  وتابع  طالعتها، 

خــالل أيــام قليلة وســوف أقــوم بطباعته 
ليصدر  الــخــاصــة  نفقتي  عــلــى 

قريباً. وفي سياق متصل 
ــــراهــــيــــم  أوضــــــــــح إب

إعــــــــــداد أنــــه انــتــهــى من 
«أبـــــــــــــــوي مـــا مــســرحــيــة 

ـــى يـــــقـــــدر  أمــــــــــي» عـــل

الدوحة - [: أطلق الفنان القطري «عايل» 
أغنية جــديــدة بــعــنــوان (بــيــاع حــجــي)، مــن كلمات 
جاسم»،  ألحان «سعود  العوض»،  الشاعر «ريــاض 
في  المكساج  عمليات  وتّمت  سيف»،  توزيع «مهند 
مهندس  مع  دبي  في  السعيد»  استوديوهات «فايز 
الصوت «جاسم محمد»، وقد احتلت (بياع حجي) 
في  األول  الــمــركــز  طرحها  مــن  فقط  يومين  بعد 
تصويت إذاعة (صوت الخليج).  وسبق للفنان «عايل» 
أن قـــام بتقديم عـــدد مــن األغــانــي الــمــنــفــردة في 
مسيرته حيث كانت بداية االحتراف بأغنية (تطري 
على بالي) التي حملت توقيع سفير األلحان «فايز 

«حسام  وتوزيع  الكعبي»  «سعود  كلمات  السعيد»، 
كامل»، وقّدم بعدها عدداً من األغاني منها (قلبي 
مــا يــتــوب)، (عــطــرك)، وقــام أيــضــاً بتسجيل جلسة 
باإلضافة  الخليج،  صــوت  إلذاعـــة  حصرية  غنائية 
إلــى أغنية مــن ألــحــان «مــطــر عــلــي» تــم تسجيلها 
بنظام الجلسات بعنوان (دكتور عالجني).  كما أحيا 
الفنان «عايل» عدة حفالت ومهرجانات في دول 
الخليج، وشارك بعدة احتفاالت جمعته بمجموعة 
مـــن الــفــنــانــيــن يــذكــر مــنــهــم «حــســيــن الــجــســمــي»، 
«يوسف العماني»، «مشاعل»، «بلقيس»، «إبراهيم 

الحكمي»، «فهد الكبيسي».

واشنطن  جــريــدة  أعــلــنــت 
الفائزة  القائمة  عن  بوست، 
لعام  الكتب  أفــضــل  بــجــائــزة 
٢٠١٤، والتي تضم ١٠ كتب، 
فــي مــقــّدمــتــهــا كــتــاب «نــبــذة 
عن تاريخ االغتياالت السبع» 
مــارلــون  الجاميكي  للكاتب 
جيمس، وفي المرتبة الثانية 
جـــاء كــتــاب «مــجــرى الــرابــع 
من يوليو» للكاتب األمريكي 
ســمــيــث هـــنـــدرســـون، وتـــاله 
إلى  الضيق  «الــطــريــق  كــتــاب 
الـــشـــمـــال الــعــمــيــق» لــلــكــاتــب 
ريــــتــــشــــارد فـــــالنـــــاغـــــان، ثــم 
المشترين»  كتاب «الضيوف 
للكاتبة الويلزية سارة واترز. 
جاء  الخامسة  المرتبة  وفــي 
كـــتـــاب «الــمــحــطــة الــحــاديــة 
عــــشــــرة» لــلــكــاتــبــة الــكــنــديــة 
مانديل،  جــون  ســت  إيميلى 
البشري:  «الكائن  كتاب  تاله 
الــــــطــــــب ومـــــــــا يــــهــــمــــنــــا فـــي 
الــنــهــايــة» لــلــكــاتــب والـــجـــّراح 
أتــــول جــــوانــــدي، تــــاله كــتــاب 
عبر  للمدينة  لوحة  «برلين: 
هيرموني  للكاتبة  الــتــاريــخ» 
«إمبراطورية  كتاب  ثم  لــي، 
الــخــطــيــئــة: حــكــايــة الــجــنــس، 
ومعركة  الــجــريــمــة،  الــجــاز، 
ــــز  ــــن ــــي ــــو اورل ــــي مــــــن أجــــــــل ن
األمريكي  للكاتب  الجديدة» 
جـــــــاري كــــريــــســــت، وكـــتـــاب 
«االنقراض السادس: التاريخ 
غـــيـــر الـــطـــبـــيـــعـــى» لــلــكــاتــبــة 
والــــصــــحــــفــــيــــة األمــــريــــكــــيــــة 
إليزابيث كولبرت، فيما جاء 
كـــتـــاب «تــيــنــيــســي ويــلــيــامــز: 
جنون رحلة الجسد» للكاتب 
فــي  الر  جــــــون  ــــكــــي  األمــــري

الترتيب العاشر واألخير.

قائمة أفضل الكتب 
األجنبية لعام 

٢٠١٤

«الدوحة لألفالم» تحتفي بيوم األرض

يوسف إبراهيم يصدر 
«معلومات غريبة»

عايل يطلق «بياع حجي»

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

wأبيات قطرية

بُح فيِك َجِميُل. َقَطَر الجماِل الصُّ
وَهواِك يَعُذُب في الُفؤاِد َعلِيُل.

حِب الُغُيوُم تَراَكَمْت. بَِفضائِِك الرَّ
بعٌض على بَعٍض يَُجوُر .. يَِعيُل.

وتَشاَحنَْت وبََدْت َكَجيِش بَواِسٍل.
لُِخُيولِها ِعنَد اللِّقاِء َصِهيُل.

وتَالَمَعْت ِفيها البُُروُق كأّنها.
بِيٌض لَها َوْسَط الَقتاِم َصلِيُل.

ماِء ُمَزمِجراً. عُد أرَزَم ِفي السَّ والرَّ
أصداؤُه نَوٌح تَالُه َعويُل.

حاُب لَِرجِعِه ُمتَألِّماً. وبَكى السَّ
مِع الَهتوِن يَسيُل. والَغيُث كالدَّ

وَجرى نَِميراً ِفي المشاِرِب ساِقياً.
َعَطَش التُُّخوِم لَُه النَّماُء َدلِيُل.

ماِل إلى الَجنوِب اعَشوَشبْت. وِمَن الشَّ
أَرٌض بِها نَهُج النَّقاِء َسبِيُل. 

َدْت. اِهي البَالبُِل َغرَّ ِفي َروِضها الزَّ
وتََرنََّمْت فيِه الُغُصوُن تَِميُل.

فهنا ُزُهوٌر بالنَِّسيِم تَراَقصْت.
وُهناَك َطيٌر صاِدٌح وَهِديُل.

مُس للُكثباِن أهَدْت نُوَرها. والشَّ
وِوشاُحها تِبٌر يَلُوُح َصِقيُل.

بى. َقْت أضواؤها َفوَق الرُّ وتََدفَّ
وبِها اكتََسْت ِعنَد األَِصيِل نَِخيُل.

والبَحُر تَحُضُن بالَحنِيِن ِمياُهُه.
ُشطآَن يُمِسي َشوُقها ويَِقيُل.

ُهوِر تَباَعَدْت. لُعُهوِد وصٍل في الدُّ
تَهوى ُرؤاها والّزماُن بَِخيُل.

َقَطَر الَجماِل أَهاَج ُصبُحِك خاِطِري.
فانساَب ِشعٌر ِفي الّشفاِه َجِزيُل.
أَما َمساِك الَعذُب ِحيَن َذَكرتُُه. 

زاَن الُحُروَف كأَنَُّه تَشِكيُل.
بَدٌر بَدا لِي واستَفاَقْت نَجَمٌة.

ولَِدرِب َحرِفي ضاَء لِي ِقنديُل.
اللَّيُل يَقُصُر َفوَق أَرِضِك ُمسِرعاً.

ولِبُعِدِك اللَّيُل البَِهيُم َطويُل.
يا ُدّرَة البُلداِن يا َقطَر الّنقا.

ال ما لُِحبِِّك في الُفؤاِد بَِديُل.

إفادة وتثقيف كبيرين للقارئ ومع اهتمامي بهذا 
مادة  لجمع  مدفوعاً  وجدتني المؤلفات  من  النوع 

ي

هذا الكتاب من خالل أوثق المصادر والمراجع التي
الكتاب  من  أنتهي  سوف  إبراهيم:  وتابع  طالعتها، 

خــالل أيــام قليلة وســوف أقــوم بطباعته 
ليصدر الــخــاصــة  نفقتي  عــلــى 

سياق متصل قريباً. وفي
ي

ــــراهــــيــــم  أوضــــــــــح إب
إعــــــــــداد أنــــه انــتــهــى من 

بأبــــــــــــــــــوي مـــا مــســرحــيــة  »
ـــىىيـــــقـــــدر أأمــــــــــي»»عـــل

شعرمحمدالسادة

قطر الجمال

متحف الفن يستعرض «الصيد» كهواية للملوك
الدوحة - [: ينظم متحف الفن اإلسالمي معرض الصيد.. هوايات الملوك في األراضي 
اإلسالمية ١٦ سبتمبر القادم، حيث كانت رياضة الصيد الغنية بالرمزية والفخامة (وال تزال في 
بعض األماكن) عنصراً مهماً من عناصر الحياة الملكية في العالم اإلسالمي. ومن غير المستغرب 
ظهور صور الصيد في الفنون اإلسالمية، سواء كان ذلك في المخطوطات الزاخرة بالرسوم أو في 
المشغوالت المعدنية المطّعمة أو في الخزف الملّون والتي يحرص متحف الفن اإلسالمي على 
تقديمها عبر معرض الصيد. من المواضيع ذات العالقة ظهور «الملك الصالح» وهو يلعب رياضة 
البولو أو يقاتل أعداءه أو يفتتح المآدب العظيمة. كان الملوك يكّلفون الفنانين بإنتاج هذا النوع من 
الفنون ليتم عرضها في القصور. يتيح هذا المعرض الفرصة أمام الجمهور للتعّرف على الطرق 

التي استخدمها الملوك والسالطين الستعراض قوتهم وشجاعتهم.
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