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مؤسسات تهتم بأنشطة على حساب  مجاالت آخرى

دعم الرياضة وتجاهل الفن يصيب المبدعين بالحيرةدعم الرياضة وتجاهل الفن يصيب المبدعين بالحيرة
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تحقيق - كريم إمام

بالحركة  النهوض  على  الــدولــة  من  حرصاً 
تعنى  إدارة  أنـــشـــأت  الـــبـــالد،  فـــي  الــمــســرحــيــة 
بــمــتــابــعــة األنــشــطــة الــمــســرحــيــة وبــرمــجــتــهــا، 
ــلــمــســرح بـــــوزارة  وخــصــصــت قــســمــاً خـــاصـــاً ل
األعمال  لكل  والتوثيق  المتابعة  مهمته  الثقافة 
سواء  قطر،  مسارح  على  المقدمة  المسرحية 
أكــان ذلــك مــن طــرف فــرق أهلية محلية أم 
خاصة، أم الفرق الزائرة، كما أنيط بها تنظيم 
المسرحية  الــمــهــرجــانــات  فــي  قــطــر  مــشــاركــة 

العربية والعالمية.
عام  ومــنــذ  قطر  دولـــة  حكومة  ظلت  وقــد 
المسرحية  لــلــفــرق  مــالــيــاً  دعــمــاً  تــقــدم   ١٩٧٢
األهـــلـــيـــة، وتــتــحــمــل عــنــهــا إيــــجــــارات مــقــارهــا 
وتفادي  بأعمالها  الرقي  على  تشجيعها  بهدف 

العروض ذات الطابع التجاري.
للحركة  المتواضعة  البدايات  من  وبالرغم 
المسرحية في قطر، إال أنها نجحت في وضع 
أســــاس مــتــيــن لــحــضــورهــا بــيــن مــثــيــالتــهــا في 
بفضل  وذلك  العربي،  والعالم  الخليج  منطقة 

الدعم المعنوي والمادي من قبل المجتمع.
وفـــي ظــل مــا تــقــدمــه الــجــهــات والــشــركــات 

المختلفة  الــوطــنــيــة  والــهــيــئــات 
واألنشطة  للفعاليات  دعــم  مــن 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة والـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة 
الــذي  الــســؤال  فــإن  والترفيهية، 
الراهن  الوقت  في  نفسه  يطرح 
هـــــو لـــــمـــــاذا تـــتـــجـــه الــــشــــركــــات 
والـــمـــؤســـســـات الــوطــنــيــة لــدعــم 
بدعم  تهتم  وال  المجاالت  تلك 
الــمــســرح! وهـــل الــريــاضــة أهــم 
 ... الــــمــــســــرح  مـــــن  لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
من  لعدد  التساؤل  بهذا  توجهنا 
الــمــســرحــيــيــن أكــــد بــعــضــهــم أن 
المسرحي  اإلنــتــاج  دعـــم  صيغة 
فــي قــطــر هــشــة إلـــى حــد كبير، 
وأنها على صلة باختيار وزاري، 
يــمــكــن أن تــعــصــف بــهــا الـــريـــاح 
توجه  وانتقدوا  لحظة،  أيــة  في 
الوطنية  والمؤسسات  الشركات 
الـــكـــبـــرى إلـــــى دعـــــم الـــريـــاضـــة 

حساب  على  الترفيهية  واألنــشــطــة  والــســيــاحــة 
دعم المسرح المحلي.

وتــحــدث عــدد منهم عــن ضـــرورة اإليــمــان 
على  أكـــدوا  كما  المجتمع،  فــي  المسرح  بـــدور 
تلك  لجذب  المسرحي  الفنان  سعي  ضـــرورة 
بدال  تقليدية،  وغير  مبتكرة  بطرق  الجهات 
أو  الحكومية  الجهات  مــن  الــدعــم  انتظار  مــن 

من تلك الشركات.
فـــي حــيــن أكــــد عــــدد آخــــر أنــهــم يحصلون 
ذلك  أن  إال  الشركات،  تلك  دعــم  على  بالفعل 
يـــرتـــبـــط فــــي األســـــــاس بـــاســـم الـــنـــجـــم ومــــدى 
جماهيريته، حيث إن هذا الدعم ال يخلو من 
مصالح تسويقية وإعالنية للجهات التي تستغل 
نــجــاح الــعــمــل الــمــســرحــي، وبــالــتــالــي تستقطب 
ــفــنــانــيــن الـــكـــبـــار وال تــلــتــفــت لــلــمــســرحــيــيــن  ال

الناشئين أو الجدد.
فــي الــبــدايــة أكـــد ســنــان الــمــســلــمــانــي رئيس 
والتراث  والفنون  الثقافة  بوزارة  المسرح  قسم 
ومشروع  برنامج  للمسارح  يكون  ان  بد  ال  أنه 
أن  إلى  مشيرا  منظم،  مسرحي  لمنتج  واضــح 
الــمــســألــة تــحــتــاج أيــضــا إليــمــان تــلــك الــشــركــات 
الوطنية الكبرى بالنشاط المسرحي، وأن تكون 
وأوضــح  لــه.  تتوجه  ثــم  ومــن  للمسرح،  محبه 
في  نشاط  اي  تدعم  ان  في  حرة  الشركات  أن 
في  يحدث  كان  ما  وهو  شــاءت،  كيفما  الدولة 
السابق من خالل توجيهات، ولكن السؤال اآلن 
المسرحي  بالنشاط  مؤمنة  الجهات  هــذه  هل 

وأنه نشاط مؤثر بالفعل في المجتمع.
تدعم  الشركات  بعض  نرى  قائال:  وأضــاف 
االعــالن،  وراء  طلبا  المسرحية  االعمال  بعض 

او  معين،  لمنتج  تسويقية  أهــداف  لتحقيق  أو 
وزارة  ان  موضحا  ونشاطها.  مشاريعها  حتى 
ان  الجهات  على  تفرض  ان  يمكن  ال  الثقافة 
خاصة  مسألة  فهي  المسرحي  النشاط  تدعم 

بهذه الجهات.
المسرح  عــلــى  الــقــائــمــون  كـــان  اذا  إنـــه  وقـــال 
اذكياء فمن الممكن أن يتوجهوا 
فــعــل  رد  ــــكــــون  وي ـــشـــركـــات،  ـــل ل
الــجــهــات مــؤســســا عــلــى ايــمــانــهــا. 
مهرجان  خــالل  أنــه  إلــى  مشيرا 
الدوحة المحلي ادخلنا الشركات 
والتي  المسرحية  الــفــرق  لــدعــم 
لفرقتين،  ضمت  ثم  اربــع  كانت 
وهــنــاك تــوجــه االن مــن الـــوزارة 
بــــاضــــافــــة فـــرقـــتـــيـــن أخـــريـــيـــن 
من  المسرحية  الــفــرق  لمساندة 
جـــهـــة، والــــحــــركــــة الــمــســرحــيــة 
الــفــاعــلــة مـــن جــهــة أخــــــرى، إال 
أن الــشــركــات بــــدأت تــدخــل في 
منطلق  مــن  الــتــجــاريــة  االعـــمـــال 
ليست  نفسها  والــفــرق  تسويقي، 
غريبة على الشركات التي تحاول 
خلق حركة مسرحية من خالل 
فانها  وبــالــتــالــي  الــتــجــاري  العمل 

تعمل وفقا لشروط معينة.
شــركــات،  الفنانين  لــدى  يــكــون  ان  واقــتــرح 
ضمن  الفني  بالمجال  المشتغلون  يعمل  أن  أو 

شركات للتعامل مع الوزارة.
وأكــــد ان الــفــنــان عــلــيــه ان يــســعــى ويــعــمــل، 
والسعي  بالعمل  مسرحيا  عمال  ينتج  فنان  واي 
ان  بــد  ال  وبالتالي  بيته،  فــي  بالجلوس  وليس 
فني  تكتل  او  مؤسسة  او  شــركــة  ضمن  يعمل 
موافق عليه من قبل الدولة ليقدم عمل فني. 
فــالــمــفــتــرض ان ال يــبــحــث الــفــنــان عـــن دعــم 
على  ويــقــدم  بنفسه  يعمل  ان  وانــمــا  حــكــومــي 

المخاطرة والتعامل مع الفرق.
المسرحية  الــفــرق  ان  المسلماني  يــرى  كما 
نمط  او  مساهمة،  لشركات  تتحول  ان  يمكن 
الفنانين  جيوب  وعلى  نفسها  على  تعتمد  اخر 
ان  بـــدون  لهم  الــفــائــدة  تــعــود  بحيث  انفسهم، 
وانــمــا  جــهــة،  اي  شـــروط  تــحــت  عملهم  يــكــون 
قبل  من  به  المسموح  اطــار  في  هم  شروطهم 

الدولة.
وأضاف قائال: اذا كان وجود الفنان اساسيا 
فــلــيــكــون شــركــة او مــؤســســة فــنــيــة يــعــمــل من 
خــاللــهــا لــيــس مــســرحــا فــقــط وانـــمـــا اذاعـــــة او 
تلفزيون، او يأتي بأعمال مسرحية وفنية من 
الخارج لضمان استمراريتها وضمان ربحيتها.

على  الفنان  يعتمد  ان  فــي  الحل  أن  ويــرى 
طفل  يــكــون  ان  أو  سلبيا،  يــكــون  ال  وان  نفسه 
الدولة او الوزارة الذي ينتظر ان يطعمه احد او 
يعطيه حليبا، مطالبا إياهم ان يعملوا في هذا 
المجال كأي مجال آخر ليثبتوا أنفسهم بالجهد 

والعمل.
قدمت  الــفــرق الــمــســرحــيــة  أن  إلـــى  وأشــــار 

اعماال عديدة دعمتها الشركات ولكن في اطار 
هي  الشركات  تلك  ان  منوها  ومعين.  محدد 
التي تدفع اعالنات الشوارع، بعد أن تضيف اسم 
في  يمارس  عمل  وهــذا  لها،  لالعالن  الشركة 
يريد  القطري  الفنان  فلماذا  العالم،  دول  كل 

الحصول على الدعم بدون مقابل.
كــمــا أكــــد ان فـــن الــمــقــايــضــة 
ـــــــدأت بـــــه الـــمـــعـــامـــالت  ـــــــذي ب ال
االنــســانــيــة هــو الــحــل، بــأن يكون 
هناك مقابل لكل شيء بامكانات 
الــربــح والــخــســارة والــدخــول في 
الــمــخــاطــرة. مــوضــحــا ان دعــم 
الشركات الوطنية هي اشياء بها 
الــكــثــيــر مــن االعــتــقــاد واإليــمــان 
والسعي والجهد، والمفترض ان 
او  الشركات  على  الناس  تتكل  ال 

الوزارة او الدولة.
واخـــتـــتـــم حـــديـــثـــه بــالــتــعــبــيــر 
عن رأيــه الشخصي بــأن الــوزارة 
ـــأتـــي فـــــي يــــــوم مـــــن االيــــــام  ســـت
تتحول  ان  الــفــرق  مــن  وتــطــلــب 
لشركات مساهمة ويكون الفنان 

مساهما في نجاحها او فشلها.
الـــفـــنـــان عــبــدالــعــزيــز جــاســم 
قـــال إن هــنــاك حــالــة مــن عــدم 

االهتمام من قبل المؤسسات الوطنية بالثقافة 
أنه  موضحا  مــحــدد،  بشكل  والــمــســرح  عموما 
عندما يقدم عمال جماهيريا فإنه يجد جهات 

تدعمه.
وأضـــــاف بـــأن الـــلـــوم هــنــا يــقــع عــلــى وزارة 
المفترض  من  التي  والتراث  والفنون  الثقافة 
أن تكون هي الداعم األول والرئيسي لمثل هذه 
األنشطة الثقافية، ضاربا مثاال بأنه في الفترة 
الــمــاضــيــة كـــانـــوا فـــي الــمــســرح يــفــرضــون على 
ورســومــا  للمسرح  إيــجــار  رســـوم  المسرحيين 
بقرار  إال  منها  نستثنى  أن  يمكن  وال  للتنظيم 

من الوزير شخصيا.

وعــّبــر عــن اعــتــقــاده بــأن اإلنــتــاج المسرحي 
ألنه  ماديا،  مقابال  يدفع  أن  ينبغي  ال  القطري 
من  ويزيد  مسرحية  حركة  يقيم  النهاية  في 
العائالت  خــالل  مــن  البلد  فــي  السياحة  نسب 
الــخــلــيــجــيــة (الـــســـعـــوديـــة تـــحـــديـــدا) الـــتـــي تــأتــي 

لمشاهدة العروض المسرحية.
يتلقى  كان  شخصيا  أنه  وأكد 
دعـــمـــا كـــبـــيـــرا مــــن الـــعـــديـــد مــن 
الــجــهــات فــي الــدولــة ســـواء أكــان 
دعما ماديا مباشرا أو من خالل 

شراء العروض المسرحية.
بــيــن  مــــــن  أن  عــــلــــى  وأكـــــــــد 
المسرحي  يلقى  أن  ضـــــرورات 
الـــقـــطـــري الــمــحــلــي الــــدعــــم هــو 
أن كــل شـــيء ارتــفــعــت أســعــاره، 
يكلف  كان  الذي  الشارع  فإعالن 
 ٥ اآلن  ثــمــنــه  أصــبــح  ريــــال   ٥٠٠
مع  المسألة  ونفس  ريــال،  آالف 
تضاعف  التي  الــجــرائــد  إعــالنــات 
سعرها، مشددا على أنه لم يعد 
المسرحية  للحركة  دعــم  هناك 

المحلية.
ولـــــكـــــنـــــه اســــتــــثــــنــــى الـــــفـــــرق 
الـــمـــســـرحـــيـــة األهـــلـــيـــة (فـــرقـــتـــا 
تقدمان  اللتان  والــدوحــة)  قطر 
أعــمــالــهــمــا بـــدعـــم مـــن الــــدولــــة، إال أنـــهـــم لم 
يــســتــطــيــعــوا أن يـــقـــدمـــوا أعـــمـــاال جــمــاهــيــريــة 
المسرحية  االعـــمـــال  عــلــى  إنــتــاجــهــم  واقــتــصــر 
الــتــجــريــبــيــة والـــمـــشـــاركـــات فـــي الــمــهــرجــانــات 

المحلية أو الخليجية.
المسرحيون  لها  يلجأ  التي  المصادر  وعــن 
المسرحي  إلنتاجهم  الـــالزم  الــدعــم  لتحصيل 
بشكل  يعتمد  فالفنان  ذاتـــي،  دعــم  أنــه  أوضــح 
أساسي على دخل الشباك، ولو لم يأت الجمهور 
(وينخرب  مــاديــا  يفلس  الفنان  فــإن  للعرض 
أو  جمهورك  لــك  كفنان  تكن  لــم  فـــإذا  بيته)، 
تعمل مع اسماء تحذب الجمهور، فإن ما تقوم 

تجارية،  مغامرة  عن  هوعبارة  النهاية  في  به 
كأي مشروع تجاري آخر.

ال  وأنــه  للمتعة،  المسرح  يقدم  أنــه  وأوضــح 
يتلقى الدعم من المؤسسات الحكومية، وإنما 
نفسه،  لصالح  ويعمل  الخاصة  شركته  يملك 
في حين أن الوضع مختلف مع الفرق األهلية.

وأوضح أن الحلول تتمثل في 
وقتك  وتنظم  كفنان  تسعى  أن 
وتعمل، وتقنع المسؤولين أن ما 
تقدمه من عمل يخدم الحركة 
المسرحية، والحالة االجتماعية 
فـــي الــــدولــــة، مــخــتــتــمــا حــديــثــه 
بالتأكيد على أنه شخصيا يتلقى 
الــــدعــــم مــــن بـــعـــض الـــشـــركـــات 
والجهات الموجودة في الدولة.

عبدالرضا  ناصر  الفنان  أمــا 
فــعــبــر عـــن اســتــغــرابــه مـــن هــذا 
أقــوى  دعايته  فالمسرح  الــشــيء 
مــن الــريــاضــة أو الــســيــاحــيــة أو 
جــمــهــور  إن  حـــيـــث  ـــتـــرفـــيـــه،  ال
المثقفين  األنـــاس  مــن  الــمــســرح 
ـــذيـــن  ــــواعــــيــــن ال ـــيـــن ال ـــان ـــفـــن وال
جيد،  بشكل  المجتمع  يفهمون 
أي  نـــجـــد  ال  ذلــــــك  مـــــع  ولــــكــــن 
الشركات  تلك  قبل  من  اهتمام 

لدعم المسرح.
دعما  تقدم  كانت  الشركات  هــذه  إن  وقــال 
ولكن  الثمانينات،  فترة  خالل  للمسرح  سخيا 
الــمــبــالــغ الــتــي تــعــرضــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي ال 
بالديكورات  بالك  فما  الــعــرض،  كتيب  تغطي 

واأللحان واالستعراضات والتسجيالت.
وعما إذا كان االعتماد على الدولة يعد أحد 
أن  أوضــح  الكافي  الدعم  توافر  عــدم  مسببات 
نفس المشكلة يمكن أن تنسحب على الشركات 
الــكــبــرى الـــتـــي ال أجــــد أي دعــــم مـــن جــانــبــهــا 
الفئة  مــن  فيه  العاملين  أن  بالرغم  للمسرح 
المثقفة في المجتمع، وبالتالي فإن هذا السؤال 
توجيهه  يتم  وانــمــا  المسرحيين  إلــى  يــوجــه  ال 

للشركات نفسها.
وأشـــار إلــى أنهم قــامــوا بــدراســة منذ أربــع 
أو خــمــس ســـنـــوات عـــن الـــعـــرض الــمــســرحــي 
الــمــتــكــامــل بــكــل عـــنـــاصـــره الــمــســرحــيــة من 
وإضــاءة  ومالبس  وديــكــورات  ونــص  ممثلين 
وألحان وكلمات، فكان المبلغ المطلوب ألي 
عمل مسرحي متكامل هو مليون و٨٠٠ ألف 
هذا  في  يطمع  ال  أنــه  موضحا  قطري،  ريــال 
المبلغ وانما يود فقط أن يقدم عمال متكامال 
في  اقترحنا  وقــد  الــقــطــري،  بالمسرح  يليق 
الميزانية  فــرقــة  كــل  تــقــدم  أن  الــحــيــن  ذلـــك 
والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة  ـــوزارة  ل المطلوبة 
لتلقي هذا الدعم، وهذا االقتراح تقوم الوزارة 
من خالل لجنة متخصصة بدراسته وتقليص 
أسعار  تماما  تعلم  اللجنة  فتلك  الدعم،  مبلغ 
االجور والتكلفة الفعلية، مشيرا إلى أن هذه 
المسرحي،  للعمل  تقديرية  كانت  الميزانية 

المبلغ  هــذا  في  نطمع  ال  كمسرحيين  فنحن 
بالكامل وانما نصف مليون أو٨٠٠ ألف ريال، 
ال  مسرحي  لعمل  سعر  أقــل  أن  إلــى  مشيرا 
يضم سوى ممثلين وليس به ديكورات يكلف 
عمال  ليس  هذا  النهاية  وفي  ريــال،  ألف   ١٢٠
جماهيريا سواء أكان اجتماعيا أو استعراضا، 
فالمبالغ المحدودة ال تتيح لنا أن نقدم أعماال 

جماهيرية.
وال  قــطــر،  دولـــة  نمثل  كفنانين  أنــنــا  وأكـــد 
الوطنية  الــشــركــات  مــن  نشحت  أو  نستعطف 
الــكــبــرى الــتــي مـــن الــمــفــتــرض أن تــقــدم هي 
الدعم للمواهب المحلية، مشيرا إلى أن الدولة 
فقط  نحن  وانما  اإلطالق  على  معنا  تقصر  لم 

نطالب بزيادة الدعم المسرحي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المسرحيين 
طــرقــوا كــل أبــــواب أكــبــر الــشــركــات فــي قطر 
خالل السنوات العشر الماضية، ولم تكن هناك 

استجابة، والرد لم يكن مقنعا من جانبهم.
الدعم  مشكلة  أن  فايز  فالح  الفنان  ويــرى 
تلك  إنــه  حيث  تجارية،  مشكلة  بــاألســاس  هي 
التجارية،  الناحية  من  للمسرح  تنظر  الجهات 
الكبيرة  األســمــاء  يدعم  بعضها  أن  إلــى  مشيرا 
ذات الــجــمــاهــيــريــة، بــالــرغــم أنــهــا لـــو دعــمــت 
األسماء الجديدة والجيل الصاعد 
فإن ذلك من شأنه أن يساعدهم 
ويخلق  نجوما  يصبحوا  أن  على 
لــهــم أمـــاكـــن فـــي الــصــف األول، 
كمساهمة  ذلــك  يصب  وبالتالي 
المسرحية  بــالــحــركــة  لــلــنــهــوض 

ككل.
من  يصعب  ما  أن  إلى  وأشــار 
مــســألــة الـــدعـــم هـــوعـــدم وجـــود 
عـــــروض مــســرحــيــة عــلــى مـــدار 
الــعــروض  ارتبطت  وانــمــا  الــعــام، 
مثل  الــســنــة  فــي  معينة  بــأوقــات 
فــتــرة األعـــيـــاد، ولــكــنــك ال تجد 
عــروضــا فــي الــفــتــرة الــتــي نطلق 
مؤكدا  «الــمــيــتــة»،  الفترة  عليها 
أن الــوزارة عندما تدعم المسرح 
تخفف  فإنها  المسرحية  والفرق 
أكتافنا  عــلــى  الــــذي  الــحــمــل  مــن 
سواء  اإلنتاجي  العبء  من  وتقلل 

كان العمل المقدم لألطفال أو للكبار.
كما لفت إلى مشكلة ارتفاع تكاليف استئجار 
المسارح فمسرح قطر الوطني إيجاره ١٠ آالف 
تطلب  التي  المبالغ  من  أقــل  مبلغ  وهــو  ريــال، 
بالنسبة لمسارح الحي الثقافي «كتارا» وبالتالي 
إلى  تــؤدي  التي  العوامل  مــن  العامل  هــذا  فــإن 
الــخــســارة وبــالــتــالــي تــمــلــك الــفــنــان حــالــة من 

اإلحباط.
وقال إنه على الشركات والجهات المختلفة 
فــي الـــدولـــة الــمــســاهــمــة مــع الــمــســرحــيــيــن في 
التي  للعروض  العامة  الموازنة  تكلفة  تخفيف 
عن  عــبــارة  دعـــم  يأتيني  فعندما  يــقــدمــونــهــا، 
عــرض  فــي  ريــــال  ألـــف  أو١٠٠  ريــــال  ألـــف   ٧٠
على  مــن  يخفف  ذلــك  فــإن  ألــف   ٢٠٠ يتكلف 
كاهلي كمسرحي ويصب في صالحي وبالتالي 

يجعلني أغامر بتقديم أعمال أخرى.
وأشـــــار عـــن اســتــفــادة الــشــركــات مـــن دعــم 
تضع  الجهات  تلك  بعض  أن  المحلي  المسرح 
أو  بالعرض  الــخــاص  الكتيب  فــي  لها  إعــالنــات 
في إعالنات الشارع وهو أمر يحدث في كافة 
من  يحدث  الذي  الشيء  نفس  أنه  كما  البلدان، 
األندية  أو  لألنشطة  الجهات  هــذه  دعــم  خــالل 

الرياضية على سبيل المثال.
مــوضــحــا أن هـــذا الــدعــم فــي الــنــهــايــة يمثل 

مساهمة في تطوير العملية المسرحية.
ويرى أن الحل في أن تقدم هذه الشركات 
مؤكدا  األهلية،  والفرق  المسرح  مساعدة  على 
أن امتالك تلك الفرق لخشبات مسرح خاصة 
بها يساعد في وصول الدعم من قبل الجهات 

التي كأنها تؤجر المسرح.

عبدالعزيز جاسم فالح فايزناصر عبدالرضاسنان المسلماني
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األنيميشن بتعليم  المتخصصة  المراكز  من  بالعديد  زاخــرة  قطر  النصف:  فاطمة 

صــنــعــهــا الــــيــــابــــانــــيــــون، واألمــــريــــكــــيــــون، 
ــيــعــبــروا بــهــا عـــن ثــقــافــتــهــم  األوروبـــــيـــــون، ل
نعي  أن  دون  استيرادها  تــم  بينما  الخاصة 
أن هناك فارًقا كبيًرا بين طريقة تفكيرهم 
وقــيــمــنــا وعــاداتــنــا. يــحــدث ذلـــك فــي الــوقــت 
الذي يحتوي تراثنا على العديد من القصص 
والـــحـــكـــايـــات الـــتـــي تــحــمــل رســـائـــل إنــســانــيــة 
الذين  اآلخــريــن  تبهر  أن  يمكن  وأخــالقــيــة 
ويعيدون  بتصرف  لكن  منا  أحيانًا  يأخذون 
إرسال ذلك لنا بأنماط وأشكال مختلفة بعد 
الذي  الوقت  وفي  الخاصة.  بثقافتهم  طبعها 
تثقيفية  رســالــة  الــكــرتــون  أفـــالم  فيه  تعتبر 
هذا  مواكبة  ضــرورة  في  متمثلة  وحضارية 
المعلومات  تقنية  عالم  في  المذهل  الجانب 
يجب أن يكون هذا المنتج الثقافي ذا بصمات 
البيرق  وجدت  هذا  وعلى  خاصة،  حضارية 
أنه  خاصة  المشكلة  تلك  مناقشة  عليها  أن 
قد ظهر في اآلونة األخيرة عدد من الشباب 
الموهوبين الذين راحوا يطرقون هذا المجال 
فردية،  مجهودات  خــالل  من  كــان  إذا  حتى 
وطالبوا بأن تلتفت لهم المؤسسات الرسمية 
لــيــقــومــوا بــدعــمــهــم فـــي هـــذا الــمــجــال الـــذي 
بمقدورهم  يكون  ال  قد  عالية  كلفة  يتطلب 

يمكننا  ـــذلـــك  وب تـــوفـــيـــرهـــا، 
إرهاصات  شكلوا  إنهم  القول 
المحلي  الكارتون  فن  لظهور 
الذي قد يظهر في المستقبل 

القريب.
في البداية أعربت مخرجة 
أفــــــالم الـــكـــرتـــون الــقــطــريــة 
بأن  تفاؤلها  عن  العلي  خلود 
هذا  المحلية  الــســاحــة  تشهد 
الــــلــــون مــــن الـــفـــنـــون خــاصــة 
مـــــع ظــــهــــور مـــجـــمـــوعـــة مــن 
لتقديم  الــمــتــحــمــس  الــشــبــاب 
ثقافتنا  تقدم  محلية  أعمال 
أنـــه  إال  مـــشـــيـــرة  الــــخــــاصــــة، 
األعمال  قلة  من  الرغم  على 
الــعــربــيــة فــي عــالــم الــكــرتــون 
مــن  ـــعـــديـــد  ال هـــنـــاك  أن  إال 
بالخير  تبشر  التي  التجارب 

الخليجي  المستوى  على  أبــرزهــا  كــان  ربــمــا 
اإلمارات  بدولة  ينتج  الذي  مسلسل «فريج» 
الــعــربــيــة، وأوضــحــت أن هــنــاك الــعــديــد من 
قطر،  داخــل  لها  اإلعـــداد  يتم  التي  التجارب 
وقالت: أعكف حالًيا على عمل فيلم كارتون 
قصير قمت برسم شخصياته، والفيلم مبني 
وسيكون  األحـــالم،  عالم  تشبه  أحـــداث  على 
من  تتراوح  ومدته  والصغار،  للكبار  موجًها 
١٠ إلى ١٥ دقيقة من إخراجي وإنتاج شركة 
من  عــدد  في  به  المشاركة  وننوي  أنوفيشن 
ربما  أنـــه  مضيفة  الــعــالــمــيــة.  الــمــهــرجــانــات 
أن  على  واضــًحــا  دلــيــالً  الــتــجــارب  تلك  تكون 
هناك حركة في عالم صناعة أفالم الكرتون 
هذا  كــون  مــن  الــرغــم  على  الخليج  بمنطقة 
المجال مـــازال ولــيــًدا وربــمــا أهــم مــا يدعم 
ذلك التقدم أن قطر مليئة بالمواهب وحتى 
إذا كان هناك بعض العناصر ناقصة فيمكن 
تــالفــي تــلــك الــمــشــكــلــة مـــن خـــالل االعــتــمــاد 
يتم  حتى  متخصصة  عالمية  شــركــات  على 
اإللمام بكل العناصر التقنية، ومن ثم تتطور 
فريج  بمسلسل  مثالً  وضربت  الصناعة  تلك 
الخمسة  أجزائه  من  جزء  كل  أن  عنه  قائلة 
أهم  وعــن  يسبقه،  الــذي  الجزء  عن  يتحسن 
أفالمنا  تناقشها  أن  يجب  التي  الموضوعات 
تلك  تكون  ربما  أنــه  فاطمة  أكــدت  المحلية 
أو  أفــالم  تستخدمها  التي  المباشرة  األفكار 
مــســلــســالت الــكــرتــون الــعــربــيــة أكــثــر أســبــاب 
الكرتونات  وتفضيلهم  عنها  األطفال  ابتعاد 
ما  هــو  اإلمــتــاع  عنصر  أن  مــؤكــدة  العالمية، 
يأتي  ثم  األول  المقام  في  عليه  العمل  يجب 

قد  الطفل  يــكــون  أن  بعد  التعليم  ذلــك  بعد 
بشخصياته،  وتعلق  العمل  مع  تماًما  اندمج 
مــؤكــدة أن أهـــم خــصــائــص أفـــالم الــكــرتــون 
والترفيه  والجمال  والتشويق  البساطة  هــي 
وتفجير  واألخــــالق  القيم  دعــم  إلــى  إضــافــة 
الــطــاقــات اإلبــداعــيــة لــألطــفــال 
وإعدادهم لمواجهة المستقبل. 
العمل  ضــــرورة  عــلــى  مــشــددة 
لــلــوصــول إلـــى مــســتــوى األفـــالم 
الــعــالــمــيــة خــاصــة أن األطــفــال 
خــالل  مـــن  األفـــــالم  تــلــك  رأوا 
ـــســـمـــاوات الــمــفــتــوحــة  عــصــر ال
ويـــســـتـــطـــيـــعـــون جــــيــــًدا تــقــيــيــم 
أعمالهم المحلية بالمقارنة مع 
تلك األعمال العالمية والتفرقة 
على  األفـــضـــل  وأيــهــمــا  بينهما 
الــمــســتــوى الــفــنــي، كــمــا أكـــدت 
ضــــــــرورة مــــراجــــعــــة نــظــرتــنــا 
ألفالم الكرتون، حيث إننا في 
العالم العربي مازلنا ننظر إليه 
على أنه موجه فقط لألطفال، 
وعــن مــدى احــتــيــاج هــذا النوع 
تدعمه  لمؤسسات  الفنون  من 
أوضحت أن مؤسسة الدوحة لألفالم تعطي 
الــفــرصــة أمـــام كــل األفــكــار الــجــديــدة، حيث 
فيلم  إنتاج  على  قبل  من  المؤسسة  أقدمت 
كارتوني اسمه مطر، مشيرة إلى أن الدوحة 
تــطــورت وأصــبــح بــهــا الــعــديــد مــن الــجــهــات 
كافة  في  الموهوبين  رعاية  على  تعمل  التي 
المجاالت. وأكدت أن من يملك الفكرة عليه 

أن يتحرك ليجد من ينفذها له.
بـــدورهـــا أكــــدت الــفــنــانــة فــاطــمــة النصف 
لألطفال  الجزيرة  بقناة  الجرافيك  مصممة 
وبـــراعـــم أنــــه بــعــد إنـــتـــاج مــســلــســل األطـــفـــال 
برامج  إلــى  االلتفات  تــم  «فــريــج»  الكرتوني 
الـــثـــري دي، وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن الــشــبــاب 
الــذيــن أقــبــلــوا عــلــى تعلم بــرامــج الــثــري دي 
إلى  وأشـــارت  األنيميشن،  مجال  فــي  للعمل 
األنيميشن،  ألفــالم  مركز  إقامة  تتمنى  أنها 
العمل  هـــذا  فــي  المختلفة  الــتــخــصــصــات  بــه 
الــجــمــاعــي، مـــؤكـــدة أن األمـــــر لــيــس صــعــبـًـا 
يحتاج  ما  أكثر  إرادة  يحتاج  الفن  أن  خاصة 
أصبح  الــدوحــة  أن  إلــى  ولفتت  أدوات،  إلــى 
بها عدد من األماكن التي تقوم بتعليم فنون 
األنــيــمــيــشــن، مــنــوهــة إلـــى أنــهــا تــلــقــت دورة 
جانب  إلــى  فرجينيا  بجامعة  دي  الثري  في 
من  رفعه  يتم  ما  آخر  متابعة  على  حرصها 
وعن  اليوتيوب،  موقع  على  تعليمية  دروس 
أهم الموضوعات التي ترى فاطمة ضرورة 
ـــضـــروري  ــــه مـــن ال مــنــاقــشــتــهــا أوضـــحـــت أن
اكتساب  على  والعمل  المباشرة  عن  االبتعاد 
قـــلـــوب الـــنـــاس حــتــى يــتــم تــوجــيــه الــرســائــل 
وأضــاف:  الفني  للعمل  المتضمنة  المختلفة 

هــــذا هـــو مـــا حـــاولـــت الــقــيــام بـــه مـــن خــالل 
مواقع  على  وصفحاتي  اليوتيوب  على  قناتي 
التواصل االجتماعي، وقد وصلت بحمد اهللا 
أن  إلى  مشيرة  ألعمالي،  متابع  ألف   ١٦ إلى 
لها العديد من التجارب في مجال األنيميشن 

وشـــاركـــت بــالــجــزء الــخــامــس 
وقــالــت  فــريــج،  مسلسل  مــن 
فــاطــمــة إنـــه إذا كــانــت أفــالم 
الكرتون تعطي الطفل فرصة 
وتفتح  بطفولته  االســتــمــتــاع 
مـــواهـــبـــه وتـــنـــســـج عـــالقـــاتـــه 
بــالــعــالــم حـــولـــه، فـــإن هــنــاك 
الكثير من الرسوم المتحركة 
تـــحـــرك قــــدراتــــه ومــخــيــلــتــه 
التأمل  على  الــوقــت  ذات  فــي 
واإلبـــــــــــداع، فـــلـــم تـــعـــد فــقــط 
أصبحت  بــل  للتسلية  مــجــاالً 
من أهم روافد تنمية الصغار 
خاصة في ظل وجود تقنيات 
توسيع  على  ساعدت  جديدة 
هـــذا الــخــيــال، مـــشـــددة على 
جانب  من  االلتفات  ضــرورة 
النوع  لهذا  الرسمية  الجهات 

مــن الــفــن والــعــمــل عــلــى دراســــة واقـــع أفــالم 
أجل  مــن  الجهود  وبــذل  المتحركة  الــرســوم 
النهوض بهذا الفن، الذي يعد خالل السنوات 
األخيرة أكثر األعمال جاذبية لألطفال فضالً 
عن أنه يلقى قبوالً واهتماًما أيًضا من جانب 

الكبار.
ــفــنــان عــبــد الــعــزيــز يــوســف الــــذي قــدم  ال
في  المتخصصة  الفنية  الـــورش  مــن  العديد 
قبل  من  اإليباد  باستخدام  الكرتوني  الرسم 

مع الفنان راشد الكواري أوضح أنه قام من 
مجال  في  تجربته  بنقل  الــورش  تلك  خــالل 
من  الهدف  أن  وأضــاف  للمشاركين.  الرسم 
هــذه الـــورش كــان لفت النظر إلــى ضــرورة 
الـــبـــحـــث عــــن شــخــصــيــة مــســتــقــلــة وصـــــورة 
للكارتون  خــاصــة  ثــقــافــة  ذات 
الـــقـــطـــري، حـــيـــث حــــــاول مــن 
ـــــــورش الـــتـــي أقــيــمــت  خـــــالل ال
ــبــحــث عن  فـــي هــــذا اإلطــــــار ال
الــمــواهــب وتــدريــبــهــا ودعــمــهــا 
وتشجيعها على العطاء، وإبراز 
الـــكـــارتـــون كـــظـــاهـــرة ثــقــافــيــة 
الفنية.  مكانته  وتعزيز  فنية، 
نطرحه  كنا  ســؤال  أهــم  وقــال 
على المشاركين لماذا نجد في 
أوروبــــا والــيــابــان وأمــريــكــا أن 
لهم خًطا واضًحا في الكارتون 
ال  نحن  بينما  عليه،  يسيرون 
الكارتونية،  الثقافة  تلك  نملك 
وأكــــــد ضــــــــرورة الـــعـــمـــل عــلــى 
إظــــــهــــــار ُهــــويــــتــــنــــا عــــلــــى فــن 
لننطلق  بنا،  الخاص  الكارتون 
عبر  بثقافتنا  للتعريف  بــذلــك 
هـــذا الــشــكــل الــتــقــنــي، ولــفــت إلـــى أن هناك 
مؤكًدا  الورش،  تلك  مثل  تشهده  كبيًرا  إقباالً 
حيالها  تــتــعــدد  الــكــرتــون  صــنــاعــة  طـــرق  أن 
األدوات وهو ليس باألمر الصعب مع انتشار 
األنيميشن  بــإعــداد  تــقــوم  الــتــي  الــبــرامــج  تلك 
وتوافر الدروس التعليمية له، لكن األهم هو 
الفكر في صنع الكارتون وجعله ال يتشابه مع 
الشكل  هذا  تقابل  التي  التحديات  وعن  أحد، 
من الفنون أوضح أن أغلب التجارب فردية 

هذا  إنتاج  على  تعمل  مؤسسة  توجد  ال  بينما 
لــألفــالم،  الــدوحــة  مؤسسة  إال  الفني  الشكل 
وقال بينما نملك الدافع والرغبة نجد أنه ال 
الشبابية،  المواهب  في  الثقة  ســوى  ينقصنا 
ويــجــب عــلــى أصــحــاب الــقــرار الــتــفــرقــة بين 

المشروع  إدارة  على  العمل 
بــشــكــلــه الـــتـــجـــاري والــفــنــي، 
فــالــفــنــان يــكــون دائـــًمـــا لديه 
مكلفة  تــكــون  قـــد  إضـــافـــات 
للعمل  ثـــقـــًال  تــضــيــف  لــكــنــهــا 
الفني وتجعل تسويقه أسهل، 
من  لموازنة  نحتاج  أننا  كما 
بــالــثــقــافــة  مــعــنــيــة  جــهــة  أي 
حـــتـــى يـــتـــم لـــنـــا إنــــتــــاج عــمــل 
المنطقة  في  ثقل  له  يصبح 
بأكملها، وشدد على ضرورة 
أن يخرج الموضوع من قلب 
المحلية ألن ذلك هو المفتاح 
ضرورة  مع  للعالمية،  األول 
إعــــطــــاء الـــخـــبـــرة الــعــالــمــيــة 
لـــلـــمـــحـــلـــيـــيـــن مـــــــن خـــــالل 
تــعــلــيــمــهــم بـــالـــخـــارج ولــيــس 
جلب المواهب الخارجية إلى 

الداخل وإحاللهم مكان المواهب المحلية.
الفنان راشد الكواري أكد أن فن األنيميشن 
يمكن عمله حالًيا بأبسط األدوات سواء كان 
المحمولة  األجـــهـــزة  أو  اآليـــبـــاد  طــريــق  عــن 
الــحــديــثــة، مــشــيــًرا إلـــى أن صــنــاعــة الــرســوم 
سهلت  وقــد  مــتــطــورة،  أصبحت  المتحركة 
بـــرامـــج الــجــرافــيــك عــلــى صــانــعــي الـــرســـوم 
في  كثيرة  تجارب  وثمة  عملهم  المتحركة 
أنحاء العالم، لكننا في العالم العربي ال يزال 
ذلك  طــرح  أمــام  حــائــالًً  تقف  معوقات  لدينا 
تعلمه  على  االعــتــمــاد  أن  مــؤكــًدا  سينمائًيا، 
من  عدد  خالل  من  أصبح  األول  المقام  في 
المواقع على اإلنترنت، حيث ال توجد مراكز 
أن  وأكـــد  احــتــرافــي،  بشكل  لتعليمه  كــافــيــة 
المعاصر  الجيل  ثقافة  هــي  الكرتون  ثقافة 
ولذلك يجب على الكرتون القطري أن يكون 
وقــال  التقليد.  عــن  بعيًدا  متفردة  ُهــويــة  ذا 
الهدف  إن  الكواري  راشــد  الكاريكاتير  رســام 
الفنان  مع  قبل  من  أقامها  التي  الورشة  من 
المشاركين  تعليم  هــو  يــوســف  الــعــزيــز  عــبــد 
الطرق السليمة للرسم وتعليم الشباب كيف 
فضالً  األفكار  نجد  وأيــن  كاريكاتيريًا  نفكر 
والتكنيك  المتناسق  الــرســم  أســاســيــات  عــن 
واألنماط المختلفة واألدوات وكيفية تكوين 
بـــصـــري مــــتــــوازن، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــبــصــمــة 
والـــروح فــي األعــمــال والــرســالــة وطــرق نشر 
أعــمــالــهــم، وعــن مــدى انــتــشــار فــن الكرتون 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي أكـــد أن هــنــاك الــعــديــد 
ألن  أنفسها  على  تعتمد  لكنها  التجارب  من 
الموضوع يحتاج إلى تكلفة وعلى ذلك نحتاج 

بفيلم «األســد  الــدعــم، وضـــرب راشـــد مــثــالً 
الــدوالرات  من  الماليين  كلف  الــذي  الملك» 
أحد  التمويل  يشكل  وقــال  التسعينيات،  فــي 
الـــمـــعـــوقـــات الـــتـــي تــحــد مـــن صــنــاعــة أفـــالم 
الــكــرتــون، حــيــث ال تــبــدو قــطــاعــات اإلنــتــاج 
متحمسة لهذا الفن وترفضه ألنه مكلف جًدا 
الصعب  ومــن  دوالر  ماليين  عشرة  يتعدى 
تسويقه، رغم أن هناك طاقات عربية تملك 
على  تتفوق  أن  لها  ويمكن  والمقدرة  اإلبداع 
مــا يقدمه الــغــرب مــن أعــمــال، وهــذا يفسر 
االســتــعــانــة بــالــبــدائــل الــغــربــيــة بــعــدمــا خلت 
الساحة العربية تقريبًا من هذا الفن باستثناء 
ــيــل. وطـــالـــب راشـــــد الــمــؤســســات  إنـــتـــاج الــقــل
وابتعاث  الفن  هــذا  إلــى  بااللتفات  المختلفة 
وأضاف  بالخارج،  الفن  هذا  لتعليم  البعثات 
أعـــددنـــا مــوقــًعــا حــاولــنــا مــن خــاللــه تــدويــن 
عبد  مع  المشروع  هذا  بدأت  حيث  الكارتون 
بتحميل  نقوم  وكنا   ٢٠٠٩ عــام  منذ  العزيز 
بعض الرسومات الكارتونية للشباب الذي ال 
يملك الفرصة إلظهار رسوماته للجمهور أو 
الشباب  من  مجموعة  مع  وتعاملنا  نشرها، 
من  ومنهم  بأنفسهم  بعضهم  استقل  الذين 
التنويه  ذلــك  مــن  هدفنا  وكــان  معنا  استمر 
على أننا نملك المواهب القادرة 
عــلــى الـــخـــوض فـــي غـــمـــار هــذا 

الفن.
ـــان مـــحـــمـــد الـــحـــمـــادي  ـــفـــن ال
أنوفيشن  شــركــتــه  حـــرص  أكـــد 
عــلــى دعــــم تـــجـــارب الــشــبــاب، 
من  أنه  رأت  الشركة  أن  مؤكًدا 
المساهمة  على  العمل  دورهـــا 
فـــي أن تــجــد أفـــــالم الــكــرتــون 
طــريــقــهــا لــلــنــور، لــذلــك تعكف 
كارتون  فيلم  إنــتــاج  على  حالًيا 
العلي،  خلود  للمخرجة  جديد 
وأعرب الحمادي عن أسفه لما 
يلقاه هــذا الــنــوع مــن الــفــن من 
إهمال شديد، وأضاف: نستورد 
أكثر  مرور  بعد  الكرتون  أفالم 
على  نشأتها  مــن  عــاًمــا   ٨٠ مــن 
الرغم من أن إنتاج تلك األفالم 
أن  يحزنني  وقــال  المستحيل،  بــاألمــر  ليس 
نتأخر  تجعلنا  التي  بالصعوبة  ليس  الموضوع 
نشأة  مع  خاصة  الصناعة  بهذه  الخروج  عن 
جيل أصبح له مقومات النجاح، معتمًدا في 
ذلك على نظم التعليم الحديثة والتكنولوجيا 
المتطورة، كما أن هذا الجيل أصبح متماشًيا 
مـــع طــبــيــعــة الــعــصــر الــجــديــد وهـــو مـــا أفـــرز 
مع  متواكبًا  مختلًفا  منتًجا  الــحــال  بطبيعة 
أن  وأكــد  أجمع،  العالم  يشهده  الــذي  التطور 
ما يجعله متفائالً أن هناك كثيًرا من الشباب 
الفن  هذا  في  يعملون  الحالية  الفترة  خالل 
شركتنا  تعمل  وأضــــاف:  إبــــرازه،  سبيل  فــي 
بشرية  كـــوادر  وإعـــداد  الــمــواهــب،  تبني  على 
القطرية  بالسينما  النهوض  مقومات  تملك 
الخريطة  على  األقــل  على  لها  مكان  وإيجاد 
دائمة  أنوفيشن  شركة  فإن  ولذلك  العربية، 
تطويرهم  ثــم  ومــن  المبدعين  عــن  البحث 
بشكل علمي سليم وفي النهاية دعم نتاجهم 
الــفــنــي، وربـــمـــا هـــذا هـــو مـــا يــشــي بــاقــتــراب 
عــمــوًمــا،  قــطــريــة  سينمائية  نهضة  إحــــداث 
وأكد أن الشركة ال تتدخل في فنيات العمل 
بدعم  نقوم  مضيًفا:  الشباب  به  يقوم  الــذي 
الحرية  ونعطي  الشركة  خــالل  مــن  الشباب 
الــكــامــلــة لــكــل صـــاحـــب مــوهــبــة فـــي إتــمــام 
الفيلم  تسويق  خطة  وعن  اإلبــداعــي،  منتجه 
الكارتوني الجديد الذي تقوم بإخراجه خلود 
به  التوجه  سيتم  منه  االنتهاء  بعد  قــال  علي 
إلظهار  المختلفة  العالمية  المهرجانات  إلى 
الــمــواهــب الــشــابــة وهـــو مــا نــســعــى عــلــيــه في 

المقام األول.

الكرتون بين طموحات الكرتون بين طموحات 
الفنانين وتجاهل المسؤولينالفنانين وتجاهل المسؤولين

ـــال ـــف ـــألط ـــــكـــــرتـــــون عــــلــــى أنـــــهـــــا مــــوجــــهــــة فــــقــــط ل ـــــــى أفـــــــــالم ال ـــر إل ـــظ ـــن ــــا ن ــــن ــــازل ــــي: م ــــل ــــع خـــــلـــــود ال

كتب - أشرف مصطفى:

تثقيف  محاوالت  من  يتجزأ  ال  جــزًءا  للطفل  الموجهة  المتحركة  الرسوم  أفــالم  تمثل 
يؤثر  مما  وغيرها  والمدرسة  البيت  جانب  إلــى  القويم  الطريق  على  ووضعهم  األطــفــال 
في تربية األطفال ويشكل سلوكهم. وال شك أن الحديث عن مشكالت ضعف إنتاج هذه 
النوعية من الفنون يعتبر جزًءا من مشكالت الطفولة في عالمنا العربي، وبالتالي يصبح 
اإلصرار على إيجاد أفالم الرسوم المتحركة المنتجة محلًيا، نابًعا من ضرورة وقف زحف 
أفالم الرسوم األجنبية التي تعمل أحيانًا على تشويه فكر وسلوك وقيم األطفال العرب، ثم 
االهتمام بالواقع العربي وخصوصياته من أجل توجهات في مجال جديد يشكل بالنسبة 
للفن  حــراك  حالة  صنع  على  تساعد  وقيمًة  وخياالً  ومعرفًة  علًما  السينما  في  للعاملين 
بالدنا،  لغْير  ُصنِعت  قد  المستوردة  األفــالم  هذه  أن  شك  وبال  المتعددة،  وإبداعاته  السابع 

وفي غير بيئتنا، ولثقافٍة غير ثقافتنا، وفي مجتمعات تختلف تماًما عن مجتمعاتنا.

محمد الحمادي: 
من المحزن 
استيراد أفالم 

الكرتون بعد ٨٠ 
عاًما على نشأتها

راشد الكواري: 
هناك تجارب 
فردية قطرية 

لكن األمر تكلفته 
باهظة

عبد العزيز 
يوسف: يجب 

البحث عن 
شخصية مستقلة 
للكرتون القطري

محمد الحماديراشد الكواري عبد العزيز يوسف

بل ن إليب م ب ي و ر م ير ر رب ج ب ن ح و ون ن
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في  المسرحّية  الحركة  تُشّخص  كيف  ڈ 
قــطــر؟ ومـــا رأيـــك فــي الـــحـــراك المسرحي 

الموجود؟
- بـــدايـــة، عــلــيــنــا أّال نــخــلــط بــيــن الــحــركــة 
نشهده  وما  المسرحي!  والنشاط  المسرحّية 
حــركــة  ـــيـــس  ول مـــســـرحـــي  ـــشـــاط  ن هــــو  اآلن 

مــســرحــّيــة، فــمــا نــشــاهــده من 
زمنّية  لفترة  مصاحب  زخــم 
بــعــيــنــهــا مــرتــبــطــة بــمــهــرجــان 
أو مــا شابه هــو حــراك مؤقت 
يـــنـــتـــهـــي بــــانــــتــــهــــاء الـــــحـــــدث، 
ولألسف الشديد ال تُوجد حركة 
يُمكن  بــل  قطر  فــي  مسرحّية 
ألن  مّيتة،  شبه  إنها  نقول  أن 
أن  يجب  المسرحّية  الــحــركــة 
ثقافي  بحراك  مقرونة  تكون 
واهتمام من قبل المسؤولين، 
وحــــتــــى نـُـــشــــاهــــد طــــفــــرة فــي 
الحركة المسرحّية فإنه ينبغي 
عنها  الــمــســؤولــون  يتعامل  أن 
ــا كــمــا يــتــّم الــتــعــامــل مع  تــمــاًم
الــحــركــة الــريــاضــّيــة مــن حيث 
االهـــتـــمـــام والـــرعـــايـــة، وحــتــى 

أن  علينا  عافيتها  المسرحية  الحركة  تسترّد 
يُصبح  وأن  الــمــســرحــّيــة،  الــفــرق  عـــدد  نــزيــد 
بجميع  ومجّهز  بها  خــاص  مقر  فرقة  لكل 
المنجز  إتمام  على  تُساعد  التي  اإلمكانيات 
الــمــســرحــي مــثــل أمــاكــن خــاّصــة لــلــبــروفــات 
وقاعات للمحاضرات وورش العمل التدريبّية 
حتى  المقاعد  بمئات  مجّهزة  عــرض  ودار 
تـــقـــّدم كـــل فــرقــة أعــمــالــهــا لــلــجــمــهــور، وأن 
عالمّيين  ومخرجين  متخّصصين  نُــوظــف 
خبراتهم  مــن  نستفيد  حتى  وأجــانــب  عــرب 
فــي الــمــجــال الــمــســرحــي، وفـــي هـــذه الحالة 
التنافس  مــن  وحــالــة  ا  حقيقًيّ حــراًكــا  سنرى 
نُعيد  أن  ينبغي  كما  ا،  حقيقًيّ زخًما  ستخلق 
المدارس  في  المدرسي  بالمسرح  االهتمام 

واألندية والجامعات.
للفنون  السلبّية  النظرة  أن  تعتقد  هل  ڈ 
أبناء  بين  مــوجــودة  تــزال  ال  المسرح  ومنها 

المجتمع القطري؟
- المسؤولون هم السبب في هذه النظرة، 
بالشكل  بــالــمــســرح  اهــتــمــامــهــم  عـــدم  بــســبــب 
الكافي، فال يُعقل أن نجد دولة قطر تتقّدم 
الصعد  جميع  وعلى  الحياة  مناحي  كــل  فــي 
مجال  في  ســرك  محلك  وتقف  والمجاالت 
ينظر  ممن  أستغرب  وأنــا  والفنون،  الثقافة 
إلـــى الــمــســرح والــفــنــون بشكل عـــام عــلــى أنــه 
جــانــب تــرفــيــهــي! وهـــذه الــنــظــرة هــي سبب 
لــلــكــثــيــر مــمــا نُــعــانــي مــنــه األن، ولــــو اهــتــّم 
تــدور  العجلة  وجعلوا  بالمسرح  المسؤولون 
مرافق  بقّية  شأن  شأنها  المسرح  مجال  في 
بشكل  للفنون  الناس  نظرة  لتغّيرت  الــدولــة 
عام وللمسرح فشكل خاص، فالمسرح معيار 
مهم لقياس حضارة الشعوب، ونافذة مهّمة 
يتناول  حيث  أّمة  أّي  بثقافة  اآلخر  لتعريف 
المعاش  واقعهم  أعمالهم  في  المسرحّيون 
ومــاضــيــهــم وتــاريــخــهــم وتــراثــهــم، وقــديــًمــا 
المسرحّية  الــحــركــة  كــانــت  الثمانينيات  فــي 
مزدهرة وكان هناك تنافس، وكان األهالي 
أبناءهم  يلحقوا  أن  على  يحرصون  أنفسهم 
نعد  مالم  وهــو  المسرح  ولــدراســة  بالمسرح 

نراه حاليا.
النسخة  على  تحفظات  أّي  عندك  هل  ڈ 
األولــــــى والــثــانــيــة مـــن مـــهـــرجـــان الــمــســرح 

المحلي؟
- مّما ال شّك فيه أن النسخة الثانية كانت 
أفضل من األولــى وهــو أمــر طبيعي في كل 
من  الكثير  تــالفــي  يــتــّم  حيث  الــمــهــرجــانــات 
األخـــطـــاء الــســابــقــة، كــمــا أّن الــتــنــظــيــم كــان 
جـــّيـــًدا وهـــو أمـــر أيــًضــا مــعــروف عــن دولــة 
قــطــر الـــتـــي بــــات مـــشـــهـــوًدا لها 
المؤتمرات  تنظيم  في  ا  عالمًيّ
كنت  وإن  الــكــبــرى،  والمحافل 
جــوالت  تنظيم  يتم  أن  أتمّنى 
تــعــريــفــّيــة لــضــيــوف مــهــرجــان 
ــــــزيــــــارة الـــمـــعـــالـــم  ــــمــــســــرح ل ال
واألســـواق  والــتــراثــّيــة  السياحّية 
النهضة  عــلــى  يــطــلــعــون  بحيث 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــــبـــــالد، وهــــذا 
هـــــو الـــــهـــــدف مـــــن مـــثـــل هـــذه 
يُمكن  كما  الثقافية،  المناشط 
أن يــتــّم تــعــديــل بــعــض شــروط 
الــمــشــاركــة بــحــيــث يــســمــح لكل 
من يعيش على أرض قطر من 
الفنانين بالمشاركة حتى نُحقق 
االســتــفــادة الــقــصــوى، وأتــصــّور 
تــكــون  أن  ــنــبــغــي  ي أنـــــه  أيــــًضــــا 
الــعــروض  على  تطلع  مشاهدة  لجنة  هــنــاك 
في  للمشاركة  تصلح  التي  الــعــروض  وتُجيز 
أن  يُفّضل  كما  المسابقة،  ضمن  المهرجان 
بيوم  الــعــرض  بعد  النقدّية  الجلسات  تــكــون 

حتى يتسّنى للنقاد أن يتناولوا األعمال بشكل 
ــا وحــتــى يستفيد  مــوضــوعــي ولــيــس انــطــبــاعــًيّ
المختلفة،  النظر  وجهات  من  المسرحّيون 
فاصل  يــوم  هناك  يكون  أن  نتمّنى  وكــذلــك 
فرقة  كل  تتمّكن  حتى  واآلخــر  العرض  بين 
من أداء بروفاتها على خشبة المسرح وتنفيذ 

من  بــدالً  سليم  بشكل  وإضــاءتــهــا  ديكوراتها 
على  الجميع  تجبر  التي  المعدودة  الساعات 

مسابقة الزمن ما يضعنا تحت ضغط كبير.
ڈ بــاعــتــبــار أّنــــك مــن الــــــرّواد فــي مجال 
مستقبل  تـــرى  فــكــيــف  الــقــطــرّيــة  الــســيــنــمــا 

صناعة السينما في قطر؟

- أنـــا شــاركــت فــي أهـــّم األفــــالم الــروائــّيــة 
الــقــطــرّيــة ومــنــهــا الـــشـــراع الــحــزيــن فــي عــام 
والفيلم   ،٢٠١٠ عام  الساعة  وعقارب   ١٩٧٤
األخير أنتجته وزارة الثقافة أثناء احتفاالتها 
ولألسف  العربّية  للثقافة  عاصمة  بالدوحة 
قسم  الــثــقــافــة  وزارة  فــي  يُــوجــد  ال  الــشــديــد 

بالسينما  تُعنى  إدارة  أو  للسينما 
يتوفر  أن  ينبغي  مهم  أمر  وهو 
ـــجـــد مـــــن يـــهـــتـــم بـــأمـــر  حـــتـــى ن
مؤسسة  نجد  وحــالــًيــا  السينما، 
تنقسم  ولكنها  لألفالم  الدوحة 
األول  الـــقـــســـم  قـــســـمـــيـــن:  إلــــــى 
األفــالم  بإنتاج  معني  وهــو  منها 
العالمّية ويتعاونون مع منتجين 
الذي  عمار  بن  طــارق  مثل  كبار 
أنــــتــــج مـــعـــهـــم فـــيـــلـــم «الــــذهــــب 
ــتــونــي  األســــــــود» مــــن بـــطـــولـــة أن
فيلم «األصــولــي  أو  بــانــديــراس، 
المتردد» الذي شهدناه مؤّخًرا، 
دعم  بتوفير  يهتّم  آخــر  وقسم 
جــزئــي بــســيــط لــلــمــبــدعــيــن من 
أجـــــل تــشــجــيــعــهــم عـــلـــى تــقــديــم 
أعـــمـــال وتــــجــــارب ســيــنــمــائــّيــة، 

السينما  صناعة  أن  نظري  وجهة  من  ولكن 
خاّصة  والـــدول  الحكومات  دعــم  إلــى  تحتاج 
أنها صناعة مهّمة ومؤثرة، ويجب أن يكون 

هناك مؤسسات تتبّنى صناعة السينما.

ـــــــك فـــــي جـــيـــل الــــشــــبــــاب مــن  ڈ مـــــا رأي
الموهوبين في مجال الفن؟

ا وموهوبون  - هناك شباب متمّيزون جًدّ
وندعمهم  معهم  نقف  أن  إلــى  ويــحــتــاجــون 
خـــاّصـــة أن مــنــهــم مـــن يــتــطــّور بــشــكــل جــّيــد 
وتـــجـــاوز بــعــضــهــم مــرحــلــة الــشــبــاب ودخـــل 
إلـــى عــالــم الــمــحــتــرفــيــن وقــد 
الشاب  الفنان  منهم  شاهدت 
ــبــاكــر فـــي الــمــهــرجــان  فــهــد ال
األخـــيـــر وكـــيـــف اســـتـــطـــاع أن 
جّيد  بشكل  الممثالت  يُوّظف 
بــرنــاردا  مسرحية «بــيــت  فــي 
ـــنـــّص  ألـــــبـــــا» وتــــعــــامــــل مـــــع ال
ا، لــذلــك  بــشــكــل جــمــيــل جــــــــًدّ
أعتقد أنــه من الــضــروري أن 
ــا لــمــســاعــدة  تــتــضــافــر جــهــودن
هـــــــؤالء الـــشـــبـــاب مــــن خـــالل 
كــثــرة األعــمــال واالحــتــكــاكــات 
الالزمة  الخبرة  يكتسبوا  حتى 
ويــــســــتــــفــــيــــدوا مـــــن خــــبــــرات 
جـــيـــل الـــــــــــرّواد، كـــمـــا أتــمــّنــى 
الـــــــورش  عـــــــدد  يــــــزيــــــدوا  أن 
ـــــتـــــي يـــتـــّم  الـــمـــتـــخـــصـــصـــة وال
متخّصصين  بأكاديمّيين  االستعانة  خاللها 
أذكر  وأنــا  لتدريبهم،  عالمّيين  ومخرجين 
مسرحية  وهــــي  ــا  ــًم قــدي قــّدمــنــاهــا  تــجــربــة 
«موال الفرح والحزن» وكانت إنتاًجا قطريًّا 
الرميحي  حمد  تأليف  من  مشترًكا  ا  فرنسًيّ
وإخراج المخرجة الفرنسية آن توراس وكان 
الــمــمــثــلــون قــطــريــيــن وهـــي تــجــربــة عظيمة 

ولألسف لم تتكّرر.
المسرحّية  التربية  إلغاء  أن  تعتقد  هل  ڈ 
دور  لهما  الــمــدرســي  المسرح  وجـــود  وعـــدم 
في التأثير على جيل المسرحّيين الشباب؟

فــالــمــســرح  جــــــّدا  كــبــيــر  دور  بـــالـــطـــبـــع،   -
حيث  مجتمع  أّي  فــي  ضــــروري  الــمــدرســي 
يخلق جيالً وكوادر محّبة للمسرح منذ الصغر 
النظر  بإعادة  المسؤولين  أطالب  أنا  ولذلك، 
أن  ذكــرت  وكما  المهّمة،  الجزئّية  هــذه  في 
أحد أسباب حدوث نهضة في مجال الحركة 
المدرسي  بالمسرح  االهتمام  هو  المسرحّية 

والمسرح في األندية والمراكز والجامعات.
ڈ بالرغم من توقفك لفترة وبُعدك عن 
المسرح إّال أن عودتك كانت قوّية من خالل 
من  الثانية  النسخة  في  األخيرة  مشاركتك 
أن  في  ونجحت  المحلي  المسرح  مهرجان 

تحصد جائزة أفضل ممثل فكيف ذلك؟
ولكن  الكالم  هــذا  يقولون  من  كثيرون   -
ينبغي أن يعلم الجميع أن ابتعادي عن خشبة 
المسرح ال يعني توقفي عن ممارسة اكتساب 
الخبرات والمهارات والتعلم، فأنا لم أتوقف 
عن الــقــراءة واإلطــالع لكل ما هو جديد في 
عالم المسرح، فكيف لنا أن نقول لمن يبدع 
في آخر أعماله كيف أبدعت ؟ فهذا اإلبداع ال 
يأتي من فراغ وإنما هو حصيلة ٤٠ سنة من 

الخبرة والتعلم واكتساب المهارات.
ڈ رســــالــــة أخــــيــــرة تــوجــهــهــا مــــن خـــالل 

البيرق؟
ويئست  الــرســائــل  توجيه  مــن  تعبت  أنــا   -
ولــكــنــنــي ســـأوّجـــه ســــؤاالً لــلــمــســؤولــيــن. مــاذا 
هل  المسرحية؟  الحركة  لتطوير  تنتظرون 
مّرة  وأكــّرر  السماء؟  من  معجزة  تنتظرون 
في  ملحوًظا  تــطــّوًرا  نــرى  ال  ..لــمــاذا  أخـــرى 
الشأن الثقافي أسوة بالتطّور الحادث والكائن 

في جميع مرافق الدولة؟

إلغاء المسرح 
المدرسي ساهم 
في انحسار دور 

المسرح

ر س ي و
ن 
ة 
ن 
ت

أتمّنى أن 
تتوازى الحركة 
المسرحّية مع 
الحركة الرياضّية

م
ا 
ر 
ر 
ة

ــــــؤســــــســــــات ــــــم ــــــــــة ال ـــــــــــــى رعــــــــــاي ــــــــــي قـــــــطـــــــر تـــــــحـــــــتـــــــاج إل صـــــــنـــــــاعـــــــة الــــــســــــيــــــنــــــمــــــا ف

ــة! ــمــســرحــّي ــة ال ــرك ــح ــاء ال ــن ــث ــاســت ـــة تــشــهــد تــــطــــّورًا ب ـــدول جــمــيــع مـــرافـــق ال

المسؤولون سبب نظرة المسؤولون سبب نظرة 
المجتمع السلبّية للفنونالمجتمع السلبّية للفنون

شكل ال األ ا ل نا أ للنقا الًّن ل شكل ا ا إ ا ا ك

من أعماله التليفزيونية

في مسرحية الديكتاتور مع الفنانة سحر حسين

الفنان علي حسن في حوار صريح للبيرق:الفنان علي حسن في حوار صريح للبيرق:

حاوره - مصطفى عبدالمنعم:

أّكد الفنان علي حسن أن ما نشهده على الساحة الفنية المسرحية 
لــيــس حــراًكــا وإّنــمــا هــو نــشــاط فــنــي يــنــدرج ضــمــن أجــنــدة فعاليات 
أن  موّضًحا  مسرحًيّا،  حراًكا  عليه  نُطلق  أن  ُيمكننا  وال  سلًفا  معّدة 
ووصف  ثقافي،  بحراك  مقرونًا  يكون  أن  يجب  المسرحي  الحراك 
حسن الحركة المسرحّية بأنها شبه مّيتة وأن إقامة مهرجان محلي 
الحقيقي  المستوى  يعكس  ال  ولكنه  بالطبع  طّيب  أمــر  هــو  للمسرح 
فترة  هو  المهرجان  أثناء  زخم  من  نراه  ما  وأن  المسرحي،  للمشهد 
مؤقتة تنتهي بانتهاء الحدث أو الفعالية، وضرب مثالً على هذا بحالة 
مهرجان  من  والثانية  األولــى  النسختين  بين  استمّرت  التي  الركود 

الدوحة المسرحي.
جاء ذلك خالل لقاء الفنان والممثل المتمّيز علي حسن مع البيرق 
ومـــن الــمــعــروف أن عــلــي حــســن مــن مــؤّســســي الــحــركــة المسرحّية 

القطرّية والدراما التلفزيونّية والسينمائّية منذ بداياتها حيث شارك 
مسلسل  األعــمــال  هــذه  ومــن  قطر  في  التلفزيونّية  األعــمــال  أّول  في 
من  العديد  قّدم  ثم  الصباغ  إبراهيم  إخراج  من  المهاجرة»  «الطيور 
األعمال التلفزيونّية وقد شارك في أّول فيلم سينمائي قطري بعنوان 
بالجائزة  الفيلم  فاز  وقد  نبيه  محمد  إخــراج  من  الحزين»  «الشراع 
من  وهــو  باكستان،  فــي  شاليمار  مهرجان  فــي   ١٩٧٨ عــام  الفضّية 
مؤّسسي فرقة المسرح القطري مع مجموعة من الفنانين القطرّيين 
انقطع  صنوبر  هاني  الراحل  األردنــي  المخرج  رأسهم  وعلى  والعرب 
عن المجال الفني حوالي سبع سنوات حيث كان آخر أعماله مسلسل 
فيلم  أّول  في  وشــارك  جديد  من  عــاد  ثم   ٢٠٠٢ عــام  البشر»  «حكم 
قام  ثم   ،٢٠١٠ عام  الساعة «في  فيلم «عقارب  وهو  قطري  روائــي 
والتي  الرميحي  حمد  إخـــراج  مــن  «الــدكــتــاتــور»  مسرحّية  ببطولة 
وحصد  المسرحي  الدوحة  مهرجان  في  الثانية  النسخة  في  شاركت 

من خاللها جائزة أحسن ممثل وهذا نّص الحوار:
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أكد أن فودافون أساءت للفنان أدبياً ومعنوياً.. المحامي نايف النعمة:

وقد أثارت الدعوة التي رفعها 
الفنان غانم السليطي ضد شركة 
«فــــودافــــون - قــطــر» لــخــدمــات 
الـــجـــوال فـــي الــمــحــاكــم، بــعــد أن 
قــامــت بــاســتــخــدام صــورتــه على 
ــيــة  إحـــــدى الــمــطــبــوعــات اإلعــالن
ردود  مــن  العديد  بــهــا،  الخاصة 
الــفــعــل داخــــل األوســـــاط الــفــنــيــة، 
مــــا جــعــلــنــا نــفــتــح مـــلـــف حــقــوق 
اإلبداع  وحماية  الفكرية  الملكية 
فـــي ظـــل الـــتـــطـــور الـــــذي تــشــهــده 
المجاالت  جميع  في  قطر  دولــة 
ودخول كبرى الشركات العالمية 
القطري،  الــســوق  فــي  لالستثمار 
الحركة  على  يؤثر  بدوره  والذي 
هـــذه  مـــثـــل  إن  حـــيـــث   ، الــفــنــيــة 
الشركات تحتاج لشخصيات فنية 
يحبها الجمهور ويتأثر بها لتكون 
قامت  ومــا  لها،  إعالنية  واجــهــة 
شهرة  استغالل  من  فودافون  به 
فنان كبير بحجم غانم السليطي 
مــن خـــالل كــتــيــب مــطــبــوع تمت 
فيه اإلساءة إلى شخصه والتعدي 
على حقوقه الفنية كشف النقاب 
عن جهل هذه الشركات بالقانون 
منطلق  مــن  و[  الــقــطــري، 
تــبــنــيــهــا لـــهـــذه الــقــضــيــة الــتــقــت 
النعمة»أستاذ  «نــايــف  المحامي 
الذي  الدولي،  والتحكيم  القانون 
أّكد أن ما حدث من «فودافون» 
إنها  حيث  كبيرة  سقطة  يعتبر 
شركة عالمية وكان يجب عليها 
تقدم  أن  قبل  الدقة  تتحرى  أن 
على مثل هذا العمل دون موافقة 
كــتــابــيــة مــن الــفــنــان، مـــؤكـــداً أن 
استغالل اسم وشهرة أي فنان له 
متعارف  وتعاقدي  قانوني  نظام 
عليه، مشيراً إلى أن الضرر الذي 
ينقسم  عــلــى «الــســلــيــطــي»  وقـــع 
ناتج  وهــو  مـــادي  ضــرر  لنوعين 

لشهرته  الــشــركــة  اســتــخــدام  عــن 
دون أن يكون هناك قيمة مادية 
لهذا اإلعالن، وضرر معنوي وهو 
األهم حيث إن مثل هذا اإلعالن 
من شأنه أن يدمر سمعة الفنان 
وشــعــبــيــتــه، ويــأخــذ مــن رصــيــده 
الــفــنــي واألدبـــــي لـــدى جــمــهــوره، 
ويـــصـــنـــفـــه مـــــن ضـــمـــن فــنــانــي 
اإلعـــالنـــات وهـــذا مــا يــؤثــر أيــضــاً 
على تعاقداته الفنية المستقبلية، 
في  كفنان  صورته  على  وكذلك 
النعمة  وأشــــار  جــمــهــوره،  عــيــون 
إلى أهمية وجود دورات تثقيفية 
للشركات القائمة لقوانين حماية 
حقوق الملكية الفكرية في قطر 
الخطأ  هذا  مثل  في  تقع  ال  حتى 

مستقبالً.
حصل  الــذي  التعويض  وحــول 
فودافون،  من  «السليطي»  عليه 
الذي  المبلغ  أن  النعمة  نايف  أّكد 
قضت به المحكمة هو ٢٠٠٫٠٠٠ 
ريال قطري وأكد أن المبلغ ليس 
إلى  مشيراً  مــرٍض،  ولكنه  كبيراً 
أن القيمة التعويضية هي سلطة 
وحده،  للقاضي  ترجع  تقديرية 

وفي حالة الفنان غانم السليطي 
من  للقضية  نــظــرت  المحكمة 
جـــانـــب الـــضـــرر الــمــعــنــوي الـــذي 
ــيــه كــان  وقــــع عــلــى الـــفـــنـــان وعــل
التي  التعويضية  بالقيمة  الحكم 
ارتأت المحكمة أنها تتناسب مع 
الفنان،  علي  وقــع  الـــذي  الــضــرر 
المحاكم  فــي  القضاة  أن  مــؤكــداً 
بمثل  كافية  دراية  على  القطرية 
أحكام  وتصدر  المنازعات،  هذه 
رادعــــة فــي هـــذا الــشــأن لحماية 
حقوق الملكية الفكرية سواء في 

الجنائية،  أو  المدنية  المنازعات 
مشيراً إلى أن قضية الفنان غانم 
السليطي تعد من أغرب القضايا 
الــتــي واجــهــهــا وتـــصـــدى لــلــدفــاع 
بالتعويض  لــه  حــكــم  حــتــى  فيها 
كيف  إذ  ارتضاه،  الــذي  المناسب 
يــفــاجــأ فــنــان كــبــيــر مــثــلــه بنشر 
صــــورتــــه وهـــــو مــمــســك بــهــاتــف 
تليق  ال  عــبــارات  عليها  ومــــدون 

بفنان كبير مثله.

يــكــون  أن  ونـــفـــى «الـــنـــعـــمـــة» 
الخاصة  اإلنــتــاج  شــركــات  غــيــاب 
مؤكداً  المحامين،  دور  من  قلل 
الحكومية  الثقافية  الجهات  أن 
تــــتــــعــــاقــــد هـــــــي األخــــــــــــــرى مـــع 
االســتــشــارات  لتقديم  المحامين 
مشيراً  الشأن،  هذا  في  القانونية 
بأهمية  أيـــضـــاً  الــفــنــانــيــن  لــوعــي 
الفنية  تــعــاقــداتــه  فــي  الــمــحــامــي 
ـــجـــاهـــاً  ات اآلن  أرى   » قـــــائـــــال: 

ــانــيــن الــقــطــريــيــن  ــفــن لــمــعــظــم ال
إلدارة  مــحــامــيــن  مـــع  بــالــتــعــاقــد 
عن  ودفاعي  القانونية  شؤونهم 
قضية  في  السليطي  غانم  الفنان 

فودافون يؤكد ذلك».
وبــســؤالــه عــن الــفــرق مــا بين 
أكــد  الفنية  والــســرقــة  االقــتــبــاس 
جملة  كتابة  هو  االقتباس  النعمة 
أخر  مصدر  من  أخــذت  أكثر  أو 
وإدراجها كما هي دون أي تغيير 

أو تــعــديــل مــع ذكـــر الــمــصــدر أم 
السرقة فهي أخذ جملة أو أكثر 
مصدر  مــن  صــورة  أو  رسمة  أو 
المصدر  كــتــابــة  دون  وإدراجـــهـــا 
مــن أنــواع  واالقــتــبــاس ليس نــوعــاً 
فيه  اإلشـــارة  يتم  طالما  السرقة 
العمل  أن  مضيفاً  مــصــدره،  إلــى 
الــفــنــي مــثــل الــبــصــمــة وكــمــا لكل 
وتختلف  تميزه  بصمات  إنــســان 
عن أي شخص آخر كذلك العمل 

الفني فكل فنان له أسلوبه الذي 
يكون  أن  مــن  مــانــع  وال  يــمــيــزه 
هناك توارد وتخاطر في األفكار 
ولـــكـــن بـــشـــرط أال تــتــطــابــق إلــى 
عمل  تمييز  يمكن  ال  الــذي  الحد 
عن اآلخر ، وأضاف قائالً : «أنا 
كمحاٍم أقوم بدراسة الملف جيداً 
حــتــى أتــمــكــن مــن الــتــفــرقــة بين 

عمل وآخر».
عمليات  عــن  الــســيــطــرة  وعـــن 
التعدي على الملكية الفكرية في 
ظل انتشار اإلنترنت قال النعمة» 
بتنظيم  عني  الدولي  التشريع  إن 
فتوالت  الفكرية  الملكية  حماية 
االتفاقات الدولية في هذا الشأن 
بداية من اتفاقية باريس لحماية 
عام  الصناعية  الفكرية  الملكية 
جوانب  باتفاقية  وانــتــهــاء   ١٨٨٣
التجارة المتصلة بحقوق الملكية 
بـ  اخــتــصــاراً  الــمــعــروفــة  الفكرية 
واقتناعاً   ١٩٩٤ عــام   «TRIPS»
من قطر بأهمية حقوق الملكية 
الـــفـــكـــريـــة فــــي تــحــفــيــز اإلبــــــداع 
واالبــتــكــار لــلــمــواطــنــيــن، وجــذب 
فقد   ، األجــنــبــيــة  االســـتـــثـــمـــارات 
حرصت على اإلسراع باالنضمام 
إلـــــى االتــــفــــاقــــات والـــمـــعـــاهـــدات 
الملكية  بحقوق  المعنية  الدولية 
الفكرية كما أصدرت التشريعات 
محلياً  الحماية  هــذه  تكفل  التي 

ودولياً».
واخــــتــــتــــم الـــمـــحـــامـــي نــايــف 
الـــنـــعـــمـــة حــــديــــثــــه قــــــائــــــالً: إن 
العمل  تــشــبــه  الــمــحــامــاة  مــهــنــة 
الــفــنــي قـــائـــًال: «هـــنـــاك صــفــات 
مشتركة بين الفنان والمحامي 
فالمرافعة الشفهية التي يبديها 
تشبه  المحكمة  أمــام  المحامي 
يرسمها  الــتــي  الــفــنــيــة  الــلــوحــة 

الفنان بريشته».

التعويض الذي حصل عليه التعويض الذي حصل عليه 
غانم السليطي مرٍضغانم السليطي مرٍض

ـــيـــه عـــل ــــــارف  ــــــع ــــــت م ـــــــعـــــــاقـــــــدي  وت ــــــي  ــــــون ــــــان ق نــــــظــــــام  لــــــــه  فــــــنــــــان  أي  اســــــــــم  ــــــالل  ــــــغ ــــــت اس

بريشته الفنان  يرسمها  التي  اللوحة  تشبه  المحامي  مرافعة 

السليطي في مسرحية عنبر و ١١ سبتمبر

كتب - هيثم األشقر:

الملكية الفكرية هي كل ما ينتجه ويبدعه العقل اإلنساني، وهي األفكار التي تتحول 
أو تتجسد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها وتتمثل في اإلبداعات الفكرية والعقلية 
واالبتكارات، مثل االختراعات والعالمات والرسوم والنماذج والتصاميم، وقد صدر 
القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ الذي جرم االعتداء على حقوق الملكية الفكرية، كما تم 
لسنة   ٥٣ رقم  األميري  القرار  بموجب  الفكرية  الملكية  حقوق  حماية  مركز  إنشاء 
٢٠٠٩ وهو تابع لوزارة العدل وبه عدد من الوحدات اإلدارية التي من شأنها أن تحقق 

الحماية للمبدعين لما يملكه من أدوات وقرارات حاسمة في هذا الشأن.

لش كة الش ا ا

الفنان غانم السليطي

المحاكم القطرية 
على دراية كافية 
بهذه المنازعات 
وأحكامها رادعة

الكتيب الذي نشرته فودافون

زنكوغراف للمقال الذي نشرته الراية بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٢
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الــرغــد حـــيـــاَة  ــــــوا  ذاق ـــــى  األل إَنّ 

ــــُر لـــهـــم مــــا وَعــــد ــــده ــــَز ال ــــج وأن

ــطــووا ــان ــهــم ف ــَف الـــمـــوت ب ــص قَـــد ع

ـــد ـــــراب األب ـــوا تـــحـــَت ت ـــن ـــِض واحـــتِ

ڈڈڈ

ــَدم ــع لَــســُت مــهــمــا عــشــت أخــشــى ال

ــــم ــــاَة األل ــــي ــــــمــــــا أخــــشــــى ح وإنَّ

وعــــن حــــيــــاتــــي  اهللا  ــــــي  أعــــــارن

ــم ــَس ــن حـــقـــوقـــِه اســــتــــرداد هــــذا ال

الثالثاء ١٨ رجب ١٤٣٤ هـ - ٢٨ مايو ٢٠١٣ م

ــــــاب الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــيـــــن ــــــب ــــــش ــــــل ــــــــوشــــــــي: نـــــتـــــمـــــنـــــى إنــــــــــشــــــــــاء كـــــــــيـــــــــان ل ــــــــل ــــــــب ال

«كالسيكو» فيلم قطري يحارب التعصب الكروي«كالسيكو» فيلم قطري يحارب التعصب الكروي

كتب- مصطفى عبد المنعم

أبطال  دوري  نهائي  بمناسبة 
السبت  مساء  أقيم  الــذي  أوروبـــا 
الــــمــــاضــــي والـــــــــــذي اســـتـــقـــطـــب 
ـــمـــاليـــيـــن مــن  أنـــــظـــــار مــــئــــات ال
عـــشـــاق الــــســــاحــــرة الــمــســتــديــرة 
«كـــــرة الــــقــــدم» طــــرح الــمــخــرج 
البلوشي  أحمد  الشاب  السينمائي 
فــيــلــمــه الــقــصــيــر األخــــيــــر عــلــى 
شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت وهــــو بــعــنــوان 
«كالسيكو» والذي يناقش قضية 
جماهير  بين  الــكــروي  التعصب 
األنـــديـــة لــلــحــد الــــذي تــصــل معه 
فــي بــعــض األحـــيـــان إلـــى أعــمــال 
يخسر  أن  إلى  أو  عنف  أو  شغب 
بسبب  البعض  بعضهم  األصدقاء 
اخـــتـــالفـــهـــم فــــي تــشــجــيــع فـــرق 
نموذجا  البلوشي  واختار  بعينها، 
وهما  عالميا  األشــهــر  هــو  يعتبر 
نـــاديـــا ريــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة 
األســبــانــيــيــن، والــمــخــرج الــشــاب 
أحـــمـــد الــبــلــوشــي صـــاحـــب عــدة 
تجارب سينمائية ألفالم قصيرة 
تناقش جميعها قضايا اجتماعية 
القطري،  المجتمع  في  موجودة 
تصريحات  في  البلوشي  ويقول 
ــــ[: بــدايــتــي كانت  خــاصــة ل
صناعة  مــجــال  فــي  عامين  قبل 
القصيرة  االفــالم  وانتاج  السينما 
عام  المسرح  فــي  عملت  ولكني 

االفـــالم  مـــن  ورصـــيـــدي   ،١٩٩٨
وهي  قصيرة  افـــالم  خمس  هــو 
( كوفي شوب )، ( درجة الحراة 
ثمن   )  ،( رودكــــاســــت   )  ،(  ٥٠
المعجزة )، وأخيرا (كالسيكو )، 
السينما  صناعة  مستقبل  وحــول 
فـــي قــطــر قـــال أحــمــد الــبــلــوشــي 
أنــــا مــتــفــائــل بــالــمــســتــقــبــل حيث 
ســنــلــمــس تــــطــــورا مــلــمــوســا فــي 
القطرية  السينما  صناعة  مجال 
خصوصا أننا حاليا ال يوجد لدينا 
ولكننا  حقيقية  سينما  صناعة 
ــنــا مـــقـــومـــات الــنــهــضــة الــتــي  لــدي
المجاالت  مختلف  فــي  نعيشها 
السينما  تنهض  أن  أتــوقــع  ولــهــذا 
التي  النهضة  مع  بالتوازي  كذلك 
تشهدها البالد بل أتوقع أن نصل 
للعالمية خصوصا أن لدينا شبابا 
ويطمحون  ومبدعين  موهوبين 
أفالم  انتاج  من  أبعد  هو  ما  إلــى 
ونشرها على االنترنت، وأضاف 
البلوشي أن جميع الشباب الذين 
عاشقون  أفالمه  في  معه  عملوا 
لتقديم  ويسعون  وللسينما  للفن 
أعـــمـــال هـــادفـــة تــحــمــل رســالــة 
مؤكدا  المجتمع  قضايا  وتناقش 
نظير  أجــــرا  يــتــقــاضــون  ال  أنــهــم 
عملهم في األفــالم وهو ما يدل 
يفعلون،  لما  الشديد  حبهم  على 
وحول ما إذا كان ينوي انتاج فيلم 
قال  قريبا  طويل  شبابي  روائـــي 

أتمنى  أنا  بالطبع  البلوشي  أحمد 
ـــا طــويــال  ـــي أن أقـــــدم فــيــلــمــا روائ
فـــي الــمــســتــقــبــل وســـــوف أســعــى 
كما  قــريــبــا،  هــذا  لتنفيذ  جــاهــدا 
أطمح وأحلم بأن أصل للعالمية 
المحافل  في  قطر  دولــة  وأمثل 
الكبرى،  والمهرجانات  الدولية 
وحــــول كــوالــيــس فــيــلــمــه األخــيــر 
على  حاليا  الموجود  «كالسيكو» 
شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت قـــــال مــخــرج 
يناقش  فيلم «كالسيكو»  العمل: 
قــضــيــة الــتــعــصــب األعـــمـــى بين 

الممكن  مــن  ــــذي  وال األصـــدقـــاء 
أن يصل لحد العراك واالشتباك 
بـــاأليـــدي تــعــصــبــا لــفــرقــهــم الــتــي 
ــهــا، وقــــدمــــت الــفــيــلــم  يــشــجــعــون
بــشــكــل كـــومـــيـــدي بــعــض الــشــيء 
حتى نحرر المشاهد من نمطية 
األفــــــــالم الــــتــــي تـــنـــاقـــش قــضــايــا 
اجــتــمــاعــيــة، وشــــارك فــي العمل 
مــجــمــوعــة مـــن الــمــبــدعــيــن من 
خالد  وهــم  الفنانين  أصــدقــائــي 
تمثيل  الهاشمي  حمد   - يــوســف 
مخرج  مطر  وعيسى  وتصوير، 

مــنــفــذ ومـــونـــتـــاج، وعـــلـــي ربــشــه 
ــــــدور الــــــــــراوي، وعــيــســى  قـــــام ب
،سامح  وجــرافــيــك  تمثيل  الــبــدر 
الهجاري صوت تمثيل، وعبداهللا 
الــبــكــري فـــي االضــــــاءة وتــمــثــيــل 
تمثيل  عـــاطـــف  وحـــســـن  أيـــضـــا، 
ومساعدة في االنتاج ومعه ناجي 
عادل  أيضا  معنا  وكان  العمري، 
لوكيشن،  ومــديــر  تمثيل  سعيد 
المري،  مشعل  المبدع  ننسى  وال 
ومـــديـــر االنــــتــــاج مــحــمــد احــمــد 
، وفـــي الــمــكــيــاج نــشــوى احــمــد ، 

التأليف  سعيد،  عامر  ومونيتور 
واالخراج احمد البلوشي.

التي  واالدوات  األجهزة  وعن 
تــســتــخــدمــونــهــا النــــتــــاج األفـــــالم 
ـــقـــول أحـــمـــد الـــبـــلـــوشـــي: نــحــن  ي
مــثــل اي صـــانـــع افـــــالم قــصــيــرة 
نــســتــخــدم األجــــهــــزة الـــمـــوجـــودة 
بــالــســوق فــنــحــن نــعــمــل بــكــامــيــرا 
وفي  االحترافيه +  دي   ٥ كانون 
فاينل  برنامج  نستخدم  المونتاج 
كـــت، وفـــي الــجــرافــيــك بــرنــامــج 
الحقيقة  وفــي   .. «افترافيكت» 

عيسى  الــمــبــدع  أشــكــر  أن  يــجــب 
مــطــر الـــــذي وفــــر لــنــا االجـــهـــزة 
الــتــصــويــر  أدوات  مـــن  وغــيــرهــا 

على نفقته الخاصة.
المحببة  األعمال  أفضل  وعن 
إلى قلبه يقول البلوشي: أنا أحب 
فلم  اول  فهو  شــوب  كوفي  فيلم 
وشاركت  واخراجي  تأليفي  من 
الــذي  الفيلم  وهــو  التمثيل،  فــي 
أثــبــت مـــن خــاللــه وجـــــودي في 
عالم السينما المحلية، وقد حقق 
وحتى  طيبة  أصـــداء  الفيلم  هــذا 
ويسألني  يقابلني  من  أجــد  اآلن 
الصعاب  وعــن  الفيلم،  هــذا  عــن 
او  االنــتــاج  اثناء  في  تواجهه  التي 
العمل  مراحل  بمختلف  التصوير 
قـــال الــمــخــرج أحــمــد الــبــلــوشــي: 
أنـــا تــحــدثــت فـــي هـــذا الــمــوضــوع 
مـــرارا وتــكــرارا وســأظــل أطالب 
الـــمـــســـؤولـــيـــن بـــتـــوفـــيـــر أمـــاكـــن 
والمحترفين  لــلــهــواة  للتصوير 
هــو  يـــواجـــهـــنـــا  عـــائـــق  أكـــثـــر  ألن 
أماكن  أو  اللوكيشنز  عن  البحث 
ومــــــواقــــــع لـــلـــتـــصـــويـــر وكــــذلــــك 
أجل  من  تصاريح  على  الحصول 
يكون  ال  لــمــاذ  وأقـــول  التصوير، 
لإلنتاج  مــديــنــة  يشبه  مــا  هــنــاك 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي مـــصـــغـــرة وتـــكـــون 
مــجــهــزة بــاالمــكــانــيــات الــالزمــة 
والـــمـــواقـــع األســـاســـيـــة لــلــتــصــويــر 
في  االنــتــاج  زيــــادة  يمكننا  حــتــى 

االعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة وأضــــاف 
الـــبـــلـــوشـــي: نـــحـــن لـــديـــنـــا افـــكـــار 
على  انتاجها  نستطيع  ال  ضخمه 
حــســابــنــا الـــخـــاص ونــضــطــر إلــى 
تنفيذها،  عــن  نظر  نــصــرف  أن 
الجهات  بــعــض  هــنــاك  أن  وأكـــد 
بدأت في التحرك لدعم صناعة 
مثل  قطر  فــي  المحلية  األفـــالم 
ادارة االنشطة والفعالية الشبابيه 
والفنون  الثقافة  لـــوزارة  التابعة 
الـــتـــراث وأنــــا أوجــــه لــهــم الشكر 
للشباب  والــتــفــاتــهــم  لــجــهــودهــم 
الــمــبــدعــيــن فـــي مــجــال صــنــاعــة 
أيضا  بالشكر  وأخـــص  األفــــالم، 
ســـعـــادة الــدكــتــور حــمــد بـــن عبد 
الثقافة  وزيـــر  الـــكـــواري  الــعــزيــز 
الهاجري  الرحمن  عبد  والسيد 
والفعاليات  األنشطة  ادارة  مدير 
ورشة  في  لنا  لدعمهم  الشبابية 
الــعــمــل الـــتـــي شـــاركـــنـــا بــهــا وفــي 
الذي  القصيرة  األفالم  مهرجان 
حصلت من خالله على الجائزة 
وجــــهــــود  اهللا  بـــفـــضـــل  األولــــــــــى 
الــشــبــاب الــمــشــاركــيــن مــعــي في 
المسؤولين  من  وأتمنى  الفيلم، 
أو  مــــركــــز  هــــنــــاك  يــــكــــون  أن 
جــــهــــة تـــعـــنـــى بــالــســيــنــمــائــيــيــن 
للفنون  الشبابي  بالمركز  أســوة 
الفني  االبداع  ومركز  المسرحية 
وغيرها من الهوايات والمواهب 

التي تجد من يدعمها.

مخرج قــضــيــة الــتــعــصــب األعـــمـــى بين  مطر  وعيسى  الحقيقة ، وفـــي الــمــكــيــاج نــشــوى احــمــد ، وتصوير،  وفــي   .. افترافيكت 
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فـــي الــحــلــقــة الــســابــقــة قــدمــت فــيــهــا عــرض 
الثانية  المسرحية  وعــرض  (عــانــس)  مسرحية 
لــعــرض  األولـــــــى  ــيــلــة  ــل ال إذا  الــســبــمــبــع)  (ســـبـــع 
خرج  والجمهور  بسالم  مرت  قد  المسرحيتين 
مـــن الـــعـــرض وهــــو مــبــســوط وكـــذلـــك أعــضــاء 
خلف  يــحــصــل  مـــا  وإن  والــمــمــثــلــون،  الــفــرقــة 
الــكــوالــيــس بــعــد الـــعـــرض لــهــو شــــيء جــمــيــل إذ 
ما  على  ضحك  حالة  فــي  الممثلين  جميع  أن 
عبداهللا  محمد  واألستاذ  العرض  خالل  حصل 
من  قــدمــوه  مــا  على  الجميع  يهنئ  األنــصــاري 
نخيب  لم  أننا  جماعة  يا  يكفينا  وقــال  مجهود 
خرج  جميلة  وجبة  لــه  وقدمنا  الجمهور  أمــل 
مـــن بــعــدهــا وهــــو ســعــيــد وان هــــذا الــجــمــهــور 
ــيــلــة ســـيـــكـــون أفـــضـــل دعـــايـــة  ــل الــــــذي حـــضـــر ال
المزيد  يحضر  أن  وأتــوقــع  الــقــادمــة  للعروض 
الجمهور  تــوافــد  فقد  وبالفعل  الــجــمــهــور.  مــن 
من  مجموعة  وكذلك  العروض  أيــام  ثاني  في 
السيدات مع أوالدهن وبناتهن، وبما أننا حددنا 
إًذا  رابًعا.  يوًما  أضفنا  فقد  أيام  ثالثة  لعروضنا 
نستطيع القول إن عروضنا ناجحة. وهنا أقدم 
مسرحية  أوالً  المسرحيتين  عــن  تقريًرا  لكم 
(عانس) تأليف عبداهللا أحمد ومن اخراج كمال 
تيسير  التصويرية  الموسيقى  ووضــع  محيسي 
النجومي،  وعمر  أحمد  مرغني  الديكور  عقيل 
الــمــكــيــاج هــاشــم الــمــخــلــالتــي، إضـــــاءة وصـــوت 
الخطوط  الصايغ،  ماجد  تلقين  زيارة،  محمود 
ســعــيــد الــــكــــواري، دعـــايـــة ونــشــر مــحــمــد نـــوح، 
المسرح  إدارة  الخولي،  ربه  عبد  ثقافي  اشراف 
كل  بالتمثيل  شارك  األمين  عبداللطيف  فتحي 

نوح،  محمد  صفية،  بــدور  إبراهيم  حسن  من 
بدور عيسى، سيار الكواري، بدور ناصر، علي 
حسن، بدور راشد، عيسى محمد، بدور سعد، 
محمود  جاسم  شيخة،  بــدور  سلطان،  يوسف 

نوح، بدور حمد، غانم علي، بدور أمينة.
ثانياً مسرحية (سبع السبمبع) تأليف عبداهللا 
هذا  سمهون  عبداللطيف  اخـــراج  ومــن  أحمد 
مع  ذكــرتــهــم  الــذيــن  الفنية  اللجنة  جــانــب  الــى 
كل  فيها  بالتمثيل  شـــارك  (عــانــس)  مسرحية 
مــــن: عـــبـــداهللا أحـــمـــد بـــــدور الـــســـبـــع، محمد 
الــمــســلــمــانــي بــــدور حـــمـــود، عــلــي حــســن بـــدور 
الكواري  سيار  عايشة،  بدور  علي  غانم  هالل، 
بـــدور ســبــع. واالشــــراف الــعــام لــألســتــاذ محمد 

عبداهللا األنصاري.
 ١٩٧٢  /٩  /١١ بــتــاريــخ  المسرحيتان  قــدمــت 
الرواد  عدد  عــروض،  العروض (٤)  ليالي  عدد 
دار  مــســرح  خــشــبــة  عــلــى  مــتــفــرجــيــن   (١٤١٠)
في  نــاجــحــة  تــجــربــة  كــانــت  بالفعل  المعلمين، 
المسرح  فــرقــة  تــقــدمــه  مــســرحــي  عـــرض  أول 
الــقــطــري والــدلــيــل هـــذا الـــعـــدد مـــن الــجــمــهــور 
وزيـــــادة عـــرض رابــــع عــلــى الــمــقــرر الــــذي كــان 
التي  النفسية  الــحــالــة  وكــذلــك  عـــروض  ثــالثــة 
وفنانين  فنيين  مــن  المشاركين  جميع  عمت 
وكلهم على استعداد لخوض العرض المسرحي 
الثاني مسرحية (خارج من الجحيم) وطبعا لم 
بالعكس  بل  واحــد  ريــال  على  واحــد  أي  يحصل 
دفعنا من جيوبنا لنصل إلى هذه المرحلة وان 

يكون لدينا مسرح قطري.
وإلى الحلقة القادمة.

الثالثاء ١٨ رجب ١٤٣٤ هـ - ٢٨ مايو ٢٠١٣ م

علي الشرشني لـ «البيرق»:علي الشرشني لـ «البيرق»:

ڈ مــا هــي أبـــرز المشاكل الــتــي تــرى أنها 
تعترض طريق الفنانين من الشباب؟

هي  نــظــري  وجــهــة  مــن  المشاكل  أهــم   -
مهرجانين  على  المسرحي  المشهد  اقتصار 
وبال  للمحترفين،  واآلخر  للشباب  أحدهما 
شــك فـــإن وجـــود فــعــالــيــات مستمرة طــوال 
العام يسهم في إيجاد فرص عمل للفنانين 
مـــن الـــشـــبـــاب ويـــســـاعـــدهـــم عــلــى اكــتــســاب 
فإنني  عــام  وبشكل  والــمــهــارات،  الــخــبــرات 

الكافية  الــفــرص  توفير  أتمنى 
ــــة  دول أن  خــــاصــــة  لــلــفــنــانــيــن 
الشابة  بــالــمــواهــب  غنية  قــطــر 
والــفــنــانــيــن الــمــتــمــيــزيــن الــذيــن 
الــكــثــيــر  يـــقـــدمـــوا  أن  يــمــكــنــهــم 
إذا مــا أتــيــحــت لــهــم الــفــرصــة، 
الساحة  تحظى  أن  أتمنى  كما 
في  الفنية  بالورش  المسرحية 
المسرحي  العمل  عناصر  كافة 
ذات  ورش  عــلــى  تــقــتــصــر  وال 
إعــداد  عن  مكررة  موضوعات 
ـــــذي  ـــمـــمـــثـــل وهـــــــو األمــــــــر ال ال
يــتــيــح لــلــشــبــاب االطـــــــالع عــلــى 
بشكل  المسرح  فــن  مستجدات 

مستمر ومتواصل.
ڈ مـــا رأيــــك فـــي مــهــرجــان 

المسرح المحلي في نسخته األخيرة؟
موفقاً  كــان  المحلي  المسرح  مهرجان   -
أن  واســتــطــاع  األخــيــرة  دورتــــه  فــي  بالفعل 
واستطاع  كمسرحيين،  طموحاتنا  يحقق 
قابلت  التي  المشكالت  من  عددا  يتالفى  أن 
الــنــســخــة األولـــــى مـــنـــه، لــكــن هـــنـــاك بعض 

المالحظات عليه أهمها أنه أهمل العروض 
مسابقته  هــامــش  عــلــى  تــقــدم  كــانــت  الــتــي 
ــــنــــدوات ومــواعــيــد  الــرســمــيــة مـــن حــيــث ال
الـــعـــروض، كــمــا أن بــعــض الـــعـــروض الــتــي 
قدمت على الهامش كانت أفضل من بعض 
المسابقة،  داخل  تقديمها  تم  التي  العروض 
شأن  مــن  قطعاً  تقلل  ال  المآخذ  هــذه  لكن 
المهرجان في مجمله حيث منح العديد من 
الفنانين  كبار  مع  المشاركة  فرصة  الشباب 
وهو  خبراتهم  من  واالستفادة 
موهبتهم،  صقل  في  أسهم  ما 
الفني،  رصيدهم  إلى  وأضــاف 
كما أعطى الفرصة للعديد من 
فترات  غــابــوا  الــذيــن  الممثلين 
عن خشبة المسرح القطري أن 
أخـــرى،  مـــرة  للخشبة  يــعــودوا 
وبال شك فإن المهرجان مكننا 
مــن  الـــعـــديـــد  نـــشـــاهـــد  أن  مــــن 
الــتــجــارب الــجــيــدة وســاهــم في 
دعـــم مـــواهـــب الــشــبــاب وإثــــراء 
قطر  فــي  المسرحية  الــحــركــة 

عموماً.
مــــهــــرجــــان  حــــقــــق  هــــــل  ڈ 
ــــمــــســــرح الــــشــــبــــابــــي األخــــيــــر  ال

طموحاتكم كمسرحيين؟
أن  الشبابي  المسرح  مهرجان  استطاع   -
فــي دورتـــه  كــبــيــراً  نــجــاحــاً  يحقق هــو أيــضــاً 
الفعاليات  إدارة  تقصر  لــم  حيث  األخــيــرة 
الرحمن  عــبــد  بــقــيــادة  الشبابية  واألنــشــطــة 
الهاجري فتم دعم الشباب على أكمل وجه 
العروض  من  عــدداً  يقدموا  أن  فاستطاعوا 

الراقية لكن أكثر ما أحزنني مع العديد من 
لجنة  إحــبــاط  المهرجان  هــذا  فــي  زمــالئــي 
أن  أعلنوا  حينما  الشباب  للفنانين  التحكيم 
الــمــخــرجــيــن لـــم يــكــونــوا مــوفــقــيــن وكــذلــك 
الممثلين فأعابوا على أغلب العناصر الفنية 
لــلــعــروض الــمــشــاركــة مـــا أحــبــط الــفــنــانــيــن 
لجنة  توصيات  أن  رأيــي  ومــن  المشاركين، 
تعارضت  حــيــث  الــصــواب  جانبها  التحكيم 
مع الجوائز التي فاز بها بعض الشباب، فإذا 
بحدة  انتقادها  تم  التي  العناصر  تلك  كانت 
فلماذا  موفقة  غير  التحكيم  لجنة  قبل  من 
لــم يــتــم حــجــب الــجــوائــز، فــبــهــذه الطريقة 
ما  عنصر  انتقاد  مع  تعارضا  هناك  أن  أرى 
ومنحه جــائــزة، وهــو األمــر الــذي يفقد أي 

لجنة تحكيم مصداقيتها.
ڈ هل ترى أن التوغل في التجريب من 
المتلقي  مــع  قطيعة  خــلــق  الــشــبــاب  جــانــب 

العادي؟
وأهــمــيــتــه  الــمــســرح  دور  أن  شـــك  بـــال   -
توعوي  فن  فهو  المجتمع  خدمة  في  تكمن 
فقط،  اإلمـــتـــاع  أجـــل  مــن  ولــيــس  وتعليمي 
فالمسرح مدرسة لتثقيف الشعوب وتطوير 
اإلتيان  على  قــادر  بــدوره  وهــو  المجتمعات 
بجيل واع متعلم، وبشكل عام فإن التجريب 
منذ  تجريبي  فالمسرح  حديثا  ابتداعا  ليس 
األزل فالقدماء كانوا مجربين في عصرهم، 
تقنيات  إدخـــال  هــو  المسرحي  والــتــجــريــب 
المسرح،  على  جديدة  وأساليب  وابتكارات 

والعصر الذي نحيا فيه هو عصر التكنولوجيا 
اإلنسان  استطاع  التي  الحديثة  واالختراعات 
مع  ويتواصل  جيد  بشكل  معها  يتعامل  أن 
أن  يــقــيــن  عــلــى  يجعلنا  مــا  وهـــو  تــطــوراتــهــا 
كل  يتفهم  أن  استطاع  الـــذي  اإلنــســان  عقل 
أدق  مع  ويتعامل  المتطورة  التعقيدات  تلك 
يتواصل  أن  عــلــى  قـــادر  األجـــهـــزة  وأصــعــب 
مــع الــمــســرح الــتــجــريــبــي ويــتــفــهــمــه كــمــا أن 
إدراكــات  وتوسعت  توسع،  عام  بشكل  الفكر 

جزء  والمسرح  البشري،  العقل 
من هذه اإلدراكـــات، ومن هنا 
بعقل  االســتــخــفــاف  عــدم  يجب 
لحساب  تسطيحه  أو  المشاهد 
فــــكــــرة أنــــــه غـــيـــر قـــــــادر عــلــى 

االستيعاب.
ڈ ما رأيك في المشهد الفني 

بقطر عموًما؟
الموسم  اســتــقــرار  ينقصنا   -
الــمــســرحــي ومـــواصـــلـــة تــقــديــم 
الــعــروض طـــوال الــعــام، فأكثر 
مـــا يــزعــجــنــي هـــو عــــدم حصد 
بطريقة  كفنانين  جهدنا  ثمرة 
نقوم  فنحن  طموحنا،  ترضي 
بعمل التدريبات لما يقرب من 
بالجمهور  نلتقي  وال  شــهــريــن 

متفائل  نفسي  عن  لكن  واحــدة،  مرة  سوى 
لحالة  نــظــًرا  المسرحية  الحركة  بمستقبل 
البالد  تعيشها  التي  والثقافي  الفني  الحراك 
وجيل الفنانين الشباب الطموح الذي ال تحد 
أي  يحبطه  وال  مــشــكــالت  أي  نــشــاطــه  مــن 

عائق.

تسير  أن  تتمنى  الــذي  الفنان  هــو  مــن  ڈ 
على دربه وتجد فيه مثالً أعلى لك؟

الفنانين  مــن  كــثــيــرون  لـــدي  بــصــراحــة   -
في  أجــد  ولكنني  وأقــدرهــم  أحبهم  الــذيــن 
الفنانين عبد العزيز جاسم وغانم السليطي 
أصل  أن  وأتمنى  التمثيل  فن  في  لي  قــدوة 
فإنني  اإلخــراج  مستوى  على  أما  لمكانتهما 
الرضا  عبد  ناصر  الفنان  عيني  نصب  أضــع 
مــتــمــيــز  أســــلــــوب  صـــاحـــب  أنـــــه  أرى  الــــــذي 

وتجارب رائدة.
 

أحـــــــالمـــــــك  هــــــــــي  مــــــــــا  ڈ 
وطــمــوحــاتــك عــلــى الــمــســتــوى 

الفني؟
مـــن  ــــر  ــــي ــــكــــث ال حــــقــــقــــت   -
ــــى مـــســـتـــوى  طــــمــــوحــــاتــــي عــــل
اإلخـــــــراج، ويــبــقــى لـــي الــعــديــد 
مستوى  على  الــطــمــوحــات  مــن 
فإنني  عـــام  وبــشــكــل  الــتــمــثــيــل، 
بـــحـــب  أحــــــظــــــى  أن  أتـــــمـــــنـــــى 
أعـــمـــاالً  أقـــــدم  وأن  الــجــمــهــور 
رصيدي  إلــى  تُــضــاف  متميزة 
مستوى  على  كــان  ســواء  الفني 
ما  وأبــرز  التمثيل،  أو  اإلخــراج 
أتــمــنــاه عــلــى مــســتــوى الــمــجــال 
الشبابي  بالمسرح  االهتمام  هــو  المسرحي 
وبــــنــــاء خـــشـــبـــات مـــســـرح خـــاصـــة بـــاألنـــديـــة 
اإلنتاج  يقتصر  ال  أن  أتمنى  كما  والمراكز، 
الفني على عملين أو ثالثة في العام بل نريد 
فإنني  وأخيراً  العام،  طوال  متواصلة  أعماالً 
أتمنى رفعة الفن القطري في كل مجاالته.

مهرجان الدوحة حقق 
طموحات المسرحيين 

الحلقة  (49)

ــــام ــــع ـــــــعـــــــروض طــــــــــوال ال ــــم ال ــــدي ــــق ــــي ومـــــواصـــــلـــــة ت ــــرح ــــس ــــم ـــا اســـــتـــــقـــــرار الـــــمـــــوســـــم ال ـــصـــن ـــق ـــن ي

كتب – أشرف مصطفى 

مسرح  فــي  ســـواء  األدوار  مــن  الــعــديــد  قـــدم 
استحسان  أداؤه  ونــال  المحترفين  أو  الشباب 
بدايته  أن  مــن  الــرغــم  على  والجمهور،  النقاد 
إليه  يلفت  أن  استطاع  وقــد  بالبعيدة،  ليست 
خــالل  مــن  متميز  مــســرحــي  كــمــخــرج  الــنــظــر 
العديد من الجوائز التي حصل عليها في عدد 
الشرشني  علي  الفنان  إنــه  المهرجانات..  من 
الذي يعيش حاليا فترة تألق فنية في حياته، 

بالفنانين  االهــتــمــام  أن  الــبــيــرق  مــن  ــاً  وإيــمــان
ويحثهم  األمــل  نفوسهم  فــي  يبعث  الــواعــديــن 
التميز  أجــل  من  الجهد  من  المزيد  بــذل  على 
وتــقــديــم كــل مــا لــديــهــم فــي ســاحــات اإلبــــداع 
الفنية، قامت بإجراء هذا اللقاء معه ليتحدث 
عـــن مــشــكــالت جــيــلــه وأحــــالمــــه وطــمــوحــاتــه 
الــذي  الــحــوار  هــذا  خــالل  األسئلة  مــن  والكثير 
الفنية.  طموحاته  عن  خالله  من  أيضاً  كشف 
مــتــحــدثــاً عـــن أبـــــرز الــمــشــكــالت الـــتـــي تــواجــه 

الشباب في مسيرتهم الفنية.

لجنة تحكيم 
المهرجان 

الشبابي أصابتنا 
باإلحباط

ة
ة
ة
ن

نحن بحاجة 
لورش متنوعة 
لتطوير مواهب 

الشباب

زء 
نا 
ل 
ب 



غرق:
نفسه  ليجد  عينيه  فتح  عــاديــة،  غير  صيف  عشية  فــي 
يغرق، لم يكن يغرق فعالً، لكنه كان في قعر بحر أو نهر، 
ال يدري، ما يعلمه أنه يغرق جسداً، فالمياه تحيط به من 
يكن  ولم  طبيعي،  بشكل  التنفس  يستطيع  لكنه  جانب،  كل 
يشعر بالهلع كما يفترض به في مثل تلك الحال التي وجد 

نفسه فيها!
الماضية،  حياته  يخص  شــيء  عــن  ذاكــرتــه  فــي  يعثر  لــم 
فترة  الحال  تلك  على  بقي  األول،  اسمه  تذكر  يستطيع  ال 
يصعد  بــدأ  وبسهولة  وقدميه،  يديه  تحريك  يقرر  أن  قبل 
للسطح، عندما أخرج رأسه من الماء، كان المدينه ترتدي 
حلة المساء، واصل السباحة حتى شاطئ البحر، والغريب أنه 

خرج جافاً تماماً، وكأنه لم يالمس الماء قط.
هـــام فــي الــمــديــنــة الــمــكــتــظــة بــالــمــركــبــات والــــمــــاّرة، لم 
فكّر  كالشبح،  الــطــرقــات  فــي  يهيم  كــان  أحــد،  مــع  يتحدث 
فــي مــنــزل يـــأوي إلــيــه، لكنه ال يــذكــر أي شــيء عــن نفسه، 
حتى أنه ال يعرف مالمح وجهه، فكيف يعرف منزله؟ بدأ 
يبحث عن مرآة، اقترب من احدى السيارات المتوقفة على 
جانب الطريق، استخدم المرآة الجانبية ليرى مالمحه التي 

نسيها، لكنه لم ير شيئاً!
زاد شكه في حقيقة كونه شبحاً، لكنه ظل يحاول التركيز 
ال  ولم  قصته؟  هي  وما  يكون؟  من  ترى  شخصيته،  لتذكر 
يتمكن  لم  بالذنب؟  عميق  بشعور  احساسه  رغم  شيئاً  يذكر 
عقله المشتت من تفسير أّي من تلك التساؤالت، واألفكار 

غير المعقولة!
قرر حسم القضية، واإلقدام على قتل نفسه، ليعرف على 
األقل هل مات بالفعل وتحول شبحاً؟ أم أنه ال يزال على قيد 
عدم  تذكر  لكنه  البحر،  في  نفسه  رمــي  في  فكر  الحياة؟؟ 

احساسه بالغرق حين كان في الماء.
هب نسيم ربيعي غير معتاد في ذلك الوقت من العام، 
غير  أم  مــوجــوداً  كــونــه  مــن  للتأكد  طريقة  فــي  يفكر  وهــو 
تلك  في  الواهن  عقله  أرهقت  معضلة  من  لها  يا  موجود، 
يتذكر،  بــدأ  التفكير  محاولته  وخــالل  العادية،  غير  الليلة 
متالحقة  صــور  مــن  متفرقة  شـــذرات  لكنها  تــمــامــاً،  ليس 

وغير مفهومة!
يضرب  نفسه  رأى  أنـــه  إال  مــالمــحــه،  تــذكــر  عـــدم  رغـــم 
طفالً، يوّقع زيفاً، يشهد زوراً، يمارس قهراً، يؤذي من هم 
وأنه  الخطيئة،  غــارق في  أنــه  األشــكــال، فــأدرك  بكل  حوله 

صار شبحاً يرعب معارفه من األحياء!
استيقظ مذعوراً، وبقدر ما كان الكابوس مزعجاً، بقدر 
ما كان مفيداً، ألنه كان أشبه بيد ضخمة مجهولة، صفعته 
القسوة،  وحل  في  المغموسة  روحه  بقايا  إليه  أعــادت  بقوة 
كان  الــمــفــقــودة،  انسانيته  الســتــعــادة  سعياً  كــالــمــلــدوغ  قفز 
يضمر  كــان  لكنه  بــوضــوح،  شــيء  أي  يــرى  ال  الفكر،  مشتت 
واحــداً، أن يتحول من شبح في حياة محبيه،  بداخله شيئاً 
إلى مالك، أو أقل من ذلك، المهم أن يؤمن لمحبيه مقداراً 

مفقوداً من الحب.

قلوب:
وال  وألـــوان،  وأحــجــام،  أشكال،  أيضاً  ولها  أنــواع،  القلوب 
أو  الــكــفــاءة،  أو  الشكل،  حيث  مــن  ال  كــاآلخــر،  قلب  يوجد 

الذكريات!
حصر  جــداً  يصعب  لذلك  شتى،  أحــوال  كذلك  وللقلوب 

تقلبات القلب، «لذلك سمّي بالقلب»!
وبعض  الــدم  يضخ  بالكاد  صغير،  هو  ما  القلوب  ومــن 
األفكار غير المكتملة، ومنها ما هو كبير كمحيط ممتد، 

يزخر بكل ما هو إنساني وجميل!
وتوجد قلوب داكنة تتخفي خلف حجب سوداء كثيفة، 
الكلمة  وتخدشها  الصدق،  غير  تبطن  ال  شفافة،  وأخــرى 

بسهولة!
وهناك قلوب حبلى بالحب، تتفجر بالعشق المتواصل، 
ـــحـــب، مــهــا حــــدث ويــحــدث  وال تـــتـــراجـــع عـــن فــلــســفــة ال

وسيحدث!
وقلوب يمألها الحقد، وتفيض بخداع متواصل، ال ينفد 
يكره  تجعله  لدرجة  القلب،  لب  من  الــصــادر  الغل  معين 

القلوب األخرى، خصوصاً تلك التي تمتاز بنقاء أكبر!!!

سالم:
قــبــلــت الــقــطــط عــلــى مــضــض حــضــور الــمــؤتــمــر الــدولــي 
الــعــام، إلحـــالل الــســلــم بــيــن الــقــطــط والــفــئــران، فــي خــرابــة 
الحي الشرقي من الغابة، برعاية كبير القمة، الكلب العام، 
منذ  بالسلم  نـــادى  إذ  الــحــيــوانــات،  ســـالم  مــشــروع  صــاحــب 
قصر  أروقــة  في  ذيله  يهز  جــروا  كــان  حين  أنيابه،  نعومة 

والده الكلب األكبر، الكلب األب!
المؤتمر  إلنجاح  كثيراً،  الكلب  يعني  القطط  حضور  كان 
المزعوم، حتى وإن تعذر حضور الفئران! الكلب العام تعنيه 
وصديقه  غريمه  مع  المشتركة  مصالحه  وتعنيه  السمعة، 

األزلي، القط المبتور الذيل!
ذيله  بكرامة  ضحى  كمن  يبدو  بحضوره،  القطط  كبير 
القطط  خسائر  لكن  مــارق،  إرهابي  فأر  يدي  على  المبتور 
التي تسببها الفئران تتصاعد في كل يوم، األمر الذي جعله 
من  خوفاً  المؤتمر،  دعــوة  ويلبي  القطط،  لمطالب  يرضخ 
بطش القطط، وأمالً بوعود صديقه الكلب، من حيث تأمين 
أكبر  وتقييد  القطط،  من  لمجموعته  متطور  تقني  دفــاع 

لجماعة الفئران!
اختتم المؤتمر بإدانة غياب الفئران، ولتجاهلهم مجتمع 
الحمار،  ســوى  اإلدانــــة  على  يعترض  لــم  الــدولــي،  الــحــيــوان 
فرضت  قاسية،  بتوصيات  وخرجوا  المؤتمرون،  تجاهله 
المياه  وحظر  الجبنة،  منع  شملت  عقوبات  الــفــئــران  على 

الغازّية!

طفولة:
افتحي عينيك وأشرقي،
بددي ضباب األمس،

لينهي البلبل الحزين سمفونية البكاء.
تبسمي يا بركان الطفولة،
ابعدي الذبول عن الورود،
وأنشري في الدنيا الضياء.

تكلمي،
لتفرح الجداول،

وتشدو للفراشات الناعسات،
فترقص في البراري الزهور.

يــنــظــم   :]  - الــــدوحــــة 
جــالــيــري الــمــرخــيــة فـــي ســوق 
مشتركاً  معرضاً  اليوم    واقــف 
بعنوان مالمح للفنانة القطرية 
البحريني  والفنان  العاثم  أمــل 
أحـــمـــد عـــنـــان ويــســتــمــر لــمــدة 
المعرض  ويــضــم  كــامــل.  شــهــر 
للفنانة  فنية  «١٢»لوحة  قرابة 
التشكيلية العاثم وحوالي «١٢» 
لوحة للفنان عنان، يعرض من 
خاللها الفنانان أبعاد تجربتهما 
من  عليها  تــنــطــوي  بــمــا  الفنية 

مـــضـــامـــيـــن فــــكــــريــــة تـــنـــاقـــش 
مـــوضـــوعـــات عــــدة كــالــطــفــولــة 
والــــمــــرأة ومـــالمـــح اإلنــســانــيــة. 
العاثم  أمـــل  الــفــنــانــة  وصــرحــت 
لــوكــالــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة بــأن 
ــــعــــتــــبــــر مـــكـــمـــًال  الـــــمـــــعـــــرض يُ
لـــمـــعـــرض جـــســـر إلـــــى الــقــمــر، 
مــبــيــنــة أن أعــمــالــهــا تــمــركــزت 
وعالقتها  كوجود  الــمــرأة  حــول 
بـــالـــكـــون بـــتـــاريـــخ يـــؤكـــد وجـــود 
حــالــة خــاصــة الرتـــبـــاط الــمــرأة 

بالقمر.

افتتاح معرض «مالمح».. اليوم

الثالثاء ١٨ رجب ١٤٣٤ هـ - ٢٨ مايو ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion

يعالجها: سعود علي

دور العرض زادت

واألزمة مستمرة !!!واألزمة مستمرة !!!
دتتدتت

قصيدة

محمد السادة

ـــــــــيـــــــــا.. ـــــــــُه بـِــــــــالـــــــــِضّ أيـــــــــــــا نـــــــــــــاِشـــــــــــــراً ُحـــــــــســـــــــنَ

تَــــــــــْم.. ــــــــــــدَر  بَ يــــــا  األَرِض  َصــــــفــــــَحــــــِة  عــــلــــى 

ــــــــول.. ــــــــُه ــــــــــــــوَق الــــــــُسّ ــــــــــــوِرَك َف ــــــــــــنُ وتُـــــــلـــــــِقـــــــي بِ

ــــــي وَفـــــــــــــــــوَق الـــــــِقـــــــَمـــــــْم.. ــــــاِف ــــــي ــــــَف وَفـــــــــــــــــوَق ال

عـــــلـــــى َصـــــــفـــــــَحـــــــِة الــــــــمــــــــاِء َوجــــــــــُهــــــــــَك َقــــــــــد..

ــــــــهــــــــا وارتَــــــــــــــــَســــــــــــــــْم.. أََطـــــــــــــــــــــــــَلّ َجـــــــــِمـــــــــيـــــــــًال بِ

ـــــــــــــَرْت.. ـــــــــــــَف ــــــــــــــــدُر َكـــــــــــم ُشـــــــــــرَفـــــــــــٍة أَس ـــــــــــــا بَ أَي

ـــــــَك ِمــــــنــــــهــــــا َوحـــــــــــيـــــــــــٌد َوَجــــــــــــــــــم.. ـــــــاجـــــــي ـــــــن ُي

ــــــــــــــغــــــــــــــَرٌم.. وَكــــــــــــــــــم شـــــــــــاِطـــــــــــئ عــــــــــــنــــــــــــَدُه ُم

ــــــــــــم َكـــــــــــَظـــــــــــْم.. ـــــــــــــــُه َك ــــــــــَك ِســـــــــــــــــــــّراً لَ ــــــــــُثّ ــــــــــبُ يَ

ُمــــــــــــوِع.. ـــــــــن ِخـــــــــــــالِل الــــــــــــُدّ ـــــــــــم واِجــــــــــــــــٍد ِم وَك

ـــــــــــــــــــــــــُذوُب بِـــــــــــــَدمـــــــــــــِع األَلــــــــــــــــــــــْم.. ــــــــــــــــــــــراَك تَ يَ

ــــــــــق وصــــــــــــلُــــــــــــُه حــــــــــــاِضــــــــــــٌر.. ــــــــــــــــــــْم عــــــــــاِش وَك

ــــــــــــــــــٍلّ َدنـــــــــــــــا وابــــــــــتَــــــــــَســــــــــْم.. ــــــــِة ِخ ــــــــُصــــــــحــــــــبَ بِ

ــــــــــــــُه.. ـــــــــــــــــدُر أَشــــــــــــــــــــــِرْق عــــــلــــــى َمـــــــــــن لَ أيـــــــــــا بَ

ــــــــيــــــــٌن َكــــــــــــــنُــــــــــــــوِرَك َجــــــــــــم.. ـــــــي َحــــــــنِ ـــــــَقـــــــلـــــــبِ بِ

ـــــــي والــــــــُمــــــــنــــــــى.. ــــــــــــــُه لـَــــــهـــــــَفـــــــتِ وأَوِصـــــــــــــــــــــــــْل لَ

.. ـــــــــــــــــــــّمْ ـــــــــــَوصـــــــــــٍل َقـــــــــــِريـــــــــــٍب وُقــــــــــــــــْل مــــــــا أَلَ بِ

ــــــــــــلـِـــــــــــغــــــــــــُه ِمـــــــــنـــــــــي ســـــــــــالمـــــــــــاً َجــــــــــــــــــرى.. وأَب

ـــــــَغـــــــم.. ِمـــــــــــَن الــــــَقــــــلــــــِب َعــــــــذبــــــــاً َرِقـــــــــيـــــــــَق الـــــــنَّ

ــــــــــــُه.. ــــــــــْت لَ ـــــــــــوِق َحــــــــــنَّ ــــــــــِر الـــــــــــَشّ وِفــــــــــــي َدفــــــــــتَ

ُحــــــــــــــــــُروُف الــــــــَقــــــــواِفــــــــي وِحــــــــبــــــــُر الـــــــَقـــــــلـَــــــْم..

أيا بَدر

معرض فني بـ «مركز 
إبداع الفتاة» 

نــظــم   :]- الـــــدوحـــــة 
مـــركـــز إبـــــــداع الـــفـــتـــاة أمـــس 
مــــعــــرضــــاً فــــنــــيــــاً مــــدرســــيــــاً 
بــالــتــعــاون مــع مــجــمــع الــبــيــان 
الــــتــــربــــوي ومـــــدرســـــة رقــيــة 
للبنات  المستقلة  اإلعـــداديـــة 
بــعــنــوان «الــــمــــادة الــتــكــامــلــيــة 
فــي ركـــن الــفــن» وذلــــك يــوم 
ــنــيــن» الـــقـــادم. ويــهــدف  «االث
الخطط  وضـــع  إلـــى  الــمــركــز 
تنمية  تحقق  الــتــي  والــبــرامــج 
ورعاية الفنون المختلفة عند 
األطفال والفتيات الموهوبات 
على  والـــعـــمـــل  والـــمـــتـــمـــيـــزات 
توفير  على  والعمل  تنفيذها 
جــمــيــع اإلمــكــانــيــات الــمــاديــة 
لتحقيق  الـــالزمـــة  والــبــشــريــة 
اإلطار  ضمن  المركز  أهداف 
القطرية  الــدولــة  لنهج  الــعــام 
وبــــرامــــج الــتــنــمــيــة الــشــبــابــيــة 
العامة.  اإلدارة  تضعها  الــتــي 
المسابقات  المركز  يقيم  كما 
والدورات الفنية المتخصصة 
النــتــقــاء الــفــتــيــات الــمــوهــبــات 
والـــمـــتـــمـــيـــزات فـــي مــجــاالت 
اإلبداع الفني المختلفة ومنح 
للمتفوقات  والجوائز  الحوافز 
مـــــن الــــفــــتــــيــــات الـــمـــبـــدعـــات 
الفتيات  إنتاج  عرض  وتفعيل 
ــمــركــز ومـــن  ــل الــمــنــتــســبــات ل
خارجه عبر إقامة المعارض 
وخارجها  قطر  داخــل  الفنية 
المراكز  بين  فيما  والتنسيق 
واألهليه  الرسمية  والجهات 
والمراكز التي تمارس النشاط 

ذاته.

متاحف قطر 
تواصل فعالياتها 

الفنية

السبت .. آخر موعد لمسابقة «حياة الناس في الخليج» 

تواصلت  الدوحة-[: 
التوالي  على  الــثــانــي  لــألســبــوع 
أمس بمتحف الفن اإلسالمي 
متاحف  هيئة  رعــايــة  وتحت 
قــطــر فــعــالــيــات ورشـــة «كنز 
مـــــرصـــــع»، وهـــــــذه الــــورشــــة 
ــــدة لــــخــــمــــس حــصــص  مــــمــــت
ومــســتــلــهــمــة مــــن مــجــمــوعــة 
الــــمــــجــــوهــــرات فـــــي مــتــحــف 
تجول  حيث  اإلسالمي،  الفن 
الــورشــة فــي صـــاالت العرض 
وتـــتـــيـــح لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن فــيــهــا 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى أجـــمـــل كــنــوز 
اإلمبراطورية المغولية، وعلى 
أحد أعظم حكامها الذي شّيد 
السبع.  الدنيا  عجائب  إحـــدى 
ثـــم ســيــقــوم الــمــشــاركــون في 
رائــعــة  نــمــاذج  تصميم  ــــداع  إب
مــــن الــــــــورق الـــمـــقـــوى تــبــدو 
وكأنها مرصعة بالمجوهرات 

وتليق بإمبراطور مهيب.

القطرية  الجمعية  إدارة  قــررت   :]  - الدوحة 
للتصوير الــضــوئــي تــمــديــد وقـــت اســتــقــبــال الــصــور في 
مسابقة التصوير الفوتوغرافي وذلك نظراً لرغبة عدد 
الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  المصورين  من  كبير 
المشاركة بالمعرض الثالث «حياة الناس في الخليج» 
الجمعية  ونوهت  المقبل.  يونيو  شهر  من  األول  حتى 
بــأنــه عــلــى مــن يــرغــب فــي الــمــشــاركــة ســرعــة إرســـال 
التي  الشروط  مراعاة  مع  الجمعية  عنوان  على  أعماله 
طرحتها الجمعية. ومن ناحية أخرى، وضمن األنشطة 
الرمضانية للجمعية القطرية للتصوير الضوئي تنظم 
معرضاً سنوياً بعنوان ( نفحات رمضانية ) التي اعتادت 
كل  كبيراً  نجاحاً  ولقي  سنة   ١٥ من  أكثر  منذ  إقامته 
عام وأصبح من المعارض الرئيسية للجمعية وينتظره 
الجميع للمشاركة فيها بأعمالهم المتميزة من عادات 
الناس  حياة  على  التركيز  وسيتم  الكريم.  الشهر  هذا 
في هذا الشهر الكريم من عادات وتقاليد والفعاليات 
أو  اإلسالمي  والمعمار  واألســواق  والروحانية  الدينية 
أعمال آخر للشهر الفضيل. وعليه من يرغب المشاركة 
في المعرض إعداد «١٠ أعمال» حديثة عالية الجودة 
علماً بأن آخر موعد الستالم المشاركات هو األحد ٢٦ 

رجب ١٤٣٤هـ الموافق ٥ يونيو ٢٠١٣م بمقر الجمعية 

للمعرض  التجهيز  لنا  يتسنى  حتى  كتارا،  أو  بالهالل 

مـــن طــبــاعــة وإعــــــداد. وســــوف تــقــيــم الــجــمــعــيــة عـــدداً 

للمناسبات  التصوير  وورش  الفنية  المحاضرات  من 

رمضان  شهر  خــالل  المعماري  والتصوير  التقليدية 

باإلضافة الى ورشة تصوير الكرنكعوه.
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