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رقم الصفحة 38

إبــداعــــات
38 - الضجة الداخلية

 
الكرة  دروس يف السكون من أهدأ مكان عىل 
عىل  األوملبية  الوطنية  الحديقة  األرضيةتمتد 

اتجاه سياتل  يف  وشرقا  واشنطن  ساحل 
اإلبهام  تشبه  األرض  عىل مساحة من 

ميال   60 بطول  األوملبية  الجزيرة  بشبه  ُتعَرف 
90 ميال.  واتساع 
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سياحة وسفر
ديسمرب - يناير ٢0١8

أشجار التنوب من نوع سيتكا 
المغطاة بالطحالب تحرس 

 Hoh Rain Forest مدخل غابة هوه
التي تقع داخل الحديقة األولمبية 

الوطنية في والية واشنطن.

الغالف تصوير ميتش إبستين



الجــــودة
١٥-   معماري أنستغرام

    
من خالل حبه للنحاس األصفر واألقواس   

واأللوان )القرنفيل( يخلق مصمم الفنون 
الصناعية الرويس هاري نورييف مساحات تبدو 

وكأنها مفصلة خصيصا لجماليات وسائل 
التواصل االجتماعي. 

١8-    اليشء املميز

        اكتسح أسلـــــوب التصميم آرت ديكـــــــو 
        Art Deco  العالم يف منتصف العشرينيات 

 Cartier من القرن املايض، لكن شركة كارتييه
بدأت بالتحول يف باريس قبل ذلك بعقدين 

من الزمان وذلك بوحي، إىل حد ما، من فرقة 
.Ballets Russes الرقص باليتس روسس

المحتـــويـــات

لمحــــــة
٥ - خذ واذهب

هذه األيام يخصص العديد من أكرب املطاعم   
بعضا من مساحاتها للمقاهي املنفردة التي 

يديرها طهاة لتقدم ملرتاديها، الذين كان 
يتوجب عليهم يف غيابها االنتظار ألسابيع 

للحجز، شيئا من املتعة السريعة. 

٥- األرض تقابل النار

        ولد جون ماسون يف نرباسكا ونشأ يف مزرعة 
لرتبية املوايش شرق رينو يف والية نيفادا ووصل 
إىل لوس أنجلوس يف العام ١949، وكان مهتما 

بالسرياميك الذي كان يف ذلك الوقت ُيصنَّف 
عىل نطاق واسع يف فئة الحرف اليدوية وليس 

الفنون الجميلة.  

6 -سوار الصداقة

يف العشرينيات من القرن املايض قدم كول   
وليندا بورتر كوكو شانيل لديوك فولكو دي 

فريدورا الذي يحب املوضة وحياة الرفاهية 
والذي أسس خطا من املجوهرات يشتهر 

بقطعه املتألقة املرصعة باألحجار الكريمة، 
فنشأت بني االثنني صداقة طويلة األمد مليئة 

باألسفار والتعاون.

9 - أحذية فريدة
       تم تجديد الحذاء بدون ظهر ملوسم الخريف من 

خالل تطريزه وزخرفته عىل الطراز املغربي.
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الحلبـــــة
٢١ - بعد الغسق

مصممة الديكور الداخيل فاي تووغوود تصمم 
منزال كئيبا مثل صاحبه، لكنه يضج بالحياة 

يف الليل.

رقم الصفحة 26
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المحتـــويـــات

لمحة من قطـــر
١0 -  العنرتناش يجسد تاريخ قطر

فاز مشروع العنرتناش وهو خطة إلنشاء وتطوير   
مقهى ومتجر قطري متخصص يف البيع بالتجزئة 
يف مشروع "مشريب قلب الدوحة"، وتحديداً يف 

شارع الكهرباء الواقع ضمن املشروع. 

١١ -  اإلبداع حبا يف الوطن

إيمانا بحب الوطن واالنتماء إليه حرص الفنانون   
القطريون عىل تأكيد هذه الروح يف احتفاالت 
الدولة باليوم الوطني يف درب الساعي، حيث 

قدموا بألوانهم مشاهد جمالية يف مختلف أرجاء 
الدرب. 

١٢ -   كتارا تحتفي بالجاز األوروبي

        بعد تظاهرة موسيقية حاشدة اختتمت النسخة 
الرابعة ملهرجان كتارا األوروبي للجاز فعالياتها 

وأنشطتها التي قدمت خاللها عروض موسيقية 
وورش عمل أمتعت الحضور من متذوقي وعاشقي 

فنون املوسيقى من كل مكان.

الجودة من قطر 
٢0 -  اليشء املميز

      يربز تصميم "ذي إنتشانتمنت أوف اليف"، من "فور 
ايفر روز" اللندنية، ليقدم رمزاً لألمل والحياة 

والتجدد مع حلول العام الجديد ٢0١8. وتمد هذه 
الشجرة جذورها عميقاً يف الرتبة.

الناشـر

شـركة المها للنشر واإلعالن ذ.م.م.
qtoday@oryxpublishing.com :ص.ب:  3٢7٢ الدوحة - قطــر.  هاتف:  4467٢١39 أو 44٥٥0983 أو 4467١١73 أو 44667٥84 )+974( . فاكس:  44٥٥098٢ )+974( . بريد إلكرتوين

حقوق الطبع والنشر
يت، مجلة أسلوب  الحياة من صحيفة نيويورك تايمز، وشعار T  هي عالمات تجارية لشركة نيويورك تايمز، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، وتستخدم بموجب ترخيص ممنوح لشركة املها  للدعاية واإلعالم يف قطر.  املحتوى مستنسخ من مجلة  يت ألسلوب الحياة  نيويورك 

تايمز، وحقوق الطبع والنشر كلها محفوظة  لشركة نيويورك تايمز و / أو املساهمني فيها ٢0١3  . وجهات النظر واآلراء الواردة يف T قطر ال تعرب بالضرورة عن شركة نيويورك تايمز أو وجهة نظر املساهمني فيها.

مدير القسم الفني 
منصور الشيخ

---------------------
نائب مدير القسم الفني 

حسني الباز
أيوش أندراجيت

---------------------
مصور فوتوجرايف 
حسان الداغستاين

---------------------
مدير التسويق 

ساكاال  ايه ديرباس
---------------------

مساعد مدير التسويق 
دنزيتا سيكويريا

سوين فيالت
خالد جعفر

---------------------
مسئول أول الفعاليات

غزالة محمد
---------------------

محاسب أول
براتاب تشاندرن 

---------------------
العالقات العامة

إسالم املحالوي
---------------------

مسؤول توزيع أول 
بيكرم شرستا 

الناشـر ورئيس التحرير 
يوسف بن جاسم الدرويش 

---------------------
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

جاسم بن يوسف الدرويش
---------------------

املدير
د.فيصل فؤاد

---------------------
مدير التحرير

ازدهار إبراهيم عيل
---------------------

كبري املراسلني
كريم إمام

---------------------
مراسل صحفي أول    
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تنفيذية سكرترية 
رينا لويس

---------------------
فريق التوزيع

تيميلسينا   ارجون 
بيمال راي

بسنتا بوكريل

الحلبة من قطر 
٢9 - نجمة مهرجان أجيال السينمايئ

 
شريين نشأت نجمة مهرجان أجيال السينمايئ تقول "أعتقد أنني إيرانية   

بشكل أسايس، حتى لو لم أعد إليران، فهذا ال يعني أن هويتي سلبت 
مني، لذا أشعر بأنني إيرانية، وأيضا شرق أوسطية، ثم أشعر بأين 

أمريكية، إال أن جزءا أكرب مني ينتمي لهذه املنطقة من العالم، ومن ثم 
للغرب، وعندما أكون تحديدا يف قطر أشعر بأنني يف موطني، أشعر 

بالحيوية والسعادة". 

مجلة أسلوب الحياة 
من نيويورك تايمز

---------------------
رئيس التحرير
يانجيهارا هانيا 

---------------------
املدير اإلبداعي

باتريك يل
---------------------

نائب رئيس التحرير
ويتني فارجاس

---------------------
مدير التحرير

مينجو بارك
---------------------

مدير التصوير
نادية فيالم

الفعاليات مدير 
لورين تباش بانك

---------------------
نيويورك تايمز

 خدمات األخبار
---------------------

املدير العام
ميشيل قرين سبون

---------------------
نائب الرئيس، 

الرتاخيص وسندكيشن
أليس تنق

---------------------
نائب الرئيس، املحرر التنفيذي 

نيويورك تايمز لخدمات 
األخبار وسينديكت

نانيس يل

اإلصدارات املرخصة
---------------------

مدير التحرير
أنيتا باتيل

---------------------
نائب مدير التحرير

بولكينقورن اليكساندرا 
---------------------

املحرر اإلداري
جون هاسكينز

---------------------
التحرير منسق 

آيان كارلينو
---------------------

منسق
جريي كيصر

رقم الصفحة 3٤

تصميم "ذي إنتشانتمنت 
أوف اليف"، من "فور ايفر روز" 
اللندنية، ليقدم رمزًا لألمل 
والحياة والتجدد مع حلول 

العام الجديد 2018. 
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ولــد جــون ماســون يف نرباســكا ونشــأ يف مزرعــة لرتبيــة املــوايش شــرق 
لــوس أنجلــوس يف العــام ١949،  رينــو يف واليــة نيفــادا ووصــل إىل 
ــف عــىل  الــذي كان يف ذلــك الوقــت ُيصنَّ وكان مهتمــا بالســرياميك 
نطــاق واســع يف فئــة الحــرف اليدويــة وليــس الفنــون الجميلــة. لكــن 
بإصــرار يف معاهــد  فتــدرب  ليثبــط عزيمــة ماســون،  ذلــك  يكــن  لــم 
خبــريي  يــد  عــىل  الفنيــة   Chouinard وشــوينارد   Otis اوتيــس 
السريامك سوزان برتسون وبيرت فولكوس، وكان من بني الفنانني 
 Ferus القالئل الذين عرضوا أعمالهم يف معرض فريوس غالريي
التــي  Gallery الجديــد املتميــز املعــروف بعرضــه لألعمــال الفنيــة 
لــوس  يف  الفنــون  عالــم  يف  واملتــدين  الراقــي  بــني  الهــوة  جســرت 
ألول  هنــاك  ظهــرت  لوارهــول  الشــوربة  )ُعلــب  أنجلــوس. 
بــارك  أوشــن  لوحــات  فعلــت  كمــا   ١96٢ العــام  يف  مــرة 
والشــاعرية  التجريديــة  شــبه  التعبرييــة   Ocean Park
لجــون التــون(. يف العقــود التــي تلــت ذلــك أصبــح ماســون 
بأشــكاله  معروفــا  عمــره  مــن  التســعني  اآلن  يبلــغ  الــذي 
مربومــة(  وأعمــدة  وصلبــان  )رمــاح  البســيطة  الهندســية 
يف  العاديــة  الغرفــة  حجــم  يف  فــرن  يف  يحرقهــا  التــي 
أنجلــوس.  لــوس  مدينــة  وســط  بــه  الخــاص  االســتوديو 
ســُيرِبز معــرض فــردي لــه ســيقيمه يف معــرض البريتــز 
بعضــا  نيويــورك  بمدينــة   Albertz Benda بينــدا 
مــن أعمالــه مــن األعمــدة العاليــة القــوام إىل  جانــب 
الواقــع  إىل  األقــرب  األبعــاد  ذات  التماثيــل  مــن  املزيــد 

ُتــر مــن قبــل. بعضهــا  التــي يســهل وضعهــا عــىل مختلــف القواعــد ولــم 
أعــىل  يتمــدد رأســيا مثــل خياشــيم األوكورديــون، تتمطــى بســهولة إىل 
مــن قواعدهــا، وأخــرى تقــف برزانــة بســطحها الخارجــي األملــس املزيــن 
مثــل  الحقيقيــة  الغنيــة  بألوانهــا  الخطــوط.  بديعــة  متموجــة  بحــواف 
الفــريوزي واألصفــر الشــاحب املحــروق تكــرس هــذه التماثيــل ذكــرى فنــان 
املصطنعــة  املعارضــة  وتجــاوز  الطــني،  ألعمــال  الفنيــة  الحــدود  تخطــى 
للفن والحرفية، ومهد الطريق لفنانني متأخرين مثل ستريلينج روبي 

هريســش   ميــز   –  albertzbenda.com وبريرويــس. 

خذ واذهب

توازن دقيق

الصف العلوي من أقصى اليسار: 
ـِ براين  منضدة غروث Growth ل

ثورين: 58.400 ريال قطري 
patrickparrish.com - طاولة جانبية 

لوريل Laurel من لوكا نيشيتو 
ـِ دي ال سبادا : 4.198 رياال قطريا  ل

thefutureperfect.com - كرسي ون 
ست  I Sit من كالسيت آند هي 

Claste And Here: 25.915 رياال قطريا،  
أسفل: منضدة ايسينتريك من 

ـِ اغابيكاسا:  انجيلو مانجياروتي ل
suiteny.com  36.792 رياال قطريا

للمقاهي  مساحاتها  من  بعضا  املطاعم  أكرب  من  العديد  يخصص  األيام  هذه 
يتوجب عليهم يف غيابها  الذين كان  ملرتاديها،  لتقدم  يديرها طهاة  التي  املنفردة 
آلرتو  مقهى  قدم  أبريل  يف  السريعة.  املتعة  من  شيئا  للحجز،  ألسابيع  االنتظار 
لصالح  للخبائز  عرضا  نيويورك  مدينة  يف   Café Altro Paradiso باراديسو 
اتحاد بالند برينتهود Planned Parenthood أحدثت املعروضات فيه – خاصة 
ضجة   – )أسفل(  بيكويكز  ناتاشا  للطاهية  اللزجة  والبندق  الشوكوالته  كعكات 
كبرية إىل درجة أن املطعم بدأ يبيعها  )إىل جانب تورتة باسكولينا واالسربيسو( يف 
الحانة. يف كوبنهاجن يحتضن الفرع رقم ١08الذي افتتح حديثا ملطعم نيو نورديك 
New Nordic )وهو آخر املطاعم املتفرعة من مطعم نوما Noma( مقهى بسيط 
يسمى كورنر Corner يف مدخله. قبل أن تبدأ خدمة العشاء يمكن للمرتادين أن 
الشهري  الرنويجي  القهوة  النادل ومحمص  التي يصنعها  القهوة  لتناول  يتوقفوا 
تيم ويندلبو واملعجنات املبتكرة مثل الكرواسون املربومة املدهونة بقهوة كمبوشا 
أو غاروم لحم البقر املخمر. بالعودة إىل مانهاتن سيخصص ليجايس ريكوردس 
كوتريي  يسمى  ملقهى  مساحته  من  بعضا  متوقع  هو  كما   Legacy Records
بالزهور  "سيقابلونك  الشهر.  هذا  من  الحق  وقت  يف  ُيفتَتح  عندما   Coterie
والفواكه والخرب الطازج"، كما يقول ريان هاردي 
بينما  املطعم،  مطبخ  عن  املسئول  سيكون  الذي 
سيكون مارك فيورينتينو الخباز السابق يف مطعم 
عن  مسئوال   Daniel Boulud بولودس  دانييل 
حديثه  هاردي  ريان  واصل  املقهى.  يف  الرغيف 
يف  التحكم  عىل  هنا  املقاهي  معظم  "تركز  قائال: 
نسبة الكافايني. نحن نريد أن نكون أكرث باريسية 
يف أسلوبنا إذا كانت باريس تريد أن تحافظ عىل 

قهوتها العظيمة". – سام دين  

من هنا وهناك
كشكول ثقايف

قطع أثاث فنية تتحدى الجاذبية

األرض تقابل النار

في اتجاه حركة عقارب الساعة من 
أقصى اليسار: أعمال ماسون: الرمح 
المطوي، كوبالت 
)Folded Spear, Cobalt )2015( صورة 
للفنان في االستوديو الخاص به في 
لوس أنجلو+س في العام 2007 - 
الرمح المطوي، وايت 
 .Folded Cross, White )2016(

تقرير التصميم
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ماليبو وسط أحد فنادق مجموعة رنيسانس. Renaissance. بعد عقود من تشغيل 
الفخمة  املجاورة  املنازل  إىل  بالنظر  االستغراب،  يثري  بما   – الغالب  يف  قديمة  خانات 
الواقعة عىل ساحل كاليفورنيا الشهري الذي يمتد إىل مسافة  ٢7 ميال – شهد هذا العام 
نيتيف  ذا  إلـــى  باإلضافـــة  املحتشمـــــــة،   Nobu Ryokan ريوكـــان  نوبــــو  اسرتاحـــة  ظهــور 
The Native، وهو خان يعود تاريخ إنشاء املبنى الذي يستضيفه إىل العام ١947 وتم 
تجديده بتصميم مستوحى من أواسط القون املايض. )ذلك بغض النظر عن ركن متطور 
مقطورة  من  يعمل   Coffee & Waffles وافلز  آند  كويف  ملقهى  وفرع  الطعام  لتناول 
بيتيت  مطعم  يف  يعمل  الذي  ليفيبفري  لودو  ويديره  معدلة   Airstream إيرسرتيم 

ترويس Petit Trois الشهري يف لوس أنجلوس(.    
مقابل  الشهر  هذا  ُيفتتح  الذي   Surfrider السريفرايدر  إثارة  األكرث  املكان  يكون  ربما 
الشاطئ الشهري الذي يحمل اسمه. هذا نموذج آخر مجدد لنفس الخان الذي ُبني يف 
كاليفورنيا. يف  اآلن أسطوريا يف  الذي أصبح  األمواج  ١9٥٢ يف فجر مشهد ركوب  العام 
العام ٢0١٥ بدأ ماثيو غوودوين، وهو معماري نشأ عىل ركوب األمواج عىل شاطئ ماليبو 
زامبيدري  اليساندرو  وصديقهما  غوودوين،  كروثر  إيما  األسرتالية  وزوجته   ،Malibu
أُدِرج يف مؤشر  الذي   Rebelle افتتح يف نيويورك مطعم ريبيليل وهو صاحب مطاعم 

عمل  للمطاعم،   Michelin ميشيلن 
الزوجان  صمم  للمبنى.  شاملة  تجديدات 
مستخدمني  بنفسيهما  الداخيل  الديكور 
الكلس  )حجارة  خام  ومواد  خفيفة  ألوانا 
البلوط  وخشب  التيك  خشب  من  والكثري 
الضوء  معظم  بوجود  تسمح  األبيض( 
املحليون  املصممون  قام  بينما  الطبيعي، 
املسقوفة  واألِسرَّة  الكرايس  بتصميم 
جانب  إىل  للخان  خصيصا  املصنوعة 
بوغوالنفيني  قماش  من  املصنوعة  املخدات 
بالكتان  املكسوة  واألرائك   bogolanfini
املوضوعة يف مطعم السطح )بديل مرحب 
 Little Beach  به عن ليتيل بيتش هاوس
Houseعىل نفس الشارع والتابع لـِ سوهو 
فقط  واملخصص   Soho House هاوس 
املزاِرع  مع  زامبيدري  تعاقد  هنا  لألعضاء(. 
 One Gun رانش  قن  ون  مثل  القريبة 
Ranch التابعة ألليس بامفورد واملعروفة 
البسلة  )أغصان  الجودة  العايل  بإنتاجها 
يمكن  البهو  يف  بينما  أوبال(،  وريحان 
القهوة  بأكواب  يستمتعوا  أن  للضيوف 

املنزلية قبل  الطريقة  املصنوع عىل  املوز  من فرع كانيون كويفCanyon Coffee  وخبز 
الخروج إىل املاء. – جون ووغان

لمحـــــة

سوق صغيرة

حقائب اإلجازة

في اتجاه حركة عقارب الساعة من اليسار: 
حقيبـة غوتشــي Gucci: 62.802 ريال قطـــري 
gucci.com ، حقيبة سيلين Céline: 4.291 رياال 

قطريا  حقيبـــــة مجمـوعــــــة ميشيــل كـــــورس 
Michael Kors Collection: 3000 ريال قطري 

 :Versace حقيبة فيرساتشي ،michaelkors.com
32.719 ريال قطري.

مفتوح للحجز اآلن سوار الصداقة
وليندا  كول  قدم  املايض  القرن  من  العشرينيات  يف 

الذي  فريدورا  دي  فولكو  لديوك  شانيل  كوكو  بورتر 
من  خطا  أسس  والذي  الرفاهية  وحياة  املوضة  يحب 
باألحجار  املرصعة  املتألقة  بقطعه  يشتهر  املجوهرات 
األمد  طويلة  صداقة  االثنني  بني  فنشأت  الكريمة، 

يف  إيطاليا  حول  جولة  بعد  والتعاون.  باألسفار  مليئة 
العام ١93٢، وبعد أن أصبحت شانيل مولعة بلبس سوار 

حول كل واحد من رسغيها صمم لها فريدورا سوارا من املينا 
الطبيعية  بألوانها  البيض مرصعة بأحجار كريمة  بلون قشرة 
التي  الشهرية  الفسيفساء  منقوشات  من  مستوحاة  بطريقة 
تعود إىل العهد البيظنطي والتي كانا قد رأياها معا يف رافينا. 
رافينا   ســــــوار  مـــــن  جديـــــــــدة  نسخــــــة  فريدورا   بيت  يطلـــق  اآلن 
األزرق  والتوباز  والتنزانيت  بالزبرجد  املزين   Ravenna Cuff

والربيدوتيت. تعرض كل أسورة املينا للذوبان بالتسخني إىل ١.400 درجة بالضبط، 
لذلك بدت األحجار الكريمة عليها وكأنها قد ُطبعت برفق عىل ملعة لونها األصفر 
"إن    Nico Landrigan الندريجان  نيكو  شركة  رئيس  فريدورا  قال  الشاحب. 
لدى  والتخفيف  االختصار  إىل  االتجاه  ليوافق  التنحيف  إىل  أيضا  الشكل قد خضع 
الكريمة  باألحجار  مزين  متميز(  )ولكنه  واحد  سوار  يكفي  قد  التي  العصرية  املرأة 

للتعبري عن ذوقها الفني الراقي". – روزاليند باري 

سوار رافينا 
 Ravenna Cuff

223.668 رياال قطريا 
verdura.com

من هنا وهناكلمحة
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تقرير السوق

حقائب بأحزمة خصر

تصوير: مان ميدا ويوجي اوبوشي

حقائب جريئة الشكل مزينة بسحابات وحتى 
جواهر يمكن ببساطة تعليقها عىل الكتف

في اتجاه حركة عقارب الساعة من أعلى اليسار: 
لويس فيتون Louis Vuitton، السعر عند 

الطلب ، تودس Tod’s، السعر عند الطلب،  نيل 
باريت Neil Barrett: 1.471 رياال قطريا، هيرميس 

3.1 فيليب ليم  Hermès: 12.228 رياال قطريا ، 
3.1: 1.807 رياال قطريا، الكساندر وانج  Phillip Lim

Alexander Wang: 1.807 رياال قطريا، غوتشي 
Gucci: 6.534 رياال قطريا، ميشيل كورس 

Michael Kors: 540 ريال قطري.
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لمحة

تقرير السوق

حامل الشريط 
الالصق

تصوير ماري مايدا ويوجي أوبوشي

لقد تحول هذا الغرض املكتبي 
البسيط إىل قطعة فنية

في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: باباغوري 
Babaghuri، 606 ريــاالت قطريــة. هـــاوس أوف تــوداي 

House of Today، 975 رياال قطريا. بيوند أوبجيكت
 Beyond Object، 456 رياال قطريا. أنـــاذر كونتـــري

 Another Country، 117 ريال قطري. ماغنوس بيترسين 
Magnus Pettersen، 128 ريــاال قطريا. تـــوم ديكســـون

 Ayse Birsel 347 رياال قطريا. آيس بيرسل ،Tom Dixon 
وبروس هانا Bruce Hannah، 55 رياال قطريا. ماسانوري 

أوجي Masanori Oji، 858 رياال قطريا.

 B
ey

on
d 

O
bj

ec
t، 

ت
ك

جي
وب

د أ
ون

بي
ن 

 م
Ca

nt
ili

ي 
يل

نت
كا

ق 
ص

لال
ط ا

ري
ش

 ال
ل

ام
 ح

،st
or

e.
w

al
lp

ap
er

.c
om

، 
H

ou
se

 o
f T

od
ay

ي، 
ودا

ف ت
أو

س 
او

ه
ن 

 م
Sh

ut
 U

p 
ب

ت آ
شا

ق 
ص

لال
ط ا

ري
ش

 ال
ل

ام
 ح

.a
na

lo
gu

el
if

e.
 c

om
، 

Ba
ba

gh
ur

i ي
ور

اغ
باب

ن 
 م

ي
يد

حد
 ال

ق
ص

لال
ط ا

ري
ش

 ال
ل

ام
ح

ق 
ص

لال
ط ا

ري
ش

 ال
ل

ام
 ح

.a
re

aw
ar

e.
co

m
 ،A

re
aw

ar
e 

ر،
واي

ريا
 إي

ل
أج

ن 
 م

M
ag

nu
s P

et
te

rs
en

ن 
سي

تر
بي

س 
نو

اغ
 م

ن
 م

Co
nc

re
te

ت 
ري

ك
ون

ك
ق 

ص
لال

ط ا
ري

ش
 ال

ل
ام

 ح
.a

no
th

er
co

un
tr

y.
co

m
، 

A
no

th
er

 C
ou

nt
ry

ي 
تر

ون
ك

ذر 
أنا

ن 
 م

ق
ص

لال
ط ا

ري
ش

 ال
ل

ام
 ح

.a
pl

us
rs

to
re

.c
om

.m
jo

lk
.c

a 
،M

as
an

or
i O

ji 
ي،

وج
ي أ

ور
سان

ما
ن 

 م
Ih

ad
a 

ادا
ه

ي إ
س

حا
لن

ق ا
ص

لال
ط ا

ري
ش

 ال
ل

ام
 ح

.k
no

ll.
co

m
 ، 

Br
uc

e 
H

an
na

h 
نا،

ها
س 

رو
وب

 A
ys

e 
Bi

rs
el

ل 
س

ير
س ب

 أي
ن

 م
را

ست
ك

ور
ق أ

ص
لال

ط ا
ري

ش
 ال

ل
ام

 ح
.to

m
di

xo
n.

ne
t ،

To
m

 D
ix

on
ن، 

سو
ك

دي
م 

تو
ن 

 م
Cu

be
ب 

يو
ك



9ديسمبر - يناير    2018

تقرير السوق

أحذية فريدة

تصوير ماري مايدا ويوجي أوبوشي

تم تجديد الحذاء بدون ظهر ملوسم 
الخريف من خالل تطريزه وزخرفته 

عىل الطراز املغربي.
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باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: لوي 
Loewe، 2.737 رياال قطريا. ألبرتا فيريتي

 Alberta Ferretti،  3.267 رياال قطريا.. أكوازورا 
Aquazzura، 3.537 رياال قطريا.. إميليو بوتشي 

 1.186 ،Figue 1.916 رياال قطريا.. فيغ ،Emilio Pucci
رياال قطريا.. ستيوارت وايتزمان

 Stuart Weitzman، 1.551 رياال قطريا.. سالفاتوري 
فيراغامو Salvatore Ferragamo،  3.495 رياال 

قطريا.. ساناي  Sanayi 313، 3.548 رياال قطريا.
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العنترناش يجسد تاريخ قطر
يف  متخصص  قطري  ومتجر  مقهى  وتطوير  إلنشاء  خطة  وهو  العنرتناش  مشروع  فاز 
الواقع  الكهرباء  وتحديداً يف شارع  الدوحة"،  قلب  بالتجزئة يف مشروع "مشريب  البيع 

ضمن املشروع.
يعد شارع الكهرباء من أقدم الشوارع يف الدوحةالقديمة ومن أشهرها  ضمن  مشروع 
"مشريب قلب الدوحة"، وقد تم تقديم عرض تفصييل حول هوية ومفهوم املقهى املراد 
تطويره والذي أطلق عليه "العنرتناش"، وهو مسمى مستوحى من تاريخ قطر ومشتق 
من الكلمة اإلنجليزية "إنرتناشونال" ويقصد به الشاحنة القديمة التي كانت تقل عمال 
هذا  إنشاء  فكرة  وتعتمد  النفط.  حقول  يف  عملهم  مواقع  إىل  األوائل  القطريني  النفط 

املقهى عىل  بيت الشركة.

من هنا وهناك لمحة من قطر

األمنيات والحب 

اشتملت  لقطر،  الوطني  باليوم  التعليمية  املدينة  طالب  احتفل 
أوبريت  عىل  للمؤتمرات،  الوطني  قطر  بمركز  أقيمت  التي  االحتفالية، 
 600 من  أكرث  ملواهب  ثمرة  وجاء  الوطني  اليوم  بمناسبة  خصيصاً  أُنتج 
طالب، فضالً عن عروض تراثية وثقافية، حيث سلطت الفعالية الضوء 
مؤسسة  ومدارس  التعليمية  املدينة  يف  املوجودة  املتنوعة  املواهب  عىل 
دعمها  وكيفية  املجتمع،  تميز  التي  الوثيقة  الروابط  أكدت  كما  قطر، 

للدولة من خالل حماية ثقافتها وتراثها.

معرض الحديقة األندلسية
 في قطر

املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  عضو  النباتية،  القرآن  حديقة  تستضيف 
الثقافة اإلسالمية اإلسبانية،  معرض "الحديقة األندلسية" يف قطر والذي تنظمه مؤسسة 

خالل شهر أبريل املقبل يف قرية كتارا الثقافية.
وتقيم مؤسسة الثقافة اإلسالمية معرض "الحديقة األندلسية" يف العديد من البلدان حول 
العالم تعبرياً عن التعايش السلمي بني الثقافات املختلفة واحرتام البيئة والرتاث التاريخي، 

من خالل الطبيعة والحدائق.
وتأيت إقامة هذا املعرض تفعيالً ملذكرة تفاهم تم توقيعها سابقا لتعزيز التعاون املتبادل بني 
والسيدة  النباتية  القرآن  حديقة  مديرة  الخليفي،  صالح  فاطمة  السيدة  قبل  من  الطرفني 

إنكارنا غوترييز، األمينة العامة ملؤسسة الثقافة اإلسالمية بإسبانيا.
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اإلبداع حبا في الوطن

احتفاالت  الروح يف  هذه  تأكيد  القطريون عىل  الفنانون  إليه حرص  واالنتماء  الوطن  بحب  إيمانا 
الدولة باليوم الوطني يف درب الساعي، حيث قدموا بألوانهم مشاهد جمالية يف مختلف أرجاء 

الدرب.
ففي ساحة العلم الرئيسية تم تدشني جدارية بعنوان "أبشروا بالعز والخري" استلهاما من شعار 
احتفاالت الدولة باليوم الوطني لهذا العام، وشارك فيها أربعة فنانني وهم عيل النعمة ، جاسم 

الكعبي ، دانة صفر ، منال الكبييس.
أن  إىل  مشرية  الوطن،  يف  حبا  الجدارية  هذه  يف  تشارك  "إنها  الكبييس،  منال  الفنانة  وقالت 
الجدارية تتوسطها صورة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى 
وكأنه يقع يف قلب الوطن وأبنائه وحول الصورة تظهر الجدارية معالم دولة قطر سواء القديمة 

أو الحديثة" .
األماكن يف  بمثابة عمل وطني يظهر مختلف  الجدارية  أن  النعمة  الفنان عيل  ومن جانبه أوضح 
واستاد  زكريت  ومنطقة  قطر  ومؤسسة  الدوحة  ومنها   ، املفدى  األمري  لسمو  صورة  حول  قطر 
خليفة فضال عن إظهار عناصر الرتاث القطري مثل الصقور واملحامل البحرية وغريها لتجمع بني 
املايض والحاضر، الفتا إىل أنه تم استخدام األلوان الزيتية وأقالم التحديد ويغلب عىل الجدارية 

اللونان األبيض واألسود.
فيه  شارك   " البدع  "مركب  عنوان  حمل  آخر  فنيا  عمال  القطريون  املبدعون  قدم  آخر  مكان  ويف 
املنصور ، وحصة كال، حيث يقوم  النعيمي، وفاطمة  أربعة فنانني وهم عبدالله فخرو وفاطمة 

املشاركون بالرسم عىل جدارية مركب البدع الذي يستعيد الرتاث القطري يف املجال البحري.
تأيت  الوطني  اليوم  خالل  املبدعون  ينتجها  التي  التشكيلية  األعمال  أن  كال  حصة  الفنانة  وأكدت 
إىل  مشرية  جميعا،  علينا  الغايل  الوطن  لهذا  واالنتماء  الوالء  عىل  وتأكيدا  الوطن  لنداء  تلبية 
الغوص  تراث قطر يف  والصورة عن  باللون  التعبري  تراث قطر من خالل  يتناول  الفني  العمل  أن 
وأهميتها قديما، مشرية إىل أن هذا التعبري عن هذا الرتاث يف فعاليات درب الساعي جاء لتعريف 

الجمهور بأهمية الرتاث القطري.
درب  يف  والصور  اللوحات  من  مجموعة  جميلة  آل  طالب  القطري  الفنان  قدم  ثالثة  ساحة  ويف 
الساعي والتي أبدعها خالل الفرتة املاضية وفيها لوحات تحمل رموز الدولة بشكل إبداعي حيث 
الوالء  وتأكيد  الوطن  حب  من  جديدة  صورة  لتعكس  الوطن  بخريطة  الرموز  هذه  ارتباط  يصور 

لقائده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى.

روائع موسيقى
 األسد جاز 

يف  تأسست  التي  "انكوجنيتو"  الشهرية  الربيطانية  الجاز  فرقة  أقامت 
العام ١979 ليلة موسيقية مميزة خالل األسبوع األول من شهر نوفمرب 
بسينما السيارات يف حديقة سباير، قدمت خالله مجموعة من األغنيات 

واملقطوعات املوسيقية التي تمزج بني موسيقى األسيد جاز والفانك. 
منها  جعلت  الفتة  موسيقّية  برباعة  "إنكوجنيتو"  فرقة   أعمال  وتتميز 
ظاهرة عاملية بامتياز، حيث تمزج بني النغم الربيطاين وموسيقى الريجي 
واملوسيقى الالتينية أحيانا مع األلحان اآلسرة ألنماط "كلوب الند" وآالت 
النفخ املختلفة.  ويف حوار مع )يت قطر( أوضح جان بول ماونيك مؤسس 
اللغة  من  "انكوجنيتو"  الفرقة  اسم  أن  موريشيوس  يف  املولود  الفرقة 
الالتينية تعني السابح يف الفضاء، الغري معروف. حيث يأتيك الناس بال 
تعريف محدد أو أفكار مسبقة، فالفكرة هي أن أعضاء الفرقة يف تغيري 
دائم وليسوا دائما نفس املوسيقيني، حيث مر عليها أكرث من ١٥00 عضو، 
حيث تجوب الفرقة العالم خالل الـ 38 عاما املاضية. مشريا إىل أنه يلتقي 
املوسيقيني طوال الوقت ويسمعهم ليقرر ما إذا كان بامكانهم االنضمام 

للفرقة من عدمه. 
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لمحة من قطر

كتارا تحتفي  بالجاز األوروبي
بعد تظاهرة موسيقية حاشدة اختتمت النسخة الرابعة ملهرجان كتارا األوروبي 
للجاز فعالياتها وأنشطتها التي قدمت خاللها عروض موسيقية وورش عمل 

أمتعت الحضور من متذوقي وعاشقي فنون املوسيقى من كل مكان.

ثقافة وفن

كتب: كريم إمام 
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قــدم املهرجــان الــذي اســتقطب عشــاق موســيقى الجــاز العامليــة مــن مختلــف الجنســيات 
واألعمار مجموعة متنوعة من التجارب املوسيقية املتميزة من بلدان أوروبية مختلفة 
ومتنوعــة، وهــو األمــر الــذي يؤكــد ويعــزز مســاعي كتــارا للوصــول إىل مختلــف الثقافــات 

والشعوب.
يقــول د. خالــد الســليطي املديــر العــام للمؤسســة العامــة للحــي الثقــايف كتــارا: "الرســالة 
نجمــع  أن  نســتطيع  واملوســيقى  الثقافــة  خــالل  ومــن  أنــه  وهــي  واضحــة  املهرجــان  مــن 
العالــم باختــالف ثقافاتــه وباختــالف اللغــات واأللســنة، عــن طريــق املوســيقى اســتطعنا 
الرابعــة  النســخة  هــي  هــذه  األرض،  بقــاع  كافــة  مــن  العالــم  شــعوب  كل  نقــرب  أن 
للمهرجــان بعــد أن أثبتــت النســخ املاضيــة نجاحهــا، ونحــن ســعداء جــدا بوجــود ١١ دولــة 
أوروبيــة مشــاركة يف هــذا املهرجــان، بعــد أن بدأنــا يف العــام ٢0١4 بخمــس دول فقــط" 

يتــم اختيــار فــرق الــدول األوروبيــة مــن خــالل ســفاراتها بالدوحــة فهــي شــريك أســايس 
تتقــدم  املشــاركة  تــود  أوروبيــة  دولــة  وكل  كتــارا،  الثقــايف  للحــي  العامــة  للمؤسســة 

املوجــودة".  للقائمــة  إضافتهــا  ويتــم  للمؤسســة 
املهرجــان الــذي أقيــم بالتعــاون مــع أكاديميــة قطــر للموســيقى انطلــق يــوم الثامــن مــن 
١١ دولــة يف خمــس  اســتضاف  الشــهر نفســه،  مــن  الثــاين عشــر  نوفمــرب وتواصــل حتــى 
أمســيات، وهي: النمســا، وبلغاريا، وفرنســا، وأملانيا، وإيطاليا، وبولندا، والربتغال، 
وإســبانيا، وهولنــدا، ورومانيــا، وسويســرا، حيــث صدحــت جنبــات الســاحة الواقعــة 
عازفيهــا  ثقافــة  عكســت  التــي  الجــاز  موســيقى  مــن  مختلفــة  بأنــواع   ٥ املبنــى  خلــف 

الفنيــة. وذائقتهــم  وبلدانهــم 
افتتحــت فرقــة "فافــو" األملانيــة الليلــة األوىل مــن املهرجــان والتــي تأسســت يف العــام ٢009 
اللذيــن  برايتكرويتــس  فالــك  والكالرينــت  فولــكان شــلوت  الساكســفون  عــازف  يــد  عــىل 

عزفــا ســويا يف العديــد مــن الطواقــم املوســيقية.
ويقــول شــلوت إن اســم الفرقــة )فافــو( مكــون مــن أول حرفــني ملؤســيس الفريــق فالــك 

وفولــكان، وأن رســالتهم األساســية مــن املشــاركة يف املهرجــان هــي جلــب موســيقى غنيــة 
لهذا الجمهور، األمر الذي يعكس املوسيقى األوروبية، حيث يمكن أن تشعر بالتنوع 
يف موســيقى الجــاز التــي نقدمهــا والتــي تنصهــر بداخلهــا موســيقى مــن أمــريكا الجنوبيــة 
إىل أماكن متفرقة يف أوروبا بالطبع، لذا فإننا نحب أن نقدم املوسيقى للعالم أجمع، 

وأن نكــون منفتحــني حيــال الجميــع. 
وعــن مــا إذا كان هنــاك ارتباطــا الزمــا بــني املعانــاة واإلبــداع يقــول املوســيقي األملــاين: "كمــا 
هــو معــروف فــإن الجــاز نشــأ يف إفريقيــا وســافر إىل أمــريكا، ولكنــه اليــوم يف وقتنــا الحــايل 
قــد اختلــف دوره، بالطبــع هنــاك نــوع مــن املعانــاة، ولكــن عندمــا تــأيت مــن أوروبــا فــإن 
التأثــريات  وتجــد كل  األمــرييك،  النــوع  أو  الطــراز  عــن  تكــون مختلفــة  املوســيقى  نوعيــة 
أننــا نعيــش  هــو  لكــن األكيــد  مــن شــخص آلخــر،  قــد تختلــف  املعانــاة  املختلفــة، إال أن 
مــن أجــل هــذه املوســيقى، وأعتقــد أنهــا هبــة لنتمكــن مــن الســفر حــول العالــم لنعــزف 

موســيقانا الخاصــة بنــا". 
فرقــة غجيــخ  مــا قدمتــه  مــن خــالل  وذلــك  بولنــدا  مــن  بعــرض  الحضــور   وقداســتمتع 
بيوتروفسيك من مقاطع مبهرة ذات نفس عاملي حيث نجحت هذه الفرقة يف الجمع 

بــني موســيقى الجــاز والفلكلــور والحــركات الجديــدة واملوســيقى الســينمائية.
كامبــوس  فيلومينــا  اإليطاليــة  الفرقــة  فقــرات  الثانيــة  الليلــة  يف  غفــري  جمهــور  وتابــع 

"من خالل الثقافة واملوسيقى استطعنا
 أن نجمع العالم باختالف ثقافاته وباختالف اللغات واأللسنة، 

وأن نقرب كل شعوب العالم من كافة بقاع األرض"

د. خالد السليطي مدير عام الحي الثقايف كتارا

ارا
كت

ي 
اف

ثق
 ال

ي
ح

 ال
سة

س
مؤ

ن: 
 م

مة
قد

 م
ور

ص
ال



تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز14

لمحة من قطر                 ثقافة وفن 

املســرحية والشــعر،  للصــور  غــري مألــوف  لــه وتواجــد  بتناغــم ال مثيــل  الجــاز  التــي قدمــت  الرباعيــة 
التــي تعــود  تحــت قيــادة املغنيــة والشــاعرة الغنائيــة ومخرجــة املســرح العامليــة فيلومينــا كامبــوس 
أصولهــا إىل جزيــرة ســريدينيا. تــال ذلــك عــرض مــن الفرقــة السويســرية مــارك بريينــود الثالثيــة والتــي 
تتميــز موســيقاها بأفضــل صفــات موســيقى الجــاز املعاصــرة، وجالــت الفرقــة كافــة أنحــاء العالــم 
تقريبــا خــالل العشــر ســنوات املاضيــة، ويتميــز عــازف البيانــو مــارك بريينــود بمعرفتــه بنمــط املوســيقى 

العربيــة.
وهنــا يقــول الســفري السويســري يف الدوحــة ســعادة الســيد إتيــان تيفــوز أنــه اختــار هــذه الفرقــة التــي 
يعرفهــا مــن قبــل ألنــه أراد أن يقــدم شــيئا جديــدا مختلفــا للجمهــور يف قطــر، معــربا عــن ســعادته 

بــردود فعــل الجمهــور الــذي تجــاوب بشــكل جيــد مــع الفرقــة والعازفــني. 
الفتــا إىل أن املوســيقى بشــكل عــام هــي لغــة عامليــة، فليــس مــن الصعــب أن تكــون متحمســا لســماع 
موســيقى مختلفــة وجديــدة مــن أي بقعــة مــن العالــم، وهــذه هــي الرســالة الرئيســية، فنحــن نريــد 
املزيد من املوسيقى التي تمثل جسور تجمع الناس بعضهم البعض، وتدفعهم للحلم ومشاركة 

مبادئهــم وأهدافهــم. 
لتقــدم   ١997 العــام  يف  تأسســت  والتــي  الربتغــال  مــن  لوكوموتيــف  بفرقــة  الثانيــة  الليلــة  وانتهــت 
موسيقى الجاز الربتغالية الحديثة، والتي تهدف إىل استكشاف االندماج بني اإليقاعات التقليدية 
أو  اإلفريقيــة  واللمســات  الــروك  موســيقى  ملســات  إىل  باإلضافــة  املرتجلــة،  واملوســيقى  الربتغاليــة 

الشــرقية. 
أمــا ليلــة الجمعــة العاشــر مــن نوفمــرب فقــد اســتمتع الجمهــور بعرضــني مبهريــن: األول مــن رومانيــا 
حيــث قدمــت فرقــة رادو نيشــيفور رؤيــة مختلفــة وشــابة ملوســيقى الجــاز بطابعهــا الرومــاين األصيــل، 
باســتخدام البيانــو وطبــول وغيتــار وفلــوت. يف حــني تابــع الجمهــور عرضــا مميــزا آخــر ملحمــد نجــم 
الشــرق  املوســيقى  مــن  جاعــال  الجــاز  إىل  العربيــة  األلحــان  بنقــل  تميــز  والــذي  فرنســا  مــن  ورفاقــه 

أوســطية لغــة جديــدة يف فرنســا.
يقــول محمــد نجــم -الــذي أعطــى املهرجــان طابعــا شــرقيا بشــكل أو بآخــر مــن خــالل تقديــم مجموعــة 

مــن املقطوعــات املوســيقية الشــرقية املعــاد صياغتهــا- أن املقطوعــات التــي يختارهــا هــي مقطوعــات 
موجــودة يف وجداننــا وجميعنــا ســمعناها صغــارا، الفتــا إىل أنــه اليــوم موجــود يف فرنســا، وأنــه أراد 
أن يقــوم بهــذا الدمــج ليســتمع إىل املوســيقى بطريقــة أخــرى، تجعلــه ســعيدا بــأن يقــدم شــيئا جديــدا 

ليســتمتع، وأتخيــل أنــه عندمــا نســتمتع نحــن فــإن النــاس ستســتمتع بالضــرورة. 
الهويــة،  تغيــري  بــدون  الجــاز،  موســيقى  بهــا  ندمــج  عربيــة  مقطوعــات  أقــدم  أن  "قــررت  ويضيــف: 
فباملوســيقى يمكــن أن تفــي النقاشــات واإلضافــات إىل االتجــاه املطلــوب، كمــا أن األغــاين التــي تعيــد 
تقديمها البد أن تضيف إليها يشء منك، وبما أنني يف فرنسا فإن لذلك قررت الذهاب إليهم ومن 

ثــم اجتذابهــم ليســتمعوا وهــم مرتاحــني". 
ويؤكــد نجــم الــذي بــدأ مشــواره الفنــي يف فلســطني مــن خــالل التعــاون مــع مجموعــة مــن املوســيقيني 
بالطبــع  أنــه   )4 رقــم  )الطابــق  األلبــوم  تســجيل  وتــم  وأملانيــا  وإيطاليــا وفرنســا  اليونــان  مــن  األجانــب 
يشء مفيــد أن تكســب موســيقيني مــن جنســيات مختلفــة لتخلــط بــني ثقافاتهــم املوســيقية الرثيــة، 
مشــددا عىل أن أي موســيقى بها مســاحة للمزج واالنصهار، وقال إنه بدأ مع الناي ثم الكالرينيك 
فالساكسافون، لكنه تعلق بالكالرينت ألنها قريبة إىل صوت اإلنسان وبها مساحات كبرية، فقرر 

اســتكمال مشــواره معهــا، وأن يعربهــا بعــض الــيشء.   
وتقــدم بنصيحــة للموســيقيني الشــباب بأنــه ليــس هنــاك حــدود، وأي شــخص قــادر عــىل فعــل أي 

يشء والحصــول عــىل أي يشء إذا توافــرت لديــه العزيمــة والرؤيــة.  
وشــهدت الليلــة قبــل األخــرية حفلــني لفرقــة نــوا لــورا مــن إســبانيا التــي اختارهــا النجــم الشــهري بوبــي 
مكفرييــن لتقديــم العــرض االفتتاحــي لحفلتــه املوســيقية يف مهرجــان مادغــاردن، كمــا اختــريت مغنيــة 
الفريق نوا يف مهرجان نوميه للجاز يف إستونيا باعتبارها أحد أفضل أصوات الجاز الشابة يف أوروبا، 

كمــا احتلــت املرتبــة األوىل يف مبيعــات آي تيونــز ملوســيقى الجــاز عــن أغنيتهــا )أوفــوا بمــا وعدتــم(. 
املوازنــة  نجــح يف  والــذي  بولنــدا  مــن  بيوتروفســيك  غيــخ  فرقــة  إمضــاء  مــن  فــكان  الثــاين  الحفــل  أمــا 
تأثــرت  حيــث  الســينمائية،  واملوســيقى  الجديــدة  والحــركات  والفلكلــور  الجــاز  موســيقى  بــني 
أعمــال مؤســس الفرقــة عــازف الســاكس وامللحــن غيــخ بيوتروفســيك بالــرتاث البولنــدي والفلكلــور 

والبلقــاين.  والشــرقي  االســكندنايف 
وشــهدت الليلــة األخــرية حفلــني لفرقتــني مــن هولنــدا والنمســا، حيــث قدمــت نتجــام روزي مؤلفــة 
األغــاين الهولنديــة الكامريونيــة وفرقتهــا مزيــج فريــد مــن النغمــات التــي تجمــع بــني موســيقى الجــاز 
والجــذور الفنيــة الكامريونيــة. يف حــني قــدم عــازف البيانــو ديفيــد ســيكس مــن النمســا مجموعــة مــن 
مقطوعاتــه املوســيقية التــي غالبــا مــا تكــون مســتوحاه مــن نفــس املــكان ومكتوبــة فيــه ســواء كان ذلــك 
يف غرفة فندقية أو يف محطات قطار، أو عىل منت طائرة، وتسمى القطع حسب املكان التي ألفت 
فيــه.   وكان املهرجــان قــد قــّدم بالتــوازي مــع عروضــه املوســيقية املحتفلــة بالجــاز، عــددا مــن ورش 
العمــل بمشــاركة أكاديميــة قطــر للموســيقى، بحضــور أبــرز الفنانــني األوربيــني مــن أملانيــا وإيطاليــا 

وفرنســا والنمســا وهولنــدا.

" نشأ الجاز يف إفريقيا وسافر  إىل أمريكا، ولكن اليوم اختلف دوره، 
بالطبع هناك نوع من املعاناة، ولكن عندما تأيت من أوروبا فإن نوعية 

املوسيقى تكون مختلفة عن الطراز أو النوع األمرييك"

عازف الساكسفون األملاين فولكان شلوت
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في التصميم

دة
جو

ال معماري انستغرام
من خالل حبه للنحاس األصفر واألقواس واأللوان )القرنفيل( يخلق مصمم الفنون الصناعية الرويس 

هاري نورييف مساحات تبدو وكأنها مفصلة خصيصا لجماليات وسائل التواصل االجتماعي 

نورييف يقف على 
األريكة المصنوعة من 
الفيتيل والقطن التي 
صنعها لشقته في 
مدينة ويليامسبيرج. 
منضدة القهوة 1 في 2 
من مجموعته الجديدة 
من األثاث. 

لو كنت مهووسا بالتصميم وتتبع منظومة معينة من حسابات انستغرام: 
  somewhereiwouldliketolive@ و _sightunseen_@  و studioyellowtrace@
التــي  املعاصــر  التصميــم  عــن مفــردات  فكــرة  لديــك  يكــون  أن  املرجــح  أو غريهــا، فمــن 
تســتخدمها مجموعــة مــن املواهــب الشــابة. هنــاك انتشــار للنحــاس األصفــر ووجــود يف 
كل مكان لألقواس وتأثري طاغي لعقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن املايض: 
حقبــة غــرف الجلــوس التــي يقــل مســتوى أرضياتهــا عــن املســاحات املحيطــة بهــا واملقاعــد 
نــرى يف خلفيــة مسلســل  املحاريــة الشــكل ومختلــف درجــات القرنفــيل والزهــري كمــا 
إيتــوري سوتســاس  إىل  اإلشــارة  املعتــاد  مــن  وأصبــح   .Golden Girls جولــدن جريلــز 
تفســري  إلعــادة  عــام  اتجــاه  هنــاك  أن  مــن  بالرغــم  ممفيــس  مجموعــة  يف  وأصدقــاوه 
األلــوان واألشــكال الكرتونيــة التــي تســتخدمها املجموعــة واملأخــوذة مــن شــركة داي غلــو 

Day-Glo لألصبــاغ بأنهــا يشء أقــل حماســا وأكــرث مباشــرة يف تناولهــا.
يمكنــك أن تقــول إن النواحــي الجماليــة تنســجم مــع االتجــاه  العاملــي يف فــن البســاطة 
األثــاث  مــن  وتأخــذ  واملنحنيــات،  الباســتيل  بألــوان  – مخففــة  تكــون  ودائمــا  والتقليــل 
االســكندنايف ملــا بعــد الحــرب وحداثــة مــا بعــد الثمانينيــات مــن القــرن املــايض والبســاطة 
بوهــوس  مثــل  العامليــة  الفنيــة  املرجعيــات  ومختلــف  اليابــاين  التصميــم  يمثلهــا  التــي 
Bauhaus والفــن التجريــدي الــذي تقتصــر تعبرياتــه عــىل الخطــوط الرأســية واألفقيــة 

هــذا  تجــد  أن  يمكنــك  )النيوبالستيســزم(.  بـــِ  ماُيعــرف  أو  األلــوان  مــن  األدىن  والحــد 
األسلوب الفني )الذي هو مميز بقدر ما هو مجهول االسم( يف املنازل واالستوديوهات 
والفنــادق واملقاهــي يف باريــس ولــوس أنجلــوس، وبروكلــني، وبرشــلونه بنفــس القــدر 
القــرن  مــن  التســعينيات  للمؤسســات يف  اململوكــة  اإلذاعــة  بــه محطــات  نشــرت  الــذي 
املــايض النكهــات املحليــة عــرب األثــري وانتشــر بــه عــىل وســائل التواصــل االجتماعــي، وكان 

لــه يف الواقــع أثــرا يف تجانــس التصميــم.
ظهــر هــاري نورييــف املعمــاري الــرويس ومصمــم األثــات الــذي يبلــغ مــن العمــر 33 عامــا 
كأحد أســاطني هذا األســلوب. وكمعاصريه – باور Bower يف بروكلني وســتوديوبيبي 
مــا  يجمــع  فإنــه   – أنجلــوس  لــوس  يف   Etc.etera واتســرتا  ميالنــو  Studiopepe يف 
والســقوف  الســرياميك  )كســارات  املــواد  وقالمــات  املتقنــة  األصفــر  النحــاس  ملعــة  بــني 
املكشــوفة( ويعــود دائمــا إىل املنحنيــات الطبيعيــة للقــوس )التــي يقــول أنهــا تمثــل شــكل 
املــايض  يف  كان  )للتنويــه،  األلفيــة  شــعار  القرنفــيل  اللــون  واســتخدم  اإلنســان(  جســم 

يســمى هكــذا( عــىل كل يشء مــن كــرايس الفــراء إىل جــدران الحمامــات.
يف يوليــو املــايض بعــد أن عــرض مجموعتــه األوىل أثنــاء أســبوع نيويــورك للتصميــم نقــل 
شركته إىل هذه املدينة من موسكو. )انسجاما مع توجهات جيله أدار نورييف الشركة 
واآلن  وليامســبريج،  يف   WeWork ويويــرك  شــركة  مقــر  يف  مســاحة  مــن  البدايــة  يف 

بقلم اماندا فورتيني - تصوير بلين ديفيس
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الجودة             في التصميم

 ،Crosby Studios يديرهــا مــن شــقته عــىل نفــس الشــارع ولكــن تحــت اســم كروســبي ســتوديوس
وقــد اســتوحى هــذا االســم بعــد أن انتقــل إىل وســط منهاتــن بعــد تخرجــه يف العــام ٢0١4(. لــم تكــن 
روســيا بنزعتهــا القيصريــة حســب مــا يــرى البعــض املــكان املثــايل ألســلوبه الــذي ُقِصــد أال يكــون فخمــا. 
مــع ذلــك كانــت موســكو هــي املــكان الــذي بــدأ فيــه عملــه الفنــي ونفــذ فيــه العديــد مــن املشــاريع التــي 
بواجهــات  إىل مطعــم   ومســاكن خاصــة  توظيــف  شــركة  مــن  ملؤسســات  الديكــور  تصميــم  شــملت 
باألبيــض واألســود مســتوحاة مــن ممفيــس. ويف نيويــورك يعمــل نورييــف يف العديــد مــن املشــاريع 
تريبيــكا  ملطعــم  وفــرع  للموضــة  معــارض  ثالثــة  وتشــمل  اآلن،  عنهــا  يتحــدث  أن  يســتطيع  ال  التــي 
نورييــف مؤخــرا يف  بــدأ  املعمــار  نخبويــة  مــن  لتضجــره  نتيجــة  ســوهو.   حــي  TriBeCa ومقهــى يف 
تصميــم املزيــد مــن األثــاث واإلضــاءة غــري الغاليــة الثمــن وهــي األعمــال التــي يســميها "عاملــه املعمــاري 

الصغــري". 
داشــا  يســميها  )التــي  الواحــدة  الغرفــة  ذات  الصغــرية  شــقته  يف  هــذا  مــن  أمثلــة  تــرى  أن  يمكنــك 
dacha وهي كلمة روسية تعني البيت الريفي( التي تعود إىل ما قبل الحرب والتي يعمها اللون 
القرنفــيل الــذي أصبــح اآلن يعتــرب معيبــا العتبــارات ثقافيــة. هنــاك رف للكتــب مقســم إىل وحــدات 
التــي  املائــدة  مــن  بــه وحــدات  تتحــرك دائريــا مســتوحاة  الفاشســتية اإليطاليــة  املبــاين  يأخــذ شــكل 
رنــا بأحــد مكعبــات دونالــد جــود. صنــع نورييــف  تتحــرك بنفــس الطريقــة عــىل مركزهــا وكــريس يذكِّ
كالهمــا مــن صلــب غــري قابــل للصــدا  ودهنهمــا باللــون الــوردي الذهبــي. هنــاك نافــذة مشــرتكة بــني 
املطبــخ وغرفــة الطعــام عليهــا قطعــة زجــاج مــن نــوع بليكســيجالس القرنفــيل يجعــل الغرفــة مــن 

الناحيــة األخــرى تبــدو متوهجــة.   
فيمــا يخــص األلــوان ال ُيعتــرب نورييــف بــأي شــكل مــن األشــكال مــن الذيــن يمكــن أن يكــون لهــم أكــرث 
النــاس. عندمــا  مثــل  بالنســبة يل  "األلــوان  يقــول:  فهــو  األلــوان زوجــات.  أن  اعتربنــا  لــو  مــن زوجــة 
هوســه  تحــوَّل  ولكــن  عظيــم  للقرنفــيل  عشــقه  الخاصــة.  العالقــة  هــذه  أحمــي  أن  أحــاول  أحــب 
مؤخــرا إىل الزهــري – وهــو لــون ســاطع بــدون ظــالل كان مــع النحــايس األصفــر الــذي يفضلــه رمــزا 

اللــون،  زرقــاء  خزائــن  خلــف  مخفيــة  األجهــزة  املطبــخ  يف  األيــام.  مــن  يــوم  يف  القيصريــة  لروســيا 
الصنبــور واملغطــس مطليــان بطــالء املســحوق بنفــس اللــون. يف الغرفــة األماميــة املفتوحــة للهــواء 
توجــد األريكــة املنخفضــة االرتفــاع واملتعــددة األقســام والتــي ال تزيــد عــن كونهــا مســاند زرقــاء مــن 
الفينيــل عليهــا وســائد قطنيــة زرقــاء أيضــا. منضــدة القهــوة الزرقــاء املالصقــة لهــا  واحــدة مــن القطــع 
الفوالذيــة ذات الثــالث أرجــل، واحــدة مــن القطعتــني األخريــني ١ يف ٢، واألخــرى ٢ يف ١، املعــروف 
بهــا نورييــف، والتــي اشــرتاها معــرض نــوط ســو جــرنال Not So General يف غــرب هوليــوود. يف 
غرفة الطعام هناك ستة كرايس بنفس اللون والتصميم – بكل منها رجل واحدة يف شكل قوس 
ن مســندا للكــريس – موضوعــة حــول طاولــة طويلــة مــن الرخــام وزرقــاء اللــون.  ينحنــي بإبــداع ليكــوِّ
يف كل مــن غرفــة الطعــام واملطبــخ تتــدىل مصابيــح يف شــكل قــالدات ابتكرهــا نورييــف  مــن أقــالم 
بيــك Bic ذات األغطيــة الزرقــاء. "وملــاذا هــذه األقــالم بالــذات؟"، ســأل نورييــف وكأنــه يخطــب. ثــم 
يجيــب عــن ســؤاله: "أوال ألن جميــع األطفــال الســوفييت لديهــم أقــالم مثــل هــذه يف املــدارس. ثانيــا 
ألنــه لــوين املفضــل".  العديــد منــا، لنعــرتف، قــد ذهبــوا إىل املتحــف أو طلبــوا الحلــوى  فقــط للتباهــي 
يف وســائل التواصــل االجتماعــي. بنفــس القــدر يبــدو أن العديــد مــن تصميمــات الديكــور الداخــيل 
املســاحات  هــذه  ولكــن  مــن صــورة ذهنيــة مســتقبلية مســبقة.  بوحــي  ابُتِكــرت  قــد  انســتغرام  عــىل 
التــي تشــغلها مثــل هــذه التصميمــات تبــدو دائمــا خاملــة وتكتــظ أكــرث ممــا يجــب بالعناصــر وليــس 
فيهــا احســاس بالحيــاة أو التجانــس العضــوي الــذي ُيتوقــع أن يرتاكــم مــع مــرور الزمــن يف مــكان 
يؤمــه النــاس فعــال وليــس فقــط معــدا للتصويــر. شــقة نورييــف بالتأكيــد تظهــر جميلــة يف الصــورة – 
لديــه موهبــة يف تقســيم املســاحات بواســطة تغيــري ظــالل األلــوان ليخلــق بشــكل أســايس مســاحات 
تلــك  الراحــة.  بنقــص وســائل  تبــث شــعورا  الوقــت  نفــس  أطــر – ولكنهــا يف  تســتحق أن توضــع يف 
اللمسة اإلنسانية واضحة يف الكريس البالستييك األسود املصمم يدويا الذي وجده نورييف ملقيا 
يف الشارع أو سلطانية تفاح ماكلينتوش املوضوعة عىل مكتبه ألن رائحة التفاح تذكره بنشأته يف 
ســتافروبول، وهــي مركــز زراعــي يف القوقــاز. حتــى مــع كــون شــقته تســتخدم أيضــا كمعــرض – فهــو 

فيما يخص األلوان ال ُيعترب نورييف بأي شكل من األشكال من الذين 
يمكن أن يكون لهم أكرث من زوجة لو اعتربنا أن األلوان زوجات. فهو 
يقول: "األلوان بالنسبة يل مثل الناس. عندما أحب أحاول أن أحمي 

هذه العالقة الخاصة".

إلى اليسار: منظر آخر لغرفة الجلوس يظهر فيها رف الكتب المستوحى من المائدة التي 
تتحرك دائريا على مركزها وكرسي، وكالهما باللون الوردي الذهبي ومن الصلب غير 

القابل للصدا. أعلى: خزائن المطبخ مدهونة بطالء المسحوق تحت مصباح في شكل قالدة 
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يقــول: "إنهــا ليســت كموقــع عــىل اإلنرتنــت حيــث تــرى الصــور. إنهــا 
بمثابــة معــرض حــي، حقيقيــة وصادقــة".

بالنســبة لنورييــف، بصراحــة – تعتــرب تلــك الفضيلــة غــري امللموســة 
– أساســية للتصميــم الجيــد. "هــذه األريكــة"، قــال مواصــال كالمــه 
أن  الســهل  مــن  التــي  األقســام  املتعــددة  األريكــة  إىل  يشــري  وهــو 
بمعنــى  عمليــة  "إنهــا  أنــس:  لجلســة  مناســب  مــكان   أنهــا  نتخيــل 
الكلمــة، ولكنهــا مــع ذلــك جميلــة". كان هدفــه وهــو يصمــم غرفــة، 
كمــا يقــول، "هــو أن يــرتك فقــط مــا هــو مفيــد". ويشــري إىل أنــه تأثــر 
باألثـــــــاث اليابـــــــاين )خاصـــــــــة تــاداو آنــدو Tadao Ando وشــركة ســانا 
 Le Corbusier والتصميــم االســكندنايف ولــو كوربوزيــر )Sanaa
الــذي اشــتهر بتســميته للمنــزل بـــِ "ماكينــة الحيــاة". هــذه يف الغالــب 
هــي مراجــع نورييــف مــن مجموعــة فنــاين البســاطة، حتــى لــو كانــوا 
هــم أنفســهم يف كثــري مــن األحــوال ال يدركــون ذلــك. يقــول باتريــك 
باريــش وكيــل عــروض نورييــف يف نيويــورك موافقــا عــىل حقيقــة أن 
املصممني الشباب يواجهون وابال من الصور الرقمية التي تختفي 
يــرددون  النــاس  أفــكار فنيــة لديهــم: "الكثــري مــن  ن  تكــوُّ مــع بدايــة 
أشــياء ال يعرفــون عنهــا الكثــري، وهــاري ليــس كذلــك، فهــو يعــرف 

بالضبــط مــا يفعلــه".
القــرن  ملنتصــف  الحداثــة  صرعــة  يتبــع  جزئيــا،  األســلوب،  هــذا 

املــايض بالرغــم مــن زواياهــا الحــادة ويجعــل املــكان أكــرث رحابــة. إنــه أيضــا فــرع مــن شــجرة قــوى 
السوق: حيث جعلت شعبية  أثاث منتصف القرن الكالسيكيات تبدو أكرث تكلفة بالنسبة 
للمصممني الشباب الذين أجرِبوا عىل البحث عن اإللهام يف األمثلة األكرث غموضا وعتاقة. 
بالطبــع يتطلــب األمــر وجــود جيــل جديــد مــن املصممــني يســتطيع أن يــرى العقــود القديمــة 
بعــني جديــدة: هــم يف العــادة يشــاهدون فقــط األمثلــة املتفوقــة، وفقــط يف املجــالت والكتــب 
يف مقابــل، عــىل ســبيل املثــال، شــقة عمتــي مــارج  Great Aunt Marg كمــا يف روايــة هــاري 
بوتــر، ثــم هنــاك حقيقــة أن األشــكال األكــرث بســاطة مثــل القــوس ال يتطلــب املهــارة الحرفيــة 

التــي تظهــر يف التصميمــات األكــرث تعقيــدا.  
نورييــف الــذي قــى ســت ســنوات يف التدريــب يف معهــد موســكو املعمــاري يقــول أنــه انجــذب 
إىل األقــواس أوال ألنهــا "كانــت كالســيكية جــدا – رومانيــة وإيطاليــة وإغريقيــة"، وأنــه أراد أن 
يعــرف كيــف يمكنــه أن "يســتخدمها يف الحيــاة العاديــة وأن يجعلهــا جذابــة". وأنــه عندمــا 
بــدأ  يف اســتخدامها للمــرة األوىل يف العــام ٢0١4 "بــدت غريبــة الشــكل"، وأن اللــون القرنفــيل 
أيضــا بــدا لــه "بناتيــا"، وأن كل مــا يف األمــر أنــه "أحــس بــيشء تجــاه كل مــن األقــواس واللــون 
القرنفــيل".  إن مــا يصعــب معرفتــه املراجــع التــي تــدل عــىل النشــأة الروســية لنورييــف، ولكــن 
أزرق  إطــار  لــه  ملصــق  هنــاك  منزويــة.  كانــت  وإن  موجــودة  الحقيقــة  يف  هــي  املراجــع  هــذه 
القــرن  مــن  الثمانينيــات  لــه شــعبية يف  كــوري كان  لفيكتــور تســوي، وهــو مغنــي ســوفييتي 
املــايض ويســميه نورييــف "بــايت ســميث روســيا"، معلــق عــىل الجــدار الخلفــي للمطبــخ. فــوق 
األريكــة ألصــق نورييــف كتيبــا صغــريا يصــور املصلــح ســريجيوس رادونيــز أحضــره مــن كنيســة 
حيــه األورسوذكســية يف موســكو. "يف روســيا"، كمــا يقــول، "مــن املعتــاد أن تعلــق رمــزا يف 
إطــار مذهــب يف املنــزل كمــا تعلــق لوحــة فنيــة فــوق أريكــة يف املنــازل األمريكيــة". أســلوبه يأخــذ 

مــن كال الثقافتــني ولكنــه ال يلتــزم بــأي منهمــا.  
يف مكتبه يف املنزل هناك لوحة تشبه لوحة اإلعالنات دبَّس عليها رسومات آلخر مشاريعه 
التــي ســوف ُتعــرض يف معــرض ديزايــن ميامــي Design Miami يف ديســمرب. للمــرة األوىل  
الــروس البتــكار  الحداديــن  مــع  ســيلتزم نورييــف برتاثــه بصــورة مباشــرة: فهــو يعمــل حاليــا 
سلسلة من املصابيح تأخذ شكل املداخن التقليدية. التشبيك الفني جميل – انتقال واضح 
التشــبيك  بهــا  يلقــي  التــي  الظــالل  يتبناهــا، ولكــن  التــي  املعالــم  الواضحــة  البســاطة  فــن  مــن 

والتــي تشــبه أربطــة األحذيــة ال تختلــف عــن تلــك التــي تســتخدم يف انســتغرام. 
 Bronze Glow قبل أن أغادر أطلعني نورييف عىل صور لصالون تجميل اسمه برونز غلو
بــني االرتفــاع واالنخفــاض للتجهيــزات  التباينــات  بإســلوبه يف اســتخدام  صممــه يف موســكو 
الالمعــة والجــدران املتصدعــة. حمــام الصالــون مدهــون بالكامــل باألحمــر: الســقف والجــدران 
وكل يشء. يقــول نورييــف: "أعتقــد أن األحمــر ســيكون لــوين القــادم". ســألته مــا الــذي يدفعــه 
إىل لــون معــني ومتــى يعــرف أن أحــد األلــوان ســينجح معــه، أجــاب: "إنهــا مثــل أيــة عالقــة. ال 

يمكنــك أن تعــريف أبــدا قبــل أن تتعامــيل معــه".

يقول باتريك باريش وكيل عروض نورييف: "الكثري من الناس يرددون أشياء ال 
يعرفون عنها الكثري، وهاري ليس كذلك، فهو يعرف بالضبط ما يفعله".

مجموعة من األماكن 
التي صممها نورييف 

في موسكو تشمل من 
أعلى اليسار تصميم 
رقمي لشقة، مكتبه 

ومعرضه، الواجهة 
الخارجية لمطعم 

ديزينجوف 99 
 Dizengoff 99 

المستوحاة من 
ممفيس ،  غرف إجراء 

المقابالت داخل شركة 
NGRS للتوظيف.
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الجودة

اليشء املميز
يف  العالــم    Art Decoديكــو آرت  التصميــم  أســلوب  اكتســح 
كارتييــه  شــركة  لكــن  املــايض،  القــرن  مــن  العشــرينيات  منتصــف 
مــن  بعقديــن  ذلــك  قبــل  باريــس  يف  بالتحــول  بــدأت   Cartier
باليتــس  الرقــص  فرقــة  مــن  مــا،  حــد  إىل  بوحــي،  وذلــك  الزمــان 
روسس Ballets Russes للفنان سريجي دياغليف التي ظهرت 
للمرة األوىل يف مايو ١909. وقد حضر لويس كارتييه، وهو حفيد 
الفــور يف  عــىل  فوقــع  الفرقــة  إحــدى حفــالت  الشــركة،  مؤســس 
حــب الرؤيــة الفريــدة ملصمــم ديكــور وأزيــاء الفرقــة ليــون باكســت. 
لونيــة  وتراكيــب  مســتقبلية  بزوايــا  باكســت  عمــل  تمّيــز  فقــد 
وحــش  يلــف  الــذي  املشــع  األزرق  اللــون  مثــل  للغايــة،  مشــبعة 
)التــي  الراقصــني  مالبــس  مــن  كل  عــىل  املوجــود  األخضــر  البحــر 
االستشــراقية  والخلفيــات  الباليــه(،  راقصــات  فســاتني  تضــم  ال 
كان  بالطويلــة،  ليســت  بفــرتة  ذلــك  وقبــل  بالحيــاة.  النابضــة 
الفيكتــوري  الشــركة  أســلوب  عــن  بالفعــل  يبتعــد  بــدأ  قــد  لويــس 
الشــهري الــذي يضــم الدانتيــل األبيــض املعّقــد مــن املــاس والبالتــني، 
حيــث بــدأ باملــزج بــني األحجــار شــبه الكريمــة يف أشــكال رســومية 
الــالزورد واليشــم مــع  مــن  جديــدة عــىل شــكل خطــوط متعرجــة 
الزمــرد والياقــوت. وقــد كانــت تلــك األشــكال والرتاكيــب واأللــوان 
صادمــة يف ذلــك الوقــت، ومــا تــزال كذلــك بعــد أكــرث مــن قــرن مــن 
الزمــان. وإلثبــات ذلــك، ال يحتــاج املــرء إال للتمعــن يف هــذا الخاتــم 
بتصاميــم  يذكرنــا  لكنــه  جديــد  إبــداع  وهــو  الجــريء،  البالتينــي 
مــن  الخاتــم يف منتصفــه مربعــا  هــذا  الراديكاليــة. ويضــم  لويــس 
املــاس محاطــا بتصاميــم هندســية مــن الفــريوز والزمــرد والعقيــق، 
لكــن  ديكــو،  اآلرت  فــرتة  إىل  واعيــة  إيمــاءة  بمثابــة  يجعلــه  ممــا 
الصــورة  الخاتــم  بتصميــم حديــث وملســة ذكوريــة. ويتحــدى هــذا 
الحساســة لكارتييــه يف بعــض األحيــان، فهــو يمثــل قفــزة بنفــس 
قــوة تصاميــم الراقــص ومصمــم الرقــص نيجينســيك. الســعر عنــد 

هــاس نانــيس   –  .cartier.com الطلــب، 

تصوير أود لي باربي



اليشء اآلخر
الفيكتوريــة،  الزخرفــة  يميــز جماليــة  مــا  أبــرز  هــي  األهــداب  لعــل 
فاألريكــة املخمليــة ذات الحاشــية املمتلئــــــــــة مــن الخيــوط الذهبيــة 
الحقبــة.  تلــك  يف  التزيــني  يف   rococo الروكوكــو  أســلوب  تمثــل 
ويمكــن لهــذه الزخرفــة أن تعطــي أيــة قطعــة أثــاث مظهــرا فخمــا 
لكنــه رزيــن، غــري أن املصمــم الربتغــايل دانيــال دوارتــه  البالــغ مــن 
العمــر 30 عامــا أعــاد تصــور هــذه الزركشــة وأكســبها بعــدا حديثــا. 
فالكريس املدور مونا Munna الذي صممه من املخمل الرمادي 
عنهــا  يختلــف  لكنــه  الســابقة  بتصاميمــه  يذّكرنــا  الغنــي  الداكــن 
وثالثــة  بلطــف،  يميــالن  ذراعــني  يحــوي  فهــو  عديــدة.  نــواح  مــن 
صفــوف متداخلــة مــن األهــداب الناعمــة التــي تمثــل حركــة خفيــة 
فيونيــت  الفســتان  برشــاقة  املــدور  الكــريس  ظهــر  حــول  تلتــف  إذ 
الــذي   manton املانتــون  وشــاح  أو   Vionnet flapper فالبــر 
اللعــوب  الكــريس  هــذا  يوفــر  وال  الفالمنكــو.  راقصــات  تطــرّيه 
والرصــني يف آن واحــد الراحــة املرتفــة فحســب، وإنمــا يقــدم أيضــا 
ملحــة ســاخرة عــن مــدى اإلســراف يف املــايض. ١3,469 ريــاال قطريــا، 

هــاس نانــيس   –  .munnadesign.com

تصوير لويس دياز دياز
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الجودة من قطر

الغوص يف الجذور
يربز تصميم "ذي إنتشــانتمنت أوف اليف"، واملســتوحى 
اللندنيــة  روز"  ايفــر  "فــور  عالمــة  مؤســس  إبــداع  مــن 
رمــزاً  ليقــدم  الصمــادي،  إبراهيــم  التنفيــذي  ومديرهــا 
لألمــل والحيــاة والتجــدد مــع حلــول العــام الجديــد ٢0١8. 
فيمــا  الرتبــة،  يف  عميقــاً  جذورهــا  الشــجرة  هــذه  وتمــد 
ترتقــي بأغصانهــا إىل الســماء لتعــرب عــن العالقــة األســرية 
والروحيــة لألفــراد. وتكتمــل اللوحــة مــع الفراشــات التــي 
واألزهــار  واألغصــان  املتشــعبة  الجــذور  فــوق  تســرتيح 
بــني  يربــط  جســراً  تشــكل  التــي  الشــجرة  لهــذه  الوارفــة 
متعاقبــة  ســنوية  دورة  ضمــن  الطبيعــة  قــوى  مختلــف 
ومتجــددة تجســد الحيــاة بمختلــف أطوارهــا. وأخــرياً تــأيت 
القبــة الزجاجيــة لتحمــي هــذا الرمــز املهيــب وتضمــن بقائــه 

فــرداً مــن عائلــة "فــور ايفــر روز" إىل األبــد.  
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بقلم ازدهار إبراهيم

الشيء المميز



21ديسمبر - يناير    ٢٠١٨

الظــالم  اللــه متألقــا يف  الربيطــاين آش عطــا  التلفزيــوين  املنتــج  يبــدو  املســائية  الربيــع  زهــرة  مثــل 
وهــو يجلــس إىل طاولــة قصــرية يف نــادي غروشــو Groucho اللنــدين، بينمــا يشــع ضــوء خافــت 
مــن قنينــة ســينت إيميليــون Saint-Émilion عــرب شــوارع منتصــف الليــل املرصوفــة بالحصبــاء 
يف اســلينجتون مرتديــا معطــف بدلــة مخمليــة أبنوســية اللــون وهــو يف طريقــه إىل حفــل عشــاء. 
كان عطــا اللــه يــدرك أن الرمــادي  هــو لونــه املفضــل منــذ أن كان يف الخامســة مــن عمــره، حيــث 
يقــول: "أعتقــد أن اللــون الفاتــح ينــال أكــرث ممــا يســتحق مــن اإلعجــاب. ولــو كان بمقــدوري أن 
ن العالــم بلــون رمــادي داكــن وجميــل، لفعلــت، ولكنــي قــد أكــون أكــرث ســكان لنــدن مثاليــة  ألــوِّ

يف هــذه الناحيــة". 
هــذا العــزوف مــن جانــب عطــا اللــه عــن الســطوع يميــز أيضــا عملــه. وكأشــهر منتــج للمسلســالت 

 The Office الكوميديــة يف إنجلــرتا خــالل الخمســة عشــر ســنة املاضيــة ابتــداء مــن ذا أوفيــس
 People Just Do Nothing إىل بيبول جصت دو نصينج The IT Crowd وذا آي يت كراود
ــاب الذيــن يشــاركونه حبــه  يســتخدم عطــا اللــه، الــذي يبلــغ الرابعــة واألربعــني مــن عمــره، الُكتَّ
والتلفزيــون  اإلذاعــة  لهيئــة  الثالثــة  القنــاة  عــىل  ســاخر  برنامــج  يف  الجارحــة  الســوداء  للفكاهــة 
الربيطــاين يحــيك عــن مجموعــة فتيــان أجســامهم هزيلــة يف نــادي ســري. دائمــا تجــد مــادة مثــل 
هذا الفن مصدرا لها يف ارتباك عطا الله يف حياته اليومية وشخصيته املنحوسة التي يتعاطف 

معهــا معتــربا نفســه "مشــاغب قليــل الشــأن والحيلــة".  
عطــا اللــه ابــن لطبيــب وطبيبــة هاجــرا مــن القاهــرة إىل أيرلنــدا الشــمالية  عندمــا كان يف الرابعــة 
من عمره، ويعيش يف لندن منذ أن بلغ العشرين من عمره . وبالرغم من نشأته يف بيت دافئ 

في التصميم

بعد الغسق
 مصممة الديكور الداخيل فاي تووغوود تصمم منزال كئيبا مثل 

صاحبه، لكنه يضج بالحياة يف الليل.

بقلم نانسي هاس – تصوير توبياس هارفي

في غرفة الجلوس الرئيسية 
توجد منضدة طعام وشراب 

ذات سطح من الجص من 
تصميم تووغوود،  كرسي 
 Polar Lounge من بوالر لونج

يعود إلى العام 1965
من تصميم اسكو باجاميس 

وسجاد أناضولي. 
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مئل بالكراكيب مزين  بأسلوب إنجليزي جيد بجميع تفاصيله التي تشمل الطاوالت الخشبية 
يجعــل  أن  رغبتــه  يف  أن  إال  لنــدن،  مدينــة  خــارج  فليــت  املكتنــزة يف ضاحيــة  واألرائــك  الداكنــة 
لــه دفعتــه إىل الوصــول إىل مرحلــة البلــوغ قبــل األوان. حتــى بعــد  مــن ذلــك املنــزل مقــرا دائمــا 
أن وقعــت شــبكة تلفزيــون اتــش بــي أو HBO مــع شــركته رووكــت يت يف Roughcut TV عــىل 
صفقــة يف العــام ٢0١٥ ظــل يعيــش منزويــا بعكــس صديقــه ريــيك غريفيــاس الــذي اشــرتى لنفســه 
بيتــا كبــريا مــن الطــوب يف هامبســتيد، وظلــت أكــرب ممتلــكات عطــا اللــه إىل وقــت قريــب ال تتعــدى 
ســيارة أودي أي ســفن، وســاعة روليكــس ديتــون ذهبيــة زهريــة اللــون. كان يملــك شــقة يف فنــدق 

 ،St. Pancras Renaissance سينت بانكراس رينيسانس
املبني بأسلوب املعمار القوطي يف حي كينجس كروس الذي 
كان متجهمــا يف يــوم مــن األيــام. وكان أفضــل مــا يف الفنــدق 
أقــل طلــب  أن  اللــه متأخــرا  عــرف عطــا  التــي  الغــرف  خدمــات 
قــــــــــال  ١00 جنيــه، وهــو مبلــغ، كمــا  عــن  تقــل قيمتــه  أال  يجــب 

عطا الله، يعادل قيمة طبق غايل من البلوغينيز.      
حــي  مشــروع  آثــار  ظهــور  بدايــة  ومــع   ٢0١3 العــام  أخــريا، ويف 

كينجز كروس العقاري الذي طال التخطيط له – وهو عبارة عن مجمع متعدد االستخدامات 
مقــرا  وقريبــا   Central Saint Martins مارتينــس  ســينت  ســنرتال  املوضــة  كليــة  اآلن  يضــم 
لشــركة جوجــل يــو كيــه Google U.K. عــىل قطعــة أرض مهجــورة مســاحتها 67 فــدان يف مركــز 
املدينــة الــرث الــذي يحبــه – قــرر عطــا اللــه  أن الوقــت قــد حــان ليجــد مكانــا يعــربِّ بصــورة أفضــل 
عــن مكنونــات قلبــه ويتخــذه مــالذا بســيطا وكئيبــا كمــا يحــب، بالرغــم مــن انســجامه مــع الجــو 
هــذا  مــن  القريــب  الشــباب يف مكتبــه  العاملــون  الــذي خلقــه  الغالــب  والفوضــوي يف  الصاخــب 
املوقــع. فاشــرتى ملحقــا يتكــون مــن غرفتــني يف بــرج تيبســرتي Tapestry الســكني املكــون مــن ١٥ 
 Niall McLaughlin Architects طابقــا والــذي صممتــه شــركة نيــال ماكلولغلــني املعماريــة
ويقــع يف املجمــع. انتهــى العمــل يف الــربج العــام املــايض وانتقــل إليــه عطــا اللــه يف مــارس، وللــربج 

واجهــة خارجيــة واضحــة املعالــم ومرتبــة ومكســوة بطبقــة أســمنتية بلــون الطــني. 
يوجد خلف باب الشقة األسود الضخم اآلن عالم مثري ابتكرته مصممة شرق لندن املوسوعية 
فــاي تووغــوود التــي ســمع عطــا اللــه عــن االســتوديو الخــاص بهــا مــن صديــق مولــع بالتصميــم، 
كان  بينمــا  املجــال.  ذلــك  إليــه يف  يميــل  مــا  مــع  طبيعيــة  غــري  بصــورة  تتقاطــع جمالياتهــا  والتــي 
الــذي  النــوع  مــن  "لســت  نفســه:  عــن  يقــول  دائمــا  )وكان  التصميــم  بعمليــة  بالكامــل  مشــغوال 
أي  هنــاك  يكــون  "اال  يف  رغبتــه  احرتمــت  أنهــا  التصميــم  لِفــَرق  ر  ُيَقــدِّ كان  بســهولة"(  يستســلم 
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في التصميم الحلبــــــة

"لو كان بمقدوري 
ن العالم  أن ألوِّ

بلون رمادي داكن 
وجميل، لفعلت"

في اتجاه حركة عقارب الساعة من 
أعلى: تركيب لتماثيل أشجار مصغرة 
فوق الكرسي والطاولة رولي بولي 

Roly-Poly من تصميم تووغوود- 
تمثال في شكل طوطم من النحاس 

األصفر مطلي بالزنجار من تصميم 
تووغوود- في غرفة النوم، واحدة 
من لوحات تووغوود الطينية فوق 

 De La Espada سرير دي ال إسكودا
منجد بقطن مخملي من تصميم 

راف سيمونز وفاني آرونسين لشركة 
.Kvadrat كفادرات

الحلبــــــة
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غرفــا  كبــري  عقــيل  بجهــد  أن تصمــم  اســتطاعت  ذلــك  ومــع  واألشــياء"  األثــاث  مــن  تقريبــا  يشء 
ســهلة االســتخدام. اليشء الوحيد يف املدخل الخايل من النوافذ والذي يحتل مســاحة ١70 قدم 
مربــع، كان عــىل ســبيل املثــال، الطوطــم الــذي بلــغ ارتفاعــه ١6 قدمــا والــذي صممتــه تووغــوود 
والفحــم  املدافــع  برونــز  مــن  باهتــة  بظــالل  الجــص مرصوصــة ومصبوغــة  مــن  مــن مســتطيالت 

النبــايت والعــاج، وكان يبــدو كأنــه يخــرتق الســماء مثــل صــاروخ منصــوب عــىل منصــة إطــالق.
"الفكــرة الكامنــة وراء التمثــال هــي أن يــدرك الضيــوف فــورا أنهــم ليســوا يف بيئــة عاديــة"، تقــول 
بــدأت مهنتهــا كمحــــــــررة لشئــــــون التصميــم يف مجــــلـــــــة ذا ويرلـــــــــــد أوف انتـــــــــــــريــــورز  تووغــوود التــي 
الزمــان  The World of Interiors، وأصبحــت منــذ أن اســتقلت يف عملهــا  قبــل عقــد مــن 
تصمــم ِقطــع األثــاث )مثــل كــريس رويل بــويل Roly-Poly املصنــوع مــن الزاتينــج ويمثــل الجــزء 
األســفل مــن فيــل كرتــوين( والقطــع الفنيــة وحتــى املالبــس املشــرتكة بــني الرجــال والنســاء التــي 
تشــبه الســرتات. وبينمــا كان بعــض املصممــني الربيطانيــني يكافحــون املنــاخ يف بالدهــم عــن طريــق 
اللــه  مــن اإلضــاءة، ظلــت تووغــوود مثــل عطــا  كــم هائــل  باألبيــض واســتخدام  الجــدران  دهــن 
ترحــب بكآبتــه. وهــي تقــول: "دهــن األشــياء باللــون األبيــض يعنــي أن تفقــد الكثــري مــن الفــروق 
الدقيقــة التــي تــأيت مــع اإلضــاءة البارعــة التكويــن التــي تخــرتق املــكان وتتغــري مــع مــرور ســاعات 

ح األشــياء ويجعلهــا مملــة". اليــوم. اللــون األبيــض ُيســطِّ
يف حــني أنهــا ُتعــَرف بمقدرتهــا عــىل التوفيــق بــني رتــوش املعمــار الربيطــاين الكالســييك وأســلوبها 
الفنــي والعضــوي الحديــث الــذي يغلــب عليــه لــون الغســق كمــا فعلــت يف مشــروع قريــب العهــد 
حيــث علقــت مرايــا مذهبــة بالبــاروك فــوق حــوض اصطناعــي يف حمــام، كان املبنــى يف هــذه املــرة 
جديــدا وخاليــا مــن اللمســات الثقافيــة: لــم يكــن هنــاك مــكان إلفريــز الجــدران الــذي يعــود إىل 
الوحيــد،  اإلنجليــزي  األثــر  وكان  املدفــأة،  فــوق  الــذي  للــرف  وال  العــرش،  عــىل  الوصايــة  عهــد 
بالطبع، أرضيات الخشب املزخرف التي تنسجم جيدا مع الجدران املكسوة بالجص واملدهونة 
عــة بالشــمع لتخلــق ســطحا  بلــون رمــادي يميــل إىل الخضــرة تســميه تووغــوود الوحــل، وملمَّ
متعرجــا مخمــيل امللمــس. كان األثــاث يف الحــد األدىن، وكانــت جميــع الطــاوالت واألرفــف تــكاد 
اللــه: "أنــا أكــره  تخلــو مــن قطــع الزينــة، والخطــوط هندســية وال تحتمــل التأويــل. يقــول عطــا 

الهــوس يف ديكــورات املنــازل. األشــكال الغريبــة بــدون هــدف تجعلنــي أخجــل مــن مجــرد التفكــري 
اســتخدامها". يف 

التأثري الكيل كبري وبه يشء من الرسمية، ولكنه يكتسب الحيوية بفعل ضوء الشمس الصايف 
والشــاحب الــذي يتدفــق عــىل األقــل يف األيــام املشمســة مــن خــالل النوافــذ التــي يبلــغ مجمــوع 
عرضهــا ١٢ قدمــا واملنــاور الثالثــة. املناطــق العامــة تصــب يف باحــة لهــا ســقف زجاجــي مســتطيل 
حولــت تووغــوود املســاحة تحتــه إىل مــكان للتأمــل وتنــاول قهــوة الصبــاح برتكيــب خمســة أرفــف 
من الجص مخفية السنادات ومختلفة املستويات عىل الجدران عىل كل منها تماثيل ألشجار 
مصغــرة عــىل أمــل أن يعتنــي بهــا عطــا اللــه لســنوات قادمــة. يف املســاء عندمــا تتــألأل األنــوار مــن 
قنــاة ريجينتــس إىل أســفل وتبــدو املدينــة الصاخبــة تمــوج يف مشــاهد ال محــدودة يقــول عطــا اللــه 

يصبــح املــكان الخــايل مــن الزينــة بديعــا إىل درجــة أنــك ال تريــد أن تغــادره. 
بة  بالرغم من بســاطتها وهو أن كل يشء أقرب من  هناك ســبب آخر يجعل الشــقة تبدو مرحِّ
املعتــاد قليــال إىل األرض، فعطــا اللــه الــذي أصيــب بشــلل األطفــال يف طفولتــه، يســتخدم كــريس 
الــرأيس وتغيــري  املقاييــس – بالرتكيــز عــىل األفقــي يف مقابــل  التصــرف يف  متحــرك. وعــن طريــق 
نســب بعــض األثــاث بمــا يف ذلــك األريكــة والســرير – لــم يكــن يتوجــب عــىل تووغــوود أن  تضحــي 

بجمــال االســتقامة مــن أجــل تســهيل الوصــول إىل املناطــق املطلوبــة. 
واجــه فريــق التصميــم دون شــك مشــكلة واحــدة وهــي أن يجعــل عطــا اللــه يرتــاح لفــن الديكــور. 
يف املــايض كان يتجنبــه، ويقــول: "لــم أكــن أبــدا أريــد أن أصبــح واحــدا مــن أولئــك املتبجحــني الذيــن 
يصبحــون أغنيــاء ثــم فجــأة ينفقــون كل أموالهــم يف املعــارض الفنيــة مدعــني أنهــم أصحــاب ذوق 
فني". مع ذلك استطاع فريق تووغوود أن يقنعه أن يسمح لها بأن تصمم بعض القطع. فوق 
مكتبه األســمنتي صورة مكربة باألبيض واألســود لضاحية ســلوه الصناعية حيث ُصِنع املكتب، 
وعــىل رف مخفــي الســنادات قريــب مــن املكتــب توجــد تماثيــل غــري المعــة مــن الجــص مســتوحاة 
من أشكال الجوائز العديدة التي حصل عليها، والتي ال يعرض أيا منها، ويقول: "أشعر أننا 
فعلنــا مــا كان يتوجــب علينــا فعلــه، وهــو أن نجعــل املــكان مريحــا ولكــن ليــس بغيضــا، ال أحــد 

يحــب أن يصبــح أضحوكــة – بالنســبة يل لــو حــدث هــذا فإنــه ســيكون بمثابــة املــوت". 

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة من اليسار: 
كراسي CH 111 هانس 
ويغنر لشركة كارل 
هانسن تحيط بطاولة 
ألمنيوم وزينة زجاجية 
متدلية وكالهما من 
تصميم تووغوود، 
معظم األثاث والقطع 
في مكتب عطا اهلل من 
تصميم تووغوود، بما 
في ذلك نماذج تجريدية 
للجوائز التي على الرف، 
أرفف من الجص مخفية 
السنادات ُتعرض عليها 
تماثيل ألشجار مصغرة.
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الحلبـة

املزعجــة.  واملشــاعر  باملعلومــات   مليئــة   لشــور   Klamath Falls كاالمــاث"  "شــالالت  صــورة 
هنــاك، يف أرض الصحــراء العاليــة املحاطــة بنباتــات آذان الــدب الواســعة االنتشــار تقــف لوحــة 
غــري  جليــدي  لجبــل  املؤثــرة  الصــورة  كانــت  املعروفــة.  شــور  بصمــات  مــن  بصمــة  تحمــل  إعــالن 
متجانس مع املحيط الذي وضعت فيه تندفع مياهه وهي تسحب معها كل عصارات أشجار 
الهندباء املحلية. وألن هذه الصورة تتألف من صورتني إحداهما تشذ عن هذه البيئة  باملقارنة 
شة وخالدة يف الذاكرة. تمثل صورة الجبل  إىل الصورة األخرى األكرب املحيطة، أصبحت مشوِّ
الخالــدة الجمــال الطبيعــي يف أحســن حاالتــه وفقــا لــرأي املختصــني يف علــم الجماليــات يف تلــك 
حب الحقيقية أعىل اللوحة – التي كانت من نوع السحب الركامية والغيوم  الفرتة. حتى السُّ
 .Sierra Club املعلقــة – تؤكــد عــىل املشــهد الــذي ينســجم مــع شــاعرية منظمــة ســيريا كلــوب
يف  الســماء  صفحــة  عــىل  املكتوبــة  الكلمــات  بعــض  أن  ونالحــظ  اللوحــة  إىل  أخــرى  مــرة  ننظــر 
الصــورة )والتــي ربمــا تتلــف شــاعرية الصــورة ألنهــا تأمــر بــأن "نــرى أمــريكا أوال"( قــد ُكتبــت بلــون 

أزرق غــري متجانــس مــع الصــورة بواســطة خطــاط غــري معــروف ولكنــه حــاذق. 

يف أوائل السبعينيات من القرن املايض كان هناك شعور متناٍم أننا كنا نفقد الجمال الطبيعي 
ألمــريكا مــن أجــل املصالــح التجاريــة العميــاء والجشــع. كانــت جوانــب الطــرق املؤديــة إىل املــدن 
تــكاد تتكــدس عــىل  لــه مــن اللوحــات اإلعالنيــة غــري املرتبــة والتــي  مكتظــة دائمــا بعــدد ال حصــر 
بعضهــا البعــض. لــم تكــن الطــرق الزراعيــة اســتثناء حيــث ُوِضعــت العديــد مــن املناظــر الريفيــة 
الفائقــة الجمــال يف أطــر عــىل لوحــات إعالنيــة تنــم عــن الغطرســة. بعــض الواليــات ومنهــا مــني 
Maine وفريمونــت Vermont أدركــت أن اللوحــات اإلعالنيــة قــد شــوهت هوياتهــا بمحاولــة 
الرتويــج بأنهــا كيانــات ذات طبيعــة متميــزة، لذلــك ســنت القوانــني التــي تمنــع وضــع اللوحــات 
اإلعالنيــة الكبــرية. تحــرك املواطنــون الغاضبــون أيضــا – كانــوا يف الغالــب مــن الجنــس اللطيــف 
خاصــة ألن املعلنــون اعتــادوا عــىل اإلشــارة إىل املناظــر الجميلــة بعبــارة "األخــوات الجميــالت" – 
واملجموعــات الغيــورة مثــل مــن ُيســمون بلصــوص اللوحــات اإلعالنيــة يف متشــيجان كانــت تعلــن 
ُتْنَصــب عــىل  رفضهــا الصريــح للوحــات اإلعالنيــة أو تحطمهــا. كانــت اللوحــات يف ذلــك الوقــت 
أعمــدة خشــبية عــىل جانبــي الطريــق ، وكان اللصــوص يســقطون العشــرات مــن تلــك اللوحــات 

قضايا  عن الفن

البحث عن أميركا

الجمال الجامح
بقلم آني بروليكس

من وحي"الواليات المتحدة 97، جنوب شالالت كاالماث، أوريجون، 21 يوليو 1973" )1973(

يف وقت الحق من هذا الشهر سيقيم املصور ذو االثنني والسبعني عاما ستيفن شور  أكرث معارضه شمولية يف تتبع تطوره املهني عرب السنني يف متحف الفن 
الحديث يف مدينة نيويورك Museum of Modern Art. سيضم املعرض املئات من صور شور األوىل غري امللونة التي التقطها وهو يف سن املراهقة، وصوره 

التي التقطها يف الوقت الذي باع فيه أول صوره إلدوارد  ستيشني مدير متحف الفن الحديث يف ذلك الوقت، إىل صوره امللونة للطرق الريفية غري املرصوفة التي 
يضمها ألبوم "أماكن غري عادية" Uncommon Places املنشور يف العام ١98٢. يف توثيقه املُِلح والدؤوب لكل ما هو يومي وعادي استطاع شور منفردا أن يخلق 

مفردات بصرية للمعالم البارزة ألمريكا – الصور واملشاهد الجميلة واآلسرة التي ال تعترب توثيقا للزمان واملكان فحسب، بل أيضا ِسِجالَّ لحياة مضت ورغبات 
ماتت وأحالم لم تتحقق. لقد اخرتنا أربعة من أهم الكتاب األمريكان بمعنى الكلمة ليكتبوا قصصا قصرية تقوم عىل أربع من أهم صور شور التي ستظهر جميعا 

يف املعرض – وطلبنا من كاتبة أخرى وهي آنني بروليكس أن تناقش صورة لشور لها تأثري قوي عليها.
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بواســطة مناشــري الخشــب. وعندمــا تحولــت شــركات اإلعالنــات إىل اســتخدام الحديــد بــدال 
اإللهــي"  القمامــة  "مقلــب  ِكتــاب  صــدم  فعاليــة.  ذات  غــري  املناشــري  أصبحــت  الخشــب  عــن 
God’s Own Junkyard املنشــور يف العــام ١964 للمعمــاري 
ســاطعة  لنمــاذج  بصــوره  القــراء  بليــك  بيــرت  النيويــوريك 
للتشــويه. ولكــن اللوحــة التــي تظهــر يف هــذه الصــورة لــم يكــن 
من املرجح أنها معرضة لخطر املناشــري ألن املنظر بالنســبة ملن 
القاحلــة  املعشوشــبة  الخلفيــة  مــن  أكــرث جمــاال  يــدري كان  ال 
التــي تغطيهــا اللوحــة. مــا يــزال الكثــريون يعتقــدون يف العــام ١973 أن الصــور املنفــردة تحــيك 
قصصا، ولكن صورة شــور ال تحيك أية قصة، بل تثري اســئلة ال إجابات لها. ما الذي تقوله 
هــذه الكلمــات املطبوعــة فعــال ومــن الــذي طمــس معاملهــا وملــاذا؟ أحــد أكــرث املناظــر الطبيعيــة 

تصويــرا يف أوريغــون جبــل هــود Mount Hood. هــل ُتظِهــر اللوحــات اإلعالنيــة جبــل هــود 
مــع بحــرية تريليــوم Trillium Lake يف صــدر الصــورة؟ أم أنــه جبــل آخــر؟

تظهــر  عــىل مســافة  العالمــات.  عــن  باللوحــة  يحيــط  الــذي  املشــهد  املشــاهد يف  عــني  تبحــث 
مبــاين مــزارع املاشــية. نحــن ننظــر إىل الســياج، فهــو قــوي ومبنــي جيــدا بطريقــة غــري عاديــة، 
ســبعة صفــوف مــن الســلك الشــائك وأعمــدة بُســْمك 8 × 8. مثــل هــذا الســياج القــوي يــدل 
البايســون، وقــد  ثــور  نــوع  عــىل أن الحيوانــات يف هــذه املنطقــة مــن أمــريكا ربمــا تكــون مــن 
نعــرف بالَحــَدس أن صاحــب املزرعــة فخــور بســياجه، وفخــور بأنــه يربــي البايســون بــدال عــن 
األبقــار العاديــة، وربمــا يكــون فخــورا أيضــا بــأن لديــه جبــل بــركاين مركــب. ولكــن كــم كان 
ســيكون أمريكيــا بصــورة مدهشــة أن يكــون لــه جبــل مونــت هــود الحقيقــي وليــس جبــال عــىل 
بعــد ٢٥0 ميــال إىل الشــمال، يــل مباشــرة خلــف اللوحــة اإلعالنيــة – نصــر للتزييــف غــري املقِنــع. 

الفتــاة تريــد نظــارات شمســية وهــي تعــرف كيــف تحصــل عليهــا، فهــو ســوف يدخــل إىل املتجــر 
يراقبــه  وبينمــا  الخطــة،  مــن  كجــزء  البعــض  بعضهمــا  يعرفــان  ال  أنهمــا  ويتظاهــران  قبلهــا،  
صاحــب املتجــر مقطــب الجبــني تقــوم الفتــاة بالســرقة. تقــول الفتــاة مبتســمة قليــال: يبــدو أن مــن 

مشــاكل. ورائــك 
هــو ممثــل. قــام بــدور مشــاغب يف تمثيليــة يف الســجن، صديــق مجهــول يف مسلســل جــود تايمــز 
Good Times. غــدا ســيؤدي دورا يف مسلســل عــن حقبــة العبوديــة. كل ممثــل يعرفــه ســيكون 

هنــاك يحمــل أتعــس الوجــوه. إنهــا فرصــة العمــر.
داخــل املتجــر يقلِّــب املالبــس املعروضــة، يأخــذ قميصــا، يرفعــه، يتظاهــر بأنــه يتفحــص قماشــه 

الحريــري. صاحــب املتجــر يراقبــه مــن عــىل بعــد أقــدام.
بــني  مــا  شــخصا  تشــبه  مراقبــة.  دون  الشمســية،  النظــارات  أمــام  تقــف  املتجــر.  الفتــاة  دخلــت 
مارســيا برانــديMarcia  Brady وإحــدى فتيــات مونســون غــريل Manson girl. هــو يدخــل 

غــادرت. قــد  هــي  تكــون  يخــرج  القميــص، وعندمــا  القيــاس ويجــرب  غرفــة 
يف الخــارج عــىل شــارع ال بريــا La Brea تغــريت اإلضــاءة. مــن الــذي قــال أنــه ليــس هنــاك مواســم 
هنــا فقــد أخطــأ. يســتطيع أن يشــم رائحــة بدايــة الصيــف. يجــوب الشــوارع بحثــا عــن الفتــاة، ويمــر 

عــىل محطــة شــيفرون إىل املــكان الــذي ركنــا فيــه الســيارة، إنهــا هنــاك تجلــس عــىل املقعــد الخلفــي 
وهــي تلبــس النظــارات املســروقة. 

عندمــا كان صبيــا يف السادســة مــن عمــره أخــذه أبــوه بالســيارة 
إىل نيويــورك يف زيــارة أثنــاء عطلــة نهايــة األســبوع. لــم ينــس أبــدا 
أول منظــر يــراه مــن تلــك املدينــة، والطريقــة التــي نمــت بهــا أمــام 

عينيــه، كومــة مــن املجــد والقمامــة.
أنجلــوس.  لــوس  فيهــا  رأى  مــرة  أول  يتذكــر  أن  اآلن  يحــاول 
العلكــة  وأغلفــة  الزجــاج  عــىل  واألوســاخ  البــص  رحلــة  يتذكــر 
تحــت قدميــه ولكنــه ال يســتطيع أن يتذكــر وصولــه وأول منظــر 

رآه لهــذا املــكان. فقــد تســلل املــكان إليــه، وهــو الــيشء الــذي لــم يالحظــه إال بعــد أن صــار داخلــه، 
بلــون الحلــوى. املــرور وســيارات  املــكان صــار داخلــه، حْشــد مــن لوحــات  أو أن 

يركــب الســيارة ويجلــس إىل جانبهــا. هــي تقــول أنهــا جائعــة، وتتســاءل مــا إذا كان بإمكانهمــا 
ل الســيارة وهــو يفكــر يف الغــد، عــن تجربــة أداء  أن يذهبــا إىل مطعــم بينكــس Pink’s. هــو يشــغِّ

املشــهد التمثيــيل. مليــون إىل واحــد هــي نســبة أن يختــاروه كعبــد.

رواية بروليكس 
األخيرة "باركسكينز" 
)سكرابنر(، ُنِشرت في 

العام 2016.

رواية سينا "ناس جدد"
"New People" 

 دار ريفرهيد للنشر 
 Riverhead Books

ُنِشرت في أغسطس من 
هذا العام.

راقبني
بقلم دانزي سينا 

مستوحاة من "شارع بيفيرلي بوليفارد وشارع ال بريا، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 21 يونيو 1975" )1975(
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دولــة  يف  قديمــة  ســيارة  يف  بالكامــل.  فتحــت  الســيارات  نوافــذ  كل  إم،  إف  إذاعــة  يف  ماكلــني  دون 
أزرق. قــايس،  النهــار  جديــدة. 

يوقف املحرك، ويخرج ليتنفس قليال. يفتح الباب وتتبدد الطاقة الكامنة يف الشجار بسرعة، 
أخــذت منهمــا إىل جانــب أصواتهمــا، الكلمــات التــي انطلقــت متعــرثة منــذ دقيقــة لتنشــر أمواجــا 
الحــدث  الــوادي،  داخــل  طريقهــا  يف  وهــي  والحــب  الخــوف  مــن 
التاريخــي لخالفهمــا األول يســافر اآلن خارجــا يف جميــع االتجاهــات 
مــرة  تتقســم  عنهمــا  صــدرت  التــي  األصــوات  الكــون،  نهايــات  إىل 
األقــدام  مئــات  بعــد  عــىل  مــا  مــكاٍن  يف  تتحطــم  أن  إىل  مــرة،  بعــد 
إىل األســفل عــىل الصخــور، يف فيــض مــن االهتــزازات تحيــط باملــكان.

إذا  مــا  ويفكــر  وينظــر،  فوقــه  مــن  يميــل  الدرابزيــن،  نحــو  يمــيش 
كانت قلقة من أنه قد يفعل شيئا غبيا. يف الوقت املناسب ينفتح 

بابهــا اآلن، تخــرج وبهــدوء تجلــس بجــواره.
الرجل الذي يف الصف أحمق.  -

فات األوان قليال عىل ذلك.  -
أنا آسفة. كنت ... أن يضربك.أ  -

ب شريحة يف كتفه. أنت متزوجة من رجل مركِّ  -
لقد تزوجت رجال جيدا.  -

كان عيلَّ أن أكون أذىك من ذلك. هناك. ال أستطيع أن أدعهم يروين وأنا غضبان.   -
هنــا. يحبوننــا  ال  إنهــم 

هل عرفت ذلك اآلن فقط؟   -
يفتح الخارطة، يفردها عىل غطى املحرك، يمرر أصبعه عىل طريقهما إىل الجنوب والجنوب 
وتلــك  أرفــع  إىل مســارات  يتفــرَّع  الواليــات  بــني  الطريــق  يمثــل  الــذي  الغليــظ  الخــط  الشــرقي، 
تتقطــع إىل نقــاط متوســطة أو حتــى صغــرية خــارج طــرق الواليــة. انهمــا يف مــكان مــا بــني تلــك 

النقــاط.
لــم يأخــذين إىل أي مــكان. يضحــك. تضــع يدهــا  أيــن ســتذهبان يف شــهر العســل؟ أوه! زوجــي 
خــالل  لهــا  حصــر  ال  مــرات  ذلــك  ســتفعل  عنــه.  التوتــر  تزيــل  برفــق،  تضغطــه  رقبتــه،  خلــف 
األنابيــب  جميــع  بــني  يدهــا  اآلن،  مــن   ٥3 بعــد  املستشــفى،  يف  ســتفعله  القادمــة.  الســنوات 
والصفري واألجهزة، تتســلل تحت الوســادة لتمســك بمؤخرة رأســه، محاولة أن تمنحه لحظة 

الراحــة. مــن 
بيــت فيهــا، اإلجابــات عــىل االمتحــان، مفتــاح خارطــة  مــع كل  أغنيــة طويلــة – اغيظهــم  هــذه 
أرضــه الجديــدة. ســوف يقضيــان نصــف القــرن التــايل وهمــا يحــاوالن العــودة إىل هــذه النقطــة، 
مــن  بعــد ســبع ســنوات  ليلمحــا األرض يف األســفل.  بمــا يكفــي  الكــورس يرفعهمــا  ثــم  الكــربي 
بعــد ســبعة  قلــة حجمــه.  الوجــه ويف  يشــبهه يف  ولــد  ملولــوده األول،  األغنيــة  اآلن، سيشــغل 
وعشــرين ســنة مــن اآلن، سيســتمع ابنــه إليهــا عندمــا يقــود ســيارته عــىل الطريــق الواصــل بــني 
الواليــات، مــع صديقــة ولــدت يف مدينــة تربــي األبقــار تقــع قبــل اثنــا عشــرة مخرجــا مــن الطريــق 
إىل الخلــف مــن هنــا. بعــد خمســة وأربعــني ســنة مــن اآلن، رجــل مســن، سيســتمع إىل هــذه 
األغنية، للمرة األلف، ويتذكر األصوات املنحفضة منها، نغمات سرية، كانت مختبئة، كان 

عليــه أن يســتمع إىل األغنيــة كلهــا، بمــا يف ذلــك هــذه النغمــات.
عادا إىل السيارة. تقبِّله، وهو يشغل السيارة.

التأمل في حقبة جيولوجية أثناء تناول طبق 
من فيليه السمك تحت سماء صحٍو

بقلم تشارلز يو

مستوحاة من "شارع يو إس 89، أريزونا، يونيو 1972" )1972(
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 Yu مجموعة قصص يو
"متأسف وشكرا" 

 Sorry Please Thank You
)فينتيدج Vintage(، ُنِشرت 

في كتاب ورقي الغالف

الحلبـة             قضايا  عن الفن
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جميــع األشــياء التــي تكســرت ُوِضعــت أمــام الســاحة تحــت صنــدوق القمامــة. ليــس هنــاك فنــاء 
خلفــي بمعنــى الكلمــة ولكننــا نســمي املســاحة التــي يف الشــارع أمــام املنــزل الفنــاء األماميــة بنفــس 
القــدر. لــم تكــن قمامــة، كانــت فقــط أشــياء مكســرة، وأيــن يفــرتض أن تذهــب؟ َذَهبــْت أســفل 
صنــدوق القمامــة. جــدي رفــض أن يأخذهــا إىل مقلــب القمامــة. يقــول: ملــاذا أشــغل روزي بمثــل 

هــذا العمــل غــري املجــدي؟
لســت  تمامــا،  جميلــة  ليســت  هــي  تقــول:  أغنيــة  مــن  ســيارته  عــىل  روزي،  االســم:  هــذا  أطلــق 

دا دا  دا  دا  دا  تمامــا  صغــرية 
األشــياء:  هــذه  مــن  تخلصنــا  لــو  النباتــات  بعــض  فيهــا  تــزرع  حديقــة  تصنــع  أن  تســتطيع  أمــي 
القمامــة  صنــدوق  ســُيزال  ورود.  أيضــا  ربمــا  أيضــا.  جميلــة  زهــور  ربمــا  ذرة،  قــرع،  طماطــم، 

رائعــة.  الســاحة  وســتصبح 
"أيــن ســتضع الصنــدوق إذن؟ يقــول جــدي. "ليــس هنــاك مــكان نضعــه فيــه عندمــا ال يكــون هنــاك 

حاجــة إليــه".
مشــكلة  دائمــا  تواجههــا  عليهــا  تثنــي  تــزال  مــا  التــي  الحديقــة  تلــك  عــىل  أمــي  تحصــل  عندمــا 
الصنــدوق. ظــل الصنــدوق هنــاك منــذ فــرتة ال أتذكــر أولهــا، وهــو متــني ومثبــت بقــوة عــىل األرض. 
بعــد  قبــل.  مــن  أبــدا  يتزحــزح  لــم  الصنــدوق.  يتزحــزح  هنــا ال  الغبــار  ويثــور  الريــاح  تهــب  عندمــا 
دائمــا  وكان  ال،  أم  قــد صمــد  الصنــدوق  كان  إذا  مــا  نــرى  أن  هــو  نعملــه  أول يشء  العاصفــة 
صامــدا. أمــي تلــف َعَلمنــا الصغــري يف كيــس بالســتيك حتــى ال يتمــزق بفعــل الريــاح ولكنــه يتمــزق 

مــع ذلــك. لقــد توقفــوا عــن شــراء أعــالم جديــدة.
أقول: "أعتقد أن هناك ثعابني تحت الصندوق".

، وال يشء آخر عىل كل حال". تقول أمي: "إنها ال تأيت إيلَّ
"من األفضل أال يأيت إيل يشء".

أقول: "يف بعض املرات تأيت".
تقول أمي: "أكيد، من األفضل أال تأيت".

الثعابني ذكية. إنها تعرف أن الشارع ليس بيتا لها.
األرض خــارج املدينــة تبــدو خاليــة دائمــا، وهــي فعــال كذلــك. 

ليس األمر أنني فقط ال أرى شيئا هناك. أمي قلقة بشأن خيايل. إنها تعتقد أنه يجب أن يكون 
يل خيــال وقلقــة أال يكــون يل.

تقول أمي: "الخيال يجرفكم يا أطفال حتى تكربوا، إنه يجعلكم تقضون اليوم".
أقول: "أنا ال أحتاج إىل جليسة أطفال".

تقول أمي: "بالطبع ال تحتاجني، أنا أتحدث عن الخيال، هو يشبه الصديق".
لكني أشعر أن عقيل متشابك ومتصلب.

حتى جدي وروزي لم يعودا يرغبان يف الذهاب إىل تلك األرض القاحلة.
سألت: "هل كان هناك يشء يف يوم من األيام؟".

"آه، نعم"، تقول أمي، "الكثري من األشياء الجميلة".

وليامز Williams: "االمتياز 
عة"  الزائر: قصص جديدة ومجمَّ

 The Visiting Privilege:
 New and Collected Stories
Vintage((، ُنِشر في كتاب 
بغالف ورقي في العام 2016

تملُّكها
بقلم جوي وليامز

مستوحاة من "وينسلو Winslow، أريزونا، 19 سبتمبر 2013" )2013(
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قابلــت املــرأة يف متجــر مكرونــة عــىل شــارع  مولبــريي Mulberry بــني ُنــُزل ودار لتجهيــز املــوىت. 
يف الخــارج مــر جمــع مــن الرجــال والنســاء  يلبســون الســواد  مــن أمــام املتجــر. لقــد تــويف رجــل 

مســن – يمكننــي أن أخمــن ذلــك مــن الرايــات املكتوبــة باللغــة الصينيــة.  
سأل صديق لصديق يل عما إذا كان بإمكاين أن أقابل املرأة التي كانت تحتضر بسبب إصابتها 
بالســرطان، ومــا إذا كانــت تلــك املــرأة تحــب أن يســمع قصتهــا أحــد. لــم اعــرتض ألننــي لــم أكــن 
أعــرف كيــف أعــرتض. لــم تكــن هــذه هــي املــرة األوىل  التــي أقــوم فيهــا بذلــك، وذلــك لــم يجعلنــي 
شخصا متعاطفا، وال جيدا. ولكن لطيفا. نعم، أنا كنت واثقا من ذلك، فالحياة ال تكون يف 

العــادة لطيفــة مــع اإلنســان، ســواء كان يحتضــر أو لــم يكــن. 
بــدون  زواج  القطــة،  فقــدان  الطــالق،  الســرطان،  العكــيس.  بالرتتيــب  قصتهــا  املــرأة  حكــت 
إنجاب، العمل بعد العودة من املدرسة يف مطعم متخصص يف توصيل الوجبات كان يديره 
والدها إىل أن اشرتاه من مالكه. وأمها، التي هجرت منزل الزوجية عندما كانت هذه املرأة يف 
الشهر السادس من عمرها، ولم يرها أحد بعد ذلك أبدا. كان وقتنا محدودا، لذلك أهملت 

التفاصيــل غــري الهامــة يف حكايتهــا. 
أعتقــد بعــض أقربــايئ أن والــديت انتحــرت، قالــت املــرأة. آخــرون اعتقــدوا أنهــا هربــت مــع رجــل 

آخــر. كنــت دائمــا أعتقــد أنهــا ماتــت إىل أن رأيــت هــذا، وناولتنــي صــورة.
تمعنــت يف الصــورة، وشــعرت بالزعــر مــن منظــر أولئــك املتفرجــني، مأخــوذًة باهتمامــي كفنانــة 
بفنــان آخــر. لــم أكــن أحــدى املعجبــات بـــِ آنــدي وارهــول، ولــم أكــن واثقــًة حتــى مــن أن املــرأة كانــت 
تعــرف مــن هــو. لقــد وجَدْتهــا يف موقــع عــىل اإلنرتنــت متخصــص يف جمــع وعــرض صــور األحيــاء 

الصينيــة، كمــا أوضحــت. لقــد نشــأْت يف حــي صينــي. 
أشــارْت إىل حافــة الصــورة، وقالــت: "أنظــر، عندمــا رأيــت هــذا بحثــت عــن ألبــوم والــدي القديــم. 

كان فيه صورة ألمي وعليها بالتحديد ذلك املعطف وتلك القبعة يف العام ١96٥. كانت حامال 
بي يف شــهرها الرابع".

حاولــت أال أزفــر. الخيــال، كنــت أريــد أن أقــول، بطــة مــن املطــاط، ثمنهــا عشــر ســنتات. يمكــن 
للجميــع أن يشــرتوها.  

"أال تصدقينني؟"، سألتني املرأة.
اشــرتت أمهــا القبعــة مــن محــل لبيــع املالبــس والبضائــع املســتعملة قبــل أن تبــدأ قصــة حبهــا مــع 
الرجــل اآلخــر. لــم يكــن لديهــا مــا تخفيــه يف ذلــك الوقــت، ولكنهــا كانــت تحــب أن تــرى وجههــا يف 
ظــل القبعــة – ربمــا لتنــزوي حتــى إىل ذاك الحــد عــن العالــم. الرجــل الــذي كان معهــا نــدم عــىل 
قــراره بــأن يتنــاول عشــاء متأخــرا قبــل أن يغــادر املدينــة يف تلــك الليلــة. فقــد تطفــل عليــه أحدهــم 
بكامــريا وحــول جلســتهما يف مطعمهمــا املفضــل لتنــاول الطعــام إىل غــري صالحهمــا، وجعــل 

مثــل  رايــة،  عــىل  اآلن  يقــف ضدهــا. حبهمــا مكتــوب  الرجــل 
اســم رجــل ميــت. ال يحــدث يشء جيــد بعــد منتصــف الليــل. 
وال يحــدث يشء جيــد أبــدا لرجــل مثلــه يســرق زوجــة رجــل 

آخــر ثــم يفقــد رغبتــه فيهــا.  
يمكننــي أن أســتمر يف حكايــة قصتهمــا إىل أن يفــرق بينهمــا 

املــوت أو القــدر.
املــرة  وهــذه  أخــرى،  مــرة  املــرأة  قالــت  تصدقنــي"،  ال  "أنــت 

كانــت تعابــري وجههــا مخيفــة. وواصلــت كالمهــا: "أنــِت قــرأِت كتبــا أكــرث ممــا أفعــل أنــا، وأريــدك 
أن تخربيني. إذا كانت أمي َعَدماً، ملاذا إذن ال تكون أية امرأة يف أي مطعم هي؟ أين يمكن يف 

غــري مثــل هــذا املــكان أن أجدهــا يف جميــع أنحــاء العالــم؟  

بعد منتصف الليل
بقلم ييان لي

من وحي "1:35 صباحا في مطعم تشاينا تاون Chinatown Restaurant، نيويورك، نيويورك" )1967-1965(
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ـِ لي، "صديقي  أول مذكرات ل
العزيز، فروم ماي اليف أي رايت تو 

يو إن يور اليف
 Dear Friend, From My Life I

Write to You in Your Life
 ،)Random House راندوم هاوس( 

ُنِشر في فبراير.

الحلبـة             قضايا  عن الفن
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قضايا فنية 

قطر دعمتني وربطتني
 بالحراك الثقافي

التقت )يت قطر( شريين نشأت الفنانة البصرية اإليرانية بعد حديثها أمام الجمهور يف دار أوبرا كتارا، وبعد عرض فيلمها 
)البحث عن أم كلثوم( ضمن مهرجان أجيال السينمايئ يف نسخته الخامسة، كانت بحق نجمة املهرجان املتألقة، وهي من 

الوجوه العاملية دائمة الرتدد عىل الدوحة. 

حوار: كريم إمام

29

الفنانة شيرين نشأت تتحدث أثناء 
مهرجان أجيال السينمائي



تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز30

في التصميمالحلبــــــة

أعتقــد أننــي إيرانيــة بشــكل أســايس، حتــى لــو لــم أعــد إليــران، فهــذا ال يعنــي أن هويتــي ســلبت 
مني، لذا أشعر بأنني إيرانية، وأيضا شرق أوسطية، ثم أشعر بأين أمريكية، إال أن جزءا أكرب 
منــي ينتمــي لهــذه املنطقــة مــن العالــم، ومــن ثــم للغــرب، وعندمــا أكــون هنــا وتحديــدا يف قطــر 

أشــعر بأننــي يف موطنــي، أشــعر بالحيويــة والســعادة. 
يف الغــرب أعــاين بشــكل أكــرب، لــذا فــإن هويتــي ليســت نابعــة مــن هنــاك ولكننــي تعلمــت العيــش 
تــرى  وأيــن  الهويــة،  حــول  ســؤايل  عــىل  نشــأت  ردت  هكــذا  هنــاك  االســتمتاع  وتعلمــت  هنــاك، 

نفســها. 
دائمــا مــا تركــز هــذه الفنانــة البالغــة مــن العمــر 60 عامــا -التــي تقيــم خــارج بالدهــا منــذ العــام ١996 
إذ أن عملهــا قــد يثــري املتاعــب يف إيــران- يف أعمالهــا املصــورة عــىل النســاء وحياتهــن واملخاطــر التــي 

يواجهنها باســتمرار.
 تركــز الفنانــة اإليرانيــة األمريكيــة عــىل مقاومــة املــرأة للجــدران املرفوعــة بوجههــا يف إيــران، وعــن 
التمــرد عــىل االســتبداد يف بلدهــا ويف العالــم العربــي. وحــول تأثــري هــذا الشــعور بالغربــة والســري 
يف أكــرث مــن طريــق عــىل رؤيتهــا الفنيــة تقــول نشــأت: "أعتقــد أنــك محــق تمامــا، فالقــرارات التــي 
تتخذها حيال أعمالك الفنية وماهية مشاريعك املستقبلية تتأثر بمجتمعك ومكان تواجدك، 
بــدأت العيــش يف مصــر وبــدأت التواصــل مــع مجتمــع مختلــف تمامــا مــن النــاس، فقدمــت نوعــا 
مختلفــا مــن األعمــال الفنيــة، فاألمــر حقيقــة ال يتعلــق فقــط بهويتــك كفنــان، وإنمــا بهويــة مــا 
هــو  الوقــت، وموطنــي  فيــه معظــم  تعيــش  الــذي  املــكان  بتغــري  يتغــري  والــذي  فــن،  مــن  تقدمــه 
عــىل وجــه  أعرفــه  ذلــك وال  أخمــن  أنــا  نيويــورك،  هــو جمهــور  األســايس  نيويــورك، وجمهــوري 
الفنانــني،  كافــة  عــىل  وتؤثــر  تنعكــس  العوملــة  فكــرة  أكــرث وضوحــا  "بشــكل  وتضيــف:  اليقــني". 
أبــدا يف  ليــس  الوقــت ويقــدم أعمــاال فنيــة يف أماكــن مختلفــة،  وكل مــن أعرفــه يســافر طــوال 
مــكان واحــد، وهــذا الســلوك الرتحــايل أصبــح جــزءا مــن حقيقــة كونــك فنــان أو صانــع أفــالم، 
عــىل ســبيل املثــال منــى حاطــوم هــي مــن فلســطني ترعرعــت يف لبنــان، وعاشــت يف لنــدن وتعمــل 
يف املكســيك، فهــذه الحقيقــة بــدوام هجــرة الفنــان وكونــه دائــم التنقــل والرتحــال أصبحــت أمــر 
اعتيادي، وبالنسبة يل لم تعد جديدة، املشكلة معي أكرث استفحاال ألنني يف املنفى، وبالتايل 

هــي ليســت خيــار".
وتستطرد نشأت قائلة: "البشر بشكل عام هم نتاج الظروف التي يتواجدون فيها، فأنت مثال 
ولــدت مصريــا عــىل أرض قطــر، وبالتــايل تتأقلــم مــع الوضــع، وأنــا لــم أخطــط أبــدا لحيــايت، فقــد 
اتخــذ والــدي قــرارا بــأن يمنحنــي الحيــاة ألكــون هنــا، ثــم أن الثــورة لــم تكــن متوقعــة أو مخطــط 
لهــا، فــكل مــا حــدث لــم يكــن يل فيــه خيــار. إال أن الــيشء املبهــر بالنســبة لنــا كبشــر هــو أننــا دائمــا 
نتأقلم، فليس لدينا خيار، بالطبع قد ُنفضل يشء عن آخر، فأنا أفضل أن أكون يف نيويورك 
فــإن  ولكــن عمومــا  أمــريكا،  أعيــش يف وســط  أن  أســتطيع  لــن  نرباســكا، ألين  أكــون يف  أن  عــن 
ظــرويف الحياتيــة لــم تحــدد مــن قبــيل، وإنمــا تــم تحديدهــا مــن خــالل السياســة وخيــارات أبــي، 
وقــد اســتفدت منهــا قــدر املســتطاع. أعتقــد أن الســفر إىل أماكــن مختلفــة أصبــح متعــة بالنســبة 
يل، وحقيقــة امكانيــة الذهــاب إىل املغــرب والشــعور بنــوع مــن العالقــة املميــزة، أو أن أذهــب إىل 
مصــر وأشــعر بالتواصــل مــع النــاس بالرغــم مــن أين لســت مــن هنــاك، وأســعى جاهــدة ألن أفــوز 
بحبهــم، وأن ال أجعلهــم يعتقــدون بــأين مصريــة ولكــن بــأن يتقبلوننــي كجــزء مــن مجتمعهــم، 
عــىل  أتحــدث  إيــران ومصــر ســيئة )ال  بلديــن مثــل  بــني  العالقــات  تكــون  أن  الغريــب حقــا  ومــن 
املســتوى الشــعبي( وأيضــا العالقــات بــني إيــران واملغــرب ليســت األفضــل، ولكــن يف املغــرب دائمــا 
مــكان مســالم  أنهــا  هنــاك، حيــث  أعيــش  أن  املمكــن  مــن  البديــل، وأين  تكــون  قــد  بأنهــا  أشــعر 
للغايــة، وقابــل جــدا للعيــش، يف حــني شــعرت يف مصــر بوجــود العديــد مــن اآلراء، وشــعرت 
دائما بأنني تحت املجهر، خصوصا مع هذا الفيلم )البحث عن أم كلثوم( الذي جعلني أشعر 
بأنهــم قــد يكرهوننــي، ولكــن أتســاءل، ملــا ذلــك. لقــد بذلــت الكثــري مــن الوقــت والجهــد لدراســة 
أننــي كشــخص مــن الشــرق األوســط أعيــش يف نيويــورك، دائمــا مــا  فنانيهــا. فالنقطــة هنــا هــو 
أبحــث عــن مواطــن أخــرى شــرق أوســطية، ولكــن مصــر أقــرب يل إليــران عــن املغــرب، ألن الثقافــة 
العربيــة املصريــة والثقافــة اإليرانيــة أقــرب لبعضهمــا البعــض كثــريا مــن تلــك الثقافــة املوجــودة يف 

املغــرب العربــي".
كجــزء مــن "تغريــب" نشــأت، التحقــت يف مدرســة داخليــة كاثوليكيــة يف طهــران. ومــن خــالل 
قبول والدها لأليديولوجيات الغربية جاء قبولها لشكل من أشكال النسوية باملفهوم الغربي. 

"املعاناة بالنسبة يل تتمثل يف التجربة، فال يمكنك أن تقدم أعماال ذات 
طابع ديني أو سيايس من دون أن تعيش ذلك، وال يمكنك أن تقدم عمل 
عن األجحاف إال ان كنت قد تعرضت له، أو عن الهجران بدون أن يهجرك 

أحدهم"

قضايا فنيةالحلبــــــة من قطر

من أقصى اليسار في إتجاه عقارب الساعة من أعمال 
الفنانة شيرين نشأت والتي تحكي عن  المعاناة 

التي يتعرض لها الناس في حياتهم ومناهضتهم 
لتلك الظروف
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وقــد شــجع والــد نشــأت كل بناتــه عــىل "أن يعتمــدن عــىل أنفســهن، وأن يتحملــن املخاطــر، وأن 
يتعلمن، ويجوبن العالم"، وأرسل بناته وكذلك أبنائه إىل الكلية لتلقي تعليمهم العايل، يف 
العــام ١97٥ تركــت شــريين طهــران للدراســة يف جامعــة كاليفورنيــا، بــريكيل بالواليــات املتحــدة، 
لتنتقــل بعــد ذلــك إىل نيويــورك. وهنــا اســتوقفت ألســألها عــن عالقــة املعانــاة بالفــن، وهــل مــن 
الضــروري أن يعــاين الفنــان لــيك يتمكــن مــن انتــاج فنــا جيــدا. فقالــت مبتســمة: "أنــا أعــاين، ال أود 
أن أكــون دراميــة حيــال ذلــك، وأرى أن العديــد مــن الفنانــني قــد ينتجــوا فنــا مــن أجــل الفــن، أو 
كنــوع مــن الجمــال، أو كطريقــة للتعمــق أكــرث يف ماهيــة الفــن وتوضيــح تاريــخ الفنــون، وهــو أمــر 
مقبول تماما، فهناك جزء كبري من تاريخ الفن هو بشكل صاف مرتبط بالنظريات والجمال، 
ولكــن كوننــا مــن هــذا الجــزء مــن العالــم، فإننــا دائمــا يف صــراع مــع الواقــع الســيايس واالجتماعــي 
املعقــد جــدا، ومــن الصعــب أن تفصــل نفســك عــن الواقــع الســيايس، أو عــىل األقــل أن ال تكــون 
واع مجتمعيــا، وبالتــايل أعتقــد أن املعانــاة بالنســبة يل تتمثــل يف التجربــة، فــال يمكنــك أن تقــدم 
أعمــاال ذات طابــع دينــي أو ســيايس مــن دون أن تعيــش ذلــك، وال يمكنــك أن تقــدم عمــل عــن 
األجحــاف إال إذا تعرضــت لــه، أو عــن الهجــران بــدون أن يهجــرك أحدهــم، أو أن ترســم األلــم 
إن لــم تتألــم، محتمــل أين أذهــب بعيــدا فيمــا يتعلــق باملعانــاة لتقديــم أعمــايل، وبالفعــل كنــت 
أتمنــى أن لــم يكــن األمــر كذلــك وأن تكــون أقــل حــدة وتعقيــدا، ولكــن أشــعر أين يف معانــاة دائمــة 

حقــا عــىل صعيــد الشــعور، أو عمليــا أثنــاء صنــع فيلــم مــا أو أي عمــل فنــي".
مــن املعــروف أن متحــف )املتحــف العربــي للفــن الحديــث( كان أول مــكان يعــرض أعمــال شــريين 
نشأت يف الشرق األوسط، ومؤسسة الدوحة لألفالم قدمت دعما ضخما النتاج فيلمها الثاين 
)البحــث عــن أم كلثــوم( لــذا ســألتها عــن عالقتهــا بقطــر ومــاذا تعنــي لهــا، فقالــت: "البــد أن أؤكــد 
عــىل أن قطــر هــي الدولــة الوحيــدة التــي دعمتنــي، ليــس فقــط مــن خــالل شــراء أعمــايل الفنيــة، 
فقد عملت مع الطلبة يف املدينة التعليمية، وقدمت خالل معريض يف متحف برنامج تدريبي 
وورش عمــل، كمــا أين حضــرت مهرجــان أجيــال الســينمايئ كعضــو لجنــة تحكيــم وكضيفــة، لــذا 
أشــعر بأنهــم اعرتفــوا بــي كفنانــة وكشــخص، وبشــكل مــا ضمــوين لحركــة التنميــة الثقافيــة، وال 

أعتقــد بــأين فنــان مــدر للربــح، وإنمــا شــخص مرتبــط حقــا بالجــذور. 
وعــن الــذي ينقــص قطــر فنيــا وثقافيــا. قالــت: "أعتقــد أن البلــد ال تــزال فتيــة وتحتــاج إىل الوقــت 
لتبنــي نفســها، وهــي مســألة تحتــاج إىل وقــت، ولكــن املثــري لإلهتمــام حقــا هــو هــذا الحــراك الــذي 
يشــرك الشــباب، واملحاولــة للبــدء مــن هــذا املســتوى للوصــول إىل أن يفهــم هــذا الجيــل الجديــد 
أحــظ بفرصــة كهــذه عندمــا كنــت يف  لــم  أنــا  قلــت  الفــن والســينما يف ســن مبكــرة، وكمــا  لغــة 
العشــرينيات مــن عمــري، لــذا أعتقــد أن هــذا أمــر إيجابــي جــدا بــأن تضــم الجميــع، ليــس فقــط 
املواطنــني، وإنمــا كل مــن يعيــش عــىل هــذه األرض، وأيضــا فكــرة االهتمــام بالتعليــم واســتهداف 
تنميــة الشــباب واالنفتــاح عــىل العالــم، وذلــك نتيجــة للقــدرة املاليــة التــي تمتلكهــا الدولــة، ومــن 

املثــري لالهتمــام رؤيــة مــا ســيحدث خــالل العقــد القــادم مــن الزمــن". 
أكــدت نشــأت خــالل الحــوار الجماهــريي الــذي أقيــم يف األوبــرا بــأن الجمهــور األهــم بالنســبة لهــا 
هــو جمهــور الشــرق األوســط، فســألتها ملــاذا؟ فقالــت: "ألن أعمــايل تركــز عــىل هــذا الجــزء مــن 
الــذي يشــعر  الغربــي  املتلقــي  النــاس عــن  لهــؤالء  أكــرث  أتناولهــا قريبــة  التــي  العالــم، واملواضيــع 
وكأنــه ســائح أمــام أعمــايل، وبالرغــم مــن أن فنــي مفــرتض أنــه ذو طابــع عاملــي، إال أنــه يف النهايــة 
يتنــاول املجتمعــات اإلســالمية، وإيــران كــوين إيرانيــة، وبالرغــم مــن تعــريض للعديــد مــن املتاعــب، 
إال أين مــا زلــت أؤمــن بمــا تهــدف إليــه أعمــايل الفنيــة". بعــض مــن ينتمــون إىل الجيــل الجديــد 
العــرب  أو  إثــارة،  كموضــوع  إيــران  طوعــت  أو  اســتخدمت  بــأين  يشــعرون  الذيــن  الفنانــني  مــن 

الســتخداميألم كلثــوم كأيقونــة، فهــم دائمــا قلقــون ومرتابــون حيــال مقصــدي أو الغــرض ممــا 
بــه، وأعتقــد أن الهجــوم ليــس الكلمــة املناســبة، وإنمــا ربمــا النقــد، البعــض مثــال أرجــع  أقــوم 
اختيــاري ملوضــوع أم كلثــوم إىل رغبتــي يف أن أقــارن نفــيس بــأم كلثــوم، ولكــن حقــا مــا هــذا، كيــف 
يمكــن تصــور ذلــك!". فســألت كيــف تتعاملــني مــع تلــك االنتقــادات، خصوصــا أنــه مــن الصعــب 
عــىل أي فنــان أن يفســر أو يشــرح فنــه. فقالــت: "الفيلــم مــا يــزال جديــدا، وقــد أجريــت بعــض 
التغيريات، وأذكر هنا أحد النقاد تساءل ملاذا تقومني بذلك وأنت أصال لست بعربية، وردي 
هــو أنــه عليــك أن تمنحنــي ولــو جــزء مــن التقديــر ألين أوال بذلــت كل ذلــك الوقــت لعمــل فيلــم 
يقــدم أم كلثــوم للجمهــور الغربــي، وثانيــا أنــه خــالل كافــة مراحــل الفيلــم أكدنــا مــرارا وتكــرارا أن 
هــذا مجــرد فيلــم، ليكــون الــرد أين ال أتحــدث العربيــة، أو أين صــورت يف املغــرب. فالحقيقــة هــو 
أين لــم أســتطع أن أكــون أكــرث صراحــة وصدقــا، ولكــن أيضــا انــكار حقيقــة أن أم كلثــوم تجــاوزت 
محيطها ووصلت إىل مرحلة أصبحت معها ملكا للجميع، فال يمكن أن تقول أنها ملكا لك، 
لــم تعــد كذلــك، الفنانــون خــالل العدقــني  أنــك تقتنــع بأنهــا فنانــة محليــة، وهــي  فهــذا يعنــي 
األخرييــن مــن الزمــن اســتخدموا أم كلثــوم كموضــوع للوحــات التشــكيلية، واملوســيقى، جــون 
تنــاول أم كلثــوم، فهــي أيقونــة عامليــة، فلمــاذا ال يمكــن  بــوب ديلــون  لينــون أحــب أم كلثــوم، 
إليرانيــة أن تســتمد إلهامهــا منهــا؟ وملــاذا ال تمنحــوين التقديــر إلســهامي يف تناولهــا، وحتــى يف 
نهايــة الفيلــم صرحــت بــأين فشــلت عــىل لســان البطلــة، فكيــف يمكننــي أن أقــدم اعتــزار بشــكل 

أوضــح مــن ذلــك؟ . 
وبالعــودة إىل شــريين نشــأت كإنســانة وطالبــة يف مدرســة الحيــاة ســألتها عــن مــدى االســتفادة 
مــن فــرتة عملهــا Storefront for Art and Architecture )واجهــة املتجــر للفــن والعمــارة( 
بعــد أن التقــت بزوجهــا املســتقبيل، الــذي كان يديــره -وهــي مســاحة بديلــة يف مانهاتــن- كرســت 
فيــه ١0 ســنوات مــن حياتهــا للعمــل معــه يف واجهــة املتجــر، حيــث بــدأ تعليمهــا الحقيقــي. تقــول: 
"كانــت فــرتة غايــة يف األهميــة، فخــالل الدراســة الجامعيــة شــعرت بــأين غــري متفاعلــة أو متصلــة 
عــىل اإلطــالق لســبب أو آلخــر، ولــم أتطــور كفنانــة. حيــث كنــت دائمــا واحــدة مــن األســوأ، ويف 
جــاء  التاليــة،  التعليميــة  املرحلــة  إىل  للقبــول  الطلبــة  يقيمــون  كانــوا  عندمــا  املاجســتري  مرحلــة 
املحاضــر وأكــد للجميــع إنهــم انتقلــوا للمرحلــة التاليــة، وقــال يل أننــي بالــكاد اســتطعت االنتقــال. 
والحقيقة أين لم أكن طالبة جيدة، ووجدت أن دراسة الفن أكاديميا أمر به مشاكل عديدة، 
فلــم أكــن مهتمــة بتاريــخ الفــن مثــال، Storefront  كانــت بمثابــة بدايــة التعليــم الحقيقــي، ألين 
ألتقيــت عقــوال وفنانــني مهمــني للغايــة، ومهنــديس ديكــور مثرييــن لالهتمــام، وطريقــة عملهــم 
الفنيــة  لغتــي  أجــد  أو  أطــور  جعلتنــي  بطريقــة  يل  بالنســبة  للغايــة  ملهمــة  كانــت  ونظرياتهــم 
الخاصــة، يف ذلــك الوقــت كنــت أفتقــد لـ"املوضــوع" وتعلمــت مــدى أهميــة البحــث، وأن الفــن 
ليــس مجــرد يشء ينمــو داخــل العقــل يخــرج حينمــا تقــف أمــام الحائــط، وإنمــا هــو أمــر تحتــاج 
أن تعمــل مــن أجلــه وترثيــه مــن خــالل البحــث، وقــد كانــت هــذه مــن أهــم الــدروس التــي تعلمتهــا 

خــالل تلــك الفــرتة، وهــي أهميــة بــذل الوقــت والجهــد يف البحــث لتقديــم عمــل جيــد". 

"جمهوري بالشرق األوسط هو األهم، وأعمايل تركز عىل هذا الجزء 
من العالم، واملواضيع التي أتناولها قريبة أكرث لهؤالء الناس عن 

املتلقي الغربي الذي يشعر وكأنه سائح أمام أعمايل"
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الحلبــــــة من قطر

ع في قطر ُصنِ
سينما

بقلم: عال دياب

يحتفل مهرجان أجيال السينمايئ للشباب بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه بتسجيل رقم 
قيايس يصل إىل ١03 فيلما من 43 دولة. مجلة تتحدث يت قطر إىل ُصنَّاع األفالم يف برنامج ُصِنع 

يف قطر الذي ُيعترب واحدا من أكرث الفعاليات شعبية يف مهرجان أجيال. 
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انتهــت ســنة ٢0١7 بفعاليــات عديــدة ناجحــة وكبــرية يف دولــة قطــر. كانــت واحــدة مــن أكــرب هــذه 
الفعاليــات يف ذلــك العــام النســخة الخامســة مــن مهرجــان أجيــال الســينمايئ للشــباب، الــذي 
نظمتــه مؤسســة الدوحــة لألفــالم DFI احتفــاال بمــرور خمــس ســنوات مــن اإلنتــاج الســينمايئ 
خــالل الفــرتة مــن ٢9 نوفمــرب إىل 4 ديســمرب بالحــي الثقــايف كتــارا. حققــت الفعاليــة رقمــا قياســيا 
بعــرض ١03 مــن األفــالم امللِهمــة مــن 43 دولــة بمــا يف ذلــك ١0 مــن أفضــل أفــالم الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا، إىل جانــب حشــد رائــع مــن األفــالم التــي تعكــس أثــر الروايــات يف تغيــري املواقــف 
واألفــكار. شــمل الربنامــج ٢0 فيلمــا روائيــا و83 فيلمــا قصــريا، ٥٥ منهــا مــن العالــم العربــي و ٥٢ 
الرضــا وخصــص  الحســني عبــد  الراحــل عبــد  الكويتــي  الفنــان  أجيــال ذكــرى  أحيــا  إنتــاج نســايئ. 
قسما خاصا من املهرجان تحت اسم ُصِنع يف الكويت. شمل املهرجان الذي استغرق 6 أيام 36 
ما  مي أجيال التي تضم أكرث من ٥٥0 محكَّ عرضا عاما لألفالم و ١8 عرضا مخصصا للجنة محكَّ
مــن أكــرث مــن 4٥ دولــة، ومناقشــات تفاعليــة وجوائــز ونشــاطات لهــا عالقــة بخدمــة املجتمــع. كان 
برنامــج ُصِنــع يف قطــر واحــدا مــن أكــرث الفعاليــات شــعبية يف مهرجــان أجيــال. قدمــت الربنامــج 
شــركة اوكســيدنتال للبــرتول قطــر وعرضــت مــن خاللــه ١6 فيلمــا قصــريا منهــا الــروايئ والوثائقــي 
والكرتــون يف برنامجــني يضــم كل واحــد منهمــا 8 أفــالم ُتظِهــر تقــدم ونمــو وثقــة وتنــوع القطــاع 
مو برنامج ُصِنع يف قطر ضمن مهرجان أجيال الجوائز املخصصة  السينمايئ يف قطر. قدم محكَّ
للفائزيــن يف الربنامــج. كانــت جميــع األفــالم التــي عرضــت مــن خــالل املهرجــان مصنوعــة محليــا، 

ــاع األفــالم القطريــني أو املنتجــني اآلخريــن الذيــن يعتــربون قطــر وطنــا لهــم.  إمــا بواســطة ُصنَّ
كانــت جائــزة أفضــل فيلــم روايئ مــن نصيــب فيلــم ْســِمَجة Smicha )قطــر/٢0١7( ألمــل املفتــاح. 
يروي الفيلم حكاية مؤثرة عن العالقة بني لولوة، وهي صبية يف السابعة من عمرها، وجدها  

املســن الــذي بــدأت تظهــر عليــه آثــار الشــيخوخة.
ذهبــت جائــزة أفضــل فيلــم وثائقي/تجريبــي إىل روان الناصــري ونــدا بديــر عــن فيلــم كنــوز املــايض 
دات القطريات املجدات  )قطر/٢0١7( Treasures of the Past  الذي يتتبع حياة ثالث من الجَّ
ــرات باملثــل الــذي يقــول إن عمــل املــرأة  يف العمــل والــاليئ قضــني حياتهــن يف خدمــة أَُســرهن، مذكِّ
مــني متعادلــة بــني فيلــم  يف البيــت ال ينتهــي. للمــرة األوىل يف املهرجــان كانــت نتيجــة تصويــت املحكَّ
ألــف يــوم ويــوم )قطــر/٢0١7( ١00١ Days لعائشــة الجيــدة، وهــو فيلــم كرتــون يستكشــف القصــة 
الكامنــة وراء قصــص ألــف ليلــة وليلــة الشــهرية ويعالــج قضايــا أبديــة مثــل التضحيــة واملســاواة 
لـــِ نيــدو فاســوديفان، وهــو فيلــم كرتــون   Walls )٢0١7/والشــجاعة، وبــني فيلــم الجــدران )قطــر
مصمــم بالكمبيوتــر يحــيك عــن مخلوقــات آليــة مــن هيــاكل عظميــة متورطــة يف حــرب عبثيــة ال 
تبــدو لهــا نهايــة مــع عــدو غــري مــريئ. كمــا ذهبــت جائــزة األفــالم الوثائقيــة والتجريبيــة الخاصــة 
 I Have Been Watching You All)٢0١7/أننــي بقيــت أراقبــك كثــريا )قطــر إىل فيلــم أعــرتف 
Along  لروضــة آل ثــاين، الــذي يحــيك عــن فتــاة تستكشــف محتويــات دار ســينما مهجــورة. ومــن 
خــالل رحلــة تشــبه الحلــم يف ماضيهــا تؤلــف روضــة مــن خــالل مقاطــع الســليلويد التــي وجدتهــا 
الفنيــة  القطــع  وتبــث حيــاة جديــدة يف  بهــا،  الشــكل خاصــة  حــرة  الســينما قصــة  دار  الفتــاة يف 

املنســية.   

ْسِمَجة  
لولوة ذات السبع سنني تحب جدها املسن إىل درجة الجنون، وتقي معه وقتها كل جمعة. 
بــدأت تظهــر عــىل الجــد عالمــات الشــيخوخة – يف بعــض املــرات ينــى وعــوده، ويف مــرات أخــرى 
ينــادي لولــوة باســماء بنــات ونســاء أخريــات. مــع ذلــك كان الوقــت الــذي تقضيــه معــه مهــم جــدا 
بالنســبة لها حتى لو كان ذلك يجربها عىل أن تكون صبورة وأن تذكره باألشــياء البســيطة التي 
يحتــاج أن يتذكرهــا. ْســِمَجة ُتبــنيِّ أن الحــب ال يوجــد يف التفاصيــل املتداخلــة ولكــن يف العالقــة 

القويــة الثابتــة التــي ال تضعــف.
أخرجت الفيلم املنتجة الســينمائية القطرية أمل املفتاح املولودة يف الدوحة يف العام ١994. ويف 
العــام ٢0١٥ حضــرت أمــل ورشــة عمــل عــن كتابــة الســيناريو، حيــث ُطِلــب مــن املشــاركني تصويــر 
تلــك  ُطِلــب منهــم أن يختــاروا لحظــة مــن  ثــم  اليوميــة بالفيديــو،  لحظــات قصــرية مــن حياتهــم 
اللحظــات أو الفيديــو كامــال ويكتبــوا ســيناريو عليــه.  تقــول أمــل "يف ذلــك الوقــت كان جــدي يف 
املستشــفى يعاين من مرحلة متأخرة من الســرطان. الفيدو الذي ســجلته كان أساســا عن جدي 
وهــو عــىل ســرير املــرض، وأفــراد أســريت يحيطــون بــه ويطعمونــه الزبــادي"، وهــي تصــف الفيديــو 
القصــري الــذي اختارتــه لورشــة كتابــة الســيناريو والــذي نتــج عنــه يف النهايــة فيلــم فــاز بجائــزة يف 
املهرجــان وهــو فيلــم ْســِمَجة. قالــت أمــل وهــي تشــرح عالقتهــا بجدهــا: "حاولــُت أن أعيــد خلــق 
لــم أكــن متأكــدة ممــا كان يحــدث، أيــن  شــيئا عــن عالقتــي بجــدي خاصــة ألين يف ذلــك الوقــت 
مــكاين يف هــذا، كيــف يمكننــي أن أســاهم، ومــا الــذي يمكننــي أن أفعلــه. اســُتوحي الفيلــم مــن 
عالقتــي بجــدي خاصــة ألننــي كنــت أكــرب أحفــاده وحفيداتــه ســنا . لقــد نشــأت معــه. كان هــو الــذي 
علمنــي كل يشء مثــل حــب املوســيقى والفنــون وحــب االســتطالع وحــب املغامــرة – اكتســبُت كل 

ذلــك عــىل يديــه". 
 )٢0١3( الكــورة  فيلمــي  إنتاجهــا  مــن  وكان  الثانويــة،  املرحلــة  يف  األفــالم  صناعــة  يف  أمــل  بــدأْت 
والحمــايل )٢0١4( الــذي فــاز بجائــزة. بعــد إكمــال املرحلــة الثانيــة التحقــْت بربنامــج االتصــاالت يف 

فيلم الجدران Walls الذي 
فاز بإحدى جوائز المهرجان  
للفنان الحر نيبو فاسوديفان

فيلم الجدران WWWWW الذي فاز بإحدى جوائز 
المهرجان هو الفنان الحر نيبو فاسوديفان
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الحلبــــــة

ْســِمَجة  أثنــاء ســنتها األوىل يف الجامعــة كانــت تعمــل يف فيلــم  جامعــة نورثويســرتن يف قطــر. 
 )٢0١٥( أمــل  إيــه يف  وفيلــم   Innovation Films فيلمــز إننوفيشــن  شــركة  مــع   )٢0١6(

Eh fe Amal، فيلمها الروايئ الثالث شأهاب Sh’hab يجري العمل فيه حاليا.

ألف يوم ويوم
يحيك فيلم ألف يوم ويوم قصة شهرزاد راوية الحكايات املبدعة والبطلة. يف إطار بناء تقليدي 
للقصــص الخياليــة يعالــج هــذا الفيلــم الكرتــوين القصــري قضايــا أبديــة مثــل التضحيــة واملســاواة 
والشــجاعة، ويكشــف كيــف أن نســاء اليــوم يســتحقن املســاواة مــع الرجــل يف املعاملــة واملزايــا. 
ليلــة بعــد ليلــة كانــت شــهرزاد تدافــع عــن حياتهــا عــن طريــق تأليــف القصــص للملــك. فيلــم ألــف 
قويــة  امــرأة  وعــن  الشــهرية،  األســطورة  وراء  مــن  تــدور  كانــت  خياليــة  قصــة  يــروي  ويــوم  يــوم 

كافحــت بشــجاعة مــن أجــل اســتقاللها وكرامتهــا وحريتهــا.
ألــف يــوم ويــوم فيلــم مــن إنتــاج عائشــة الجيــدة، وهــي مصــورة رســوم إيضاحيــة وفنانــة رســوم 
متحركــة. بــدأت عملهــا يف هــذا املجــال يف العــام ٢0١0 كمصممــة فنيــة يف قنــاة الجزيــرة لألطفــال. 
الكرتونيــة.  األطفــال  أفــالم  مــن  قطريــة  سلســلة  أول  أنتجــت  أوىل  متحركــة  رســوم  وكمنتجــة 
حصلــت عائشــة عــىل منحــة دراســية لدراســة الرســوم املتحركــة يف بجامعــة كينجســتون بلنــدن 
زها ذلك اإلنجاز عىل إنشــاء شــركتها الخاصة للرســوم املتحركة تحت  وتخرجت منها، وقد حفَّ
أوىل  مــن  واحــدة  شــركتها  تكــون  أن  عائشــة  وتأمــل   ،  Blue Penguinاألزرق البطريــق  اســم 
الشــركات التــي تنتــج أفــالم الكرتــون بالكامــل محليــا. قالــت عائشــة متحدثــًة عــن الفيلــم: "كان 
والــدي مصــدر إلهامــي. منــذ أن كنــت صغــرية كان يحــيك يل حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، لذلــك 
تعلقــت بهــا منــذ ذلــك الوقــت، ولكنــي كنــت أريــد أن أفعــل شــيئا مختلفــا، لذلــك خرجــت بألــف 
ويــوم. جميعنــا  يــوم  ألــف  تقــف وراء  التــي  القصــة  هــي  وتلــك  ويــوم، وذلــك يعتربتحــوال،  يــوم 
نعــرف امللــك وامللكــة ولكننــا ال نعــرف مــن أيــن أتــت شــهرزاد بــكل تلــك القصــص مثــل الســندباد 
وعــالء الديــن. نحــن أيضــا ال نعــرف مــا الــذي كان يجــري خــالل ســاعات النهــار مــن اليــوم. تملَّكنــي 
حــب اســتطالع كبــري ملعرفــة نفــيس، ولذلــك بــدأت يف كتابــة القصــة التــي شــاركتني يف كتابتهــا 
أول  هــذا  كان  لألفــالم".  الدوحــة  مؤسســة  بمســاعدة  الفيلــم  أخرجــت  ثــم  الدرويــش.  لطيفــة 
فيلــم لعائشــة مــع مهرجــان أجيــال. ومضــت إىل القــول: "كنــت خائفــة ومتَعبــة جــدا لكنــي كنــت 
أشــعر بالحمــاس واإلصــرار. لذلــك أنــا ســعيدة وفخــورة جــدا، وأنــا أيضــا ســعيدة جــدا بمــا يقدمــه 

مهرجــان أجيــال للمجتمــع ولقطــر عمومــا لذلــك أنــا ســعيدة جــدا بالنتيجــة". 

أحالمي التي بقيت
يف مســاء أحــد األيــام كان هنــاك رجــل يعمــل إىل ســاعة متأخــرة يف املكتــب. كان وحيــدا وبعيــدا 
للتيــار  مفاجــئ  ...انقطــاع  يحــدث  غريــب  يشء  هنــاك  كان  ولكــن  باملبنــى.  األمــن  حــرس  عــن 
هنــاك  مــن  غريبــة.  يصــدر ومضــات ضوئيــة  كان  تلفزيــون  إىل جهــاز  الرجــل  يدفــع  الكهربــايئ 
انتقل إىل طفولته عندما كان يحلم أن يغامر بالتحليق يف الفضاء مع بطله الخارق املفضل. 
عندمــا عــاد النــور وعــاد كل يشء إىل طبيعتــه نتذكــر أن أبطــال الكرتــون مــن الخيــال ...فهــل 

هــم فعــال كذلــك؟ 

أخرجــت الفيلــم وأنتجتــه نــور النصــر، وهــي مصممــة غرافيــك قطريــة وكاتبــة ومــن املتطلعــات 
فقــط  مــع صديقــايت.  شــيئا صنعتــه  كان  بالكامــل.  مــرح  "الفيلــم  نــور:  تقــول  األفــالم.  لصناعــة 
أكــرث  البلــوغ مملــة وجــادة  بــه وأن يتذكــروا طفولتهــم. مرحلــة  النــاس أن يســتمتعوا  مــن  أريــد 
ممــا يجــب. تحتــاج أن تســرتيح قليــال وتتذكــر نفســك عندمــا كنــت طفــال". أحالمــي التــي تبقــى 
Dreams That Stayed ليــس الفيلــم األول لنــور يف مهرجــان أجيــال. فيلمهــا األول القصــري 
"غــزاة الصحــة" )٢0١٥( Health Invaders أُنِتــج كجــزء مــن حملــة الشــركة الوطنيــة للتأمــني 
الصحــي )صحــة(. ُعــِرض الفيلــم ألول مــرة يف مهرجــان أجيــال الســينمايئ، وكان قــد ُعــِرض أيضــا 

يف مهرجــان كان الســينمايئ.

الجدران
يف عالم متصدع لم يعد أكرث من كومة من القمامة تتورط مخلوقات آلية من هياكل عظمية 
يف حــرب عبثيــة تبــدو بــال نهايــة. كانــت مجموعــة مــن املخلوقــات الآلليــة تقــذف بالنفايــات فــوق 
جــدار باســتمرار. أمــا أيــن تذهــب تلــك النفايــات، ومــا الســبب وراء ذلــك العنــف، فــال أحــد يعــرف. 
يف يوم من األيام يذهب طفل خلف الجدار ليستعيد لعبة مفقودة ...بعد ذلك تصبح طبيعة 
العدو واضحة. الرجل الذي يقف وراء فيلم الجدران Walls الذي فاز بإحدى جوائز املهرجان 
ــع عملــه ليشــمل الصــور املتحركــة عــىل الكمبيوتــر  الــذي وسَّ هــو الفنــان الحــر نيبــو فاســوديفان 
وأفــالم الكرتــون والتأليــف خــالل الســتة عشــرة ســنة املاضيــة. متحدثــا عــن الفيلــم يقــول نيبــو أن 
األطفال يكربون ويتعلمون عن الحروب، وأن هناك جدران تحيط بهم. وهذا البد أن يتوقف. 
يحتــاج هــؤالء األطفــال أن يعرفــوا أن هنــاك نهايــة للنزاعــات. لعــب فاســوديفان أدوارا كبــرية يف 
العديــد مــن اإلعالنــات التجاريــة واملسلســالت الكرتونيــة واألفــالم القصــرية لألطفــال التــي فــازت 
بجوائــز، ولديــه خــربة يف أفــالم الكرتــون يف مدينــة دبــي لالســتوديوهات وشــركة تــو فــور فيفتــي 

فــور twofour٥4 يف أبوظبــي  وقنــاة الجزيــرة لألطفــال.

ترياق الفوىض
يتــم معالجــة املشــهد العمــراين الدائــم التغــري وكــرثة املبــاين التــي تحــت التشــييد يف مدينــة الدوحــة 
مــن خــالل تركيــب بديــع للصــور وبخيــال واســع بــال كلمــات يف هــذا العمــل الوثائقــي املتــأين الرائــع 
الذي يحمل اسم ترياق الفوىض Chaos Antidote. مشهد الرافعات واألبراج التي ترتفع يف 
األفــق وتغــري طــرق املــرور – كســمات أصبحــت ثابتــة يف شــخصية الدوحــة – تخلــق خليطــا مذهــال 
مــرور  مــع  الحاضــرة األوىل يف دولــة قطــر.  الحركــة يف  أثنــاء  مــن مشــاهدته  وديناميكيــا ال مفــر 
الوقــت مــن الصبــاح إىل النهــار ثــم الغــروب فالليــل يتشــكل النظــام مــن رحــم الفــوىض ويفــرض 
الشــعور باألمــن نفســه عــىل الســرعة املحمومــة التــي تحتمهــا التنميــة والتطــور. الفيلــم الخــايل 
مــن الحــوار والــذي يســتغرق خمــس دقائــق مــن إخــراج وإنتــاج هديــر عمــر وإدريــس الحســن، 
وهــو األول لهديــر وإدريــس يف مهرجــان أجيــال. التقــى االثنــان يف ورشــة عمــل األفــالم الوثائقيــة 
"قمنــا  ذلــك:  تشــرح  وهــي  هديــر  تقــول  لألفــالم.  الدوحــة  مؤسســة  نظمتهــا  التــي  والتجريبيــة 
بعمليــة جمــع املَشــاهد ملــدة ثالثــة أيــام. ذهبنــا إىل الخــور ومــدن أخــرى، وكنــا فقــط نصــور مــن 
داخــل ســيارتنا: أعمــال البنــاء يف كل مــكان، املبــاين، الرافعــات، جميــع هــذه األشــياء. ثــم بدأنــا 

 Smicha من فيلم ْسِمَجة
)قطر/2017( ألمل المفتاح. 
يروي الفيلم حكاية مؤثرة 
عن العالقة بين لولوة، وهي 
صبية في السابعة من 
عمرها، وجدها  المسن 
الذي بدأت تظهر عليه آثار 
الشيخوخة.
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نــراه مــن الصــور  يف غرفــة التحريــر عمــل مــا يمكــن أن نســميه األشــياء الجوهريــة بنــاء عــىل مــا 
التــي التقطناهــا، فجمعنــا صــور الرافعــات معــا، واملبــاين معــا، والــدوارات، وحركــة الســيارات، 
الــذي ســننتجه منهــا". هديــر  التــي لدينــا ومــا  نــدرس العناصــر  والســرعة... كال يف فئتــه. وبدأنــا 
فنانــة صحفيــة مصريــة تعمــل يف قطــر. مؤخــرا عرضــت يومياتهــا البصريــة يف معــرض ٢0/٢0/٢0 
 ٢0١7Calligraphies in اليــد  خــط  معــرض  ويف  كومنولث يف قطــر  فرجينيــا  جامعــة  يف 
Conversation  يف مكتبــة سانفرانسســكو العامــة. يقــول إدريــس: "الهــدف مــن الفيلــم هــو أن 
نعالــج فكــرة الفــوىض والنظــام، وكيــف يمكــن اســتخالص النظــام مــن الفــوىض. اســتخدمنا قطــاع 
البنــاء يف الدوحــة كوســيلة ملعالجــة هــذا املوضــوع". إدريــس فنــان ســوداين يطمــح إىل أن يصبــح 
مــن خاللهــا  التــي يستكشــف  التجريديــة  التجريبيــة و  باملــواد  أفــالم، ولديــه شــغف كبــري  صانــع 
مجــاالت مثــل أنظمــة الجــودة، والعلــوم والروحانيــات، وهــو متفــرغ لصناعــة أفــالم تعالــج مثــل 
هــذه القضايــا. وأضــاف: "الجديــر بالذكــر أيضــا أننــا صورنــا هــذا الفيلــم عــىل كامــريا الهاتــف لذلــك 
فميزانيتــه تســاوي صفــرا. ُســِمح للفيلــم باالشــرتاك يف مهرجــان أجيــال ويف املنافســة عــىل جوائــزه 

الرســمية، لــذا فهــو ناجــح جــدا".

الصيادون
كل ليلــة يهــرب ثالثــة صيــادون مــن األضــواء وحركــة املــرور واملبــاين العاليــة يف الدوحــة إىل ميــاه 
الخليــج. يأخــذون قاربهــم الصغــري إىل الظــالم بعيــدا عــن كل يشء لــه عالقــة بالحداثــة والتغــري 
الصيــد  بمعــدات  القمــر.  ضــوء  عليــه  ينعكــس  أن  يمكــن  مــا  إىل  وأقــرب  العاصمــة،  يف  الدائــم 
 The والتصميــم يصيــدون أكــرث مــا يمكــن مــن الســمك ليأخــذوه إىل الســوق. فيلــم الصيــادون
Fishermen يتابــع رحلتهــم مــن البحــر إىل املدينــة، وهــو مــن إخــراج عبــادة يوســف جربــي وهــو 
صانع أفالم نائش من األردن يعمل يف قطر، وحاليا يواصل دراسته لنيل شهادة البكالوريوس 
يف التواصــل الجماعــي والصحافــة اإلذاعيــة والتلفزيونيــة يف جامعــة قطــر. الصيــادون هــو الفيلــم 
األول لعبــادة يف أجيــال بالرغــم مــن أنــه بــدأ مهنــة صناعــة األفــالم يف العــام ٢0١4 عندمــا شــارك يف 
تصويــر وإنتــاج أفــالم محليــة وبــدأ عملــه يف مجــال اإلخــراج بالفيلــم الوثائقــي مدمــن لالغــرتاب 
لهــا  رســائل  يرســل  أن  عبــادة  يأمــل  األفــالم  صناعــة  خــالل  مــن   .Addicted to Alienation
معنــى لجمهــوره، ويشــرح ذلــك قائــال: "ذهبــت يف رحلــة كشــافة وقابلــت الصياديــن الثالثــة يف 
 – البعــض  ببعضهــم  وعالقتهــم  بشــخصياتهم  فــورا  تأثــرت  الدوحــة.  بكورنيــش  حالــول  مقهــى 
قطــري وأثنــان آســيويان مقيمــان يف قطــر – لذلــك قــررت أن أجعلهمــا موضوعــا لفيلمــي. أنــا أريــد 

مــن النــاس أن يــروا هــذه العالقــة التــي بينهــم والتفاعــل مــع ذلــك". 

خورشيد
صائغ الذهب خورشــيد يقي أيامه يف ابتكار وإصالح املجوهرات مســتخدما أدوات أكل الدهر 
عليهــا وشــرب لكنهــا تصبــح مثــل األكســري بــني يديــه. فيلــم خورشــيد Khurshid يــزور خورشــيد 

أعمالــه  مــن  بعــض  عــىل  ويطلعنــا  أســاليبه  مــن  بعضــا  علينــا  فيعــرض  الدوحــة  يف  متجــره  يف 
اليدويــة الجميلــة، وبفخــر واعتــزاز واضحــني مــن جانبــه يقدمنــا إىل ابنــه املهنــدس – وهــي وظيفــة 
تبــدو هــذه األيــام مفضلــة كثــريا لــدى مــن يحبــون التعامــل مــع املعــادن خاصــة بالطــرق القديمــة. 
ُينــى؟ أخــرج الفيلــم وأنتجــه كل مــن  مــازن شــايف ومحمــد األمــني.  ر لهــذا الفــن أن  ُمَقــدَّ هــل 
مــازن متخصــص يف علــوم البيئــة وصانــع أفــالم ومحــرر ومهنــدس كهربــايئ ولــد يف الســودان يف 
العــام ١99٥ وانتقــل إىل قطــر يف العــام ١998 حيــث يعيــش إىل اآلن. بــدأ مــازن عملــه يف مجــال 
وينتــج  وُيخــِرج  اإلنتــاج  مــن شــركات  العديــد  مــع  الثانويــة، ويعمــل  املرحلــة  األفــالم يف  صناعــة 
بروضكشــنس  آرتيــك  لشــركة  املشــارك  املؤســس  اآلن  وهــو  روائيــة،  وأفــالم  قصــرية  فيديوهــات 

Artech Productions التــي تعمــل يف قطــر.

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة من أعلى: من 
فيلم الصيادون
 The Fishermen 
يتابع رحلة ثالثة من 
الصيادون  من البحر إلى 
المدينة، وهو من إخراج 
عبادة يوسف جربي،من 
فيلم سمجة للمنتجة 
السينمائية القطرية أمل 
المفتاح.
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النسخة الخامسة من مهرجان 
أجيال السينمائي للشباب، 
الذي نظمته مؤسسة الدوحة 
لألفالم DFI احتفاال بمرور خمس 
سنوات من اإلنتاج السينمائي 
خالل الفترة من 29 نوفمبر 
إلى 4 ديسمبر بالحي الثقافي 
كتارا.

هــي  هــذه  يقــول محمــد األمــني: "ليســت  آرتيــك بروضكشــن.  إنتــاج شــركة  مــن  فيلــم خورشــيد 
املــرة األوىل التــي ُيعــرض فيهــا الفيلــم يف مهرجــان. لقــد ُعــرض يف خمســة مهرجانــات يف الســودان 
والســعودية ودبــي، واآلن هــو يف طريقــه إىل أملانيــا. وقــد تــم اختيــاره كأفضــل فيلــم ثــالث مــرات. 
لذلــك فــإن فيلمــي وثائقــي خالــص، فيلــم قصــري، يتحــدث عــن خورشــيد، صائــغ ذهــب مــا يــزال 
مهووســا وشــغوفا بهــذه الحرفــة اليدويــة وبالتحديــات التــي يواجههــا مــن خــالل عملــه يف هــذا 
الزمن الذي انتشرت فيه آالت وأدوات وأجهزة صياغة الذهب، ولكن بالرغم من ذلك ما يزال 
يســتخدم يديــه فقــط يف عملــه... الفيلــم يعالــج أيضــا قضيــة مــا إذا كنــت تحــب مهنتــك أم ال، 
بصــرف النظــر عمــا تكــون هــذه املهنــة، ومــا إذا كنــت تتقنهــا. خورشــيد يف الســتني مــن عمــره ومــا 

يــزال يمــارس مهنتــه، وعندمــا ســألناه قــال أنــه ســوف يواصــل عملــه".

وقتنا يميض
مــن خــالل فيلــم وقتنــا يمــي Our Time Is Running Out تخلــق املخرجــة مريــم مســراوة 
لقوانــني  وفقــا  األطفــال  مــن  فيــه مجتمــع  يعيــش  عــادي  غــري  بشــكل  آســرا ومبتهجــا  بديــال  عاملــا 
يــوم هنــاك  يــوم هنــاك دروس وواجبــات – ويف كل  الصرامــة والدقــة. يف كل  وقواعــد غايــة يف 
قــد  أبديــة. عندمــا يســتيقظ أحداألطفــال يجــد نفســه  فــأي تجــاوز لألعــراف يعنــي عقوبــة  فــزع، 
تغري، فيبذل محاوالت يائســة للتمســك بما اعتاد عليه. لكن الوقت والحياة تمضيان ال محالة 
شــهادة  عــىل  فرنســا وحصلــت  ونشــأت يف  قطــر  ُوِلــدت يف  الجنســية  مريــم جزائريــة  األمــام.  إىل 
مــن جامعــة نورثويســرتن يف  الشــرف يف صناعــات وتكنولوجيــات اإلعــالم  البكالوريــوس بدرجــة 
عاليــة يف  مهنيــة  خــربة  األفــالم وحققــت  املجــاالت يف صناعــة  مريــم مختلــف  استكشــفت  قطــر. 
شــركة مرياماكــس Miramax ومهرجان نيويورك الســنوي لــدور املــرأة يف الســينما والتلفزيون 
أفالمهــا  قائمــة  تشــمل  وغريهــا.  واملهرجانــات  الســينمائية  املشــاهد  إعــداد  وشــركات   NYWIFT
القصــرية كوكــو )٢009(Coucou  ووقتنــا يمــي )٢0١7(. تعمــل حاليــا يف فيلــم قصــري جديــد بعنــوان 
 The الزوجــة األخــرى لهــا بعنــوان  املوصــوم Tainted وتخطــط إلنتــاج أول فيلــم روايئ طويــل 
Other Wife. شهدت مريم من خالل مشاركاتها املتالحقة يف أجيال نمو املهرجان السينمايئ 
خاصة قسم ُصِنع يف قطر يف هذا املهرجان عرب السنني. وتقول: "لقد تحسن كثريا. يف كل مرة 
هنــاك وجــوه جديــدة، أنــاس جــدد نقابلهــم ونتعلــم منهــم. إنهــا تجربــة ناجحــة جــدا للتواصــل. 

ــن مســتوى جــودة العمــل مــع مــرور الســنني".  وقــد تحسَّ

َحَمْر
صبي خجول يشق طريقه بصعوبة عرب الشوارع املغطاة بالجليد يف منطقة حضرية مهجورة، 
فــريى زوجــا مــن حــذاء ريــايض معلقــا عــىل ســلك الهاتــف. كان يف حاجــة ماســة إليــه – ولكــن هــل 
الــذي  والشــك  الخــوف  شــبح  قدميــه؟  ليضعــه يف  ويجــد طريقــة  يطــرد مخاوفــه   أن  يســتطيع 
يعشــعش يف دواخلنــا جميعــا ويختــرب شــجاعتنا ويضِعــف ثقتنــا بأنفســنا  يتلقــى ضربــة كبــرية يف 
هذا العمل الكرتوين الرائع. فيلم َحَمْر Hamar من إخراج وإنتاج خلود العيل، وهي خريجة 
مــن جامعــة قطــر تخصصــت يف الرتبيــة الفنيــة. كانــت خلــود املخرجــة واملنتجــة والكاتبــة ضمــن 
الــذي أنتــج أول سلســلة مــن أفــالم الكرتــون لقنــاة الجزيــرة لألطفــال. موهبتهــا الفنيــة  الفريــق 
نتها من تكوين قاعدة جيدة من املعجبني عىل وسائل التواصل االجتماعي مثل انستغرام.  مكَّ
األفــالم يف  دوائــر صناعــة  اســتقباال جيــدا يف  األول،  القصــري  الكرتــوين  فيلمهــا  َحَمــْر،  اســُتقِبل 
الدوحــة. تقــول خلــود التــي  أشــادت بصنــدوق الفيلــم القطــري ومؤسســة الدوحــة لألفــالم عــىل 

دعمهمــا واملســاهمة يف تحقيــق أحالمهــا: "هــذا أول أفالمــي الكرتونيــة القصــرية، وهــو مســتوحى 
مــن حلــم حقيقــي. فقــد رأيتــه يف منامــي، ليــس كلــه بالطبــع، فقــط جــزءا منــه، ثــم بقيــت أفكــر 
فيــه  باســتمرار، وظللــت أرســم الشــخصيات  التــي رأيتهــا يف الحلــم. بعــد ذلــك قلــت لنفــيس ربمــا 
أســتطيع أن أكتــب شــيئا حــول مــا رأيــت. اتصلــت بشــركة إننوفيشــن لألفــالم ألننــي كنــت أعــرف 
القائمــني عليهــا شــخصيا، فتحدثــت إليهــم عــن الحلــم والقصــة التــي كتبتهــا عنــه، فشــجعوين 
عــىل أن أحولهــا إىل فيلــم قصــري، وبدأنــا نعمــل عليــه، ثــم أعلنــت مؤسســة الدوحــة لألفــالم أن 
وَقِبــل طلبنــا". واصلــت  الصنــدوق  بــه إىل  املشــروع فتقدمنــا  القطــري ســيمول  الفيلــم  صنــدوق 
خلــود كالمهــا قائلــة: "كان األمــر مثــريا أثنــاء العمــل يف الفيلــم واآلن أيضــا يف املهرجــان. ال يكتفــي 
التــي تعلمــك  العمــل  لــك حضــور ورش  يتيــح  بــل  االقطــري بتقديــم األمــوال،  الفيلــم  صنــدوق 
وبالطبــع  الســيناريو،  وضــع  عــىل  يســاعدك  مشــرفا  لــك  ويوفــر  واإلخــراج،  الكتابــة  عــن  الكثــري 
وقــد  الصوراملتحركــة،  أنتــج يل  الــذي  االســتوديو  أســس  الــذي  هــو  اإلنتــاج.  ســاعدين يف مرحلــة 
اســتمتعت بالعمــل فيــه". ثــم أضافــت محــذرًة: "ليــس هنــاك حــوار يف فيلمــي لذلــك عليــك أن 

تتابــع باهتمــام مــا تــرى عــىل الشاشــة".

أصوات العمران الحديث
يف  الحمــى  يشــبه  مــا  بوضــوح  الحديثــة  الدوحــة  يف  البنــاء  أعمــال  مشــاهد  تعكــس  بينمــا 
ســرعة النمــو والتقــدم تتبايــن ردود الفعــل تجاههــا مــن مجــرد الوصــف  إىل التحســر عــىل 
ضيــاع البيئــة الطبيعيــة لصالــح  العمــران الحضــري والتعليــق عــىل جماليــات املبــاين الجديــدة 
القطريــة،  العاصمــة  حــول  جولــة  عــن  قصــري  فيلــم  للمدينــة.  الحضريــة  الهويــة  ومناقشــة 
 Voices from the التــي تمــر بمرحلــة تطويــر شــاملة بعنــوان أصــوات العمــران الحديــث
ذات  املزدهــرة  والعشــرين  الحــادي  القــرن  ملدينــة  صادقــا  انعكاســا  يمثــل   ،Urbanscape
الرســالة، وإشــادة بنجاحهــا كبوتقــة لتعايــش وتعــدد الثقافــات. أُنِتــج الفيلــم الــذي يســتغرق 
عرضــه ســت دقائــق كل مــن شــيماء التميمــي ومريــم ســالم اللتــني اجتمعتــا يف ورشــة عمــل 
والباحثــة  قطــر  يف  تعمــل  التــي  اليمنيــة  املصــورة  شــيماء  تقــول  لألفــالم.  الدوحــة  مؤسســة 
الثقافية التي توجه االنتباه إىل القضايا ذات األبعاد الثقافية والناشــئة عن الســفر وســلوك 
اإلنسان: "فيلمنا وثائقي تجريبي يحاول أن يستكشف التوسع الهائل الذي تشهده مدينة 
مــن  بنــوع  يشــعروا  ال  أو  واملقيمــون  املواطنــون  يشــعر  أن  باإلمــكان  كان  إذا  ومــا  الدوحــة، 
نريــد أن  أننــا حقيقــة كنــا  هــو  الفيلــم  لهــذا  الوحــي  للمــكان. كان مصــدر  العاطفــي  اإلنتمــاء 
نصور شــيئا مختلفا بالكامل، وكنا نجد صعوبة يف الحصول عىل تصاريح التصوير، وكان 
لدينــا موعــد نهــايئ إلنهــاء العمــل، فقلنــا: حســنا مــا الــذي يمكننــا أن نفعلــه لــو لــم نحصــل 
عــىل تصاريــح للتصويــر؟ فقررنــا أن نصــور بواســطة كامــريا هاتــف آي فــون، وســاَعَدنا املشــرف 
يف العمليــة. إنــه فيلــم مختلــف جــدا. إنــه قصــري بصــورة غــري عاديــة وأقــل ممــا يكفــي يف العــادة 
لرتكيــز انتبــاه املشــاهد إىل القصــة". يف العــام ٢0١6 عرضــُت فيلمــا وائقيــا عــن الســفر عــىل قنــاة 
إم بــي يس MBC التلفزيونيــة يف إطــار التحقيقــات عــن املــرأة العربيــة التــي تســاهم يف تمكــني 
مجتمعاتها من خالل ريادة األعمال. مريم املخرجة واملنتجة الســينمائية العراقية شــاركت 
مؤخرا يف إنتاج  بعض األفالم القصرية. حاليا تعمل يف املراحل األخرية من كتابة السيناريو 
ألحــد أفــالم الخيــال العربــي الروائيــة  الطويلــة بعنــوان بجانــب الكهــف By the Caveالــذي 
حصــل عــىل زمالــة الهيئــة امللكيــة األردنيــة لألفــالم RFC مــن ورشــة عمــل راوي Rawi لُكَتــاب 

السيناريو.  
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الضجة

بقم ميغهان اوروركي
تصوير ميتش إبستين



دروس يف السكون من أهدأ مكان 
عىل الكرة األرضية

أشجار التنوب من نوع سيتكا 
المغطاة بالطحالب تحرس مدخل 
غابة هوه Hoh Rain Forest التي تقع 
داخل الحديقة األولمبية الوطنية في 
والية واشنطن.
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واشــنطن  ســاحل  عــىل  األوملبيــة  الوطنيــة  الحديقــة  تمتــد 
تشــبه  األرض  مــن  عــىل مســاحة  اتجــاه ســياتل  وشــرقا يف 
ميــال   60 بطــول  األوملبيــة  الجزيــرة  بشــبه  ُتعــَرف  اإلبهــام 
واتســاع 90 ميــال. عــىل بعــد مســافة زمنيــة تصــل إىل حــوايل 
أكــرث  الحديقــة  تبــدو  ســياتل  مــن  بالســيارة  ســاعات  ثــالث 

الزمنيــة كأنــك   املســافة  هــذه  تقطــع  وأنــت  بعــدا، وتشــعر 
قــد دخلــت يف عالــم دنيــوي آخــر تجــد فيــه شــواطئ بركانيــة 
تنتشــر مــع بقايــا أشــجار تنــوب ســتيتكا العمالقــة والجبــال 
الواســعة  واألوديــة  الخضــرة  دائمــة  بالنباتــات  املليئــة 
التــي تشــقها ١٢ ميــال  القــاع وغابــة هــوه املطريــة  املســطحة 

التــي  الحديقــة  ُتعتــرب  الجليــدي.  هــوه  ونهــر  الــدروب  مــن 
تصــل مســاحتها الكليــة إىل مليــون فــدان موطنــا ملــا يمكــن 
أن يكون أكرث األنظمة البيئية تعقيدا يف الواليات املتحدة 
ونباتــات  العريضــة  األوراق  ذات  القيقــب  أشــجار  بكــرثة 
القــرد  وزهــور  الكبــد  وحشــائش  األلــدر  وأشــجار  األشــنة 

طحالب خضراء ورمادية 
تزين شجر القيقب الشامخ 

بأوراقه الكبيرة على درب 
 Maple Glade ميبل غريد

Trail الذي يحيط  بجوانبه 
حقل من السرخس.
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والحشــائش  واألعشــاب  الزاحــف  واألَرز  ســوس  والعــرق 
الحديقــة  أصبحــت  نــوع.  كل  مــن  الكثيفــة  والشــجريات 
اليــوم بفضــل الحمايــة الفدراليــة وطنــا آلخــر مــا تبقــى مــن 
مــن  القاريــة  املناطــق  يف  القديمــة  النباتــات  ذات  الغابــات 

األمريكيــة.  املتحــدة  الواليــات 
كان يومــا مشمســا ودافئــا عــىل غــري العــادة يف أغســطس 
ســاحات  يف  أتمــى  كنــُت  واشــنطن.  إىل  وصلــُت  عندمــا 
 Kalaloch الفنــدق الــذي نزلــت فيــه يف شــاطئ كااللــوش
والــذي يبعــد أقــل مــن ســاعة بالســيارة مــن الغابــة املطريــة 
عندمــا ســمعت ضيفــا آخــر يصيــح: "حيتــان! هــل تريديــن 

الحيتــان؟". بعــض  رؤيــة 
الجهــة  املراقبــة إىل جانبــه ونظــرت إىل  تســلقت إىل شــرفة 
التــي كان يشــري إليهــا، إىل املحيــط الواســع. كانــت األمــواج 
تندفــع واحــدة بعــد أخــرى إىل أعــىل يف الهــواء، ثــم فجــأة – 
ظهرت زعنفة لحوت من النوع القاتل تتقوس فوق املوج. 
قــال الرجــل: "ظلــت الحيتــان تــأكل طــوال اليــوم. كنــت يف 
األســفل هنــاك أراقبهــا طــوال الســاعة املاضيــة. لــم أرهــا أبــدا 

هكــذا مــن قبــل".
الداكنــة  الرماديــة  الرمــال  كانــت  الشــاطئ.  إىل  أســرعت 
البحــر  قناديــل  عــىل  مــررت  ودافئــة.  امللمــس  مخمليــة 
وهــي  الرقيقــة  النــورس  طيــور  وعظــام  املحــار  وصــدف 
متناثــرة عــىل رمــال الشــاطئ. لــم يكــن أمامــي ســوى املحيــط 
املحيــط  ضجــة  كانــت  مبــاين.  وال  طائــرات  وال  ســفن  ال   –
العظيمــة وال  يشء ســواها شــيئا عميقــا، هــدوء لــه نكهــة 
خاصة، كان يبدو شاذا كلما فكرت فيه – كيف يمكن أن 
تكون الضجة مثل الســكون؟ ربما ألنها مســتمرة ومهدئة 
كأننــي  يبــدو  أســتمع   عندمــا  فيهــا.  باالنغمــاس  وتســمح 
عــىل وشــك اإلحســاس بــيشء جديــد والحصــول عــىل فهــم 
جديد. يف قمة اإلثارة صعد حوت قاتل ضخم خارج املاء 
شــعرت  وللحظــة  الرمــادي،  األملــس  ظهــره  عــن  كاشــفا 

 . وكأنــه قــد وضــع وزنــه كلــه عــيلَّ
اســتنزفتني  ســنة   قضيــت   – مريــض  وأب  جديــد  طفــل 
عاطفيــا وجســمانيا بطــرق ال أجــد مــن الكلمــات مــا يمكــن 
مــن  متأخــرة  مرحلــة  مــن  يعــاين  والــدي  كان  تصفهــا.  أن 
الشــهر  يف  ابنــي  كان  عندمــا  الليمفاويــة  الغــدد  ســرطان 
الثالــث مــن عمــره، وكان غــري قــادر عــىل العنايــة بنفســه، 
يف  شــقتنا  يف  أســريت  مــع  قصــرية  لفــرتة  ليعيــش  فجــاء 
تحســنت  الكيميــايئ  العــالج  مــن  شــهور  بعــد  بروكلــني. 
كانــت  والشــهور   واألســابيع  األيــام  تلــك  ولكــن  صحتــه، 
مفزعــة ومرهقــة بالنســبة يل بســبب الزيــارات إىل األطبــاء 
واالتصــاالت بالتأمــني الصحــي والبحــث عــن طعــام يعجــب 
ذلــك،  كل  أفعــل   كنــت  كوالــدي.  التذمــر  كثــري  شــخصا 
تــزداد  طلباتــه  كانــت  الــذي  بطفــيل  بالعنايــة  أقــوم  بينمــا 
يومــا بعــد يــوم. تأخــرت يف إنجــاز كتــاب كنــت أكتبــه وكان 
يتطلــب الكثــري مــن الرتكيــز، باإلضافــة إىل أننــي كنــت أيضــا 
يف مرحلــة تعــايف مــن مــرض طويــل أصابنــي. عندمــا عــدت 
مــن رحلــة عمــل قضيــت شــهرا  مــع ابنــي يف أواخــر يوليــو  
حاجــة  يف  وكنــت  الطبــع.  وحــادة  ومريضــة  مرهقــة  كنــت 
ســافرت  زوجــي  إلحــاح  وتحــت  الهــدوء.  لبعــض  ملحــة 

بمفــردي.   ســياتل  إىل  بالطائــرة 
تنوعــا  البيئيــة  النظــم  أكــرث  مــن  واحــدة  كونهــا  جانــب  إىل 
يف البــالد، كانــت غابــة هــوه املطريــة أيضــا واحــدة مــن أكــرث 

األماكــن هــدوًء يف الواليــات املتحــدة، وفقــا ملــا خلــص إليــه 
  One Square Inch واحــدة  مربعــة  بوصــة  مشــروع 
جــوردون  الصوتيــة  البيئــة  عالــم  عليــه  يشــرف  الــذي 
همبتــون الــذي عمــل لســنوات للمحافظــة عــىل هــدوء غابــة 
إعــادة  طلــب  طريــق  عــن  املثــال  ســبيل  )عــىل  املطريــة  هــوه 
الجويــة(.  الخطــوط  لشــركات  الجويــة  املســارات  تخطيــط 
هنــا غيــاب كامــل للصــوت. هنــاك بالطبــع بعــض الطائــرات 
الــدروب  وعــىل  املنطقــة،  فــوق  الواســعة  الســماء  تعــرب 
الخالية التي كنت أميش عليها أثناء الزيارة  رأيت القليل 
مــن الســياح اآلخريــن أو الســيارات. كانــت أشــعة الشــمس 
تتســلل حــويل مــن خــالل فــروع األشــجار الكثيفــة، وكانــت 
الطحالــب تتــديل مثــل اللحــى مــن أشــجار التنــوب مــن نــوع 
إىل  املشــهد  لتحــوِّل  دوغــالس  نــوع  مــن  والتنــوب  ســيتكا 
فانتازيــا سويســية )نســبة إىل كاتــب أدب أطفــال ســويس 
نت نباتات ســرخس الســيف بأوراقها الرقيقة  Seuss(. كوَّ
واملتقنــة الرتكيــب أكاليــك يف قاعــدة جــذوع أشــجار التنــوب 
عقليــة  صاحــب  يســميها  أن  باإلمــكان  )كان  الضخمــة. 
حربيــة بأســماء الريــش الــذي يزيــن شــعر النســاء يف العهــد 
منســوب  يــرتاوح  األســلحة(.  أســماء  عــن  بــدال  الفيكتــوري 
األمطــار هنــا مــا بــني ١٢ و ١4 قدمــا يف الســنة، ويصــل عمــر 
ســكون  يف  دخلــُت  مســبوقة:  غــري  معــدالت  إىل  النباتــات 

وكأين يف كنيســة يف هــذه الغابــة.   
أكــرب  كأننــي  شــعرت  منفــردة  األقــدام  عــىل  أمــيش  وأنــا 
مصدر لإلزعاج يف املنطقة مع صوت كشكشة الحشائش 
الالمتناهــي إىل  تقدمــي  أثنــاء  تحــت قدمــي  تتحطــم  وهــي 
مــن  نشــاذ  أيضــا،  الداخــل  مــن  عاليــا  صــويت  كان  األمــام. 
أشــياء معينــة،  بفعــل  إلحــاح متكــرر  املحتدمــة،  املخــاوف 
لــم أجــد  التــي  مــن األفــكار  ثــم – تحــت كل ذلــك – طبقــة 

شــهور.  منــذ  ذهنــي  لتقليبهــا يف  الوقــت 
لذلك وقفت. كان دخول املساحات الهادئة من الغابات، 
كمــا وصفهــا يل مــرة الــروايئ جــون فاوليــس "يــكاد أن يكــون 
مثل ترك اليابسة والدخول يف املاء، يف وسط آخر، أبعاد 
ببــطء  االنطباعــات  فيــه  تصــل  وســط  يف  غصــت  أخــرى". 
أكــرب – وأكــرث اكتمــاال. مــا ســمعته كان، للغرابــة، املســافة. 
الطحلبــي، طائــر  الفــرش  عــىل  يســاري  عــن  بعيــدة  حشــرة 
أبوزريق رمادي ربما عىل بعد ٥0 ياردة، وربما أبعد، كان 
األزرق  ولونهــا  والطاميــة  الهادئــة  بمياهــه  هــوه  نهــر  هنــاك 
املخضــب بمــا  تنحتــه ميــاه النهــر مــن الصخــور التــي تحيــط 
بضفتــي النهــر. عندمــا وصلــت إليــه أخــريا كان هنــاك قطيــع 
من الظباء تسرتيح حاملة تحت أشعة الشمس ومتكدسة 
بعضهــا عــىل بعــض. أثنــاء نظــري إليهــا  اســتيقظت واحــدة 
نحــو  واتجهــْت  كبــرية  أرجــل  عــىل  واقفــة  فقفــزت  منهــا، 

النهــر لتشــرب، مــا تــزال  طفلــة. 
"الصمــت  وجــودي.  استنشــق  اتنفــس،  هنــاك،  وقفــت 
بروشــنيك  لجــورج  راهــب  يقــول  داخلــك"،  إىل  يتغلغــل 
ملعنــى  اإلصغــاء  الصمــت:  عــن  "البحــث  كتــاب  مؤلــف 
 In Pursuit of Silence: الضجــة"  مــن  عالــم  يف 
 Listening for Meaning in a World of Noise
ليــة  تأمُّ رحلــة  عــن  يحــيك  وهــو   ،٢0١0 العــام  ُنِشــر يف  الــذي 
لقــد  الهــدوء.  عــن  البحــث  ومزايــا  الضجــة  تكلفــة  عــن 
ــدا.  أتيــت إىل هنــا ألفعــل ذلــك فقــط – ألجــد صمتــا متعمَّ
ارتخــى  قــد  جســمي  أن  شــعرت  هبطــا.  املتوثبــان  كتفــاي 
النهــر  بجانــب  الصخــور  عــىل  أجلــس  وأنــا  تنفــيس.  وهــدأ 
تركت أشعة الشمس تقع عىل بشريت لتحولها إىل اللون 
نــادرا  إال  أشــعر  لــم  حتــى  أين  أدركــت  وتدفئهــا.  القرنفــيل 
باملتعــة الطاغيــة للحــرارة والنعــاس واإلحســاس بأضعــف 
األصــوات التــي حولــك والنبــض الــذي يخفــق يف معصمــك. 
إىل  بالحاجــة  اإلحســاس  جربــوا  تقريبــا  معظمنــا  بالطبــع 
إجــازة مــن فــوىض حياتنــا اليوميــة – إنــك بالــكاد تحتــاج أن 

طحالب خضراء ورمادية تزين شجر القيقب الشامخ بأوراقه الكبرية عىل 
درب ميبل غريد تريل Maple Glade Trail الذي يحيط  بجوانبه حقل من السرخس.
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لتجربوا الهدوء في غابة 
هوه المطرية

شبكة الجذور المكشوفة لشجرة 
تنوب ساقطة على درب سبروس 
.Spruce Nature Trail نيتشر تريل

أخــربك بذلــك. أصبــح العالــم أكــرث ضجيجــا يومــا بعــد يــوم. 
ســكنية  مناطــق  أو  مــدن  يف  يعيشــون  منــا  املزيــد  وأصبــح 
أكــرث ممــا كان مــن قبــل عــىل اإلطــالق، وحركــة الســيارات 
والطائــرات تــزداد باطــراد. تــويص منظمــة الصحــة العامليــة 
بـــِ 40 ديســابل كحــد أقــى مــن مســتوى الصــوت يف الليــل 
لنحصــل عــىل نــوم صحــي – وهــو الحــد الــذي يتــم تجــاوزه 
الشــاحنات  مــن فرامــل  بســهولة بفعــل تصاعــد األصــوات 
عــىل  تحلــق  التــي  الطائــرات  زئــري  مــن  أو  الشــوارع  عــىل 

منخفضــة.  ارتفاعــات 
ليــس مــن املرجــح أن نمــوت فيــه بفعــل  الضجــة يف عالــم 
أقــدام فيــل هائــج هــي أيضــا  الثلجيــة أو تحــت  االنهيــارات 
تعبــري عــن ســرعة وتــرية الحيــاة العصريــة. جميعنــا نعيــش 
واالحتياجــات  التجديــد  مــن  مســتمرة  هجمــات  تحــت 
واملهــام البريوقراطيــة املرهقــة والطلبــات. الربيــد اإللكــرتوين 
التــي  والنصــوص  املحمــول  كمبيوتــرك  يف  يعيــش  الــذي 
للطريــق  اســتخدامك  أثنــاء  عليهــا  الــرد  عليــك  يتوجــب 
الســريع ورســائل التويرت التي ال تســتطيع أن تمنع نفســك 

ُنحــنُّ بشــدة للصمــت. أننــا  الــرد عليهــا – ال عجــب  مــن 
هــذه الرغبــة يف تقليــل اإلثــارة ليســت جديــدة تمامــا  فقــد 
اآللــة  اخــرتاع  منــذ  األقــل  عــىل  األمريكيــني  تــؤرق  ظلــت 
املعقــدة  املشــاكل  "بــآالف  اهتمامــه  خــالل  مــن  البخاريــة. 
املكتظــة"،  اليــوم يف مدننــا  الذيــن يكدحــون  ....التــي تحــري 
ميتشيـــــــــــل:  ويــر  إس  العصبيــة  األمــراض  طبيــب  تســاءل 
كتــــــابه  فـــــي  الــالزم؟"،  مــن  أســـــــرع  بوتــرية  نعيــش  "هــــــــل 
العـــــــــــــــــادي،  بالبلــــــــى بفعــــــل االستخـــــــــــــــــــــدام  القيمــــــــــــــة  "تناقــص 

املطلــــــــــــــوب" الحـــــــــــد  عــن  العمـــــــــــل  زيــــــــادة  إىل  إشـــــــــــــــــــــــارات  أو 
"Wear and Tear, or Hints for the Overworked" 

الذي ُنِشر ليس قبل خمس سنوات، بل يف العام 
ص ميتشيل يف هذا الكتاب أعراض وباء  ١87١ – شخَّ

الهسترييا واإلنهاك العصبي بني األمريكيني يف القرن 
التاسع عشر، معربا عن قلقه من أن إغراءات الحياة 

العصرية ترهقهم أكرث مما يجب. بتعبري آخر كان هناك 
اعتقاد أن اإلنهاك العصبي مرض يصيب األعصاب 

بفعل إثارتها أكرث مما يجب بفعل ضغوط العمل مما 
يؤدي إىل اإلرهاق.  

التلــوث  ولكــن  باملائــة،  مائــة  صحيحــا  ذلــك  يكــن  لــم 
التاســع  القــرن  يف  األعصــاب  أطبــاء  كان  الــذي  بالضجيــج 
عشــر يشــعرون تجاهــه بالقلــق كان خطــرا صحيــا حقيقيــا 
كمــا يقــول الباحثــون اآلن. إنهــم يعتقــدون بشــكل متزايــد 
لفــرتة  إهمالهــا  تــم  التــي  الصحــة  عناصــر  مــن  الهــدوء  أن 
طويلة. األصوات العالية تثري أجزاء من أمخاخنا املتصلة 
وتطلــق  الــدم  ضغــط  تثــري  بدورهــا  والتــي  الخــوف  بمراكــز 
هرمونــات القلــق مثــل الكوليســرتول. هــذه اآلليــات القابلــة 
للتكيــف ســاعدت أســالفنا عــىل تجنــب، عــىل ســبيل املثــال، 
يف  صوتــه  ســماع  عــىل  مقدرتهــم  بســبب  دب  مــن  هجــوم 
الوقــت املناســب. ولكــن إذا أثــريت يومــا بعــد يــوم يؤثــر عــىل 
أنظمــة القلــب واألوعيــة الدمويــة لدينــا. اليــوم مــن املرجــح 
أن تشــمل تكاليــف الرعايــة الصحيــة لديــك قيمــة صمامــات 
كأوجــه  الركبــة  ودعامــات  املــيش  ركائــز  جانــب  إىل  األذن 
انفــاق معتــربة للعنايــة الصحيــة. ولســبب وجيــه خلصــت 
الصحــة  ملنظمــة  تابعــة  عمــل  مجموعــة  أجرتهــا  دراســة 
العامليــة عــن أثــر الضجــة البيئــي عــىل املــرض يف العــام ٢007 
إىل أن "التعــرض لفــرتات طويلــة لضجــة حركــة املــرور" يف 
الوفــاة  مــن حــاالت  عــن %3  املســئول  هــو  يكــون  قــد  املــدن 
عــام  كل  أوروبــا  يف  التاجيــة  الشــرايني  أمــراض  بســبب 
يموتــون  ســنويا  شــخصا   ٢١0.000 حــوايل  يعــادل  وذلــك   –
)جزئيا( بسبب الضجة. ُتظِهر دراسات أخرى أن األطفال 
املطــارات  مــن  بالقــرب  التــي  املــدارس  إىل  يذهبــون  الذيــن 
يحققــون نتائــج أقــل مســتوى يف اختبــارات الذاكــرة وفهــم 

التــي  املجــالت  املفارقــة أن جميــع مواضيــع  القــراءة. ومــن 
حرصــُت عــىل متابعتهــا عــن أخطــار التلــوث بالضجيــج لــم 
تســاهم ســوى يف زيــادة الضجــة التــي يف رأيس. فبدعوتهــا 
وســواس  الضجــة  إىل  املجــالت  هــذه  أضافــت  الهــدوء  إىل 
القلــق منهــا، فصــار الواحــد منــا يقــول لنفســه مرتعبــا: مــن 

الهــدوء، وإال.... بعــض  عــىل  أن أحصــل  األفضــل 
ملاذا نخلط بني الصمت والشعور باألمان؟ الصمت يخلق 
إحساســا باألمــان ألنــه يقلــل مــن اإلثــارة، واألماكــن الهادئــة 
أجلــس  كنــت  بينمــا  بطئــا.  أكــرث  الغالــب  يف  فيهــا  الحركــة 
الضجــة  أن  أشــعر  بــدأت  املطريــة  الغابــة  النهــر يف  بجانــب 
وكأين  شــعرت  عنــي.  بعيــدة  أصبحــت  وأنهــا  انتهــت  قــد 
الرســائل  مــن  هائــال  ــاً  كمَّ ينــزِّل  أن  يحــاول  فــون  آي  جهــاز 
هنــا،  طويلــة.  جويــة  رحلــة  بعــد  اإللكرتونيــة  والنصــوص 
بــدأت همــوم مثــل مــرض أبــي والواقــع امللــح املتمثــل يف ابنــي 
عــن نفســها.  بكتابــي تعلــن  املتعلقــة  الجديــد وطموحــايت 

لنشــعر  األهميــة  مــن  القــدر  هــذا  للصمــت  كان  إذا  ولكــن 
منــا  الكثــري  يختــار  إذن  ملــاذا  أتســاءل،  جعلــت  باألمــان، 
هــو  منــه  نعــاين  مــا  ومزعجــة؟  مكتظــة  مــدن  يف  العيــش 
نريــد  ولكننــا  الصمــت،  نريــد  نحــن  مســتَحقة:  معضلــة 
أيضا أن نبعده عنا. نحن نخلط ما بني الصمت والشعور 
نحصــل  عندمــا  الجنــون  يشــبه  بمــا  نصــاب  ثــم   – باألمــان 
عليــه. يف نهايــة املطــاف الصمــت يفتــح الطريــق أمــام حقائــق 
الرائعــة  قصيدتــه  يف  الركــن  فيليــب  يســميه  مــا  مزعجــة: 
"أوبيــد" Aubade التــي كتبهــا يف العــام ١977 عــن الصمــت 
عــن  ألنفســنا  القاحــل"  "االســتجواب  ــَحر،  السَّ ســاعة  يف 
"مــوت املــوت". أصــدق نــوع مــن الصمــت هــو النــوع الكامــل. 
هــل لذلــك نختــار أن نعيــش يف الضجــة طــوال قــرون مــن 
نتجــاوز  أن  نســتطيع  معهــا  باالنجــراف  منهــا؟  الشــكوى 
واملزمــن  الحــارق  النــدم  هــو غيبــي ووجــودي:  مــا  مواجهــة 
التفرقــة  مظاهــر  هجرتــه،  قديــم  لصديــق  معاملتــك  مــن 
الواضحــة يف كل ركــن مــن املدينــة، الخــوف مــن أن تصبــح 
حياتــك جــزءا مــن مشــروع لخــداع النفــس – الخــوف مــن 
أن تصبــح، بالرغــم مــن درعهــا املحكــم وزركشــتها املطــرزة 
يدويــا، طعامــا للعتــة. اليــوم التــايل عــىل امتــداد الشــاطئ 
عنــد روبــي بيتــش Ruby Beach عــىل بعــد حــوايل 30 ميــال 
أوقــات  الغابــة املطريــة مشــيت ألميــال يف  الغــرب مــن  إىل 
جزيــرة  قمــة  حــول  بخشــونة  تحلــق  الغــاق  طيــور  الجــزر. 
بــرزت للوجــود بفعــل القــرض املســتمر مــن جانــب األمــواج 
إال  األمــواج خلفهــا  تــرتك  لــم  الســنني.  آالف  عــرب  لليابســة 
أصبــح  عاليــة  جزيــرة  بركانيــة،  لصخــرة  الصلــب  القلــب 
كان  البعــد  عــىل  الجــزر.  أوقــات  إليهــا ممكنــا يف  الوصــول 
الرمــال.  عــىل  الخشــبية  العجلــة  لعبــة  يلعبــون  األطفــال 
تنــوب  امليــاه – جــزع  جلســت عــىل قطعــة خشــب جرفتهــا 
مــن  بالرغــم  الســنني.   عــرب  الشــاطئ  عــىل  جفــت  ضخمــة 
الشــمس قويــة كان  أشــعة  الوقــت كان ظهــرا وكانــت  أن 
مثـــــــــــــــــــل  الشــاطئ  الجزيـــــــــــــــــرة مغطيــا  الضبــاب متشــبثا بقمــة 
نــــــــــــــــــــوع املشــاهـــــــــــــــــــــــــ يشء يف روايــات إميــيل برونتــي، كـــــــان مــن 

ـــــــــــــــــــــــــــــر بالتحــــــــــــوُّل،خزانـــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــالبس  د الطبيعيـــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــي تبشِّ
نارنيـــــــــــــا  روايـــــــــــــــــات ذا كرونيكلــــــــــــــــــز اوف  تذكــــــــرك بسلســـــــــــــة 

الشــاطئ  عــىل  فقــط   ."The Chronicles of Narnia"
الِبكــر كان التحــول معقــدا – داخليــا أكــرث مــن كونــه انتقــاال 
خارجيــا. يف الهــدوء، كمــا اتضــح، أننــا نفهــم أكــرث – تقفــز 
كانــت  ســاقطتني  شــجرتني  الحظــت  الحيــاة.  إىل  حواســنا 

جذورهمــا متداخلــة بدرجــة ال يمكــن معهــا أن تفصلهمــا 
يحــدث  كمــا  التســخني  عــن  بــدال  معــا.  تتلفهمــا  أن  دون 
مــع املحــرك للتقــدم إىل األمــام تباطــأ عقــيل، تأرجــح بــني 
الجوانــب وإىل الداخــل. عندمــا دخلــت يف كهــف أدركــت 
بالضبــط كيــف كنــت متأقلمــة مــع الضجــة عندمــا اســتمر 

عقــيل يف تشــبيه صــوت األمــواج العــايل بأزيــز املحــركات.
الصمــت  إىل  الحاجــة  يف  نفكــر  متوقــع  هــو  كمــا  نحــن 
كطريقــة للتواصــل مــع ذواتنــا الداخليــة. وللمفارقــة مــع 

معضلتنا مستحقة: نحن نريد الصمت، ولكننا أيضا 
نريد أن نبعده عنا، نحن نخلط ما بني الصمت والشعور

 باألمان – ثم نشعر بيشء من الجنون عندما نحصل عليه.
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ذلك أثناء األيام الهادئة التي قضيتها يف الحديقة األوملبية 
وجــدت نفــيس تصبــح "أقــل تركيــزا عــىل الداخــل ممــا نــدرك 
بصورة جماعية"، كما عرب عن ذلك بروشنيك وهو يصف 
تركــز  بروتســتنتية  )وهــي جماعــة  كويكــر  لجماعــة  اجتمــاع 
عــىل الــذات الداخليــة لإلنســان( حضــره يف مــرة مــن املــرات. 
محميــة  كونهــا  عــام،  مــكان  الحديقــة  ألن  ذلــك  كان  ربمــا 
التجاريــة  األماكــن  بعكــس  جميعــا  لنــا  فإنهــا  لــذا  وطنيــة، 
الشــخيص. يف  التجديــد  عــىل  الرتكيــز  يكــون  حيــث  الهادئــة 

كمــا  الناعمــة"،  "الصــالت  بجميــع  تذكــريي  تــم  قــد  حالتــي 
كتــب روبــرت فروســت، التــي تبقينــا ملتصقــني بمــن حولنــا. 
مــا أعــرب عــن وجــوده يف الصمــت الوجــودي لصخــور عتيقــة 
التــي ماتــت قبــل  أمــي  ومحيــط عتيــق كانــت ذكريــايت – عــن 
حــوايل ١0 ســنوات، والحــزن العميــق بأنهــا لــم تعلــم بوجــود 

ابنــي، وبســبب كل مــا ســيفقده بعــدم معرفتــه إياهــا. 
تكــون  أن  عــن  بــدال  املوســيقى.  مثــل  كانــت  األفــكار   هــذه 
مــن  كومــة  فــوق  متســلقة  وأنــا  لديهــا،  أنــا  كنــت  لــدي  هــي 

األخشــاب التــي جرفتهــا األمــواج إىل الشــاطئ جــزوع ضخمــة 
فــوق  متكدســة  وأكــرث،  قدمــا   ٥0 بطــول  التنــوب  لشــجر 
الــذي  املحيــط  بجانــب  الثقــاب  عيــدان  مثــل  البعــض  بعضهــا 
يشــبه صوتــه صــوت الزئــري – تاركــة األخشــاب الطافيــة فــوق 
املــاء تدفــئ قدمــي والصمــت يتجمــع يف أذين. لنســمع أنفســنا  
يف  نغطــس  أنفســنا،  مــن  نهــرب  أن  املــرات  بعــض  يف  علينــا 
الصمــت إىل أن نشــعر بوحــدة غــري مريحــة مــع الضجــة التــي 
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رية  ف ونشر كتابا جديدا بعنوان "بيينق هيومان" Being Human، وسيقيم معرضا بعنوان "قبل/في/بعد: وليام ويغمان وتصوُّ الفنان وليام ويغمان، الذي ألَّ
كاليفورنيا"Before/On/After: William Wegman and California Conceptualism في متحف المتروبوليتان للفنون Metropolitan Museum of Art في يناير، 

رسم إجاباته في االستوديو الخاص به في نيويورك بقلم شاربي Sharpie الرفيع الخط.

ما الذي تناولته في إفطارك اليوم؟
القهوة.

هل لديك أي حيوانات أليفة؟
توبر وفلو.

من هو مثلك األعلى في المجال الثقافي؟
ديم إيديث سايتويل – أقصد جون ريفرز.

ما الذي يجعلك تضحك؟
البادمنتون

هل تمارس الرياضة؟
كل أنواع الرياضة عدا كرة السلة.

وليام ويغمان
المقابلة المصورة

كيف يبدو شكلك؟ إذا كان بإمكانك أن ُتغيِّر شيئا من نفسك، ما عساه أن يكون 
ذلك الشيء؟

قدماي المسطحتان.

هل كان لديك أبدا حيوانات أليفة سوى الكالب؟
براكيت.

ما الذي يفزعك؟
مهام التحكيم.
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