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لقطــات



اليوم ضمن النشاط الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب
الجمعة 2016/11/18

احتفالية جملة البيان مبناسبة مرور نصف قرن على صدورها
حماضرة حول االحتفالية )الندوة الثانية(

أ. عبداهلل خلف، د. راشد جنم )البحرين(، أ. مدحت عالم، مدير اجللسة: أ. اليف الشمري
5:30م

احتفالية جملة البيان مبناسبة مرور نصف قرن على صدورها 
األمسية الشعرية الثانية

أ. مراد رزق اهلل السوداين )فلسطني(، أ. عبداهلل الفيلكاوي، أ. فواز الشروقي )البحرين(،
أ. سمري درويش )مصر(، د. عمر قدور )السودان( - مدير األمسية: أ. خلف اخلطيمي 

7:00م
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الرمييض متوسطا الشطي وخلف وعالم

عالم مكرما رابطة األدباء

احتفالية »البيان«

معرض الكتاب احتضن محارضة مبناسبة اليوبيل الذهبي لصدورها

»البيان«... نصف قرن من الوهج الثقافي

بنرش األعببداد القدمية عببر الفضاء 

اإللكرتوين، فتم االتفبباق مع األديب 

الكويتي الكبري محمد الشببارخ عىل 

نرشهببا يف موقببع أرشببيف املجالت 

القدميببة ليتمكن القببارئ من قراءة 

العببدد األول الصادر يف أبريل 1966 

وتحميله. وأشببار إىل أن هذا االتفاق 

كان مجانيا ودون كلفة أو أعباء عىل 

الرابطة، ودون مردود مادي لها.

وأكد الرمييض أن الهدف الوحيد 

هو كشببف اللثام عن إشعاع جميل 

مببن وطننببا سبباهم رواد األدب يف 

تحريره.

البيان

بدوره، قدم د. سببليامن الشطي 

ورقببة بعنوان »ومضببات ذاكرة... يف 

صحبببة مجلة البيان« أوضح فيها أنه 

ما إن صببدر قانببون 24 لعام 1961 

الخبباص بتنظيببم إشببهار جمعيات 

النفع العببام، حتى بادر حشببد من 

األدباء ونفر من املثقفني يتقدمهم يف 

الحامسة املرحوم الشاعر عبداملحسن 

عىل صدورها، لذا فقد قامت بنرشها 

إلكرتونيببا وباملجببان يف موقع خاص 

يحمل اسببمها، وقد حصببدت هذه 

البادرة القبول واالنتشببار يف مختلف 

أرجاء الوطن العريب وتعريف املتلقي 

بجانب ميضء من الثقافة الكويتية.

وأضبباف: مجلببس اإلدارة اهتم 

 الرميضي: قدمت الكثير للحراك
األدبي في الكويت

للثقافببة والفنببون واآلداب محمببد 

العسعويس، باإلضافة إىل كل العاملني 

يف هذا الرصح الكويتي الجميل.

وتابببع الرميببيض بقولببه: قامت 

الرابطببة باالهتببامم بهببذه املجلببة 

األدبيببة مببن عببدة محبباور بهدف 

مواكبببة العرص بعد ميض نصف قرن 

كتبت: فضة املعييل
معببرض  فعاليببات  احتضنببت 

الكويببت للكتاب يف دورتببه الب 41، 

احتفاليببة مجلببة »البيان« مبناسبببة 

مرور نصف قرن عىل صدورها، وأدار 

املحببارضة األوىل أمببني عببام رابطة 

األدببباء الكويتيببني طببالل الرمييض، 

وتحببدث فيهببا كل من د. سببليامن 

الشطي، واألديب عبدالله خلف، ود. 

عبدالرحيم عالم من املغرب.

يف البداية، رحب طالل الرمييض 

بالحضببور ثببم قببدم ورقببة بعنوان 

»البيببان وتحديببات العرص« تحدث 

فيهببا قائببال إن »البيان« هو لسببان 

رابطة األدببباء الكويتيني واملمثل عن 

األدباء والشعراء والروائيني والباحثني 

وقد قدمت الكثببري للحراك األديب يف 

الكويت.

وأوضح الرمييض أن مجلس إدارة 

الرابطة عمد إىل تنظيم فعالية الئقة 

مبناسبة مرور نصف قرن عىل صدور 

أول عببدد، فجاءت فكرة الرشاكة مع 

أهم جهة ثقافية يف الكويت والراعي 

للثقافببة واألدب والفببن واإلبببداع، 

وحتببى يتعرف أكر قببدر من القراء 

عىل هذا النبع األديب األصيل، فكانت 

الكويت  ضمببن فعاليببات معببرض 

الدويل للكتاب.

وأشاد الرمييض بدور وزير اإلعالم 

ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس 

والفنون  للثقافببة  الوطنببي  املجلس 

الحمببود  سببلامن  الشببيخ  واآلداب 

السببامل الصباح وعببر بهذه الكلامت 

قائال: عرفنا عنه حرصه الشببديد عىل 

مببرشوع يخدم الثقافة يف وطننا، كام 

شببكر األمني العام للمجلس الوطني 

للثقافببة والفنببون واآلداب املهندس 

عببي اليوحة واألمني العام املسبباعد 

لقطبباع الفنون يف املجلببس الوطني 
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جانب من الحضور

مشببريا إىل أن اسببتمرارية »البيببان« 

كاسببتمرارية بقيببة املجببالت حيث 

الحرية، وحريببة النرش وعدم تدخل 

اإلعببالم الحكومي كام هو يف سببائر 

البالد العربية.

واسببتذكر خلببف العببدد األول 

للمجلببة حيببث أوضببح أن أول مببا 

يصادفك يف صببدر العدد لوحة فنية 

رائعة تحمل اسم »الطفل والكلامت« 

للفنببان عبدالله القصار، الفتا إىل أنه 

ويف صفحاتهببا األوىل كانببت هنبباك 

قصيببدة مل تنرش من قبببل عرث عليها 

عن أحد عشاق األدب مكتوبة بخط 

الشبباعر فهد العسكر وعليها توقيعه 

التي نظمها يف العام 1936، مبينا أن 

العدد األول احتببوى أيضا عىل نخبة 

من املسبباهامت للرواد واملؤسسببني 

مثل فرحان الفرحان أحد رواد القصة 

القصببرية حيث كتب قصببة بعنوان 

»أحالم فتاة«، والشاعر عبدالله سنان 

والذي قببدم قصدة يحيي فيها والدة 

البيان: اليوم قد بُعث األدب/ بعزميِة 

الغببر النُّجب/ اليوم يبتسببم الزمان/ 

وينتهي دور اللعب.

املبادئ والقيم

من جانبه، قببدم د. عبدالرحيم 

عالم ورقببة بعنوان »مجلببة البيان 

وصريورة الثقافة واإلبداع العربيني: 

املرجعيات األدبية

من جانبه، أشار األديب الكويتي 

والدة  تزامببن  إىل  خلببف  عبداللببه 

جامعببة الكويت بوالدة مجلة رابطة 

األدببباء »البيان« يف عببام واحد هو 

العببام 1966، الفتا إىل أنه مع افتتاح 

الجامعببة يف 27 نوفمر كانت مجلة 

»البيان« قببد اجتازت عددها الثامن 

والتببي كانت والدتها يف شببهر أبريل 

من العام نفسه.

مببن  »البيببان«  إن  وأضبباف: 

املرجعيات األدبية والوحيدة من بني 

مجالت الروابببط واالتحادات األدبية 

التي اسببتمرت ومل تنقطع ألزمنة إال 

لظرف قهري يف أشهر الغزو العراقي، 

يف مقدمتها: »عام النكسة«، وصدور 

شببكلها وحلتها الجديببدة، و»الغزو 

العراقببي الغاشببم«. واختتم حديثه 

قائببال: واسببتمرت الجهببود متواترة، 

فظلببت »البيان« تصافببح مطلع كل 

شببهر حتببى بلغت الخمسببني عاما، 

وتسببتفتح نصف قرنهببا الثاين الذي 

أمتنببى أن يكون مبعيتببه فكر جديد 

متسببق مع عرص فيضان املعلومات 

وتتطببور أدوات االتصال، فلكل عرص 

وسببائله ولغته وقضايبباه، فاملتثائب 

والخجببول يف خطواتببه سببيتخطاه 

عببرصه، واملبدعببون دامئا هببم دامئا 

خطوة متقدمة.

الرشيد بطلب إنشبباء رابطة لألدباء، 

إحياء ملبادرات سابقة، النادي األديب 

يف العام 1924، ثببم أعقبها يف الخط 

نفسه إنشاء الرابطة األدبية يف العام 

1958، التي استضافت مؤمتر األدباء 

العرب، ثببم طالتها يد اإلغالق عندما 

تم إغالق النوادي يف العام 1959. 

وتابع الشببطي: جبباءت املبادرة 

الجديدة يف األشهر األخرية من العام 

1964 ليتم إشببهارها يف يناير 1965، 

وتظفببر مببنببى ملحببق يف مجمببع 

منطقة الدسببمة، وهو مبنى خصص 

بعد أشهر قليلة ليكون مكتبة نسائية 

وانتقلببت الرابطة إىل الدور األول يف 

املبنى امللحق بقاعة مرسح الدسببمة 

لتبدأ انطالقتها الحديث.

اسببتغالل  ومنذ  أنببه  وأضبباف: 

الرواد الفرصة للحصول عىل ترخيص 

ملجلببة أدبية قبل أن تبدأ التعقيدات 

اإلداريببة، اسببتطاعوا مببن خاللهببا 

الحصببول عببىل ترخيببص مجلة تم 

اختيار »البيان« اسام لها ليزينها بدءا 

من العدد الثبباين نص املأثور النبوي: 

»إن من الشعر لحكام وإن من البيان 

لسببحرا«. ولفت إىل أن الحصول عىل 

الرتخيص أمر إداري، أما اإلصدار فأمر 

يحتاج إىل جهد جهيد، يف بيئة ثقافية 

محدودة الطاقات، وجميع إمكاناتها 

املاديببة تقف عند الحببد األدىن عىل 

أمل أن يكون للتطوع دور يف تحريك 

العجلة.

وتابببع قائببال: اتجهنا إىل حشببد 

التحريببر  هيئببة  أعضبباء  وحببث 

واألصدقاء عببىل الكتابة لتوفري مادة 

رسيعببة حتببى نتمكن مببن إصدار 

العببدد األول وتجهيببز العببدد الثاين 

خالل شببهر، مبينا أن كببرثة املقاالت 

املنشببورة جاءت مببببادرة من كتاب 

كويتيني وقفوا بجانببب هذه املجلة 

الوليببدة، إضافة إىل كتبباب عرب يف 

الكويت.

وتطرق د. الشطي إىل العديد من 

املراحل والحقببب الزمنية التي مرت 

عىل تلك املجلببة العريقة والتي تأيت 

د. سليامن الشطي

 د. الشطي:
 ظللت
 أقرأها
 مطلع

 كل شهر
 حتى بلغت
 الخمسين

عامًا
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احتفالية »البيان«

د. عبدالرحيم عالم األديب عبدالله خلف

من التأسببيس إىل التجديد«، فقال: 

إن كببرثة ما صدر مببن أعداد مجلة 

»البيان«، قد ال تسببمح لنا بالبحث 

فيهببا جميعهببا، لكن وفبباء املجلة 

التببي  النبيلببة  وللقيببم  للمبببادئ 

تأسست عليها، يجعلنا، بشكل عام، 

مجلة تتطور باستمرار، تبعا للتطور 

الذي تعرفة الحركة الثقافية واألدبية 

يف الكويت ويف العامل العريب.

وأشببار د. عببالم إىل أن املجلة 

مجبباالت  حببرص  أيضببا  يصعببب 

والفكريببة  الثقافيببة  اهتامماتهببا 

واإلبداعيببة  واألدبيببة  واللغويببة 

والرتاثية والحديثة، ليس فقط لكون 

مجلة »البيان« تتميز بتعدد أبوابها، 

وتنوع موادها. وأوضح أن املجلة يف 

انفتاحها، منذ األعداد األوىل، تبنت 

قضايا متنوعة مستشببعرة بذلك ما 

يعرفه العامل العريب، ثقافيا وإبداعيا، 

من طفرة إبداعية ومتغريات ثقافية 

متالحقة، مببا جعل املجلة مفتوحة 

أمببام العديببد من املجبباالت التي 

رصدتهببا، كاالهتامم بعلببوم اللغة 

والنحببو، وقببراءة الببرتاث، وإعادة 

قببراءة الشببعر العببريب، واالهتامم 

والغربيببة،  اإلسببالمية  بالفلسببفة 

واألمببن الفكببري وتكريببس ثقافة 

التسببامح ونبذ العنف وغريها من 

املواضيع.

وأضاف: يشببهد ملجلة »البيان« 

اهتاممهببا املتزايد بتنبباول تجارب 

رموز الثقافة والفكببر واألدب، من 

الكويببت وبعض البلببدان العربية، 

عىل حد سببواء. ولفببت إىل أن من 

يتصفح أعببداد املجلة منببذ بداية 

صدورها يف العببام 1966 إىل اليوم، 

سببيالحظ مببن دون شببك، مببدى 

التطور والتجديد الذي طال املجلة، 

شببكال ومضمونا، وتبويبا، بشببكل 

جعلها تسبباير التحوالت املتسارعة 

التببي يشببهدها عرصنببا، ثقافيببا، 

وتكنولوجيا من غري أن تتنكر ملا هو 

تببرايث، إذ إن كل رئيس تحرير، من 

باملسؤولية،  املفعم  شعوره  منطلق 

يحرص عببىل أن يضفي عىل املجلة 

ملسببة خاصة، بشكل يجعلها تساير 

التحوالت املتسببارعة التببي يعرفها 

عامل اليوم.

 خلف: من
 المرجعيات األدبية
 التي استمرت ولم

تنقطع ألزمنة

 عالم: يشهد لها
 اهتمامها المتزايد

 بتناول تجارب
رموز الثقافة

كتبت: ماجدة سليامن
ضمن فعاليات معرض الكويت الببدويل الب 41 للكتاب، عاش الحضور 

أجواء شببعرية مميزة تم تنظيمها ضمن احتفالية مجلة »البيان« مبناسبببة 

مرور نصف قرن عىل صدورها، حيث قام 5  شببعراء بالشببدو يف األمسية، 

وداعبوا قلوب الحضور بأشعارهم املوزون منها والشعبي،  وأدارت األمسية 

األديبة أمل عبدالله.

والشعراء هم: الُعامنية سعيدة خاطر الفاريس والبحريني إبراهيم بوهندي، 

والفلسطيني سمري عطية، د. خالد الشايجي ووليد القالف من الكويت.

يف البداية، استعرضت األديبة أمل عبدالله السرية الذاتية للشعراء وهي 

سببرية حافلة باإلنجازات والجوائز يف مجال الشعر والثقافة، وكانت البداية 

مع الشبباعر البحريني إبراهيم بوهندي الببذي أفصح عن حبه الالمحدود 

للكويت وأهلها، ثم شدا قصيدة  »غزل الطريدة« قائال:

متى يا ظبية القمر..

ويا مشدودة األنفاس..

بني الحب والخطر..

متى أحظى بليل هادئ..

ميتد عينيك للسحر..

رشبت عذابك غيام..

فضاق الصدر باملطر..

وصياد أناخ ركابه..

كيال أو وشوش صمتك بالشعر..

نصبت خيام قافلتي..

دخلت املاء مسحورا..

وجاء دور الشبباعر الفلسطيني سمري عطية الذي شدا يف حب الكويت 

وهو من مواليد الكويت، قائال: حروف القصائد التي سألقيها استعرتها من 

جببدران هذا املعرض ودروبه ورفوف كتبببه، حروف هذه القصائد عرفتها 

طفببال يف األحمدية االبتدائية والقادسببية املتوسببطة وثانويببة املغفور له 

عبدالله الجابر الصباح:

وإذا سألت عن الكويت..

فإنها شطر الفؤاد..

وأحرف امليالد..

حنني عىل جناح نوس..

وحىك بأبياته التي انتقى مفرداتها بعناية وجامل عن الغزو الغاشم، ثم 

تطرق ملا يحدث للدول العربية من النيل للفرات.

ومن قسوة الحياة إىل نشوة الحب كان لشعر املرأة نصيب يف األمسية 

5 شعراء
شدوا بحب »البيان«
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جانب من حضور األمسية الشعرية

اإلعالمية أمل عبدالله متوسطة الشعراء سعيدة خاطر الفاريس وإبراهيم بوهندي وسمري عطية ود. خالد الشايجي ووليد القالف

تالمس مشاعره وتقرتب من أحاسيسه.

واختتمت األمسببية بالشاعر خالد الشايجي 

الذي شدا بقصيدة بعنوان »غربة وحنني« والتي 

كان مطلعها:

م��ت أن��ا غي��ض وروح��ي هائ��م

يف س��امء الك��ون مث��ل الوافدي��ن

وكان مسببك ختببام األمسببية حيببث أمتع 

الحضور بكلامتببه األنيقة واختياراتببه الجميلة 

فشببدا عن حب الوطببن وعن الحببب والغزل 

وصفق له الجمهور كثريا.

رى يف عيِدها اْلَخْمس��نَي طاَوَلِت الذُّ

ْوَلج��اْن ِبالّت��اِج ُمْنَعِق��ًدا َله��ا َوالصَّ

تَْه��وى اْلَج��امَل َوتَْرتَج��ي إْرضاَءُه

َوَل��ُه انَْحَنْت ِمْثَل انِْحن��اِء اْلَخْيُزراْن

ِه��َي واَح��ُة اأْلََدِب الَّت��ي أَزْهاُرها

فيه��ا اّحِم��راٌر َكاْحِم��راِر اأْلُْرُجواْن

وانتشببت الجامهببري بروعة األشببعار التي 

انسببابت بني شفتيه كجواهر اللؤلؤ، وجاء أداؤه 

ليؤكد أنه شبباعر الجوائببز، خصوصا أن مفرداته 

رغببم صعوبة بعضها عىل القارئ العادي إال أنها 

الشببعرية، ونجحت الشاعرة العامنية يف إدخال 

البهجة يف قلوب الحضور، حيث أنشدت قصيدة 

بعنوان »كثري من الحب« جاء فيها:

يشء من الحب أم يشء من العتب

أش��حت عن��ي بوجه باس��م عذب

معتق��ة أش��واق  وبين��ك  بين��ي 

تف��وق نش��وتها ما قي��ل يف العنب

به��ا نب��وح  أرسار  في��ض  وبينن��ا 

ونحن نرقى عىل كشف من العجب

كويت دف��ق الهوى، ماذا فعلت بنا

لينبت الورد من عش��ق ومن رغب

وألنها أنثى حكت عن حب النسبباء ألشعار 

نزار قباين وانتقت يف أبياتها قصائد نزار يف املرأة، 

مؤكدة أن النسبباء يعشببقن نزار قباين ألنه حرر 

املرأة وأشعرها بأنوثتها.

 أمببا الشبباعر الكويتي وليد القالف فشببدا 

عددا مببن القصائد التي تبارى فيها مع نفسببه 

يف اختيببار الكلامت واملفردات وأبدع حني ألقى 

قصيدة كتبها عن مجلة »البيان«، قائال:

َخْمس��وَن عاًم��ا َواْلَبي��اُن َلن��ا َبياْن

َوَكفى ِبها َشْمًس��ا تَ��يُء َلنا الزَّماْن

َصَفحاتُه��ا الَّت��ي  َمَجلَُّتن��ا  تَْبق��ى 

َواأْلُْقُح��واْن َمليَئ��ٌة  ْيزَف��وِن  ِبالزَّ

��َنواُت إّل َواْرتَق��ى م��ا َم��رَِّت السَّ

ِبَس��رِها اأْلََمُل الَّذي َمَل��َك اْلِعناْن
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مشاركات

»النفط« و»البرتول« شاركتا يف النشاط الثقايف ملعرض الكتاب

النفط.. رحلة دولة من الشقاء إلى النماء

كتبت: فرح الشاميل
ضمببن أنشببطة وفعاليات النشبباط الثقايف 

املصاحب ملعرض الكويت الب 41 للكتاب، أقيمت 

محارضتان تنويريتان عن الثقافة البرتولية صباح 

اليببوم الثاين للمعرض، بالتعاون مع وزارة النفط 

ومؤسسة البرتول الكويتية.

قدم ظافببر العجمي ومتببارض خالد األحمد 

مراقب العالقات العامة من وزارة النفط - التي 

تشببارك الول مرة يف معببرض الكويت للكتاب - 

املحببارضة األوىل ملجموعة من طببالب املرحلة 

الثانويببة تضمنت معلومببات مهمة عن البرتول 

باعتباره مصدرا رئيسيا وعصب الحياة االقتصادية 

يف الكويت وتأسيسها، وسنة إنشاء وزارة النفط 

يف العام 1975 مبرسببوم أمريي، وإنشاء مؤسسة 

البببرتول الكويتية يف العببام 1980 لتدرج تحت 

مؤسسة البرتول رشكات نفطية تابعة لها.

يف البدايببة، تحدث العجمببي عن الجوانب 

فالجانببب  والتاريخيببة،  واالقتصاديببة  الفنيببة 

التاريخي يتكلم عن دولة الكويت قبل اكتشاف 

النفببط وبعد اكتشببافه ثم الدخببول يف مراحل 

النفط وأهميته وكيفية تكريره وإنتاجه وتوزيعه 

عىل دول العامل، ثم الجانب املؤسيس االقتصادي 

ودور املنظببامت الدوليببة التي تهتببم بتصدير 

النفط وتوزيعه واإلنتاج.

مببن جانبها، قالببت متارض األحمببد: تنظم 

وزارة النفط وقسببم العالقات العامة محارضات 

تنويريببة تثقيفية عدة لتزويد طببالب املدارس 

بجميببع املراحببل مبعلومات عن البببرتول وآخر 

اإلحصائيات لإلنتاج واالسببتهالك النفطي إضافة 

إىل دوره كمصببدر وقود للعديببد من املجاالت 

منها الكهرباء واملاء واملباين العمرانية ووسببائل 

املواصببالت الحديثببة وغريها، وهببذا املرشوع 

الثقببايف بدأت بببه وزارة النفط منذ العام 2003 

نتيجببة النقص يف املعلومات النفطية لدى طلبة 

املدارس.

مؤسسة البرتول

أما املحببارضة الثانية فكانببت بالتعاون مع 

مؤسسببة البرتول الكويتية قدمها حمد الصعب 

وروايب البناي، وهي املشبباركة الثانية للمؤسسة 

يف فعاليببات معببرض الكويت للكتبباب، وأتت 

هببذه املشبباركة ضمببن السياسببة االجتامعية 

للمؤسسببة التي تنتهجها، وحرصها عىل التواصل 

مع املجتمع، ونببرش الثقافة النفطية مع النشء 

وتعريفهم بشببكل مبسببط بالفرق بني مؤسسة 

البرتول الكويتية كونها إحدى أهم املؤسسببات 

يف الدولة والببرشكات النفطية التابعة لها وهي: 

رشكببة نفط الكويببت، ورشكة البببرتول الوطنية 

الكويتية، ورشكة ناقالت النفط الكويتية، ورشكة 

نفط الخليببج، ورشكة صناعببة البرتوكيامويات، 

ورشكة البرتول الكويتية العاملية، واالستكشافات 

البرتوليببة الخارجية وتزويببد الطائرات بالوقود، 

االقتصببادي  الجانبببني  يف  املؤسسببة  ودور 

واالجتامعي.

الفيلم الوثائقي

يف نهايببة املحارضتببني، تببم عببرض فيلم 

وثائقي عن تاريخ دولببة الكويت الذي يعود 

اىل ما قبل العببام 1613، حيث كانت مقصدا 

ملجموعة مببن قبائل املنطقة التي اسببتقرت 

روايب البناي وحمد الصعب خالل املحارضة
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قالوا عن المعرض

 خليل عيل حيدر: استمرار

 املعرض يحمل داللة ثقافية

كبرية عىل نجاحه

 محمد رشاد: معرض الكويت

ميثل للنارش أهمية كبرية

أكببد الكاتب خليببل عي حيدر عببىل أهمية معرض 
الكتبباب، مبينا أن املعببرض ميثل إحدى املناسبببات 
الثقافية املهمة واسببتمراره يحمل داللة ثقافية كبرية 

عىل نجاحه.
وعببام يتمنبباه يف املعرض، قببال: نتمنببى أن تتوافر 
ترجامت لكتب جديببدة ترثي مدارك القارئ واملهتم 

وأيضا مع الرتكيز عىل بعض املوسوعات التخصصية.

قببال رئيس اتحبباد النارشين العرب محمد رشبباد يف 
ترصيببح له عىل هامش املعببرض إن معرض الكويت 
الببدويل يُعد من أقدم املعببارض يف املنطقة العربية، 
خصوصا أنه يف الدورة الب 41 يأيت بعد معرض القاهرة 
الببدويل من ناحية التاريخ وإن كان سبببقه يف املايض 
معرض النادي الثقايف العريب يف لبنان يف العام 1956.

وأضاف رشبباد أن معرض الكويت ميثل للنارش أهمية 
كبرية فكل النارشين يحرصون عىل املشاركة باملعرض 

لحسن التنظيم وحسن استقبال النارشين .
وأشببار رشبباد إىل أنه يوجد قارئ جيببد يف الكويت، 
وعلق قائال: وال ننس أن الكويت لها بصامت واضحة 
يف الحضارة اإلسالمية والثقافة العربية منذ الستينيات 

بشكل كبري.

يف الكويت وأنشببأت مجتمعا متكامال أساسه 

االستقرار والبحث عن الرخاء، حيث استثمرت 

تلببك القبائببل املوقببع اإلسببرتاتيجي للدولة 

لتأسببيس روابط تجارية بني الرشق األوسببط 

والغببرب، فضال عببن مهنة الصيببد والغوص 

وصناعة السفن، ويف العام 1935 ظهرت أوىل 

بوادر البرتول يف بعض املناطق حققت ازدهارا 

لدولة الكويببت وفتحت لها أبواب الخري عىل 

مصاريعهببا، وكانت الثببورة األوىل لهذا الخري 

توقيع وثيقببة اتفاقية لالمتيبباز النفطي التي 

وقعها املغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح 

يف ديسببمر 1934 ومنحببت االتفاقية امتياز 

التنقيببب عن النفط إىل رشكببة نفط الكويت 

املحدودة السابقة، واكتشاف اول حقل نفطي 

يف الكويت بعد مسببح جيولوجي وهو حقل 

برقببان يف العببام 1937، وكانت أول شببحنة 

مصدرة مببن النفط الخببام الكويتي عىل منت 

الناقلة الريطانية.

وشببهدت الكويت يف العببام 1975 عهدا 

جديدا من تاريخهببا، حيث تم تأمني الصناعة 

النفطية الكويتية التي وقعت الدولة مبوجبها 

االتفاقية املتبادلة مع رشكتي النفط الريطانية 

الفارسية ورشكة نفط الخليج يتم مبوجبها منح 

الكويت كامل السيطرة عىل مواردها النفطية.

ويف العببام 1980 حببدث تغببري جببذري 

وشببامل يف الصناعة النفطية الكويتية عندما 

ألحقببت الرشكات الحكومية مسببؤولية إنتاج 

النفببط وتكريببره ونقل تبعياته إىل مؤسسببة 

البببرتول الكويتيببة التي انشببئت كمؤسسببة 

مسببتقلة بالتسببويق العاملي تدار عىل أساس 

تجاري لرعاية وتنمية وإدارة املصالح النفطية 

الكويتية اآلخذة يف التنوع.

متابعة من طالب املدارس

ظافر العجمي متحدثا يف املقهى الثقايف 
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يف مجموعته القصصية الجديدة »إبهام« يربز القاص املاهر حميدي حمود 

ما يعتور الحياة من نقص وارتباكات، مام يشعر الفرد بالعجز دامئا عن مالحقة 

األحداث التي تطويه بعبثها وعبوسها.

إنه قاص يتأمل الحياة بسخرية مريرة، كام يُعاود مساءلة التفاصيل الصغرية، 

عله يفك شفرة »اإلبهامات« يك يجد حلوال واقعية ملا يشعر به من عجز ومهانة 

وقلة حيلة.

رمبا تكون النصوص عىل رغم بعدها التأميل منذرة برشور تقودنا إليها الحياة 

التي تعقدت وتشابكت تحت ضغوط التقنيات الحديثة واآلالت العمالقة التي 

تقلص فيها دور الفرد، فأصبح منفردا، حزينا، مثقال باإلحباطات التي متثل بال 

شك مالمح جيل مهزوم.

بصقت  صباحا..  للسابعة  اآلن  تشري  الفضية  »الروليكس«  ساعة  عقارب 

املحلقة، منظر وال  املباين والناس والطيور  املتدلية من فمي متأمال  السيجارة 

أروع، يوحي بضآلة كل يشء، بحقارة كل يشء، وخصوصا من فوق بناية ذات 

علو يناهز العرشة طوابق! لقد أعتقت أخريا!

بينام  وحنو،  برفق  الهواء  نسائم  تداعب  يوما  هشمتها  التي  اليرسى  يدي 

 – هنيهة  وتفكرت  التامسيح،  جلد  من  اللون  زيتونية  حقيبة  األخرى  حملت 

متهكام – يف السبب الذي يدعو غالبية املنتحرين إىل القفز من فوق البنايات 

معلبات  وحتى  والثياب  املال  داخلها  ويضعون  بل  حقائبهم،  معهم  حاملني 

الطعام املحفوظ أحيانا، وكأنها أهم مستلزماتهم يف رحلتهم األخرية نحو اآلخرة!

شاب كشك، هو كائن برشي ذكري يف سن املراهقة أو أكرب قليال، يقيض معظم 

البطاطس،  ورقائق  الغازية  املياه  ليحتيس  الكشك  بجوار  الوقوف  يف  أوقاته 

يتكلم يف مواضيع تهمه مثل »تشكيل املنتخب« و»الحريم يف الساحل مستهبلة 

يا معلم« و»يوم الوقفة خلصنا الرتاويح من هنا وسكورنا من هنا« أو »بنت 

كيوت قوي ومحجبة«.

الجادون، هو جزء من أجزاء العجلة كام هو متعارف عليه، لكن يف منتصف 

التسعينيات قامت رشكة مياه غازية شهرية مبسابقة ولرتبح يجب أن تجمع كل 

أجزاء العجلة كام ستجدها عىل ظهر األغطية املكبوسة عىل الزجاجات، وكان 

من السهل أن تجد كل األجزاء باستثناء الجادون، ويف هذا الوقت أصبح حلم 

العثور عىل الجادون يساور كل الشباب واألطفال، وخصوصا كاتب هذا الكتاب.

هو حسن مدن، بأسلوبه الشيق والسلس، ومبعرفته الواسعة واطالعه العميق 

الذي طاملا شدنا يف مقاالته وكتاباته، يقدم لنا يف »الكتابة بحرب أسود« رؤية 

شاملة لفعيل الكتابة والقراءة، ماّرا بأصغر التفاصيل وأدقها، متناوال كل تلك 

اللحظات التي تنتج لنا كتبا عظيمة وكتابات رائعة، عارضا ملجموعة من الكتاب 

والروائيني والشعراء، أدواتهم وآلياتهم خالل الكتابة.

إنه كتاب يعالج الحالة السحرية للكتابة. يقدمها بتنوعها وغموضها وانكشافها، 

يقودنا إىل غابة بعيدة من الفنون واملعارف والشخصيات والروايات، لنخلص 

مدن  حسن  لعبة  هي  التقيص،  يف  بالرغبة  ملهم  شعور  إىل  النهاية  يف  كقراء 

الخاصة التي تجعل الحديث عن الكتابة يقود بالتأكيد إىل االنشغال بالقراءة 

رمبا، أو التلفت من حولنا، باحثني عن قلم، أو عن أزرار لوحة املفاتيح.

الكتابة بحرب أسود 
)طبعة منقحة(

املؤلف: حسن مدن

النارش: دار مسعى

شاب كشك
يف رحلة البحث عن 

اجلادون
املؤلف: عمرو سالمة

النارش: دار دون

إهبام )جمموعة قصصية(

املؤلف: حميدي حمود

النارش: سندباد للنرش واإلعالم

سيمفونية وادي الظالل 
)رواية(

النارش: مدار للنرش

املؤلف: وائل رداد

دنيا الكتب
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السينام عرضا  نادي  أقام  أكتوبر 1983  الخامس من  املوافق  اإلثنني  يوم  يف 
خاصا ألول فيلم تلفزيوين كويتي تحت عنوان »الفخ«.

والنقاد مأخوذا عن قصة  الجمهور  ترحيبا كبريا من  الذي القى  الفيلم  كان 
لكن  »الذئب«،  القصة  اسم  السطور.  هذه  كاتب  وضعها  التي  »الذئب« 
البيضاء إىل اسم »الفخ« ألسباب خاصة يف رأي  الشاشة  »الذئب« تحول عىل 
ذئب  تطويع  يف  الفنية  الصعوبة  منها  املسلم«،  »عبدالرحمن  الفنان  مخرجه 
حقيقي أمام الكامريا. ومن هنا واحرتاما مني للعالقة التي ربطت بني الجمهور 

وقصتي من خالل عنوانها السيناميئ »الفخ«، آثرت االحتفاظ به عنوانا لها.
وهي تخرج إىل القارئ مطبوعة بني دفتي هذا الكتاب.

ليست أمريكا املعارصة، ومل تكن أمريكا القدمية، راعيا أمينا للحضارة اإلنسانية، 
وليس من قبيل األوهام واملستحيالت أن تحظى يف جوالتها التاريخية كافة بعواصف 
الداعمة  التي جعلتها كيانا ملفوظا، بفعل هواجسها  الكراهية املسترتة واملعلنة، 
القيم واملبادئ واملثل  الثأر من الجنس البرشي، كمقابل بخس لخيانة  لرضورات 
وإسرتاتيجيات التآلف والتوحد والبناء، إيثارا للنقيض الشاذ يف إقرار إسرتاتيجيات 
الهدم والتفتيت. ميثل هذا الكتاب نسقا فكريا خاصا يكشف – بشكل سافر – عن 
االنقالب  استبداله مبعادلة  العاملي، وكيفية  اإلنساين  إنقاذ املرشوع  غياب وسائل 
اإلسرتاتيجي، تلك التي ترتجم جدلية الخلل بني مفهومات السياسة وطبيعة الفكر 
استعاليئ  املفضية إىل صياغة منوذج تسلطي  الجدلية  القوة، وهي  التقليدي عن 
يُعد فاعال أساسيا يف تأجيج الرصاعات وتدويل الفوىض وتعميم املهزلة الكونية، 
تعويقا ملسرية الكتل التاريخية الصاعدة التي تنطلق إرادتها نحو محو خرائط الدم، 
وتبديد مسارات هندسة التقسيم. يغوص هذا الكتاب يف تحليل معريف ينصب عىل 
ملحات من الواقع الدويل الشائن، تفنيدا ملنطق السياسة األمريكية الرعناء الذي 

يبدأ وينتهي دامئا من إسرتاتيجية القاع الدافعة نحو خلق كيانات العدم.

قبل نحو تسعة عقود، توجهت طالبة فنلندية تدعى هيلام غرانكفست 

إىل قرية »أرطاس« إىل الجنوب من بيت لحم يف فلسطني، حيث شهدت 

مسريتها الشخصية واألكادميية منعطفا أساسا بتحولها إىل دراسة حياة املرأة 

»األحداث  عن  رائدة  مونوغرافية  دراسات  خمس  فوضعت  الفلسطينية. 

الثالثة األهم يف حياة البرش«، وهي الوالدة والزواج واملوت، يف قرية أرطاس، 

ونرشت دراساتها باللغة اإلنجليزية، ومل ترتجم قط إىل العربية أو أي لغة 

الزواج مصدرا  والثانية حول  األوىل  لدراستيها  الرتجمة  وتعد هذه  أخرى، 

من أغنى مصادر التوثيق لحياة القرية الفلسطينية املتاحة للقارئ العريب.

يأيت »أحوال الزواج يف قرية فلسطينية« يف »سلسلة ترجامن« يف نطاق 

الفلسطيني  الشعبي  بالرتاث  املتعلقة  الدراسات  لرتجمة  متكامل  مرشوع 

والدرايس،  األكادميي  البعدين  املرشوع  هذا  أهمية  وتتجاوز  ونرشها. 

إنساين وافر يف  تقدم شواهد فذة عىل وجود نشاط  الدراسات  ألن هذه 

فلسطني يف نهاية القرن التاسع عرش وحتى أواسط القرن العرشين، ناشئ 

حية  وفولكلورية  ودينية  واقتصادية  اجتامعية  ومامرسات  مؤسسات  عن 

معقدة الرتكيب ومغرقة يف القدم. وهذه الدراسات التي وضعها مؤلفون 

أجانب مختصون عاشوا يف فلسطني يف تلك الفرتة، تدحض دحضا رصيحا 

املقوالت الصهيونية القدمية والراهنة الرامية إىل محو الهوية الفلسطينية 

أو تشويهها أو انتحالها أو استيالبها.

املؤلف

تعد  فنلندية،  أنرثوبولوجيا  عاملة   )1972  –  1890( غرانكفست،  هيلام 

رائدة يف الدراسات امليدانية، احتلت دراساتها امليدانية عن قرية »أرطاس« 

»األنرثوبولوجيا  مدرسة  رواد  ضمن  وضعتها  مرموقة  مكانة  فلسطني  يف 

الجديدة«. وتهدف إىل فهم الثقافات يف سياقاتها املعيشة.

املرتجمتان

خديجة محمد عيل قاسم من مواليد سلوان/ القدس، درست يف مدارس 

الشعبي  بالرتاث  املتعلقة  بالدراسات  خاصة  عناية  واعتنت  القدس، 

الفلسطيني.

اللغات  الدكتوراه يف  أردنية تحمل درجة  باحثة  القنانوة،  إخالص خالد 

السامية.

الكتاب يقع يف 700 صفحة من القطع الكبري.

صادر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

لبنان/ قطر

أحوال الزواج يف قرية 
فلسطينية

املؤلف: هيلام غرانكفست

ترجمة: خديجة قاسم وإخالص 

القنانوة

النارش: »املركز العريب لألبحاث 

ودراسة السياسات« لبنان/ قطر

الفخ
املؤلف: خالد الشايجي

النارش: مطابع الرسالة

أمريكا أسطورة العدم  
املعادلة اإلسرتاتيجية 

النقالب العامل
املؤلف: د. محمد حسني أبو العال

النارش: دار الكتاب العريب

دنيا الكتب
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من هموم  الكثري  تحمل  وخواطر  مقاالت  من  عبدالرحمن«  »أنوار  كتابات 

املرأة، ونجد فيها تارة تعاطفا مع الرجل، وتارة أخرى سخرية ونقدا، وبخاصة يف 

خواتيم كتاباتها التي تشبه إىل حد ما نهايات القصة القصرية، ولعل هذا يظهر 

جليا يف كتاباتها باللهجة العامية الكويتية، مثلام جاء يف مجموعتها القصصية 

»فالكم طيب«.

وروائية  قصرية  قصة  كاتبة  لتكون  االستعداد  لديها  عبدالرحمن«  »أنوار 

متميزة، وأن تحتل مكانة متقدمة بني أخواتها األديبات والكتابات الصحفيات 

الكويتيات.

- سأستودعكم الله... اآلن.

أحنى  قامئا،  وانتصب  الغريب  قالها 

أمانها  مسامر  حل  بهدوء،  بندقيته 

بحركة آلية من إبهامه، ثم أسند نهايتها 

الخشبية إىل صدره وسبابته تتكئ عىل 

الزناد بربود، تقطبت األحافري املتجعدة 

بجبني الشيخ، وقال مستهجنا:

- ما هذا أيها الضيف؟

- تشّهدا عىل روحيكام برسعة.

- ستقتلنا؟

قالها مرتاعا، أجابه الضيف بعينني ال ترفان، وبرود مربعانية قارسة:

- أمر الُدويش بقتل كل من يرانا... وليس يل يد بهذا.

- ملاذا؟

البارد قد بدأ يتصبب منه  أجابه صقيع نظراته وصمت شفتيه، فصاح الشيخ والعرق 

كرُبَْمة فّخارية مملوءة باملاء:

- أَعزَم عىل غزو الكويت؟

- سيجتاحها كاللهب.

- ارحمنا أيها الضيف... ونقسم إننا لن نخرب أحدا.

- وأخون بو ْعزيِّز!... والله ال يكون هذا أبدا.

- أليس بقلبك رحمة ألشيب وولده... مسلَِمني؟

ألقى عليه نظرات االزدراء، قائال:

- أتعد نفسك مسلام... أيها الكافر؟

مع إغالق فتحتي األنف بالفطام واالكتفاء مبلء الرئة بالسنتيمرتات املكعبة 

واملغلوب،  للغالب  التنازيل  العد  يبدأ  املاء،  يف  القفز  ثم  األثري،  من  املحدودة 

ويبدأ تساؤيل عن كيفية حل املعادلة الرياضية الصعبة. ما مقدار الزمن الذي 

نفس  يف  ويكفي  صدري،  يف  املخزنة  الهوائية  الذرات  استهالك  يف  استغرقه 

الوقت اللتقاط العدد األكرب من املحارات الحبىل باألجنة النفيسة؟ يف اللحظة 

التي ينغمس فيها كياين اإلنساين بالسائل القدري أبدأ العد لحل هذه املعادلة 

اكتشف  األرقام  ثاين. وقبل أن أكمل  له  اثنني، ما  الله واحد،  املصريية. واحد، 

جهيل الكبري بقوانني الحساب، فقد نسيت أن أبدأ العد من الصفر.

القبيلة  بينك وبني كل يشء، حيث ستُمتحن  التي تفصل  أربعون يوما هي 

القدر وطعنات الضعف البرشي...  البقاء.. بني رضبات  تحت أقىس اختبارات 

عنها  تسمع  مل  بني شخصيات جديدة  بلحظة  لحظة  عنيفة ستعيشها  ملحمة 

من قبل.. لكل شخصية حكاية ورس.. ستعيش وسط غموض »البتول« وجموح 

»الصهباء« وشجن »صوان« إىل أن تنتهي أربعينية املبجلة.

حيث  »املبجلة«،  ستكون  من  تعلم  حتى  بلحظة  تهنأ  لن  الغجر  أرض  يف 

السحر واألسطورة.. حيث الحكمة تتفجر من منابع الكلمة.

أهلها..  تعرف  فاألرض  فوقها..  تخطو  وأنت  حذرك  خذ  الغجر«..  »أرض 

واألسطورة تكمن يف تفاصيل تلك الرواية..

العافور

األصفار تشكل رقام
النارش: دار الفراشة للنرش والتوزيع

املؤلف: جميلة سيد عيل

أرض الغجر 
طبعة )2(
املؤلف: أحمد أبوهيبة

النارش: دار دون للنرش والتوزيع

املؤلف: عبدالعزيز محمد عبدالله

النارش: دار قرطاس للنرش

حوار من دون أسوار 
)قصص(

املؤلف: أنوار عبدالرحمن التنيب

النارش: مكتبة الكويت الوطنية

دنيا الكتب
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أرسار  من  سلسلة  األشياء«  تعمل  »كيف  مجلة  من  الجديد  العدد  يجمع 

العدد عىل ملف خاص عن  الحديثة، ويحتوي  والتكنولوجيا  الصناعي  التعلم 

البقاء عىل قيد الحياة يف ظل الظروف املناخية القاسية وكيف ميكنك حامية 

نفسك خالل العواصف. يعمل العدد عىل تدريب عضلتك الوجنية الكربى.

يأخذنا القاص الكويتي بدر أبو رقبة العتيبي عرب مجموعته القصصية األوىل 

»تجاعيد« إىل شخصيات ومناخات أتقن تخطيطها يف جسد الورقة، مام يجعلنا 

أمام تجربة ناضجة أخذت من عمر كاتبها عقدين من الزمان، ولعل هذا الرتيث 

يف النرش يجعلنا نتعامل مع »بدر« كقاص متمرس يتوقع منه أكرث مام نتقبله 

من قاص مبتدئ، وهو ما مل تخذلنا فيه »تجاعيد«.

14 قصة يقدمها بدر يف تجاعيده، تتعدد األجواء فيها بشكل متميز، وتتلون 

السمة  هي  وصادقة  بسيطة  إنسانية  نزعة  فيها  ونرى  شائق،  بأسلوب  اللغة 

األبرز للمبدع الحقيقي.

النجم  ليس  فالحدث  القصة،  كتابة  أمام منط متميز يف  يف »تجاعيد« نقف 

أخرى  عنارص  مع  تشتبك  خصلة  هو  بل  العنارص،  بقية  أمامه  تتضاءل  الذي 

متاثلها أو تفوقها أهمية لتكوين ضفرية الحكاية.

أو  لقطة  القصرية هي  القصة  فإن  بتفاصيلها  كاملة  الرواية حياة  كانت  إذا 

لقطات من الحياة.

يف كلامتها التي تنفذ إىل العظم تحدتث عن إفرازات ترسبت يف عقلها كامرأة 

العرس  عن  النسوة  وغياب  »الطائفية  جديد  نهار  مع  التفاعل  من  لتمنعها 

الدميوقراطي«. تلك كانت لقطة أو لقطات من إحساس فوزية السويلم التي 

لخصت همها الكبري يف الطائفية ومنعها من الدخول إىل العرس الدميوقراطي.. 

القصرية »زوجي  األهمية من قصتها  بالغة  تكن سوى جمل  الفقرات مل  تلك 

واالنتخابات« التي صدرت ضمن مجموعتها القصصية »األسامك متوت غرقا« 

يف العام 1998.

ويف مجموعتها الجديدة التي عنوانها »أشواق شيطانية« حتام ستشعل ضوءا 

جديدا يضاف إىل الساحة الثقافية الكويتية وستخرتق عوامل جديدة تنفذ داخل 

جسد مجتمعنا لتنري دروبا كثرية من أجل مستقبل أفضل.

معظم هذه النصوص الشعرية كتبتها يف صيف 2016 مبقهى »كافيه دي نريو« يف 

مدينة »برايتون« حيث كانت أدوايت فنجان قهوة، ودفرت صغري وقلم.

كل ذلك ممزوج بكلامت ترتاقص عىل الورق، تتحدى ثرثرة اآلخرين.

ضجيج املكان، رائحة األطعمة، اختالف الوجوه واللغات.

حركة برشية بني مد وجزر، أنا وسط ذلك العامل، أنزف شعرا عىل طاولة خشبية 

موشمة بذكريات اآلخرين.

كيف فعلتها.. هل الضجيج يعني أن الحياة التي تفور حويل تنسكب يف داخيل؟

تحدي  أمام  أقفالها  مشاعر سقطت  بوابات  فتحت  رمبا  بوجودي،  تذكرين  رمبا 

ورقة بيضاء وفنجان قهوة.

أشواق شيطانية
قصص قصرية

املؤلف: فوزية السويلم

جمع وإعداد: لطيفة البديوي

عباءة عشق عىل كتف 
القمر

)نصوص شعرية(
املؤلف: ثريا البقصمي

النارش: مسارات للنرش والتوزيع

كيف تعمل األشياء
من إصدارات مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي

جتاعيد »جمموعة 
قصصية«

املؤلف: بدر أبو رقبة العتيبي

النارش: نوفا بلس للنرش والتوزيع
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 وزير اإلعالم مكرما السنعويس

حفل توقيع »تلفزيون الكويت.. تاريخ وحكايات« بحضور الشيخ سلامن الحمود

كتب: رشيف صالح

ليلة استثنائية يف املكتبة الوطنية.. ليلة الحب 
يف  التلفزيون  مؤسيس  ألحد  والتقدير..  والوفاء 
الكويت، بل أحد الكبار من صناع اإلعالم العريب كله. 
محمد نارص السنعويس علم يف ذاته، وعندما قرر أن 
يصدر كتابه »تلفزيون الكويت.. تاريخ وحكايات« 
مل يكن يكتب عن ذاته، بل عن حكاية كبرية لفرسان 
عاملنا،  مودعا  ترجل  بعضهم  اإلعالم،  مسرية  قادوا 

وبعضهم حرص عىل الحضور واالحتفاء به.
محبتهم  عن  للتعبري  الكبار حرضوا  من  كوكبة 
راعي  مقدمتهم  ويف  الكويت،  يف  اإلعالم  لعميد 
الشباب  الدولة لشؤون  الحفل وزير اإلعالم ووزير 

الشيخ سلامن الحمود. 
وبعفوية ومحبة تحدث وزير اإلعالم يف بداية 
تأسيس  يف  ساهم  من  لكل  التحية  موجها  الحفل 
مضيفا:  وسيدات.  رجاالت  من  الكويت  تلفزيون 
تاريخ  عن  يتحدث  كتاب  لتدشني  اليوم  هنا  نحن 
بأسلوب  اللحظات  من  للعديد  ويوثق  التلفزيون 
قدمه  الذي  الكبري  العطاء  حجم  يوضح  جميل 

الجميع.
إن  قائال:  الحفل  حضور  من  الرواد  وخاطب 
جهد  من  بنيتموه  ما  عىل  يقوم  الكويت  تلفزيون 
وما واجهتم من صعوبات ومتغريات. مشريا إىل أن 
التلفزيون كان دامئا محل اهتامم القيادة الحكيمة 
الكويتي  اإلعالم  مؤسس  األمري  السمو  لصاحب 
الحديث حيث أعطى سموه كل الدعم والتشجيع 

لهذا الرصح.
أن  نحاول  الكبري  التطور  مع  الحمود:  وأضاف 
نعيد للتلفزيون قدراته وإمكاناته من حيث الشكل 
خالل  من  الوطنية  األولويات  وتحديد  واملحتوى 
التحتية  البنية  بتطوير  مشيدا  مبارشة،  غري  رسائل 
بالكوادر  االرتقاء  والعمل عىل  كبري  والفنية بشكل 
تفرضها  التي  التحديات  ظل  يف  البرشي،  والعنرص 

»السوشيال ميديا« عىل املجتمع.
السنعويس يف  وأشاد وزير اإلعالم بدور محمد 
مسرية اإلعالم الكويتي مع رفاقه الرواد واملؤسسني، 
موضحا أن هذا الكتاب سيساهم يف إثراء وتطوير 
العمل اإلعالمي خصوصا أن التلفزيون بصدد إعداد 

دراسة لتطوير هويته ومراجعة قنواته،
مركز  بافتتاح  ترشفنا  القريب  باألمس  وتابع: 
الذي  الحضاري  الرصح  هذا  الثقايف  األحمد  جابر 
العامل  يف  الثقافية  البنية  مقدمة  يف  الكويت  وضع 
العريب وعلينا أن نستثمر ذلك يف مزيد من العمل 

والعطاء.

نفسه والتلفزيون كيشء واحد. مشريا إىل أن كاتب 
فهو  التاريخ  كاتب  أما  نفسه،  عن  مسؤول  السرية 

مسؤول عن الحقيقة، والكتاب جمع بني األمرين.
السرية  كاتب  إن  القول  الشائع  من  كان  وإذا 
كاذب بطبعه ألنه يجمل األحداث، إال أن الشطي 
يضع  أنه  والدليل  صادقا  كان  السنعويس  أن  يرى 
يف كتابه شهادة رسوبه وليس نجاحه ويذكر ما قد 

يدينه.
قيمتني  عىل  بالتأكيد  كلمته  الشطي  وختم 
لكل  حيث  التوثيق  قيمة  هام  الكتاب  يف  مهمتني 
حدث وثيقته وقيمة »الصور«، حيث استحرض صور 
لو  حتى  التلفزيون  تأسيس  يف  شاركوا  من  جميع 
كانوا يف الكواليس. داعيا الحضور إىل قراءة الكتاب 

ومستشهدا بفقرة تتعلق باستضافة أم كلثوم.
عن  عربت  حسني  فاطمة  القديرة  اإلعالمية 
ارتباكها يف هذا املوقف وهي التي اعتادت مواجهة 
الجمهور، وأشارت إىل أنها تعرفت عىل السنعويس 
كوميديا  فاصال  قدم  عندما   1953 عام  مرة  ألول 
ألنه  وانتقدته  القاهرة  للطلبة يف  الكويت  بيت  يف 
»وسيم« ونجوم الكوميديا ليسوا من ذوي الوسامة، 
الكويت  تلفزيون  يف  به  التقت   1963 عام  ويف 
بالذكاء  يتميز  بأنه  وعملت تحت رئاسته ووصفته 
املستقبل.  استقراء  عىل  والقدرة  والطاقة  والصالبة 

رغم أنها اختلفت معه وتركت التلفزيون.
له  كانت  الرسيع  العزيز  عبد  القدير  املرسحي 
طيلة  الكتاب  بصناعة  ارتباطه  إىل  فيها  أشار  كلمة 
عقود، مؤكدا أنه إذا تكلمت عن السنعويس فحتام 

بشكر  كلمته  الحمود  سلامن  الشيخ  وختم 
اإلعالميني والفنانني واألدباء من الكويتيني واملقيمني 
الذين ساهموا يف دعم مسرية التلفزيون يف الكويت.

بدوره تحدث مدير املكتبة الوطنية كامل العبد 
رعايته  عىل  اإلعالم  لوزير  الشكر  موجها  الجليل 

ودعمه للحفل وكذلك لكوكبة الحضور.
يف  الوطنية  املكتبة  دور  إىل  كلمته  يف  وأشار 
إقامة األنشطة الثقافية ذات الصلة بالكتاب موضحا 
أهمية كتاب السنعويس يف التوثيق ملسرية التلفزيون 

طيلة ربع قرن.

جيل األوائل
مهنئا  األوائل  لجيل  الوفاء  أهمية  أكد  كام 
السنعويس بإصدار كتابه.. ومهنئا تلفزيون الكويت 
ثاين  ليكون  تأسيسه  عىل  سنة   55 مرور  ذكرى  يف 

تلفزيون عريب.
وذكر أن السنعويس هو سادس املؤسسني لهذا 
الرصح حيث حشد الطاقات رغم ضعف اإلمكانيات، 
إىل  الجليل  العبد  وتطرق  والعزمية،  باإلرادة  ومتيز 
بالسنعويس خاله  اإلنساين واألرسي مشيدا  الجانب 
تويف  الذي  األب  بديل  له  كان  الذي  طارق«  »أبو 

باكرا، كام كان له القدوة واملثل األعىل.
سليامن  د.  واألديب  الناقد  تحدث  جانبه  من 
الشطي مستذكرا الكلمة الشهرية يف رواية »الفرسان 
الثالثة«، الكل يف واحد والواحد يف الكل، ألنها تحقق 
يف هذا الكتاب الذي يحتفي بدور السنعويس وحده 
منصة  يواجه  مل  فهو  املؤسسني،  جميع  بدور  بل 
قدم  بل  شخصية  سرية  يرسد  وال  منفردا،  التاريخ 

تظاهرة في حب السنعوسي.. عميد اإلعالم في الكويت

متابعات
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كتبت: فرح الشاميل

معرض  افتتاح  بداية  مع 

الكويت الـ41 للكتاب، انطلقت 

الثقايف  النشاط  فعاليات  اوىل 

حيث  للمعرض،  املصاحب 

قدمت أمل الرندي ورشة »تعزيز 

ثقافة  جناح  يف  االنتامء«  روح 

الطفل بقاعة 7، واستهدفت فئة 

الروضة  مرحلتي  من  األطفال 

واالبتدائية. تضمنت ورشة »تعزيز روح االنتامء« 

تعريف مفهوم االنتامء والوالء وغرسه يف نفوس 

وتساؤالت  نقاشية  تساؤالت  خالل  من  األطفال 

طرحتها الرندي عىل األطفال ورسد قصة »عيدي 

وتعاون  الوطني  بالعيد  االحتفال  يا كويت« عن 

فرحتهم  عن  حضاري  بشكل  التعبري  يف  الجميع 

باالنتامء  الطفل  يعزز شعور  االحتفال، مام  بهذا 

من  وتجسيدها  االنتامء  قيمة  وترجمة  للوطن 

متعددة  وصور  بأشكال  ايجابية  سلوكيات  خالل 

العامة،  واملمتلكات  البيئة  عىل  املحافظة  منها 

العلم  واحرتام  وتقبله،  اآلخر  نبذ  وعدم  واإلخاء، 

سلمية،  بأساليب  الوطنية  باملناسبات  واالحتفال 

عن  واالبتعاد  املجتمع  فئات  بني  واملساواة 

املجتمع  أفراد  جميع  عيش  ينتج  مام  العنرصية 

بحالة من املساواة.

بدا تأثر األطفال وتفاعلهم مع الورشة حيث 

الوطن  إىل  االنتامء  أشكال  بتقديم  الجميع  شارك 

والتعبري عن الوالء والحب، برتديد النشيد الوطني 

الكويتي وبعض األغاين الوطنية وتحية العلم.

إن  الرندي  أمل  وقالت 

لهذه  تقدميها  وراء  من  الدافع 

الورشة هو انتشار ظاهرة العنف 

يف  األطفال  لدى  والعدوان 

املدارس واملجتمع وهو ما يخالف 

يف  بالرباءة  املتميز  الطفل  فطرة 

بسبب  ولكن  والسلوك،  التفكري 

اإللكرتونية  األلعاب  تعاطيه 

إضافة  واألكشن،  العنف  وأفالم 

إىل عدم التوجيه واملراقبة من قبل األرسة ازدادت 

ظاهرة العنف ونبذ اآلخرين لدى الطفل وتتعاظم 

مع الكرب وبخاصة عند األطفال الذكور، فكان البد 

أن  املمكن  التي من  الورش  إقامة مثل هذه  من 

تقلل من العدوان وتنمي مفاهيم االنتامء والوالء 

الوطني وحب اآلخرين والتي هي كامنة بداخل 

الطفل وتحتاج إىل اكتشافها وإظهارها.

يف  الطفل  ثقافة  مراقبة  بدور  أشادت  كام 

عىل  وحرصهم  سنويا  للكتاب  الكويت  معرض 

ممتعة  ثقافية  ومادة  متنوعة  فعاليات  تقديم 

الدورة  أنه يف  إىل  والناشئة الفتة  للطفل  ومفيدة 

عمل  ورشة  أقمت  الكتاب  ملعرض  السابقة 

إقباال جيدا، وأنا  »كتابة قصة لألطفال« وحققت 

الوطني  املجلس  مع  التعاون  باستمرار  سعيدة 

للثقافة والفنون واآلداب ومراقبة ثقافة الطفل يف 

روح  »تعزيز  ورشة  وستعاد  الورشة.  هذه  إقامة 

االنتامء« صباح يوم الخميس املوافق 17 نوفمرب، 

ويوم األحد املوافق 20 نوفمرب من التاسعة حتى 

الحادية عرشة.

جانب من الورشة

ستتكلم عن التلفزيون والعكس. ووصف السنعويس 
ومنفتح  عرصي  هو  ما  بقدر  خشن  إداري  بأنه 
األوامر بل يرضب  للتطوير دامئا وال يصدر  ويسعى 

املثل بنفسه.. وال يرتدد أن يقوم بالتنظيف بنفسه.
»ماما أنيسة« كان لها كلمة عفوية آرسة قالت 
حبها  عن  معربة  وأوالدي..  بنايت  عيايل..  أنتم  فيها: 
عالقتها  أن  إىل  وأشارت  الكويت،  يحب  من  لكل 
الكلية  يف  مشاغبا  طالبا  كان  أن  منذ  بالسنعويس 
كبري«  وقاموس  »نرباس  بأنه  ووصفته  الصناعية، 

مباركة له صدور كتابه.
الذي قدمه اإلعالمي  الحفل  املتحدثني يف  آخر 
يوسف جوهر كان اإلعالمي القدير يوسف الجاسم 
الذي اعترب نفسه تلميذا يف مدرسة »أبو طارق« بدأ 
معه منذ العام 1973 وكتب عنه أكرث من مرة، مشريا 
اللقاء األول لكن السنعويس  إىل أنه غضب منه يف 
أهمية  له  ليؤكد  معه  تشدد  أنه  وأخربه  به  اتصل 
صعوبة  مؤكدا  اإلعالم.  مجال  يف  والتفرغ  االلتزام 
إطالق  إىل  داعيا  أستاذه،  حق  يف  التلميذ  شهادة 
لقب »عميد اإلعالم الكويتي« عىل السنعويس ألنه 
وهو  العربة  الجاسم  خنقت  ثم  بجدارة،  يستحقه 

يختم حديثه.
بني  ميزج  وثائقي  فيلم  عرض  ذلك  عقب 
بني  ميزج  مثلام  الفيديو  ولقطات  الفوتوغرافيا 
مسرية السنعويس وأهم برامجه ومسرية التلفزيون 
نفسه، فرأينا صورا له منذ مطلع الخمسينيات مع 
الخليج  وشادي  عبدالحليم  أغنيات  من  لقطات 
وفيلم »العاصفة« وغريها من املشاهد التي تشكل 

عالمات ومحطات بارزة.
نارص  محمد  به  املحتفى  وجه  الختام  ويف 
لحضوره  اإلعالم  لوزير  وتقديره  شكره  السنعويس 
والتقدير  الشكر  وكذلك  للحفل  الكرمية  ورعايته 
مل  أنه  مؤكدا  الدرب  رفاق  من  ولزمالئه  للحضور 

يتوقع كل هذا الحضور.
من  فنية  فقرة  التلفزيون  فرقة  قدمت  بعدها 
الرتاث احتفاء بالسنعويس الذي تلقى درعا تكرميية 
نسخة  الوزير  أهدى  وبدوره  اإلعالم،  وزير  من 
موقعة من كتابه قبل أن يقوم بإهداء نسخ موقعة 

إىل جميع الحضور.

السنعويس يهدي وزير اإلعالم نسخة من كتابه

أمل الرندي: ورشة »تعزيز روح االنتماء«
لتنمية قيم المواطنة ونبذ العنصرية
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