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اليوم األول، الثالثاء، 14 يناير 2020 

مدير الجلسةاملتحدثونعنوان الجلسةتوقيت الجلسة

النشاط الصباحي

جلسة االفتتاح10:00 - 10:30

األمني العام للمجلس

السيد/ كامل العبدالجليل 

مدير الندوة األستاذ/ طالب الرفاعي

عبدالله بوقامز

الجلسة األوىل

القصة يف الكويت.. الواقع والتحديات 10:45 - 12:15
د. فهد حسني )البحرين(

 د. سعداء الدعاس - استربق أحمد - بسام املسلم
فهد القعود

الجلسة الثانية

الرواية يف الكويت.. الواقع والتحديات 12:30 - 2:00
فهد الهندال - د. سعاد العنزي

هديل الحساوي - أ. حمود الشايجي
إبراهيم املليفي

النشاط املسايئ

الجلسة الثالثة

7:30 - 6:00
الرواية الكويتية والعاملية.. والنقد 

األديب

أ. محمد العباس )السعودية(

طالب الرفاعي - د. سعيد بنكراد

د. عبدالدائم السالمي

أ.محمد سيف 

الرحبي

)سلطنة عامن(

الجلسة الرابعة

شهادات قصصية وروائية7:45 - 9:00

أ. يوسف املحيميد )السعودية(

أ.شهال العجييل )سورية(

سمري قسيمي - ليىل العثامن 

د. حسن النعمي )السعودية(

سعيد الكفراوي )مرص(

د. لنا عبدالرحمن 

)لبنان(

ديوانية لقاءات الندوة )يف ديوانية الرابطة الكبرية(9:30 - 10:00

الندوة الفكرية ملهرجان القرين الثقايف 26
»األدب يف الكويت.. الواقع، التحديات، اآلفاق«

)14 - 15 يناير 2020(

اليوم الثاين، األربعاء، 15 يناير 2020 

مدير الجلسةاملتحدثونعنوان الجلسةتوقيت الجلسة

النشاط الصباحي

الجلسة الخامسة

املرسح يف الكويت.. الواقع التحديات واآلفاق10:00 - 11:30

أ. عبدالعزيز الرسيع

د. مبارك املزعل

عبدالله الرتكامين

د. محمد املهنا

الجلسة السادسة

مرسح الطفل.. شهادات مرسحية11:45 - 1:15

أ. محمد الحميل

عبدالرحمن العقل

مفلح العدوان )األردن( 

سعد الفرج

د. بدر الدلح 

النشاط املسايئ

الجلسة السابعة

7:15 - 6:00
الشعر يف الكويت..

الواقع التحديات واآلفاق

الحارث الخراز

عبدالله الفيلكاوي

سعدية مفرح

إميان اليوسف )اإلمارات(

الجلسة الثامنة والختامية

أمسية شعرية7:30 - 8:30

 أ. حسن املطرويش )سلطنة عامن(

د. أشجان هندي )السعودية(

أ.عيل الفيلكاوي

د.مراد القادري )املغرب(

كلثم عبدالرحمن )قطر( 

ديوانية لقاءات الندوة )يف ديوانية الرابطة الكبرية(8:30 - 9:00



القــــــــــرين 26

«سيمفونية العاصفة»

العدد الثاني - الثالثاء 14 يناير 2020

يقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

وزير اإلعالم: «القرين» فرصة سانحة إلبراز االنفتاح 
على الثقافات والحضارات األخرى

األمين العام: المهرجان عالمة فارقة
ترتقي بالثقافة الوطنية

تكريم
الرواد
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نشرة يومية تصدر 
بمناسبة

مهرجان القرين 
الثقافي الـ 26

www.nccal.gov.kw :الموقع اإللكترونى

هاتف: 22416006 - فاكس: 22414620

األمين العام رئيس اللجنة العليا

كامل العبدالجليل

مدير التحرير

عادل بدوي  

هيئة التحرير
فرح الشمالي – الحسيني البجالتي 

شريف صالح - مدحت عالم
محمد حنفي - فضة المعيلي

عبدالحميد الخطيب - سهام فتحي
شهد كمال - ايناس عوض

حافظ الشمري

 تصوير: ميديا الين 

 تصحيح وتنفيذ وطباعة: 
وحدة اإلنتاج بالمجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب 

مدير المهرجان

فوزية العلي

26مهرجان القرين الثقافي الـ 2

لقطات
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االفتتاح

انطلقت دورته الـ 26 على خشبة مسرح عبد الحسين عبد الرضا

»سيمفونية العاصفة«
تفتتح مهرجان القرين الثقافي

الجبري: نأمل ارتقاء المهرجان بموقع الكويت
على الساحة الثقافية العربية والدولية

وزير اإلعالم محمد الجربي ملقيا كلمته خالل االفتتاح

جولة يف معرض صور فيلم العاصفة الجربي والعبدالجليل والعدواين

كتب: حافظ الشمري

تحت رعاية سـمو رئيس مجلس الوزراء الشـيخ 

اإلعـام  وزيـر  الصبـاح، وحضـور  الخالـد  صبـاح 

وزيـر الدولـة لشـؤون الشـباب رئيـس املجلـس 

الوطني للثقافـة والفنون واآلداب محمد الجربي، 

انطلقت الدورة السادسة والعرشون من مهرجان 

القريـن الثقايف عىل خشـبة مرسح الفنـان القدير 

الراحـل عبدالحسـن عبدالرضا، واملهرجان ينظمه 

املجلـس الوطنـي للثقافة والفنـون واآلداب خال 

الفـرة مـن الثامـن إىل الخامـس والعرشيـن مـن 

الشهر الجاري.

شـهد الحفـل عدة شـخصيات ثقافيـة وإعامية 

وفنيـة بينهم محمد السـنعويس، محمـد املنصور، 

للثقافـة  الوطنـي  املجلـس  قيـادات  جانـب  إىل 

والفنـون واآلداب األمن العام كامـل العبدالجيل، 

واألمن املساعد لقطاع الثقافة د. عيىس األنصاري، 

واألمن املسـاعد لقطـاع الفنون د. بـدر الدويش، 

وحضـور فنـي وثقـايف وجامهـري غفـر، وقـدم 

فقرات الحفل املذيع عبدالعزيز الدرويش.

 

رعاية كرمية

وألقـى وزيـر اإلعـام ووزيـر الدولـة لشـؤون 

الشـباب محمـد نـارص الجـربي كلمة قـال فيها: 

»يطيـب يل ويـرسين أن أرحـب بكـم جميًعـا، 

وأن أكـون بينكـم يف هذا العـرس الثقايف الكبر، 

لنحتفـل مًعا بافتتـاح مهرجان القرين الثقايف يف 

دورتـه السادسـة والعرشيـن تحت رعاية سـمو 

الشـيخ صبـاح الخالـد الحمـد الصبـاح رئيـس 

مجلـس الـوزراء، الـذي رشفنـي أن أنـوب عـن 

سـموه لحضـور حفـل االفتتـاح لهـذه التظاهرة 

املهمـة التـي نلتمس مـن خالها جميًعـا ارتقاء 

مهرجـان القريـن الثقايف السـنوي برسـالة دولة 

الكويت السامية وموقعها عىل الساحة الثقافية 

العربية والدوليـة، وذلك برعاية ومتابعة حثيثة 

من لدن حرضة صاحب السمو أمر الباد الشيخ 

صباح األحمد الصباح، وويل عهده األمن الشيخ 

نـواف األحمد الصباح، وبتوجيهات سـمو رئيس 

مجلـس الـوزراء الشـيخ صبـاح الخالـد الحمـد 

الصبـاح مـن خـال رعايتـه ودعمـه لعطـاءات 

اإلبداع والفكر والتميز«.
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البابطين شخصية بارزة دخلت تاريخ الثقافة 
العربية والعالمية من أوسع األبواب

جانب من حضور االفتتاح

أوركسرتا الشباب األوزبيك بقيادة املايسرتو كامل الدين أورنفاي

شخصية املهرجان

وأضـاف الجربي: لقـد اعتاد مهرجـان القرين 

الثقـايف عـىل اختيار شـخصية مؤثرة يف املشـهد 

الجغرافيـة  الحـدود  الثقـايف تتجـاوز  والعطـاء 

لتكـون إضافـة نوعية متميـزة للمهرجان، وكان 

أن اختر الشاعر عبدالعزيز سعود البابطن من 

دولـة الكويـت شـخصية املهرجان نظـرًا لكونه 

شـخصية بـارزة دخلت تاريـخ الثقافـة العربية 

والعاملية من أوسـع األبواب، فقد اجتهد ونجح 

وتألـق، وكتـب اسـمه يف التاريـخ، وصـار أحـد 

أعـام الثقافة العربية، يؤثـر فيها مثلام يؤثر يف 

الثقافـة العاملية، وعمل عىل نرش اللغة العربية 

وتكريـس حضورهـا بن اللغـات العاملية، داعيا 

إىل التعايش والتسامح مع اآلخرين، ومد جسور 

املحبة والسـام بن الشعوب، وحقق عىل أرض 

الواقع والدة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطن 

الثقافيـة التـي انطلقـت مـن القاهـرة يف العام 

1989 تحـت اسـم جائـزة عبدالعزيـز البابطـن 

لإلبداع الشعري.

إسهامات بارزة 

وأكمـل الجربي: لقـد أطلق البابطن العديد من 

الجوائـز للعنايـة بالصـات الثقافيـة األصيلـة بـن 

العرب ومسـلمي آسيا الوسطى، إضافة إىل تدشن 

رصح مكتبـة البابطـن املركزيـة للشـعر العريب يف 

الكويت، والعديد من مراكز املخطوطات والعناية 

بالشعر، إىل جانب إسهاماته الكبرة، حيث حصل 

عـىل العديـد مـن األوسـمة والجوائز منهـا جائزة 

الدولـة التقديرية بدولـة الكويت يف العام 2002، 

لـذا نعلن أن سـعود عبدالعزيز البابطن يسـتحق 

العبدالجليل: »القرين« 
عالمة فارقة ترتقي 

بالثقافة الوطنية

وصـف األمن العام للمجلـس الوطني للثقافة 
والفنـون واآلداب كامـل العبـد الجليل، مهرجان 
املهـم  بـ»االحتفـال   26 الــ  دورتـه  يف  القريـن 
والكبـر« الذي ينتظره املجلـس الوطني للثقافة 
التظاهـرة  لنجـدد  عـام  كل  واآلداب  والفنـون 
الثقافيـة والفنية الكبـرة بإقامة مهرجان القرين 
الثقـايف والفنـي، هذا العام مختلـف بكل ما فيه 
مـن معنـى حيـث يحفـل الربنامج بأكـر من 64 
فعاليـة ثقافيـة وفنيـة متنوعـة تحييهـا العديـد 
مـن الفرق الفنية املرسحية واملوسـيقية، وهناك 
النـدوات املتعـددة مثل نـدوة األدب بن الواقع 
واملسـتقبل املنظور، وهناك الكثـر من الفقرات 
والربامـج التـي أعـدت لرتقـي مبهرجـان القرين 
إىل أفضـل مسـتوى، وتطويـر شـامل ونوعـي يف 

مستوى مهرجان القرين«.
وأكـد العبد الجليـل أن »مهرجان القرين ميثل 
عامـة فارقة وتظاهرة تثبت أن الكويت تحافظ 
عىل املستوى الرفيع للثقافة والحركة الفنية بكل 
عنارصها ومكوناتها، القرين ميثل لنا نقطة مهمة 
جـدا لنظهـر فيها مـدى التمدن والتحـرض الذي 
نحـن فيه بدولـة الكويت، وما يعـرب عن مكنون 
الشعب الكويتي من وعي وإدراك وثقافة عالية 
نواجه فيها هذا العامل بهذا الساح الناعم القوي 

الثقافة«.
وأوضـح العبـد الجليـل أنـه يف حفـل االفتتـاح 
بدأ التميز بعرض موسـيقي راق رائع تم اختياره 
بعناية وهو عبارة عن أوركسـرا عاملية، مطعمة 
مبوسـيقى وإيقاعات كويتيـة تقليدية ألول فيلم 
الـذي  »العاصفـة«  الكويتيـة  السـينام  بتاريـخ 
أطلـق يف العـام 1964، والـذي أخرجـه اإلعامي 
الكبـر محمد السـنعويس. وتابع قائـا » نحتفل 
مبهرجـان القريـن، ونعطـي الجمهـور الكريم يف 
الكويـت الكثر من الفقرات والربامج واألنشـطة 
رفيعة املستوى املدروسة بعناية لرتقي بالثقافة 

الوطنية«.
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المهرجان منذ انطالقته 
األولى في العام 1994 
عالمة ثقافية تبرز ألوان 

اإلبداع وتجلياته المختلفة

أصبح »القرين« فرصة 
سنوية سانحة إلبراز 

االنفتاح على الثقافات 
والحضارات األخرى 

غنام الديكان

بجدارة أن يكون شخصية مهرجان القرين الثقايف 

لهذا العام.

محور تنموي

وذكـر الجربي أن مهرجـان القرين منذ انطاقته 

األوىل يف العـام 1994 أصبـح عامـة ثقافيـة تـربز 

ألـوان اإلبـداع وتجلياته املختلفة مـن ثقافة وفن 

وأدب، ولقـد أولـت دولة الكويـت منذ مرحلة ما 

بعد االستقال أهمية كبرة للشأن الثقايف مبختلف 

روافده، ومبا ميثله من عنرص مهم لحياة املجتمع، 

ومحـور أسـايس مـن محـاور التنميـة املسـتدامة 

الشـاملة، ودافع لتنشـيط املبـادرات اإلبداعية مبا 

يفيـد ويعـزز الرصيـد الثقـايف واملخـزون الفكـري 

للمجتمع.

انفتاح ثقايف 

وبـن الجـربي أن اسـتثامر مهرجـان القريـن 

الثقايف يف هذا الوقت من كل عام، والذي يأيت 

بعـد تظاهرة معرض الكويـت الدويل للكتاب، 

حيث أصبحا مناسـبتن تعكسـان حجم اإلنتاج 

الفكـري والثقـايف الكثيـف يف دولـة الكويـت، 

وتؤكـدان االنفتـاح والتفاعـل الحيـوي لبادنـا 

الشـقيقة،  العربيـة  الـدول  مـن  العديـد  مـع 

واإلسـامية واألجنبيـة الصديقة، التي تشـاركنا 

عرسـنا الثقايف هذا، وهي فرصة سنوية سانحة 

والحضـارات  الثقافـات  عـىل  االنفتـاح  إلبـراز 

والتسـامح  التآخـي  قيـم  وإعـاء  األخـرى، 

والتعايش السـلمي يف العامل.

تكريم الرواد

وأضاف: ال يسعني يف هذا الصدد إال أن أشيد 

بجهود األمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة 

برنامـج  واعتـامد  رسـم  يف  واآلداب  والفنـون 

املهرجان، وبشكل يواكب املستجدات املتسارعة 

للمشـهد الثقايف املحـي والعريب والعاملي، آخًذا 

يف االعتبـار عنـرص التنـوع ليشـمل النشـاطات 

الفكرية والثقافية والفنية، واملرسحية واألدبية، 

واألنشـطة الفنية التشـكيلية العربية والعاملية، 

تكريـم  مواكـب  املهرجـان  رعايـة  إىل  إضافـة 

وتقدير الرواد واملبدعن من أبناء دولة الكويت 

يف مختلـف املجـاالت، مبنحهـم جوائـز الدولـة 

التقديرية والتشجيعية.

عاصمة الثقافة 

وأردف: اسـتكاماًل ملسرة دولة الكويت الثقافية 

نأمل أن نلتقي يف العام املقبل عىل أرض الكويت 

الحبيبة أرض السام والتسامح، لنحتفل باختيارها 

عاصمـة الثقافـة العربيـة مـرة أخـرى بعـد قـرار 

الـدورة العرشيـن ملؤمتـر وزراء الثقافـة يف الوطن 

العريب بهذا الشأن، تقديرًا لدولة الكويت وملكانتها 

الثقافية املتميزة ودورها الثقايف العريب.

اهتامم باملبدعني

واختتم الجربي كلمته بالتوجه بالشكر الجزيل 

لضيوف دولة الكويت يف مهرجان القرين الثقايف 

من دول وشـخصيات نجلها ونقدرها، ونثمن لها 

مساهامتها يف إحياء هذا املهرجان الثقايف الكبر، 

كـام نزف أسـمى آيـات التهاين للفائزيـن بجوائز 

التـي تحظـى  والتشـجيعية،  التقديريـة  الدولـة 

باهتـامم مبـارش من القيـادة السياسـة الحكيمة 

والحكومـة الرشـيدة، وندعـو اللـه عـز وجـل أن 

يوفـق الجميـع إىل املزيـد مـن العطـاء واإلبـداع 

وتحقيـق العديـد مـن اإلنجـازات الثقافيـة ذات 

القيمة العالية ألمتنا العربية واإلسامية.

 

سيمفونية العاصفة 

ليلـة االفتتاح اسـتعادت إبداعات الفيلم الروايئ 

الكويتي »العاصفة« عرب عرض سيناميئ أوركسرايل 

مبهـر حمـل عنـوان »العاصفة سـيمفوين« بقيادة 

املايسـرو كـامل الديـن أورنفـاي، وصـاغ الرؤيـة 

سـليامن  د.  املوسـيقي  املؤلـف  للعمـل  الفنيـة 

الديـكان الـذي قـدم رؤيـة فنية مبدعـة، جمعت 

بن األوركسـرا والعزف املوسيقي الحي واملشاهد 

االفتتاح
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وزير االعالم واألمني العام مع املكرمني

السـينامئية للفيلم، وجاء مبناسـبة مـرور 57 عاما 

عىل إنتاج أول فيلم روايئ كويتي.

اتسـم العرض السـيمفوين بن الفرجـة البرصية 

واملتعة املوسـيقية، حيث عزفـت الفرقة الضخمة 

املكونـة من عازفن عاملين، مبصاحبة فرقة للراث 

الكويتـي موسـيقات متنوعـة مـع عرض مشـاهد 

الفيلـم، يف امتـزاج فنـي رفيـع وفريـد مـن نوعه، 

وسـط انسـجام وتفاعـل من الحضـور الجامهري 

الكبر، ومتيز العرض يف العزف املوسـيقي املتناغم 

املصاحـب لـكل مشـاهد الفيلـم، وسـط شـيات 

الفرقة الشعبية الشعبية. 

ويعتـرب فيلـم »العاصفـة« أول عمل سـيناميئ 

روايئ كويتـي من إنتـاج تلفزيون دولة الكويت 

يف العام 1965، وهو من فكرة وإخراج اإلعامي 

القدير محمد السـنعويس، والعمل شـكل ركيزة 

أساسـية يف صناعـة السـينام الكويتيـة، حيـث 

تعامـل مع مرحلة اكتشـاف النفـط يف الكويت 

السنعوسي : »القرين«
يعكس الصورة الحضارية للكويت

الديكان: ليلة ال تنسى

قـال وزيـر اإلعـام األسـبق محمد السـنعويس: »يف هذا الشـهر يتم افتتـاح حفل أو 
سلسـلة حفات وأنشـطة ثقافية وفنيـة وأدبية، ويطلق عليه مهرجـان القرين، وهذا 
الجهـد الرائـع الـذي يعكـس صورة حضاريـة للكويت هو جهد البد أن نشـكر باسـم 
الجمهـور جمعيـا املجلـس الوطنـي للثقافة والفنـون واآلداب، عىل اهتاممـه بالتنوع 

والجودة«.
وعن االفتتاح قال السنعويس: »الليلة مختلفة متاما ألن املوسيقار املبدع د. سليامن 
الديـكان، عندمـا يحـرض يشء مـن موسـيقاه الرائعة تسـتحق هذا الحضـور ليحتفلوا 
بإنتاجـه الفنـي، صاحـب هذا اإلنتاج فيلـم »العاصفة« يف العـام 1964، بداية الحركة 
الفنيـة الكويتيـة، وممكـن أن يكـون الفيلم بسـيط، لكن أضاف الديـكان لهذا الفيلم 
متعة االستامع بهذه السيمفونية الرائعة، ما أورع أن ينتج الكويتين هذه الروعة من 

الفنون والثقافة والله يوفقهم دامئا لألفضل واألحسن«.

فـور انتهـاء العـرض، أعـرب مؤلـف 
»العاصفـة  للعمـل  الفنيـة  الرؤيـة 
سـيمفوين« د. سـليامن الديـكان عـن 
سـعادته الغامرة بالنجـاح الذي حققه 
العمل الذي شـاهده يف الحضور الكبر 
الجامهري والرسـمي الذي استمتع به 
طـوال فـرات العرض املوسـيقي، وهي 

بالفعل ليلة فنية ال تنىس. 
وعـرب الديـكان عـن فخـره واعتـزازه 
بتقديـم هـذا العمـل املوسـيقي الذي 
مزج بـن املشـاهد السـينامئية للفيلم 

الكويتي »العاصفة« وبن املقطوعات املوسـيقية التي رافقت كل مشـهد، وهو تأليف جسـد كل املشـاهد 
مبوسـيقى وعزف أوركسـرايل حي مع نخبة من العازفن العاملين وعىل رأسـهم املايسـرو األوزبيك العاملي 

كامل الدين أورنفاي.
ومثن الديكان دعم وتشـجيع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ودوره البارز يف تسـليط الضوء 
عـىل أعـامل الـرواد انطاقا للحفاظ عىل املخزون الوطني مبثل تلك النوعية من األعامل الفنية ذات القيمة 

والتاريخ والرقي.
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كنقطـة انطـاق نحو الجانب الـروايئ يف الفيلم 

ليعكـس اثر »العاصفة« يف تغر بعض املفاهيم 

املخـرج  أن  إىل  إضافـة  الراسـخة،  االجتامعيـة 

حـرص يف الفيلـم عـىل إظهـار كويـت مـا قبـل 

النفـط، واسـتعان بفرقـة »حمـد بـن حسـن« 

البحريـة ليحفظ لنا جانبا من الفن البحري، إىل 

جانب بعض املشاهد الخارجية يف جزيرة فيلكا، 

والفيلـم مدتـه 27 دقيقـة وباألبيـض واألسـود، 

مـن تأليـف الراحـل عبداالمـر الـريك، وإخراج 

محمد السنعويس، وبطولة نخبة من رواد الفن 

الكويتـي بينهم عبدالحسـن عبدالرضـا، وخالد 

النفييس، وجوهر سامل.

المكرمون
كـرم وزيـر اإلعـام ووزيـر الدولـة لشـؤون الشـباب محمـد نـارص 
الجـربي، واألمـن العـام للمجلـس الوطنـي للثقافـة والفنون واالداب 
كامـل العبـد الجليـل كا مـن مخـرج الفيلـم اإلعامي القديـر محمد 
السنعويس، واسم بطي العمل الفنانن الكبرين الراحلن عبدالحسن 
عبدالرضـا، وخالـد النفيـيس، كـام تـم تكريـم املؤلـف الكبـر الراحل 

عبد األمر الريك، ومونتر الفيلم مسـاعد محمد املنصور، ومسـاعدي 
املخـرج عبدالرحمن الشـايجي، وأحمـد عبدالله البخيش، وفرقة حمد 
بـن حسـن للفنـون البحرية، ومايسـرو الفرقـة االوركسـرالية كـامل 
الديـن أورنفـاي، ومؤلـف الرؤية الفنيـة للعمل املوسـيقي »العاصفة 

سيمفوين« د. سـليامن الديكان.

االفتتاح
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محاضرة

ابتسام القعود ومديرة الجلسة نعيمة الشايجي

جانب من الحضور

في ندوة أقيمت بمكتبة عبد العزيز حسين أدارتها نعيمة الشايجي

القعود: 70 % من سكان دول الخليج شباب 
ويحتاجون إلى تعزيز قيم المواطنة

كتب: عبدالحميد الخطيب
ضمـن أنشـطة مهرجـان القريـن الثقـايف الــ26 الـذي 
يقيمـه املجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب يف 
الفـرة مـن 8 وحتى 25 ينايـر الجاري، قدمت األسـتاذة 
بجامعـة الكويـت أ.د ابتسـام القعـود يف مكتبـة عبـد 
بعنـوان:  محـارضة  مـرف  مبنطقـة  حسـن  العزيـز 
»متكـن قيـم الـوالء واالنتـاء للشـباب«، أدارتهـا نعيمة 

الشـايجي.
املواطنـة  مفهـوم  عـن  القعـود  تحدثـت  البدايـة  يف 
وقالـت: قـد يخطئ العديـدون عندما يعرّفـون املواطنة 
بأنهـا حـب الوطـن، فهـذا التعريـف مرتبـط مبصطلـح 
آخـر وهـو الوطنيـة، يف حـن أن املواطنـة تعـرف بأنهـا 
»الصفـة التـي متنـح للمواطـن والتـي تتجـدد مبوجبهـا 
هنـا  ومـن  الواجبـات«،  الحقـوق،  منهـا:،  أمـور  عـدة 
أخـرى،  صفـة  ألي  ليسـت  للمواطنـة خصوصيـة  فـإن 
فهـي تتضمـن انتـاء املواطـن لوطنـه النابـع مـن حبـه 
لـه، وخدمتـه لـه يف كافـة األوقـات واألحيـان، واحـرام 
املواطنـن اآلخريـن الذيـن يعيشـون معـه عـى األرض 
والـراب،  الغـذاء،  وإياهـم  يتقاسـم  والذيـن  ذاتهـا، 

واملسـتقبل. والحـارض،  واملـايض، 
ضمـن  محـددة  عالقـة  املواطنـة  تعتـر  وتابعـت: 
تربـط هـذه  الدولـة، حيـث  بـه يف  املعمـول  القانـون 
العالقـة بـن الدولـة بـكل أركانها، واإلنسـان الـذي ُمنح 

املواطـن. صفـة 

العوامل املحددة
وتحدثـت القعـود عـن العوامـل املحـددة للمواطنـة، 
وقالـت: تتحـدد مواطنـة املواطن من خـالل العديد من 
العوامـل والتـي عـى رأسـها الـوالدة عـى أرض الوطـن، 
يـي ذلـك جنسـية الوالدين، وهنـا تجدر اإلشـارة إىل أن 
بعـض الدول متنح الجنسـية لشـخص مـا إذا كان أي من 
والديـه حامـال لهـذه الجنسـية، يف حـن اقتـرت بعض 
الـدول عـى منـح الجنسـية فقـط يف حـال كان الوالـد 

حامـال لها.

والحفـاظ عـى مكتسـباته، فحـب وطننـا ديـن قبـل أن 
يكـون غريـزة، الن ديننـا اإلسـالمي يحـث عـى الحـب 

والدفـاع عـن الوطـن.

الصغار والشباب
وأردفـت: البـد مـن تعزيـز حـب الوحـدة الوطنية يف 
نفـوس الصغـار والشـباب، واالبتعـاد عـن كل اإلفـرازات 
الفئويـة والعرقيـة والطائفية املمقوتـة، كذلك نر حب 
املناسـبات الوطنيـة الهادفـة واملشـاركة فيهـا والتفاعـل 
األهليـة  املؤسسـات  نشـاطات  يف  واملشـاركة  معهـا، 
وإسـهاماتها يف خدمـة املجتمـع باملشـاركة يف األسـابيع 

التـي تـدل عـى تعـاون املجتمـع.
وختمـت القعـود، بالقـول: املواطنة تحفـظ للمواطن 
حقوقـه املختلفـة وتوجـب عليـه واجبـات تجـاه دولته، 
مبعنـى أنها تحفـظ عى الدولة حقوقها تجـاه املواطنن، 
وتـؤدي إىل الرفـع من الثقـة لدى املواطـن والدولة فيا 

بينها.
 شـهدت املحـارضة بعـض املداخـالت مـن الحضـور 
الذيـن أكـدوا عـى أن موضـوع املواطنـة هـو موضـوع 
السـاعة، خصوصـا أن املجتمـع الكويتـي يشـهد تغـرا 
كبـرا يف الثقافـة، لدرجـة أن كثريـن أصبحـوا يسـألون 
»ويـن زمـن الطيبـن؟«، متنـى الحضور مـن املتخصصن 
قيـم  تعزيـز  اسـتخدامها يف  آليـات ميكـن  يوجـدوا  أن 
الـوالء واالنتـاء للوطن وتكثيـف املحارضات يف الروح 
التعليميـة لتعريـف الصغـار والشـباب بقيـم املواطنـة 

والبعـد عـن الـوالءات الطائفيـة والفئويـة والقبليـة.
وشـدد آخـرون عى أن القيـم كانت أقوى يف السـابق 
عـن اليـوم، الفتـن إىل أن ما يحـدث يف العامل يؤثر سـلبا 
عـى املجتمع، مشـرين إىل أن أكرث ما مييـز دول الخليج 
أن %70 مـن سـكانها هـم من الشـباب وهـم يحتاجون 
إىل تعزيـز قيـم املواطنـة يف أذهانهـم والتـي اضمحلـت 
أن  حـن  يف  التكنولوجـي،  والتقـدم  العوملـة  بسـبب 
البعـض رأى أن املواطنـة تـزداد عندمـا يطبـق القانـون 

عـى الجميع مـن دون واسـطة.

وأكملـت: مـن العوامـل املهمـة أيضـا عامل الـزواج، 
فبعض األشـخاص يتزوجون ممن يحمل جنسـية معينة 
بغـرض الحصـول عـى الجنسـية فقـط، وأخـرا متنـح 
بعـض الـدول الجنسـية بناء عـى ما يعـرف بالتجنيس، 
ويف هـذه الحالـة فإنـه يتوجـب عى الشـخص الراغب 
يف الحصـول عـى جنسـية الدولـة املانحـة أن يدخـل 
البـالد بشـكل قانـوين، وأن يقيـم فيهـا، وأن ينفـذ كل 
التعليـات الصـادرة عـن املؤسسـات املعنيـة يف هـذه 

الدولة.
واسـتطردت: ملعرفـة مـدى انتـاء املـرء لوطنـه، عليه 
أوال أن يشـعر بذلـك الحـس يف داخلـه، ثـم أن يرجـم 
هـذه القيمـة اإليجابيـة النتائـه عـى أرض الواقع، من 
السـلوكيات  النفـي الن يسـلك كل  خـالل اسـتعداده 
اإليجابيـة، والتـي واجبهـا أن تخلـق فيه شـخصا منتميا، 

محبـا، مخلصـا لوطنه.
قصـارى  يبذلـوا  أن  األمـور  أوليـاء  عـى  وأضافـت: 
جهدهـم يف تنميـة وتعزيـز قيمـة املواطنـة لـدى أبنـاء 

املجتمـع، 
وتأصيـل حـب الوطـن واالنتـاء لـه يف نفوسـهم يف 
وقـت مبكـر، وذلـك بتعزيـز الشـعور بـرف االنتـاء 
وإعـداد  وتقدمـه،  رقيـه  أجـل  مـن  والعمـل  للوطـن، 
النفـس للعمـل مـن أجـل خدمتـه ودفـع الـرر عنـه، 
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استمر ثالثة أيام وشهد إقباال جماهيريا كبيرا

»األفنيوز« شهد معرض إصدارات 
»المجلس الوطني« األول

وثائـق« تجميـع وإعـداد عيـى دشـتي، »محطات يف 

تاريـخ العملـة والنقـود يف الكويـت« إعـداد محمـد 

عبدالهـادي جـال و»فلسـطن يف الشـعر الكويتـي« 

الوقيـان. د.خليفـة 

وهنـاك عـدد مـن الكتب التشـجيعية التـي يدعمها 

املجلـس يف مجـاالت عـدة منهـا مجـال الروايـة مثـل 

أيـام  »ورسقـوا  الكاظمـي  عليـاء  الكاتبـة  روايـات 

روايـة  احـد«،  يرحمنـي  و»مل  »جوهـرة«  عمـري«، 

»الظهـور الثـاين البـن لعبـون« للكاتب إسـاعيل فهد 

إسـاعيل، روايـة »مقهـى البسـطاء« ملريـم املوسـوي، 

روايـة »زاجـل« لخالـد النـر اللـه، وروايـة »بسـاتن 

وحـروب عاشـقة الـورد بن الحـب والحـرب« للكاتب 

محمـد البغيـي، كا قدم مجموعة قصصـه »األقحوان 

األسـود« للدكتـور خالـد الشـايجي، و»قصـص الحـكام 

و»املجموعـة  العمـر،  فـاروق  للدكتـور  والحكـاء« 

القصصيـة قبـل أن تحـب« للكاتـب حمـدان الجبري.

ال  »حيـث  كتـاب  هنـاك  كان  الشـعر  مجـال  ويف 

عنـوان« شـعر سـامل خالـد الرميـي و»شـعر خواتـم 

عـى  املعـرض  واحتـوى  البقصمـي.  لرثيـا  النسـيان« 

إصـدارات يف مجـاالت التنميـة الذاتيـة والبرية مثل:

للدكتـور  بالنفـس«  والثقـة  القياديـة  »املهـارات 

عبداللـه السـويد، »املتعلـم يف علـم النفـس الربـوي« 

للقـرآن  الذهنيـة  »الخارطـة  العمـر،  بـدر  للدكتـور 

شـايع  للدكتـور  والحفـظ«  الفهـم  لتيسـر  الكريـم 

والتطبيـق«  النظريـة  بـن  »التعلـم  الشـايع،  سـعود 

إعـداد د.أحمـد الكنـدري، د.محمـد املغـريب ود.أحمد 

اللوغـاين و»سوسـيولوجيا الفـن اإلسـالمي« لفردريـك 

مجموعـة  قدمـت  الطفولـة  مجـال  ويف  معتـوق. 

قصصيـة وكتـب تعليميـة للطفـل لكتـاب متخصصـن 

كتبت: فرح الشاميل

الوطنـي  املجلـس  إصـدارات  معـرض  افتتـح 

أنشـطة  ضمـن  األول  واآلداب  والفنـون  للثقافـة 

وفعاليـات مهرجـان القريـن الثقـايف الــ 26 صبـاح 

يـوم الخميـس املـايض يف مجمـع االفنيوز واسـتمر 

مـدة ثالثـة أيـام.

وبعـد افتتـاح املعـرض الـذي حره مديـر إدارة 

العزيـز املـرزوق، ومديـرة  النـر والتوزيـع عبـد 

مهرجـان القريـن فوزيـة العـي، ومجموعـة مـن 

الصحافيـن وقنـوات التلفزيـون، وتضمـن املعـرض 

عـامل  وهـي  الوطنـي  املجلـس  إصـدارات  أحـدث 

الفكـر، عـامل املعرفـة، املـرح العاملـي، والثقافـة 

»الفنـون«. العامليـة، وجريـدة 

األبحـاث  مـن  مجموعـة  املعـرض  تضمـن  كـا 

والدراسـات لعـدد مـن الباحثـن منهـا »عكـوس أول« 

العـايل  الثالثـة تجميـع وإعـداد جابـر عبـد  بأجزائـه 

حسـن  للدكتـور  الكويـت«  تـراث  »مـن  الهنـدال، 

اشـكناين، »الشـيخ عبداللـه السـامل الصبـاح يف حفـل 

تتويـج امللكـة إليزابيـث الثانيـة 1953« إعـداد عيـى 

دشـتي، »شـعر الشـيخ يوسـف بـن عيـى القناعـي 

عبداللـه  وتأليـف  إعـداد  اإلصالحيـة«  مسـرته  يف 

صحافـة..  صـور..  النفيـي  خالـد  »الفنـان  الخلـف، 

معرض إصدارات املجلس الوطني يف مجمع األڤنيوز

جانب من املعرض

معرض الكتاب
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وأنشـطة املجلـس عـى مـدار العـام جـاء نتيجـة 

اإلقبـال الجاهـري الكبـر عـى هـذا النـوع مـن 

املعـارض وقيـاس ردات فعـل الـزوار، ملـا تحظـى 

بـه هـذه اإلصدارات مـن سـمعة جيـدة وإقبـال 

ودورهـا  لتاريخهـا  وخارجهـا  الكويـت  دولـة  يف 

يف تشـكيل الوعـي الثقـايف العـريب لذلـك نحـرص 

عـى التواجـد يف املجمعـات التجاريـة مـن خـالل 

هـذه  لنوفـر  الثقافيـة  واملحافـل  املهرجانـات 

نعـرف  أن  نحـاول  كـا  للجمهـور،  اإلصـدارات 

املجلـس  الكويتـي بحجـم عمـل  املجتمـع  فئـات 

الوطنـي كمؤسسـة ثقافيـة أدبيـة ودورهـا الثقـايف 

املنطقـة. يف 

اسـتمر هـذا املعرض ثالثـة أيام بفـرات صباحية 

املجلـس  إصـدارات  معـرض  وسـيقام  ومسـائية، 

الوطنـي الثـاين يـوم 16 ينايـر يف سـوق رشق.

منهـم هبه مندين، باسـمة الـوزان وناديـن محمد عبد 

جـال. الهـادي 

نرش الثقافة

مديـرة  أكـدت  املهرجـان  لنـرة  تريـح  ويف 

املهرجـان فوزيـة العـي حـرص املجلـس الوطنـي 

معـارض  إقامـة  عـى  واآلداب  والفنـون  للثقافـة 

الكتـب واإلصـدارات يف كل الفعاليات واملهرجانات 

الثقافيـة التـي ينظمهـا، وهـي جـزء مـن سياسـة 

املجلـس الوطنـي يف نـر الثقافة وتأهيـل األجيال 

القادمـة لتكـون واعيـة بأهمية القراءة وغرسـها يف 

عاداتهـم اليوميـة، فمعـارض الكتب جـدا رضورية 

ويف أجنـدة املجلـس الوطني عى مدار العام سـواء 

داخـل الكويـت أو يف مشـاركات املجلس الخارجية 

تكـون هنـاك معـارض لإلصـدارات.

سلسـة  خـالل  مـن  هدفنـا  العـي:  وأضافـت 

معـارض الكتب وإصـدارات املجلـس الوطني التي 

تقـام يف املجمعـات التجاريـة أن نكـون قريبن من 

الجمهـور والوصـول لـه يف أماكـن تواجـده وتوفر 

مجموعـة كبـرة ومتنوعـة مـن اإلصـدارات، وهـي 

تلقـى إقبـاال جاهريـا كبـرا خاصـة عنـد إقامتهـا 

يف نهايـة األسـبوع وازدحـام املجمعـات التجاريـة 

خاصـة مـن فئـة األطفـال الذيـن يحرصـون عـى 

اقتنـاء اإلصـدارات الخاصـة بالطفـل.

هـذا  القريـن  مهرجـان  أن  العـي  وذكـرت 

العـام يشـهد نقلـة نوعية وهـذا العـام يحتفـي 

بالثقافـة الكويتيـة يف جميـع فعالياتـه ويف هذه 

الـدورة هنـاك تركيـز عـى املبدعـن الكويتيـن 

مـن مثقفـن ومفكريـن وفنانـن وأدبـاء، فحفـل 

االفتتـاح كان بقيـادة املايسـرو غنـام الديـكان، 

الغنـايئ  الشـاعر  تكريـم  سـيتم  الختـام  وحفـل 

يوسـف نـارص.

معارض مستمرة

كـا قـال عبدالعزيز املـرزوق مديـر إدارة النر 

والتوزيـع: إن اسـتمرارية إقامـة معـارض الكتـب 

فعاليـات  ضمـن  سـنوات   10 منـذ  واإلصـدارات 

عبدالعزيز املرزوق إقبال عىل إصدارات املجلس فوزية العيل

..وكتب الرتاثمطالعة إلصدارات املجلس الخاصة

حريصون على تأهيل 
األجيال القادمة لتكون 

واعية بأهمية القراءة

إصداراتنا تحظى
بسمعة جيدة وإقبال
في الكويت وخارجها

المرزوق:العلي:
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الندوة الفكرية

تناقش واقعه وتحدياته وتكشف آفاقه

ندوة »القرين«.. تسعى للوصول 
إلى رؤية واضحة عن األدب الكويتي

كتب: مدحت عالم 

اختـار مهرجـان القريـن يف نسـخته الــ 26، »األدب يف 

الكويت«، ليكون عنوانا رئيسا لندوته، من خالل استرشاف 

واقعـه الـذي بـدا متوهجـا باألسـاء قدميـا وحديثـا، تلك 

التـي صنعـت منه حقيقـة فرضت وجودها عىل السـاحة 

اإلبداعيـة العربيـة، ومـن ثـم طـرح الكثري مـن التحديات 

التـي واجهت هـذا األدب منذ بداياتـه إىل اآلن، وما تبعه 

مـن وقفـات جادة وصادقة يف سـبيل تذليل تلك العقبات 

والتحديات، من أجل الوصول به إىل مسـتويات عالية من 

الرقي والتألق.

وتناقـش النـدوة - يف جلسـاتها املتواصلـة... عـىل مدار 

يومي 14 و15 يناير الجاري - مفاهيم عدة تتعلق باآلفاق 

األدب الكويتـي، مـن خـالل دراسـات أعدهـا متخصصون 

وأدبـاء ونقـاد مـن الكويـت ومختلـف الـدول العربيـة، 

ومـن ثم تنـاول أغراضه وعنـارصه ومفاهيمـه بالكثري من 

النقـد والتوضيـح، من أجل اسـتقراء مسـتقبله، واسـتلهام 

حضـوره الـذي بـات جليا بفضل مـا قدمه الكبـار قدميا... 

التـي يتطلع إليه األدب الكويتـي، والقدرة عىل املزج بني 

األصالـة واملعارصة، وكذلك التوازي مـع الحداثة وما بعد 

الحداثـة، يف مختلـف جوانبـه وأجناسـه مـن قصة قصرية 

ورواية وشعر ونصوص مرسحية.

وتـأيت النـدوة رغبة يف الحصول عىل فكـرة واضحة عن 

الجيل الحالي يحرص على 
أن تكون له خصوصيته 
ومالمح مغايرة وتجارب 

إبداعية مبهرة

المشاركون في محاور جلسات 
الندوة يسعون إلى تقريب 

بعض المفاهيم المتعلقة 
باألدب الكويتي
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ثـم مـا تقدمـه األجيال املتعاقبـة وصـوال إىل الجيل الحايل 
الذي يحرص عىل أن تكون له خصوصية، ومالمح مغايرة، 
وتجـارب إبداعيـة مبهرة، تسـهم يف صناعة إبـداع كويتي 

لديه القدرة عىل املنافسة عربيا وعامليا.
ويحاول املشـاركون يف محاور جلسـات النـدوة تقريب 
بعض املفاهيم املتعلقة باألدب الكويتي، وهي مفاهيم ال 
تختلف كثريا عن تلك املوجودة يف مختلف الدول العربية، 
غـري أنها متتـاز بالخصوصية، والدخول بعمق يف املحلية أو 

الخروج منه بغية تقديم رؤى كويتية يف مالمح عاملية.
والجلسـة االفتتاحية يلقي فيهـا األمني العام للمجلس 
الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب كامـل العبدالجليـل 
كلمـة يعـرج فيهـا إىل مواصفـات األدب الكويتـي ومـا 
يتحـىل بـه من رقي يف ظل وجود أسـاء ملعـت خليجيا 
وعربيـا، وكلمة أخـرى يلقيها مدير الندوة الروايئ طالب 
الرفاعـي، يؤكـد فيهـا عـىل ريـادة األدب الكويتـي، ومـا 
يتضمنـه محتـواه مـن متيـز ملحـوظ. ويتنـاول الكاتبان 
الدكتـور فهـد حسـني مـن البحريـن والدكتـورة سـعداء 
الدعـاس مـن الكويـت، موضوعـا يتعلـق بـ»القصـة يف 
الكويت.. الواقع«، ويكشـف الكاتبان الكويتيان إستربق 

أحمـد وبسـام املسـلم التحديـات التـي 
تواجـه القصة القصرية يف الكويت، ومن 
ثـم التطلع إىل آفـاق رحبة لها، باإلضافة 
لألدبـاء  عربيـة  روائيـة  شـهادات  إىل 
يوسـف املحميد من السـعودية وشـهال 
العجيـي مـن سـورية وسـمري قسـيمي 
مـن الجزائر، والتـي تلقي الضوء عىل ما 
تتضمنـه القصة القصرية يف الكويت من 

خصوصية ومتيز.
والروايـة يف الكويـت يتحـدث عـن 
واقعهـا الناقد فهـد الهنـدال والناقدة 

والنقـد الـذي يتخلل األعـال الرسديـة الكويتية يتحدث 
فيها الكاتبان الدكتور سـعيد بنكراد من املغرب وعبدالدائم 
السالمي من تونس، عن مختلف القضايا النقدية التي تحتاج 
إىل اسـتلهامات أقـالم النقـاد لرصد محتـوى األدب الكويتي 
من جوانبه املختلفة، ومن ثم تتواىل الشـهادات التي يلقيها 
تباعـا مـن الكويـت الروائية ليـىل العثان ومن السـعودية 

الدكتور حسن النعيمي ومن مرص سعيد الكفراوي.
وعىل مستوى املرسح الكويتي رشح واقعه وتحدياته 
وآفاقـه الكتّـاب عبدالعزيـز الرسيـع والدكتـور مبـارك 
املزعـل وعبداللـه الرتكاين، فيا تتضمـن األوراق التي 
يقدمهـا الفنانـان محمـد الحمـي وعبدالرحمن العقل 
رؤية شاملة عن مرسح الطفل يف الكويت. والشهادات 
يلقيهـا  الكويتـي  العربيـة حـول املـرسح 
الفنان الكبري سـعد الفـرج والفنان األردين 

مفلح العدوان.
وفيا يخص الشعر الكويتي، ييضء واقعه 
الشـعراء  وآفاقـه  تحدياتـه  عـن  ويكشـف 
الحارث الخراز وعبدالله الفيلكاوي وسعدية 
مفـرح، واألمسـية املصاحبـة لتلـك الجلسـة 
يحييها الشـعراء حسـن املطرويش من عان 
والدكتـورة أشـجان هنـدي مـن السـعودية 
وعـي الفيلكاوي من الكويت والدكتور مراد 

القادري من املغرب.

الدكتـورة سـعاد العنـزي مـن الكويـت، فيـا يبحث 
الكاتبـان الروايئ طالب الرفاعي  ومحمد العباس عن 
لحاق الرواية الكويتية بالعاملية، من خالل ما تقدمه 

من مضامني محلية ترقى إىل العاملية يف مستوياتها.

تتحاور األوراق البحثية في 
مختلف األجناس األدبية 
من قصة قصيرة ورواية 

وشعر ومسرح

منسق عام الندوة األديب طالب الرفاعي
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أقيمت في »عبدالعزيز حسين« ضمن فعاليات»القرين«

ورشة »التفكير اإلبداعي« تستعيد 
اكتشاف »ومضة اإلبداع« في داخلنا وتطورها

كتبت: فضة املعييل
مركـز  يف  اإلبداعـي«  »التفكـري  ورشـة  أقيمـت 
عبدالعزيـز حسـني مبـرشف، وحـارض فيهـا د.رشيـف 

صالح، ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقايف الـ26.
يف البدايـة قـال د. رشيـف إن الورشـة حـول واقـع 
خـربة املارسـة اإلبداعيـة للمحـارض، وتنطلـق هـذه 
الورشـة مـن إمكانيـة تنميـة التفكـري اإلبداعـي عـرب 
إنسـان  الحر. وتطـرق إىل أن كل  التفاعـل واللعـب 
لديه بالرضورة موهبة رمبا مل يجد الفرصة الكتشـافها 
وإلقـاء ضـوء عليهـا، لكنـه فقـط يحتـاج إىل »رضبـة 
إرسـال« أو نقطـة انطـالق حتـى إذا افرتضنـا أنـه ال 
يسـعى إىل مارسـة أي هوايـة إبداعيـة، فعـىل األقل 
سـوف يطـور قدراته البتكار حلـول لتحديات الحياة، 
وأوضـح  الخـالق«.  »الحـل  يسـمى  مـا   واكتشـاف 
برنامجهـا  خـالل  أن الورشة تؤسـس من  رشيـف  د. 
لزيـادة الوعـي بالفنـون، وتذوقهـا واالسـتمتاع بهـا. 
فاإلبـداع إنتاجـا وتلقيا ليـس مجرد نظريـات جامدة 
بل حالة لعب حرة وفضاء للحوار والتفاعل وبإمكانه 

دوما أن يساعدنا عىل اإلنجاز.

ومضة اإلبداع
وتابـع د. رشيف حديثه للمشـاركني ليقول إن أحد 
أهـداف الورشـة هو اسـتعادة هذا الشـغف أو حتى 
يف  اإلبداع« التـي  اكتشـاف »ومضة  يف  مسـاعدتنا 
داخلنا وتطويرهـا لألفضل. ومن ثم أعطى د. رشيف 
عـدة تعريفـات ملعنـى اإلبداع ومنها اإلتيـان بـيء 
جديـد غري مسـبوق، أو تقديم يشء مألـوف بطريقة 
غري مألوفة، أو الجمع بني واقعني، أو شيئني مختلفني 
لتلـك  طرحـه  خـالل  مـن  مدهشـة. وأكد  بطريقـة 
املصطلحـات أن املوهبـة، الخيال، االبتـكار، التجديد، 
يف  تدخـل  التفـوق،  الـذكاء،  العبقريـة،  االكتشـاف، 
نطـاق »اإلبـداع«. وأوضح أنه يتفـاوت نصيب البرش 
من اإلبـداع، فكثريون يكتبـون الروايات واملرسحيات 
لكنهم ليسوا جميعا شكسبري ونجيب محفوظ، مضيفا 
أنه هنـاك إبداع تعبريي، وإنتاجـي، واخرتاعي... إلخ، 
وأن هنـاك إبداعـا فرديا كا يف الشـعر، وجاعيا كا 
يف كـرة القـدم، وقد يكـون فرديا وجاعيـا يف الوقت 
نفسـه مثل العازف يؤدي منفردا أو ضمن أوركسـرتا. 
وأضـاف أن املبدعـني عـادة ينقسـمون إىل طرازيـن: 
تأمـي تخيـي، أو منظـم منهجي. وأخريا بـني أنه من 
املهم أن ندرك أن اإلبداع يتفاوت يف الحجم، واألنواع، 
واملسـتويات.. وما علينا هو أن نستكشف حظنا منه، 

والنوع األقرب لنا، واملستوى الذي نتميز فيه.
العملية اإلبداعية

 وتطرق د. رشيف إىل أن العملية اإلبداعية تتضمن

تشـتمل عىل التأمـل، حلـم يقظة، حلـم، التفكري من 
زوايا مختلفة. أما املرحلة الثالثة فهي اإلرشاق )مرحلة 
القايض( حيـث إنهـا مرحلة واعيـة والواعية يف نفس 
الوقت. وتركز املرحلة الرابعة عىل التحقيق )اإلنجاز( 
)مرحلة املحارب( تنفيذ املهمة مها كانت التحديات، 
وهناك تقسـيم آخـر: وجود الحاجة إىل حل مشـكلة 
)دافـع(، جمـع معلومات، التفكري يف املشـكلة، تخيل 
تنفيـذ  تجريبيـا(،  )إثباتهـا  الحلـول  حلـول، تحقيـق 

الحلول وإنجازها.

أطراف العمل اإلبداعي
وأكـد د. رشيف من خالل الورشـة أن هناك أطرافا 
للعمـل اإلبداعـي وأولهم املبدع وعرفـه بأنه شـخص 
ذو حساسـية معينـة، صاحـب موهبـة، ذيك، خيـايل، 
مييـل إىل التجريب، والفضول والنقد، وطرح األسـئلة. 
اإلبداع وهـي  وأداة  فهو مـادة  اآلخـر  الطـرف  أمـا 
مبنزلة الصلصال والجرانيـت للنحات، الورق للكاتب. 
 وأيضـا قنـاة اإلبـداع والوسـيط الخـاص به وشـبهها 
د. رشيف بأنها كالفيلم السينايئ، الكتاب، الكاسيت، 
اللوحـة، املبـاراة الرياضيـة، التلفزيـون )لكل وسـيط 
تقاليـد وقواعد تفرض تحديـات عىل املبدع(. وتطرق 
إىل موضـوع اإلبداع ورسـالته التي تركـز عىل التعبري 
عـن واقع مـا. أما الطـرف األخري فهو متلقـي اإلبداع 

وهو عبارة عن القارئ، املتفرج، املستمع، الجمهور.

األساسـية ومنها اإلعداد/  األفعـال  مـن   سلسـلة 

البحـث/ جمـع املعلومـات. )مرحلـة املستكشـف(، 

وهـي عبـارة عن مرحلة واعية تتطلـب إحاطة تامة، 

دقة املالحظة، االنتباه إىل التناقضات، االسـتفادة من 

خـربات مختلفة. وأيضا االحتضـان/ االختار/ التأمل 

)مرحلـة الفنـان(، وهـي عبـارة عن مرحلـة الواعية، 

شريف صالح: كل إنسان 
لديه موهبة ويحتاج

 إلى »ضربة إرسال«
 أو نقطة انطالق

العملية اإلبداعية تتضمن 
سلسلة من األفعال 

األساسية ومنها اإلعداد 
والبحث وجمع المعلومات

ورشة

د.رشيف صالح

جانب من الورشة
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عرض الفيلمين الفائزين في مهرجان الكويت السينمائي الثالث لجمهور »القرين«

»الشهيد الحي« و»أعطني قلم«.. 
في المكتبة الوطنية

كتبت: إيناس عوض 
ضمـن فعاليـات مهرجـان القريـن الثقـايف الــ 26، 
نظـم يف مكتبـة الكويـت الوطنية عـرض لفيلمني من 
األفـالم القصـرية الفائـزة مبهرجان الكويت السـينايئ 
الثالـث يف العـام 2019 وهـا فيلم »الشـهيد الحي« 
للمخـرج ثنيان الرشـود الذي حصل عـىل املركز الثاين 
عن فئة األفالم الوثائقية الطويلة يف مهرجان الكويت 
السـينايئ الثالـث ومدتـه 18 دقيقـة، ويـروي قصـة 
اجتاعيـة بطوليـة عـن معاناة أحـد أبطـال املقاومة 
الكويتيـة، و»أعطني قلم« للمخرجة ميس الفيلكاوي 
الذي حصل عىل املركز الثالث بذات الفئة ومدته 21 
دقيقة، وهو يوثق دور الكويت الرائد يف حل مشاكل 

األمية والجهل.
بدأت األمسية السينائية يف املكتبة الوطنية بعرض 
فيلـم الشـهيد الحـي الـذي تضمـن مشـاهد متثيليـة 
معـربة عن معانـاة البطل »بدر الخضـاري« إبان فرتة 
االحتالل العراقي الغاشم لدولة الكويت، وكيف كتب 
اللـه له النجـاة من املـوت املحتم، وذكرياتـه األليمة 
التـي ارتبطـت بفقدانـه كل أصدقائـه املقربني الذين 

أُعدموا عىل يد القوات العراقية.
وتعقيبـا عـىل العـرض أعرب مخرجه ثنيان الرشـود 
عـن سـعادته البالغة بعـرض فيلمه »الشـهيد الحي« 
يف املكتبـة الوطنيـة ضمـن فعاليات املهرجـان، مثمنا 
جهـود القامئني عىل املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب يف دعـم الشـباب واملبدعـني بكافة األحداث 
والتظاهرات الثقافية بشـكل عام، ومهرجان الكويت 
السـينايئ عىل وجه الخصـوص الذي يفتخر بحصوله 

عىل أحد جوائزه يف دورته الثالثة.
وأردف: قصـة فيلـم »الشـهيد الحـي« عرفتهـا مـن 
األصدقـاء،  بعـض  دواويـن  يف  املتداولـة  األحاديـث 
وبدأت بعد ذلك رحلة اسـتقصاء امتدت عاما وسـتة 
أشـهر لـي أتوصـل إىل صاحـب الحكايـة، وبالفعـل 
توصلـت إليه وعرضت عليه عمـل قصته ووافق عىل 
الطلب، الستشعاره بأهمية أن يدرك الشباب والجيل 
الحايل يف الكويت املعاناة التي مر بها أبطال املقاومة 
الكويتيـة خالل فرتة االحتـالل العراقي، والتي تعكس 
املعـدن الحقيقـي للكويتيني والـروح الوطنية الرائعة 

التي تحلوا بها يف تلك الفرتة الصعبة.
وعن الصعوبات والتحديات التي واجهها يف انجازه 
فيلـم »الشـهيد الحي« قال: واجهتنـي صعوبات فنية 
يف الفيلـم وتغلبـت عليها بـاإلرصار واملثابرة، لقناعتي 
بـأن مـا أمر به أمر طبيعي ألنهـا التجربة األوىل يل يف 
مجال السـينا الذي مل أدرسـه وإمنا كان هوايتي قبل 
دراسـتي لنظـم املعلومـات والتكنولوجيـا، فانـا املعد 
واملقـدم واملخـرج للعمل، مشـريا إىل أن انجاز الفيلم 

فقـط ومـن دون تدخـل أي عوامـل تكنولوجية ليعرب 
بواقعية مضمونه.

كا نجحت مخرجة الفيلم ميس الفيلكاوي يف رصد 
أبعـاد مشـكلة الجهل وغيـاب التعليم عىل املسـتوى 
العـريب مـن خـالل عرض ألهـم النتائج التـي توصلت 
إليها البحوث والدراسـات التـي تناولت املوضوع من 
قبـل الجهـات والهيئـات العربيـة والعامليـة املعتمدة 
والتـي منهـا أحـدث األرقـام التـي نرشتهـا املنظمـة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألسكو( والتي تشري 
إىل أن معـدل األميـة يف الدول العربيـة اليزال مرتفعا 
مقارنة بدول العامل النامي، إذ إن %21 من العرب أي 
نحو 96 مليون نسمة يعانون األمية مقارنة بـ13.6% 

كمتوسط عاملي.
والعلـم  للرتبيـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  وتحـدد 
والثقافة )يونسـكو( عدد األميني العرب بنحو سـبعني 

مليون شخص.
كذلك وبحسـب تقرير املنظمة العربية، فإن نسـبة 
اإلنـاث من األميني العرب تتجاوز %25 عموما، لكنها 

يف بعض الدول العربية ترتاوح بني 60 و80%.
كا تشـري املنظمة العربية إىل أن نحو سـتة ماليني 
طفـل يف الـدول العربيـة ممـن هم يف سـن الدراسـة 
غـري منخرطـني يف العمليـة التعليميـة، وأن بـني 20 
و%30 من األطفال الذين يلتحقون بالتعليم األسايس 

يتخلفون عنه خالل املرحلة الدراسية األوىل.

اسـتغرق أكرث من 700 ساعة عمل، تخللتها تحديات 
عديـدة أبرزهـا تراجع كل من لجأ إليه من أشـخاص 
وجهـات رسـمية عن دعمه إلنتاج العمـل، مؤكدا أن 
هذا التحدي شـكل قوة دفع بالنسـبة له حفزته عىل 

امليض قدما يف انجاز العمل ليخرج إىل النور.
ولفـت إىل انـه سيسـعى يف األعال التي سـينتجها 
مستقبال إىل توثيق القصص التي تحمل رسائل وقيا 
إنسـانية وتحويلها إىل أفالم سـينائية مميزة، مؤكدا 
أن نطاق البحث عن هذا النوع من القصص سيرتكز 

عىل الكويت بشكل خاص.
 

التجربة األوىل
أما فيلم »أعطني قلم« للمخرجة ميس الفيلكاوي 
لهـا يف  األوىل  التجربـة  بأنـه  كانـت رصحـت  التـي 
اإلخراج الذي مل تدرسه، والتي ارتبطت برؤية خاصة 
لها كمعلمة حول قضية الجهل يف العامل العريب وقلة 
التعليـم، فشـكل مبحتـواه بقعة ضـوء يف ظالم حالك 
مـن الواقـع املعيـش يف البلـدان العربية التـي تعاين 
بعض شـعوبها الظـروَف االقتصاديـة الصعبة والفقر 
والجهـل التـي سـاهمت مجتمعة يف تراجـع التعليم 

وانتشار األمية.
أيضـا متيـز الفيلم الذي صورت مشـاهده بني عدة 
بلدان أبرزها لبنان واليمن والصومال واألردن ولندن، 
باآللية املعتمدة يف تصويره باستخدام الهاتف النقال 

ثنيان الرشود: 
استغرق الفيلم 

700 ساعة عمل وقدمته 
في 18 دقيقة

ميس الفيلكاوي: 
كمعلمة أردت تسليط 

الضوء على قضية الجهل 
في العالم العربي 

عروض سينمائية 
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