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افتتحه األمين العام للمجلس الوطني في بهو المكتبة الوطنية

كتب وصور ووثائق 20 شخصية في معرض 

»مقتنيات أصحاب المكتبات الخاصة«

ديـوان شـعر للشـاعر أحمد رامي بخـط يديه وعليه 

إهـداء شـخيص لهـا، وقصيـدة »خـذين إىل الفـوىض 

والطفولـة« بخـط يد دكتورة سـعاد الصبـاح، وجناح 

القدميـة  واألجهـزة  الرومـي  البـر  أحمـد  األديـب 

النـادرة التـي كان ميتلكها، والسـفري عـى عبدالرزاق 

ورشيـط  اليـد  بخـط  قديـم  ومصحـف  العطـار 

يحتـوي زيـارة سـمو األمـري الشـيخ صبـاح األحمـد 

املتعـددة  املقتنيـات  بعـض  إىل  إضافـة  اليمـن،  إىل 

والتـي تشـمل رسـائل دكتـوراه أصليـة بخـط اليـد، 

وأرشطـة كاسـيت قدميـة، ومقابـات وصـورا وخطبا 

األنصـارى  زكريـا  أحمـد  للمهنـدس  نـادرة  وكتبـا 

والشـاعر أحمـد مشـارى العـدواين، السـفري أحمـد 

محمـد السـقاف، واملـؤرخ حمـد محمد السـعيدان، 

واألديـب صالـح الفهـد، والوزيـر سـليامن املطـوع، 

واإلعامـي رضـا الفييل، والشـيخ عبدالـرزاق البصري، 

,الفلـي عبدالوهـاب الجاسـم، ,الوزيـر عبدالعزيـز 

الشـاعر  الرجيـب،  لطيفـة  ,الدكتـورة  الرصعـاوى، 

محمـد الرتكيـت وغريهـم.

كتبت: سهام فتحي

للثقافـة  الوطنـي  للمجلـس  العـام  األمـن  افتتـح 

معـرض  العبدالجليـل  كامـل  واآلداب  والفنـون 

بهـو  يف  الخاصـة«  املكتبـات  أصحـاب  »مقتنيـات 

أنشـطة  ضمـن  وذلـك  الوطنيـة،  الكويـت  مكتبـة 

مهرجـان القرين السـادس والعرين والذي تسـتمر 

الجـاري. ينايـر   25 حتـى  فعالياتـه 

وعـّر األمـن العـام عـن سـعادته بافتتـاح املعـرض 

الـذي يقـام يف مكتبة الكويـت الوطنيـة للمرة األوىل 

املعـارض  مـن  ألنـه  القريـن،  مهرجانـات  تاريـخ  يف 

املتميـزة املشـوقة التـي تقـدم مجموعـه كبـرية مـن 

املقتنيـات التي تجسـد اهتـامم املكتبـة واعتزازها مبا 

تحتفـظ بـه يف قاعـة املكتبـات الخاصـة، والتـي تعد 

أحـد أهـم مرافـق مكتبة الكويـت الوطنيـة وتحتوى 

عـى مـا يزيـد عـى 75 ألـف كتـاب لـرواد الثقافـة 

واألدب والفكـر واإلعـام يف دولـة الكويـت، وهـذه 

املجموعـة مـن املقتنيـات النـادرة واملتميـزة تعكس 

مـدى قيمتهـا، وتصور حياة الذين عملوا عى ترسـيخ 

الثقافـة وإعـاء شـأنها يف مجـاالت األدب واإلعـام 

يف دولـة الكويـت، وهنـاك 20 شـخصية تـم جمـع 

مقتنياتهـم وكتبهـم ومجموعـة من الوثائق الرسـمية 

واألجهـزة املسـتخدمة مـن قبـل أصحابهـا باإلضافـة 

تُعـرض  التـي  النـادرة  الصـور  مـن  مجموعـة  إىل 

والدارسـن،  القـراء  واملسـتفيدين وعمـوم  للباحثـن 

بحيـث تخـدم الجميـع وتوضـح مكانتهـم الكبـرية يف 

تاريـخ الكويـت هـؤالء الذيـن قـادوا مشـعل الثقافة 

واآلداب، وارتفعـوا فيهـا بارتقاء إىل أن وصلنا إىل هذا 

املسـتوى الـذي نفخـر بـه يف دولـة الكويـت.
مقتنيات املكتبات الخاصة

مـن جهتهـا أكـدت أبـرار أحمـد ملـك مـن اللجنـة 

املكتبـات  أصحـاب  »مقتنيـات  ملعـرض  املنظمـة 

الخاصـة« أن املعرض ضـم مقتنيات 20 مكتبة خاصة 

تضـم مجموعـة ضخمـة  لشـخصيات مهمـة وهـى 

مـن الكتـب واملقتنيـات والتـي تـم الحصـول عليهـا 

مـن أصحابهـا أو ورثتهـم، كـام نحـرص عـى التعامل 

مـع بعـض أصحـاب املكتبـات الخاصـة التـي تحتوي 

عـى مقتنيـات نـادرة، وأشـارت إىل أن اللجنـة كانت 

تحـرص عـى اقتنـاء الكتـب والصحـف والدوريـات 

فقـط، ثـم اتفقنـا عـى اقتنـاء عـدد مـن املقتنيـات 

الخاصـة وعرضهـا لفـرتة زمنيـة محددة مـع احتفاظ 

أصحـاب املكتبـات أو ورثتهـم بحقهـم يف اسـرتجاعها 

واملقتنيـات  الكويـت،  ومكتبـة  للدولـة  إهدائهـا  أو 

تشـمل الصـور العمـات الـدروع وجـوازات السـفر 

وطوابـع الريـد قطع فنيـة وتحف وشـهادات تقدير 

وتكريـم ونظـارات شـخصية وبطاقـات هويـة وميتاز 

املعـرض باحتوائيـة عى مـواد جديدة ونـادرة تعرض 

ألول مـرة، وتعتـر مفيـدة للغايـة للطلبـة والباحثـن 

ومـن يكتبـون يف مجـال التاريـخ والـرتاث.

وحـول أهـم املقتنيات التي تضمهـا أروقة املعرض 

سـعاد  بالشـيخة  الخـاص  الجـزء  إىل  ملـك  أشـارت 

تهـدي  أول شـخصية نسـائية  تعـد  الصبـاح والتـي 

مكتبتهـا الخاصـة ملكتبـة الكويت الوطنية، وتشـمل 

ر  كامـل العبداجلليـل: املقتنيـات تصوِّ
حيـاة مـن عملوا علـى ترسـيخ الثقافة

الصباح  أبـرار أحمـد: الشـيخة سـعاد 
اخلاصـة  مكتبتهـا  ُتهـدي  سـيدة  أول 

الوطنيـة للمكتبـة 
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العبدالجليل يوثق 
مسيرة المكتبة 

الوطنية في كتابه 

»ذاكرة وطن«

الندوة الفكرية ناقشت »األدب في الكويت .. 
القصة والرواية واملسرح والشعر«

العراق وتونس واليمن
تعانق سماء »القرين«

فنون
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العبدالجليل: طبعُت 
الكتاب ونشرُته على 

نفقتي إلرضاء ضميري 
ورد الجميل إلى المكتبة

الموقع االلكترونى:
www.nccal.gov.kw

E.mail:
press_nccal@nccal.gov.kw 

نشرة يومية تصدر بمناسبة
مهرجان القرين 

الثقافي الـ 26
األمين العام رئيس اللجنة العليا

كامل العبدالجليل
مدير المهرجان

فوزية العلي

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

 تصحيح وتنفيذ وطباعة: 
وحدة اإلنتاج بالمجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب 

هاتف: 22416006 - فاكس: 22414620

 تصوير: ميديا الين 

تحدث عنه كاتبه ضمن فعالية »كتاب الشهر« بحضور حشد من المثقفين

كتاب الشهر

كتب د. رشيف صالح

ضمـن فعاليـة »كتـاب الشـهر« اسـتضافت املكتبة 

للثقافـة  الوطنـي  للمجلـس  العـام  األمـن  الوطنيـة 

والفنـون واآلداب كامل العبدالجليـل يف حوار مفتوح 

نشـأة  يتنـاول  الـذي  وطـن«  »ذاكـرة  كتابـه  حـول 

مكتبـة الكويـت الوطنيـة، وذلـك بحضور حشـد كبري 

مـن املثقفـن والشـخصيات العامـة.

وقـال العبدالجليـل إنـه طبـع الكتـاب ونـره عىل 

نفقتـه إلرضـاء ضمـريه ورد الجميـل إىل املكتبـة التي 

قبـل خمـس سـنوات  افتتاحهـا  منـذ  رئاسـتها  تـوىل 

وحتـى توليـه مسـؤولية األمانة العامـة للمجلس قبل 

قليلة. أشـهر 

وقـال: »مكتبـة الكويـت الوطنيـة لهـا فضـل عـي 

وأفادتنـي مهنيـا وأنـا اآلن يف املجلـس لكـن قلبي هنا 

يف املكتبـة.. والحمـد للـه أننـي تركـت فيهـا مـن ال 

يضيعهـا وأعنـي مديـرة املكتبـة الشـيخة رشـا نايـف 

الجابـر ومـن يعاونهـا مـن أبنـايئ وبنـايت«.

كـا ذكـر أن عمليـة إعـداد الكتاب اسـتغرقت منه 

قرابـة ثاثـة أعـوام مـا بـن إجـراء املقابـات وجمـع 

والوثائق. الصـور 

الكتـاب  تأليـف  إىل  دفعتـه  التـي  األسـباب  وعـن 

قـال: إىل جانـب رد الجميـل للمكتبـة التـي تـرف 

بقيادتهـا.. هنـاك الحرص عـىل توفري مرجـع للباحثن 

يتعلـق  مـا  يف  خصوصـا  الكويـت  ذاكـرة  يحفـظ 

باملكتبـة وتطورهـا.. أمـا السـبب الثالـث فيتمثـل يف 

تـوزع املعلومـات الخاصـة بها بـن مراجـع ودوريات 

كثـرية وغيـاب املرجـع األسـايس بشـأن املكتبـة، لذلك 

سـعى إىل جمـع كل مـا كُتـب عنهـا وتوثيقـه.

إىل  ينقسـم  الكتـاب  أن  إىل  العبدالجليـل  وأشـار 

أربعـة فصـول تسـتقيص سـرية املكتبة منذ نحـو مائة 

وعريـن عامـا وحتـى اليـوم.

تنـاول يف الفصـل األول مرحلـة البدايـات وتأسـيس 

التعليـم النظامـي، وبـزوغ حركـة النهضـة، وأشـار إىل 

اجتـاع عقـد يف ديوانيـة سـلطان الكليـب بحضـور 

اقـرح  حيـث  الصانـع  وعبدالحميـد  وهبـة  حافـظ 

املبـادرة  إىل  وانضـم  كويتيـة  مكتبـة  إنشـاء  وهبـة 

أسـاء مثل الشـيخ يوسـف القناعـي وعبدالله خلف 

ووجـد املـروع أرضـا خصبة عـىل رغم وجـود بعض 

األصـوات املعرضـة واملتزمتـة.

وأسـفر هـذا الجهـد عـن إنشـاء املكتبـة األهلية يف 

جـزء مـن بيـت عي بـن عامر يف سـكة عنـزة بالقرب 

مـن كشـك الشـيخ مبارك.

وبـدأت عمليـة التـرع بالكتـب مـن قبـل األهـايل 

واللغـة  والديـن  التاريـخ  يف  كتبـا  كانـت  ومعظمهـا 

العربيـة وبعـض الصحف التـي كانت ترد مـن بغداد 

والقـدس والقاهـرة.

ثـم انتقـل مقرهـا إىل السـوق الداخـي، ويف هـذا 

الكويـت  تجـار  بـدور  العبدالجليـل  أشـاد  الصـدد 

الذيـن حرصـوا عـىل التـرع لهـا.

كـا تنـاول يف الفصـل الثـاين انضـام املكتبـة إىل 

الحكومـة عقب إنشـاء دائرة املعارف برئاسـة الشـيخ 

عبداللـه الجابـر، مـا وفـر لهـا املـوارد التـي تحافـظ 

 أرشيف وتاريخ املكتبة ذاكرة وطن
الوطنية بني دفتي كتاب
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أنا اآلن في المجلس 
الوطني لكن قلبي

في المكتبة وتركت 
فيها من ال يضيعها

عقب الغزو في العام 
1990 تعرَّضت المكتبة 

لنهب سبعين ألف 
كتاب ومخطوطات 

ووثائق نادرة

عـىل اسـتمراريتها، وتوسـع فروعهـا تباعـا بـدءا مـن 

األحمـدي.

وتنـاول يف الفصـل الثالـث تأثـري الغـزو يف املكتبـة 

حيـث قـام بنهـب كل مـا فيهـا مـن كتـب ووثائـق 

ومخطوطـات نـادرة، وقال: عقب الغزو يف أغسـطس 

مـن العـام 1990 تعرضـت املكتبـة لنهـب أكـر مـن 

سـبعن ألـف كتـاب، إضافـة إىل مخطوطـات ووثائق 

نـادرة وأرشـيف سـمعي ومـريئ.

وأشـار إىل أنـه اطلـع عـىل مقاطـع مصـورة لهـذه 

الجرميـة، لكنـه مل يسـتطع توثيـق صـور منهـا تصلـح 

للنـر يف الكتـاب.

لألمـم  التابعـة  التعويضـات  لجنـة  أن  إىل  ولفـت 

املقدمـة  يف  الوطنيـة  املكتبـة  وضعـت  املتحـدة 

الكتـب  أن  إىل  مشـريا  املركـزي..  البنـك  جانـب  إىل 

املسـتعادة بلغـت نحـو 14 ألـف كتـاب، وهـي مـن 

ممـزق. وبعضهـا  النـادرة،  وليسـت  العامـة  الكتـب 

إىل  األخـري  الفصـل  يف  العـام  األمـن  تطـرق  كـا 

إعـادة بنـاء املكتبـة عقـب التحريـر وقـرار املغفـور 

لـه الشـيخ جابـر األحمد بإنشـائها وجهود املسـؤولن 

واملثقفـن آنـذاك يف تلـك املبـادرة ومنهم د. سـليان 

العسـكري، وعبدالعزيـز حسـن. إىل أن رأى املـروع 

النـور وافتتحـه صاحـب السـمو أمـري البـاد الشـيخ 

صبـاح األحمـد ـ حفظـه اللـه ورعـاه ـ قبـل خمـس 

سـنوات، حيـث باتـت تضـم املكتبـة مـا يزيـد عـىل 

نصـف مليـون كتـاب.

وأشـاد العبدالجليـل بـدور أمنـاء املكتبـة بـدءا من 

للمكتبـة،  عـام  أمـن  أول  الركيـت  حسـن  محمـد 

والتـي عمـل بها صبـاح ومسـاء وحرص عـىل نظافتها 

وترتيـب كتبهـا. ولذلـك سـميت مكتبـة بيـان العامـة 

غـازي  األسـبق  املكتبـة  أمـن  دور  وكذلـك  باسـمه. 

الربيعـان الـذي كان شـاهد عيان عىل مـا حدث إبان 

الغزو.

كـا تطـرق إىل مـا يلقيـه الكتـاب مـن ضـوء عـىل 

والنسـاخون  الخطاطـون  وكذلـك  الشـعراء  بدايـات 

املهـم. ودورهـم 

ونـوه األمـن العـام بالجهـود األهليـة املوازيـة مثل 

مشـعان  أسسـها  التـي  العربيـة  الخرييـة  الجمعيـة 

الخضـري والتـي أنشـأت مكتبة محـدودة. وكذلك دور 

املـرأة الكويتيـة ممثلة يف شـاهة الصقـر التي ترعت 

كانـت مرفوعـة إىل الشـيخ أحمـد الجابر.

وردا عىل سـؤال يتعلق باهتـام املكتبة باملصنفات 

الكويتيـة أكـد العبدالجليل أن املكتبـة مهتمة بالفعل 

الكويتيـة وحريصـة عـىل  الكتـب والدوريـات  بـكل 

اقتنائهـا وفهرسـتها، لكنهـا ليسـت مكتبـة محليـة بل 

مكتبـة عامليـة تضم مختلـف مصادر العلـوم واآلداب 

واملعرفـة، وهذا هـو دورهـا الحقيقي.

وعقـب النـدوة قام األمـن العام للمجلـس الوطني 

للثقافـة والفنـون واآلداب بتوقيـع كتابه للحضور.

للمكتبـة األهليـة بدكانـن، مثلا ترع لهـا املغفور له 

الشـيخ عبدالله السـامل.

وتطـرق الكتـاب أيضـا النتقال تبعيـة املكتبة ما بن 

دائـرة املعـارف ثـم وزارة الربية والتعليـم وصوال إىل 

املجلـس الوطنـي للثقافـة يف نهايـة األمـر قبـل أربـع 

سنوات.

العبدالجليـل بـدور وزيـر اإلعـام األسـبق  وأشـاد 

الشـيخ سـلان الحمـود يف تدشـن الـرح الجديـد 

املدرسـة  نفـس موقـع  أقيـم عـىل  والـذي  للمكتبـة 

األحمديـة القدميـة، وافتتاحهـا التشـغيي يف أكتوبـر 

العـام 2014 بحضور عدد مـن وزراء الثقافة واإلعام.

وأكـد عـىل الجهـد الكبـري الـذي قامـت بـه املكتبة 

يف غضـون خمـس سـنوات مـا بـن توثيـق واقتنـاء 

املكتبـات الخاصـة، وأرشـفة وفهرسـة أكـر من نصف 

الرقمنـة،  عـر  دخـول  إىل  إضافـة  كتـاب،  مليـون 

وحقـوق  الفكريـة  امللكيـة  حايـة  قوانـن  ووضـع 

املؤلـف.

ولفـت إىل أن الكتـاب يقـدم بعـض الوثائـق املهمة 

للمـرة األوىل منهـا »سـجل الزوار« بـن العامن 1947 

و1952 ومـا كتبـه املثقفـون والضيـوف عـن الكويت 

آنـذاك. وكذلـك وثيقة خاصـة باملصاريف التشـغيلية 

إعداد الكتاب استغرق ثالثة أعوام ما بين إجراء 

المقابالت وجمع الصور والوثائق
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الندوة الفكرية

األمني العام كامل العبدالجليل ومنسق الندوة طالب الرفاعي ود. خالد عبداللطيف رمضان

انطالق الندوة الفكرية لمهرجان القرين الثقافي 26 برابطة األدباء

األدب في الكويت:

الواقع والتحديات واآلفاق
كتب: حافظ الشمري ومحمد حنفي

افتتـح األمـن العـام للمجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون 

الفكريـة  النـدوة  فعاليـات  العبدالجليـل  كامـل  واآلداب 

الرئيسـة ملهرجـان القريـن الثقـايف يف دورته الــ 26 »األدب يف 

الكويـت: الواقـع والتحديات واآلفـاق«، والتي تقـام يف رابطة 

األدبـاء الكويتيـن، اشـتمل اليـوم األول عـى أربـع جلسـات 

تناولـت عـدة جوانـب مـن األدب الكويتـي.

بـدأت فعاليـات االفتتـاح بالوقـوف دقيقة حـداد عى روح 

سـلطان سـلطنة عـان الراحـل قابـوس بـن سـعيد، بعدهـا 

والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  للمجلـس  العـام  األمـن  ألقـى 

رحـب  االفتتـاح، حيـث  كلمـة  العبدالجليـل  كامـل  واآلداب 

بالحضـور ضيـوف دولـة الكويـت مـن الشـخصيات الثقافيـة 

يف الوطـن العـريب، مؤكـدا عـى أن الكويـت سـتظل القلـب 

النابـض يف العلـم كمنـارة ثقافيـة فنيـة وعلميـة، مـن خـال 

الـرح الثقـايف األول املتمثـل يف املجلـس الوطنـي للثقافـة 

والفنـون واآلداب، والـذي يسـعي إىل التعـاون والتواصـل بـن 

أدبـاء الكويـت والوطـن العـريب.

اهتامم الكويت بالثقافة

وأشـار العبدالجليل إىل أن النـدوة الفكرية التي تقام ضمن 

مهرجـان القريـن الثقايف يف دورته الــ 26، تحمل مكانة كبرية، 

ملناقشـة قضايـا األدب يف الكويت بجوانبـه املختلفة يف القصة 

والروايـة واملـرح والشـعر، وأكـد أن مهرجان القريـن الثقايف 

منـذ انطاقتـه يف العـام ١٩٩٤ كان واليـزال إحـدى العامـات 

الثقافيـة املهمـة التـي تحظـى باهتـام بالـغ مـن الدولة عى 

كل املسـتويات الرسـمية، الفتـا إىل أن الندوة الفكرية تشـكل 

فرصـة مثينـة ملناقشـة القضايـا الثقافيـة املحليـة والتـي متثـل 

رؤيـة جديـدة يكـون فيها محـور األدب مرتكزا، حيـث يلتقي 

مبـارشًة املثقفـون العـرب يف عاقـة تطـور وبنـاء يف تاريـخ 

األدب الكويتـي الرائـد يف املنطقـة الـذي تـرك إرثـا زاخـرا، إىل 

جانـب تواصـل الجيـل الشـبايب يف مواصلة تلك املسـرية الرثية 

املرشقـة عـر جيل جديـد يؤدي الرسـالة.

واملجلـس  الدولـة  اهتـام  أن  إىل  العبدالجليـل  وتطـرق 

مجـاالت  كل  رعايـة  يف  واآلداب  والفنـون  للثقافـة  الوطنـي 

ودعـم  النـرش،  دور  تزايـد  إىل  مشـريا  والثقافـة،  الفنـون 

واحتضـان الشـباب الكويتـي املبـدع، وفتح كل أبوابنـا لتكون 

لهـم الريـادة الثقافيـة، مؤكـدا الرشاكـة املثمـرة مـع رابطـة 

األدبـاء، والفتـا إىل أن األدب بـات اليـوم يـؤدي دورا بـارزا يف 

السـلبية. الظواهـر  ومعالجـة  اإلصـاح 

»القرين« فرض نفسه

 مـن جانبـه قـال األمـن العـام لرابطـة األدبـاء الكويتيـن

د. خالـد عبداللطيـف رمضـان يف كلمتـه إن مهرجـان القريـن 

وقـد  املنطقـة،  العريقـة يف  املهرجانـات  مـن  يُعتـر  الثقـايف 

العربيـة  الثقافيـة  السـاحة  اسـتطاع أن يفـرض نفسـه عـى 

أكـرث مـن ربـع قرن، مشـريا إىل النـدوة التي تسـتضيفها رابطة 

األدبـاء تـأيت ضمـن برنامـج التعـاون مـع املجلـس الوطنـي 

للثقافـة والفنـون واآلداب الـذي يشـكل ذراع دولـة الكويـت 

يف خدمـة الثقافـة العربيـة.

أمـا املنسـق العـام للنـدوة األديـب طالـب الرفاعـي فأكـد 

يف كلمـة االفتتـاح أن دولـة الكويـت بـاد العرب منذ نشـأتها 

ومل تـزل، وإذ نشـهد اليـوم بدء أعـال ندوة مهرجـان القرين 

الثقـايف يف دورتـه السادسـة والعرشيـن، واملعنَونـة بــ »األدب 

يف الكويـت، الواقـع والتحديـات والطمـوح« فإنـه ال ميكن لنا 

بـأي شـكل مـن األشـكال أن نتطـرق إىل هذا األدب يف الشـعر 

والقصـة والروايـة واملـرح والنقـد مـن دون وصلـه واتصالـه 

بالعـريب، فبقـدر انغـاس األدب الكويتـي يف محليتـه وبيئتـه 

فإنـه يحمـل مامحـه العربيـة مـن حيـث اللغـة واألسـلوب 

وطـرق التنـاول واالنتاء.

وأشـار الرفاعـي إىل أننـا نعيـش عـرا، يجعـل مـن العنف 

بـارزا  يوميـا  عنوانـا  واملـوت  والحـرب  واالقتتـال  والتوحـش 

لـه، ومثـل ذلـك يتخـذ مـن التواصـل االجتاعـي عـر الفضاء 

االفـرايض مارسـة لحظيـة ملختلـف األجيـال، وأنـه يف عـر 

اإلنرنـت ومحـركات البحـث ومواقـع التواصـل االجتاعـي ال 

يشء يحـر كـا الكلمـة والجملـة والعبـارة ومبختلـف فنون 

الكتابـة اإلبداعيـة.

النـدوة  هـذه  أن  عـى  بالتأكيـد  كلمتـه  الرفاعـي  وأنهـى 

ابتعـدت عـن التأريـخ متخذة مـن الواقع منطلقا لهـا، ورامية 

إىل محاولـة اإلشـارة ملسـتقبل تتمنـاه زاهـرا وزاخـرا باإلبـداع 

الكويتـي، ويف مختلـف أنـواع الكتابـة اإلبداعيـة، خاصـة مـع 

بـروز أسـاء كويتية شـابة الفتة، وعـى امتداد سـاحة الثقافة 

العربيـة والعامليـة، ومبـا يثبت متيّزهـا ووقوفها بنديـة واعتزاز 

إىل جانـب أي إنجـاز إبداعـي عـريب آخر.

الجلسة األولى

التـي  األوىل  الجلسـة  يف  النـدوة  فعاليـات  انطلقـت 

الكويـت..  القصـرية يف  »القصـة  ملوضـوع  تخصيصهـا  تـم 

الواقع والتحديـات«، وضمـت: د. فهـد حسـن مـن مملكـة 

البحريـن، ود. سـعداء الدعاس وإسـترق أحمد مـن الكويت، 

القعـود. الجلسـة فهد  وأدار 

حيـث  املحدثـن  أول  أحمـد  اسـترق  القاصـة  وكانـت 

كامل العبدالجليل: الكويت ستظل القلب النابض 
في العلم كمنارة ثقافية فنية علمية

طالب الرفاعي: بقدر انغماس األدب الكويتي في 
محليته وبيئته فإنه يحمل مالمحه العربية من 

حيث اللغة واألسلوب واالنتماء
خالد عبداللطيف رمضان: المجلس الوطني ذراع 

دولة الكويت في خدمة الثقافة العربية
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جانب من املشاركني يف الندوة

د. فهد حسني ود. سعداء الدعاس وإستربق أحمد يف الجلسة األوىل 

القصة القصيرة في الكويت.. واقع وتحديات

أشـارت إىل أن القصـة القصـرية لهـا إمكانيـات كثـرية حـول 

تواجدهـا وتشـابكها مـع الفنـون األخـرى كلغـة ذات دالالت، 

متطرقـة إىل تجربتـي هبة بوخمسـن ويوسـف ذيـاب خليفة 

كنموذجـن يف القصـة القصـرية.

هبـة  انتـاج  عـى  األضـواء  بعـض  اسـترق  وألقـت 

أنهـا قدمـت ثـاث  بوخمسـن القصـي حيـث أشـارت إىل 

تجـارب يف القصـة القصـرية: »يف قعـر أمنيـة«، 2003، »ذات 

سـكرة«، 2006، و»شـغف«، 2009، ويضـمُّ الجـزُء األخرُي منها 

قصصـا قصـرية جدا، وأمـا بالنسـبِة إىل يوسـف ذياب خليفـة، 

فكانـت تجِربتُـُه عـر أول مجموعـة كاملـة يف القـصِّ القصـريِ 

جـدا تصـدر عن كاتب التحق سـابقا مبنتـدى املبدعن الجدد، 

وحملـت عنوان »أفـكار عارية«، صدرت عـام 2007، وتّوجت 

بجائـزة ليـى العثـان لإلبـداع الشـبايب عام 2008، لـذا كانت 

رؤيتُُهـا حـول القـصِّ القصريِ جـدا، رغـم تجربِتيْهـا القصريِة 

وتسـتنطُقُه،  الفـنَّ  هـذا  تسـتوعُب  رؤيـٌة  هـي   ، القـصِّ يف 

متطرقـة إىل التكثيـف يف القصـة القصـرية مـن خـال تجربتي 

بوخمسـن وذيـاب، إضافـة إىل منـاذج مـن القصـص القصـرية 

. لها

من اإلشكاليات.. إىل التشكّالت:

قدمت رئيـس قسـم النقـد واألدب املرحـي يف املعهـد 

ورقة »مـن  الدعـاس  سـعداء  املرحيـة د.  للفنـون  العـايل 

القصـة  لواقـع  نقديـة  قـراءة  التشـّكات«  اإلشـكاليات.. إىل 

القصـرية يف الكويـت، وتناولـت قـراءات الواقـع خـال فـرة 

زمنيـة حددتهـا بواقـع ٢٥ مجموعـة قصصيـة لقـراءة واقـع 

القصـة يف الكويـت، وأكـدت الدعاس انها لن تسـتطيع تجاوز 

اإلطـار  يف  القصـي  املشـهد  بهـا  ميتلـئ  التـي  الوجـوه  كل 

الجغـرايف ذاتـه، إن أرادت أن تلتقط صـورة بانورامية حقيقية 

للواقـع«.

الكويـت  يف  الرديـة  أن التجربـة  الدعـاس  وذكـرت 

القصـرية  القصـة  لفـن  أن  األوىل،  انطاقتهـا  ومنـذ  تؤكـد، 

بجانـب  رائـدة،  أسـاء  تنسـجها  مسـتمرة  تحديدا حكايـة 

عـدة محـاوالت واعـدة، سـبقتها تجـارب مهمة، سـاهمت يف 

تحديـد مامح املشـهد ومعطياته، متطرقـة إىل أمثلة وتجارب 

يف املجموعـات القصصية كُتبـت خـال العقـد الحايل، التـي 

لرنسـم  الكويـت،  يف  القصـرية  القصـة  عن عـوامل  أعلنـت 

الخاصـة. وتحدد سـاتها  العامـة،  مامحهـا 

املنجز القصيص الكويتي:

البحريـن  مملكـة  مـن  حسـن  فهـد  د.  تحـدث  بينـا 

الكويتية واملوضوعـات  النسـائية  »القصـة  عـن  ورقتـه  يف 

املطروحة«، مـن خال اإلشـارة إىل املنجـز القصي يف منطقة 

الخليـج العـريب مبـا فيها دولـة الكويت، حيـث أرجعه إىل مثرة 

االهتـام يف التعليـم واالبتعـاث خـارج الحـدود الجغرافيـة، 

الخليجـي،  الفـرد  لـدى  الوعـي  تكويـن  يف  سـاهم  والـذي 

واإلبداعـات الثقافيـة والفكريـة مبـا فيهـا القصـة القصـرية.

حيـث أشـار إىل بروز مجاميع كثرية تشـكل حـراكا ثقافيا 

منـذ العقديـن الثالـث والرابـع تقريبـا مـن القـرن العرشيـن، 

وفـق زمنـه وتاريخـه ومكانـه وتواصله مع اآلخـر، حتى متكن 

اإلنسـان يف منطقـة الخليـج أن يكـون مثقفـا متجـاوزا الكثـري 

مـن العقبـات املجتمعيـة التـي كانت تعـرض طريقه.

يف  القصـرية  القصـة  ظهـور  بدايـات  إىل  ونوه حسـن 

منطقـة الخليـج والتـي تعـود إىل حقبـة األربعينيات، مشـريا 

إىل تجـارب القصـة النسـائية البـارزة يف الكويـت مثـل قصص 

ليـى العثـان، ود. فاطمـة العـي، ومنـى الشـافعي، وليـى 

محمـد صالـح، وثريـا البقصمـي، وهبـة بوخمسـن، وباسـمة 

العنـزي، ومنـى الشـمري وغـريه.

الجلسة الثانية

يف  »األدب  نـدوة  مـن  الجلسـة الثانية  خصصـت 

الكويـت..  يف  الكويتية »الروايـة  الراويـة  ملحـور  الكويـت« 

الواقع والتحديـات«، وضمـت املتحدثـون: فهـد الهنـدال، ود. 

الشـايجي، بينا  وحمـود  الحسـاوي،  العنزي، هديـل  سـعاد 

املليفـي. الكاتب إبراهيـم  الجلسـة  إلدارة  تصـدي 

الرواية الكويتية بني األصالة والتقليد:

تناولت د. سـعاد العنزي يف ورقتها »واقع الرواية الكويتية 

بـن األصالـة والتقليديـة«، حيث أشـارت إىل أن الرواية أسسـت 

عـى جيـل الـرواد، إضافة إىل أن معاناة الشـباب مـن تقليدهم، 

وغيـاب املـرأة عن الروايـة، وتحدثت عا أطلقـت عليه »رواية 

الواقـع« التـي قصدت بها عرض الواقـع االجتاعي للمجتمع يف 

فـرة مـا، يف ضـوء مفهـوم املدرسـة الواقعيـة بأنواعهـا املتعددة 

الواقعيـة االجتاعيـة، الواقعيـة التسـجيلية والواقعيـة النقديـة 

التـي  الواقعيـات،  أنـواع  مـن  وغريهـا  االشـراكية،  والواقعيـة 

أعطتهـا الروايـة الكويتيـة جـزءا مـن االهتـام، ومـدى إشـباع 

الروايـة الواقعيـة بحثـا يف الروايـة الكويتية.

روايات جيل الشباب:

وتناولـت هديـل الحسـاوي يف ورقتهـا »سـلطة التلقـي 

وفنيـة النـص يف الروايـات الكويتيـة«، من خـال التوقف عند 

د. فهد حسين: المنجز 
القصصي الخليجي ثمرة 

االهتمام بالتعليم
د. سعداء الدعاس: التجربة 

السردية في الكويت 
نسجت أسماء رائدة

إستبرق أحمد: القصة 
القصيرة ذات لغة ودالالت
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الندوة الفكرية

حمود الشايجي وفهد الهندال وهديل الحساوي ود. سعاد العنزي يف الجلسة الثانية

الرواية في الكويت.. الواقع والتحديات

عينـة عشـوائية لروايـات الجيـل الحـايل يف الفرة بـن 2018 - 

2020، حيـث اشـارت إىل أن فـن الروايـة يؤكـد اليـوم حضورا 

كبـريا يف العـامل العـريب، سـواء عـى املسـتوى العام عـر القراء 

املتابعـن ملـا يصدر سـنويا مـن دور النـرش املختلفة ويسـوق 

املحـرف  أو  واإللكرونيـة  الفعليـة  املختلفـة  القنـوات  عـر 

مـن نقـاد أكادمييـن أو عـى مسـتوى الجوائـز العربيـة وأيضا 

العامليـة التـي رصـدت لتشـجيع هـذا النـوع الفنـي مقارنـة 

بغريهـا مـن الفنون.

الرواية التفاعلية:

بينـا بـن فهـد الهنـدال يف ورقـة »أدب الروايـة يف عر 

التفاعـل االجتاعـي«، االهتـام الخليجـي والعـريب يف الرواية 

التفاعليـة، ووصفهـا بأنها تلقـي جديد يف الطابع أو األسـلوب 

مـن خـال العمـل الـروايئ، الفتـا إىل أن الروايـة باتـت اليـوم 

سـلعة بغـض النظـر عـن جودتهـا، مشـريا إىل أتجـاه األديـب 

الراحـل إسـاعيل فهد إسـاعيل إىل جيل الشـباب الذي بات 

منهـا يف قـراءة كتاباتـه الزاخرة.

العربيـة  الروايـة  »أمنـاط  كتـاب  إىل  الهنـدال  وتطـرق 

إن الروايـة  رأى  الـذي  عزيـز  شـكري  للكاتـب  الجديـدة« 

الجديـدة تعبـري فني عن حـدة األزمات املصرييـة التي تواجه 

اإلنسـان، وتسـعى لتأسـيس ذائقـة جديـدة أو وعـي جـايل 

جديـد، وأن الروايـة الجديـدة ال متتلك لغة واحدة، بل تشـهد 

أحيانـا متـردا عـى اللغـة وتراكيبهـا املألوفـة وقواعدهـا.

تجديد الرواية الكويتية:

أمـا الكاتـب حمود الشـايجي فأكـد يف ورقتـه أن الرواية 

الكويتيـة قامـت عى التجديـد، وهي تعيـش عرها الذهبي 

لهـذا الجيـل، كـون أن هنـاك عـدد كبـري مـن الروائيـن الذين 

ميتلكـون رؤيـة ومشـاريع أدبية، وهناك قرابة عرشة مشـاريع 

ضخمـة، الفتـا حديثـه إىل الروايـات التاريخيـة التـي تكتـب 

حسـبا هـو متـاح ووفـق حـدود معينـة، وليس ذلك بسـبب 

الرقابـة وإمنـا هـي لطابـع اجتاعي، متنـاوال االنفتـاح الثقايف 

السعودي. 

وتطـرق الشـايجي إىل أمثلة متعـددة يف الرواية الكويتية 

مثـل الروايـة األوىل لألديـب الراحـل إسـاعيل فهد إسـاعيل 

تحملـه  زرقـاء«، مبـا  السـاء  »كانـت  عنـوان  التـي حملـت 

مـن تجديـد ومواكبـة العـر، وأضـاف الشـايجي إىل أنـه من 

هـذا املنطلـق نسـتطيع أن نختـر ماهيـة الروايـة الكويتيـة 

الحديثـة، مبـا أشـار إليـه صـاح عبـد الصبور عـى إنهـا رواية 

املـرشق  أقـى  مـن  وقادمـة  لعرهـا،  ومواكبـة  جديـدة، 

الحـايل،  الكويتية املعارصة والجيـل  العريب، متناول الروايـة 

أدبيـة. إليه من طفـرة  وما وصلـت 

الجلسة الثالثة

سـلطت الجلسـة الثالثة مـن الندوة الضوء عـى »الرواية 

الناقـد  مـن:  كل  فيهـا  وتحـدث  األديب«،  والنقـد  الكويتيـة 

السـعودي محمـد العبـاس واألديـب الكويتي طالـب الرفاعي 

والناقـد  بنكـراد  سـعيد  د.  املغـريب  والكاتـب  واألكادميـي 

الكاتـب  الجلسـة  وأدار  السـامي،  الدائـم  عبـد  د  التونـي 

العـاين محمـد سـيف الرحبـي.

العبـاس  السـعودي محمـد  الناقـد  مـع  البدايـة  كانـت 

الـذي أطلـق عليهـا »الروايـة العربيـة وممراتهـا اللغوية نحو 

العامليـة« أشـار إىل أن فـوز الروائيـة العانيـة جوخـة الحاريث 

بجائـزة املـان بوكر العامليـة للرواية املرجمـة للعام 2019 عن 

روايتهـا »سـيدات القمـر«، جـدد الجـدل حول مفهـوم األدب 

العاملـي وموقـع اآلداب الوطنيـة يف جميـع أنحـاء العـامل مـن 

مركزيـة املعياريـة الغربيـة، باعتبارهـا املرجعية التـي يُحتكم 

إليهـا لتقويـم فكـرة العاملية.

وأكـد العبـاس أن الحضـور الـروايئ العـريب متواضـع عـر 

منصـات التتويـج للجوائـز العامليـة، وأن مرشوعيـة الرجمـة 

مـن أجـل الوصـول إىل العامليـة والتـي وصفهـا بالحقيقة التي 

ال يـردد الـروايئ العـريب يف اإلقـرار بهـا والعمـل مـن أجلهـا، 

أدت إىل ظهـور فصيـل مـن الروائيـن العـرب يعتقـدون أن 

الكتابـة مبـارشة بلغـة اآلخـر تقربهـم مـن الجائـزة بقـدر مـا 

متوضعهـم يف املـدار العاملـي.

رواية عاملية

»الروايـة  ورقتـه  يف  عـاد  الرفاعـي  طالـب  األديـب 

الكويتيـة والعامليـة« إىل مـا قبـل عقديـن مـن الزمـن، حيـث 

مل يكـن سـها النفـاذ إىل لغـة أخـرى، لكـن ويف ظـرف متحرك 

ومتجـدد باضطـراب، ووسـط هيمنـة كبـرية لوسـائل التواصل 

االجتاعـي، بـات أمـرا هينـا تواصـل اإلنسـان مـع اإلنسـان، 

وبـات هينـا ترجمـة كل جملـة وفكـرة.

الوصـول  عـن  تختلـف  الرجمـة  أن  الرفاعـي  وأكـد 

للعامليـة، وأشـار إىل أن الرجمة املراد بهـا االنتقال إىل العاملية 

هـي تلـك الرجمـة التـي ينهـض بها مرجـم محنـك، بناء عى 

طلـب مـن دار نرش أجنبيـة معروفة، لكتاب الفت يف جنسـه، 

وعامـر بالقضايـا اإلنسـانية التـي يطرحهـا.

حالـة  أحـدث  الروايـة  حضـور  أن  إىل  الرفاعـي  وأشـار 

متأججـة مـن رغبة الكاتـب الكويتي والعـريب يف إنجاز أعال 

روائيـة متجـددة، وأن هـذا الحلـم يـأيت ملفوفـا بعبـاءة حلم 

آخـر وهـو الحصـول عـى جائـزة، بعـد أن فتحـت »جائـزة 

البوكـر العربيـة«، الطريـق الواسـع أمـام فكـرة الرجمـة.

املدينة يف الرواية العربية

أمـا الناقـد التونـي »عبد الدائم السـامي« فـرك ورقته 

املطبوعـة بكتـاب الندوة والتي أطلق عليها »املدينة حـْكــيا« 

ليتحـدث عـن بعض إشـكاليات املشـهد النقدي العـريب، فقال 

السـامي إن النقـد يقـرأ أعـال الُكتـاب لكنه ينـى أن يروي 

حكاياتهـم، كـا أن النقـد يسـتخدم لغـة جامـدة مبـا أطلـق 

عليـه »تعنيـف النـص« باإلضافـة إىل أن الناقـد العـريب ينتقي 

أعـاال خشـبية ويـرك األصيلـة، مـا أدى إىل نفـور الجمهـور 

مـن النقد.

الرسد ولعبة الذاكرة

الناقـد املغـريب د سـعيد بنكـراد تنـاول يف ورقتـه التـي 

أطلـق عليهـا »الـرد ولعبـة الذاكـرة« بعض القضايـا الخاصة 

بالـرد مـن حيـث هـو وسـيلة مثـى متكننـا مـن اسـتعادة 

معنـى حياتنـا، وحيـث الهويـة تعـن موقعـا داخـل الذاكـرة 

الرديـة يف املقـام األول، ورأى بنكـراد أن الـرد هـو رافعـة 

مـن رافعـات الحـدث التاريخـي، فجـزء مـن التاريـخ يبنـى 

وقائـع  املـؤرخ  خالـه  مـن  يسـتعيد  الـذي  املحـي  ضمـن 

توجـه إىل بنـاء أحـكام تسـتقر يف املفاهيـم، واقتبـس مقولـة 

الوحيـد  السـبيل  »إن  ريكـور«:  »بـول  الفرنـي  الفيلسـوف 

للتعبـري عـن الزمـن هو سـبيل الرد، فـا وجود لـه إال مرويا 

فاملحـي حارسـه«.

د. فهد الهندال: الرواية التفاعلية باتت هي السائدة 
اليوم

د. سعاد العنزي: الكويت قدمت نماذج مبدعة في 
الواقع الروائي

هديل الحساوي: تحديات تواجه الكتابة الروائية 
لجيل الشباب

حمود الشايجي: الرواية الكويتية تعيش التجديد 
وعصرها الذهبي
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طالب الرفاعي ود. سعيد بنكراد ود. عبدالدائم السالمي ومحمد العباس يف الجلسة الثالثة

الرواية الكويتية بين العالمية والنقد األدبي

الجلسة الرابعة
اشـتملت الجلسـة الرابعـة مـن النـدوة عـى »شـهادات 

يوسـف  السـعودي  الـروايئ  مـن  لـكل  وروائيـة«  قصصيـة 

والـروايئ  العجيـي،  شـها  السـورية  والقاصـة  املحيميـد، 

الجزائـري سـمري قسـيمي، والكاتبـة الكويتيـة ليـى العثـان، 

املـري  والقـاص  النعمـي،  حسـن  د.  السـعودي  والناقـد 

سـعيد الكفـراوي، وأدارت الجلسـة الروائيـة اللبنانيـة د. لنـا 

عبدالرحمـن.

الشـهادة األوىل كانت للكاتبة السـورية د. شها العجيي 

التـي أكـدت أن الشـهادة عـى تجربـة الكتابـة ليسـت عوضا 

عـن اإلبـداع، وإمنـا تلـك الشـهادة محاولـة لتمحيـص بعـض 

األسـئلة العمـدة التـي صاغـت نصوصهـا، تحدثـت العجيـي 

عـن جدهـا الـذي أراد تعلـم قيـادة السـيارة التـي سـيجوب 

بهـا حقـول الرقـة، والتـي ستسـتعريها منـه يف روايتـه األخرية 

»صيـف مـع العـدو«، كا تحدثـت العجيي عن نشـأة جدها 

عتـاة  مـن  أبنـاؤه  كان  بينـا  العثانيـة،  الخافـة  دولـة  يف 

القوميـن، وشـارك هـو وأبنـاؤه يف مقاومة االحتـال الفرني، 

لتدلـل عـى ثنائيـة الجـذور والحداثة.

موسيقى اللغة

مبـا  قاسـيا  أكـن  »مل  عليهـا  أطلـق  التـي  شـهادته  يف 

يكفـي«، تسـاءل الـروايئ السـعودي يوسـف املحيميـد ماذا 

تعنـي كتابـة روايـة؟ من أين تـأيت الشـخصيات؟ كيف يزهو 

املـكان بتفاصيلـه وروائحـه؟ كيـف يركـض الحـدث كقطـار 

مخبـول، يف صحـراء أو يف غابـة، أو يتنفـس بعمق يف محطة 

اللغـة  تقودهـا  العنـارص  كل هـذه  بـأن  وأجـاب  توقـف؟ 

عة،  باقتـدار، فاللغـة كاملوسـيقى التي تسـتخدم أدوات متنوِّ

إيقاعيـة، كذلـك  أداة وتريـة، ومـرة هوائيـة، وثالثـة  مـرة 

الـروايئ الـذي يشـبه قائـد أوركسـرا، يحـرِّك الفرقـة بوعـي 

ودربـة نحـو الجاليـات التـي يبحـث عنهـا، ولكـن وهـذا 

هـو املهـم، قبـل بـدء عمـل هـذا القائـد مـع فرقتـه، ال بـد 

مـن وجـود النوتـة املوسـيقية املكتوبـة، وهي حالـة البحث 

والتقـي بالنسـبة إىل الـروايئ، تلـك التـي يجـب القيـام بها 

قبـل فعـل الكتابـة ذاتـه.

نهر الكتابة ال يجف

العثـان يف شـهادتها »الكتابـة  الكويتيـة ليـى  الكاتبـة 

نهـر ال يجـف«، تحدثـت عـن سـنوات الحيـاة التـي تتـرب 

كأنهـا طيـور... تهرب السـنوات والعصافري، وال تهـرب الكتابة، 

وتسـاءلت العثـان بعـد خمسـن عامـا مـن الكتابـة: »هـل 

»أقـول  وأجابـت:  الكتابـة؟«  تقـودين  أيـن  إىل  أدري  كنـت 

صدقـا يـا ليتنـي مل أنقد إليهـا وتوجهت إىل الفـن الذي بدأت 

بعشـقه قبـل الكتابـة«.

الكتابـة  قـد  عـن  شـهادتها  تحدثـت يف  العثـان  لكـن 

الـذي ظـل ياحقهـا حتى بيـت زوج فلسـطيني قـدر املوهبة 

واحتفـى بهـا، فبـدأت النـرش منـذ عـام يف الصحـف املحليـة 

والعربيـة، ثـم بـدأت بطباعـة القصـص يف دار 1965 اآلداب 

وغريهـا مـن دور النـرش.

وتحدثـت العثـان عـن تخطي عتبة الخامسـة والسـتن 

مـن العمـر: »فكـرت بجديـة أن أتـرك سـرية حيـايت بـن أيدي 

القـراء وأولهـم أوالدي. اجتهـدت أن أكتبهـا بالصـدق ذاتـه 

كتـايب  الحيـاة يف  تلـك  عليـه. سـجلت  قـرايئ  الـذي عـودت 

»أنفـض عنـي الغبـار«، املنشـور يف دار العـن.

وأنهـت العثـان شـهادتها: »أتسـاءل بهـذا العمـر: ملـن 

كنـا نكتـب؟ وإىل متـى ال يتوقـف هـذا النهـر عـن جريانـه؟ 

هـل نكتـب لذاتنا لـرنى وجودنا، أم نكتب لقـارئ اجتهدنا أن 

يكـون يف البـدء مـن نكتـب له.

رجل الرشفة

قـراءة  مـن  بـدال  قسـيمي«  »سـمري  الجزائـري  الـروايئ 

شـهادته املطبوعـة يف كتـاب النـدوة قـرأ بعـض السـطور من 

روايته »سـامل تـروالر«، ووصف ما كتبه يف شـهادته املطبوعة 

بالهـراء، حيـث قـرأ فقـرات مـن الروايـة أكـد أنـه كان فيهـا 

صادقـا مع نفسـه وهو الذي يصف نفسـه بالكذاب املحرف.

عنـوان  يحمـل  روايتـه  مـن  فصـل  يف  قسـيمي  يقـول 

»الكاتـب«، والتـي قرأهـا عـى الجمهـور: »كان رجـل الرشفة 

كاتبـا، فلـم يكـن أي اسـم يـرى أنـه يصلح ليكتـب عى غاف 

أي كتـاب، ميكـن أن ينـرش، فقبـل أعـوام حـن هم بنـرش أول 

كتبـه، تخـري لـه اسـا، عـرث عليـه بالصدفـة يف كتـاب كان قـد 

اشـراه مـن بائـع كتـب قدميـة، كان هذا االسـم مكتوبـا بقلم 

رصـاص عـى صفحـة بيضـاء، تفصـل بـن فصلـن منـه، رن يف 

أذنـه وهـو يبلـل شـفتيه بـه أول مـرة، فقـد بـدا لـه أنه اسـم 

أديب يسـتحق أن يوقـع بـه كتبـه«.

محراب القصة القصرية

شـهادته،  الكفـراوي، يف  سـعيد  املـري  القـاص  تنـاول 

جوانـب مـن تجربتـه اإلبداعيـة حيـث يشـري: »آمنـت طـوال 

عمـري بـأن الفنـون جميعـا، ومـن بينهـا األدب، هي وسـائط 

وبالحقائـق  بالحيـاة،  شـغفه  خالهـا  مـن  اإلنسـان  يحقـق 

القدميـة التـي التـزال صالحـة إلثـارة الدهشـة، وهـي التـي 

تسـاعده عـى مارسـة وجـوده اإلنسـاين«.

الكفـراوي تحـدث عن قـراءة ديكنز وجوجول وموباسـان 

علمتـه  حيـث  محفـوظ،  ونجيـب  وهيمنجـواي  وتشـيكوف 

كتاباتهـم أن فعـل الكتابة يسـاعد الكاتب عى امتـاك حريته، 

وتحقيـق قـدر مـن شـوقه إىل العـدل والجـال، وأنـه تحـت 

وطـأة الذاكـرة يسـتعيد تلـك الطفولة التي عاشـها، كـا تناول 

نشـأته يف قريـة مـن قـرى الهامـش، عـى حـد وصفـه، حيـث 

األسـاطري والقديـم الراسـخ وحكايات الجدود وسـطوة السـادة 

عـى الفقـراء وبـرش يعيشـون عـى السـر يصنعـون الحيـاة.

حديث الذات

أما الكاتب والناقد السـعودي د. حسـن النعمي فتحدث 

يف شـهادته: »حديـث الـذات حديـث الخيـال .. كلـات يف 

تجربتـي القصصيـة« عن قريتـه »قرية مندر العـوص« عندما 

سـأل أمـه عـن معناهـا فـردت عليـه: مبـا يشـبه اليقـن: »يـا 

ولـدي إنهـا مـكان والدة الشـعراء«، منـذ تلـك اللحظـة عرف 

نكهـة القريـة ومتنـى لـو يصبح شـاعرا.

وتحـدث النعمـي عـن الدراسـة يف أبهـا، وواقعـة مـوت 

أخيـه التـي كانـت تحـوال، ثم حـدث تحول آخـر عندما طلب 

أسـتاذ التعبـري كتابـة قصـة، وبعـد الجامعـة أصبـح معيـدا يف 

قسـم اللغـة العربيـة بجامعـة امللـك عبدالعزيز، ثـم الذهاب 

إىل أمريـكا كمغامـرة مجهولـة، لكـن تغلـب املنطـق والواقـع 

التـي  الدراسـية  الرحلـة  القـاص: »كشـفت يل  عـى رغبـات 

عـدت منهـا الجانـب النص القصـي وهو النقـد، فتخصصت 

يف األدب الـروايئ، ودرسـت السـينا والفولكلـور، وأخذت من 

املعـارف مـا اسـتطعت، وعـدت بعدهـا أمـارس الكتابـة نقدا 

وقصـا، ووجـدت يف النقـد مـا مل أجـده يف القصـة«.

محمد العباس: الحضور 
الروائي العربي متواضع 

عبر منصات التتويج 
للجوائز العالمية

طالب الرفاعي: رواية 
كويتية عالمية النكهة 

قادرة على الوصول 
بالكويت إلى أبعد بكثير 
مما يظن البعض بالرواية

عبد الدائم السالمي: النقد 
يقرأ أعمال الُكتاب لكنه 
ينسى أن يروي حكاياتهم
سعيد بنكراد: بعض 

القضايا الخاصة بالسرد 
تمكننا من استعادة 

معنى حياتنا
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الندوة الفكرية

شهادات قصصية وروائية

الجلسة الخامسة

تواصلـت عـى مـرح رابطة األدبـاء الكويتيـن فعاليات 

النـدوة الرئيسـية ملهرجـان القريـن الثقـايف يف دورتـه الــ 26 

حيـث شـهد اليـوم الثـاين واألخري مـن النـدوة أربع جلسـات، 

الخامسـة والسادسـة منهـا »املـرح يف  الجلسـتان  تناولـت 

الكويـت« بينـا تـم تخصيـص الجلسـتن السـابعة والثامنـة 

مللـف »الشـعر يف الكويـت«.

الجلسـة الخامسـة التـي تناولـت » املـرح يف الكويت.. 

الواقـع والتحديـات واآلفـاق«، وشـارك فيهـا كل مـن الكاتـب 

القديـر عبدالعزيـز الريـع، إىل جانب عبداللـه الركاين، ود. 

مبـارك املزعـل، وأدار الجلسـة د. محمد املهنـا، بحضور األمن 

العـام املسـاعد لقطـاع الثقافـة يف املجلـس الوطنـي للثقافـة 

املهرجـان  ومديـرة  األنصـاري،  عيـى  د.  واآلداب  والفنـون 

النـدوات  عـام  منسـق  الرفاعـي  وطالـب  العـي،  فوزيـة 

الرئيسـية، وضيـوف املهرجـان.

يف البدايـة تحـدث الكاتـب القديـر عبدالعزيـز الريع 

بورقتـه البحثيـة قائـا: »واقـع املـرح يف الكويـت شـأنه 

بشـكل  والعـامل  العـريب  الوطـن  يف  املـرح  حـال  شـأن 

أرستـه  ووسـط  مبنزلـه  جمعتـه  حكايتـه  مسـتذكرا  عـام«، 

مـع رئيـي جامعتـي غرناطـة وقرطبـة، حيـث كان يقـوم 

الراحـل عبدالعزيـز املنصـور بالرجمة، وقد سـئل عن كيفية 

املسـتوى،  دون  أنـه  وأخرتهـم  العـام،  التعليـم  مخرجـات 

كـا سـألوين عـن حـال املـرح، فأخرتهـم أنـه يف تراجـع 

كـون العـروض مقصـورة عـى املواسـم، وهناك تفـاوت بن 

العـروض املرحيـة الجاهرييـة واألكادمييـة، فأبلغـوين أن 

حـال مرحنـا مثـل حـال مرحهـم«.

وبـن الريـع أن املـرح الكويتـي بخري وحـي وال ميكن 

أن ميـوت، وينبـض بالعطـاء، وهو حـارضا اليزال يقـدم نجوما 

ممثلـن وممثـات، وأن واقـع املـرح يف الكويـت ذو حـراك 

ومواكبـة قياسـا باملـرح الخليجـي والعـريب رغـم الراعـات 

العـراق  يف  املنطقـة  حـول  األجنبيـة  والتدخـات  الداخليـة 

وسـورية ولبنـان، الفتـا إىل دور الـرواد زيك طليـات وحمـد 

الرجيـب وأحمـد العـدواين، وتأسـيس املسـارح األهليـة.

مهرجانات داعمة

الـرواد  املـرح  نجـوم  اختفـاء  إىل  الريـع  وأشـار 

الذيـن تسـيدوا السـاحة الفنية طويا، مؤكـدا أن الكويت 

تنعـم يف مهرجانـات مرحيـة رائـدة وشـبابية متعـددة 

مثـل مهرجـان الكويت املرحـي، ومهرجان أيـام املرح 

للشـباب، ومهرجـان املونودرامـا وغريهـا، والتـي توجـت 

التمثيـل  يف  الكويتـي  املـرح  يف  شـباب  نجـوم  ببـزوغ 

واإلخـراج والتأليـف.

ويضيـف الريـع يف ورقتـه البحثيـة قائـا: »إنـك لو 

العـام 1950 حتـى  الفـرة مـن  الكويـت يف  تجولـت يف 

نهايـة العـام 1959 ستشـهد بلـدا حيّـا وجميـا برشوطـه 

تنظـر  وعندمـا  واملحرمـة،  املقبولـة  البيئيـة  ومظاهـره 

لعقـد السـتينيات مـن القـرن العرشيـن تجـد أن الوضـع 

قـد اختلـف وهـذا هـو الواقـع، وقـد شـهدنا فيـه بدايـة 

التحـوالت الكـرى، وكان املـرح يف بداياتـه املبكـرة قـد 

بـارش حضـوره عـر املـدارس وقـدم عـددا مـن العـروض 

البهيـة التـي اسـتحوذت عى اهتـام املشـاهدين ألعال 

كثـرية للـرواد األوائـل.

وتنـاول الريـع حقبـة الراحـل زيك طليـات الـذي 

وضـع تقريـره الشـهري يف العـام 1958 بطلـب مـن وزارة 

ليىل العثامن ود. حسن النعمي وسعيد الكفراوي وسمري قسيمي وشهال العجييل ويوسف املحيميد

د. شهال العجيلي: الكاتب هو السمكة الكناسة 
التي تكنس الحوض لتصنع جمالها الخاص

يوسف المحيميد: الروائي يشبه قائد أوركسترا 
يحرِّك الفرقة بوعي ودربة نحو الجماليات التي 

يبحث عنها
ليلى العثمان: يا ليتني لم أْنَقد للكتابة إليها 

وتوجهت إلى الفن الذي أعشقه

سمير قسيمي: أنا الروائي الكذاب المحترف.
سعيد الكفراوي: أمضيت عمري مثل ناسك في 

محراب القصة القصيرة
د. حسن النعمي: متعة القصة أنني أرى من خاللها 

ما ال يراه اآلخرون

الشـؤون، حيـث احتـوت الـوزارة فرقـة املـرح الشـعبي 

واسـتقدمته للعمـل عـى تنفيـذ تقريـره، فأسـس فرقـة 

املـرح العـريب مـن مجموعـة من الهـواة الشـباب، ومن 

ثـم تأسـيس املسـارح األهلية األخرى، وبـرز نجوم كثريون 

يف املراحـل الزمنيـة التاليـة.

وذكـر الريـع أن واقـع املـرح يف الكويـت ويف كل 

دول العـامل قدميـا وحديثـا يواجـه التحديـات والصعوبات 

نفسـها، إىل جانـب أن واقـع املـرح يف الكويت من حيث 

والفـرق  الفنانـن  مـن  واملارسـن  والجمهـور  العـروض 

يعيـش حالـة مـد وجـزر شـأنه شـأن املـرح يف الوطـن 

العـريب، متنـاوال إحصائيـات عن حـال املـرح يف الكويت 

يف السـتينيات مـن القـرن املـايض ثـم السـبعينيات مـن 

القـرن نفسـه ثم مـا بعد الغزو مـرورا عابـرا بالثانينيات، 

حيـث تفيد اإلحصائيات بأن الحركـة املرحية يف الكويت 

قدمـت منـذ العـام 1961 حتـى نهايـة العـام 1969 أكـرث 

مـن خمسـائة ليلة عرض لــ 57 مرحية للفـرق األهلية، 

ويف األعـوام مـن 1971 حتـى نهايـة العـام 1979 قدمـت 

 الفـرق املرحيـة األهليـة األربـع فقـط 621 ليلـة عـرض

لــ 66 مرحية بينها 19 مرحيـة، ويف مرحلة الثانينيات 

قُدمـت أعـال أخـرى لعدد كبري مـن كبار الفنانـن وبروز 

كثـري من النجـوم يف املرح.

الكويت والدة

وتحـدث د. مبـارك املزعـل يف ورقتـه البحثية عـن محور 

مـن منظـور اإلخـراج املرحي عند الشـباب يف املعهـد العايل 

للفنـون املرحيـة، الفتـا إىل أن الكويـت والدة يف القـدرات 

واملواهـب املرحيـة طـوال تاريـخ الفـن املرحـي الكويتي، 

وأن هنـاك مخرجـن تعـدوا حـدود الوطـن نحـو العاملية مثل 

املخرجـن سـليان البسـام، وفيصـل العمريي، متنـاوال معاناة 

املتعـددة يف  الواقـع االخراجـي، إىل جانـب همـوم املـرح 

الكويت.

دولـة  يف  املـرح  تاريـخ  عـن  نبـذة  املزعـل  وتنـاول 

الكويت، والتي انطلقت يف الخمسـينيات، وكانت تتشـابه مع 

بداياتـه يف الوطـن العـريب، مشـريا إىل ريادة املـرح الكويتي 

يف منطقـة  الخليـج العـريب، حيـث إن الحركـة املرحيـة يف 

الكويـت هـي األقـدم يف الخليـج العـريب، إذ ترجـع البدايـات 

إىل عـام 1922، عندمـا قـدم أول عرض مرحـي كويتي ضمن 

احتفـاالت املدرسـة املباركيـة يف نهايـة العـام الـدرايس.
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المسرح في الكويت.. ماضيه وحاضره ومستقبله

عبدالعزيز الرسيع ود. مبارك املزعل وعبدالله الرتكامن يف الجلسة الخامسة

للثقافـة  الوطنـي  املجلـس  بـن  مشـركة  تكـون  أن  يجـب 

والفنـون واآلداب، والقامئـن عـى املسـارح األهليـة.

الجلسة السادسة

تناولـت الجلسـة السادسـة »مـرح الطفـل.. شـهادات 

مرحيـة«، وشـارك فيها مفلح العـدوان من اململكـة األردنية 

الهاشـمية، وغـاب عنهـا الفنانون سـعد الفرج وعبـد الرحمن 

الدلـح، بحضـور  بـدر  الحمـي، وأدارهـا د.  العقـل ومحمـد 

األمـن العـام املسـاعد لقطـاع الثقافـة د. عيـى األنصـاري، 

ومديـرة املهرجـان فوزيـة العـي، وضيوف دولـة الكويت من 

الشـخصيات الثقافيـة واملرحيـة الخليجيـة والعربيـة، وعدد 

مـن فنـاين ومثقفـي الكويـت بينهـم أمـن عـام رابطـة األدباء 

د. خالـد عبـد اللطيـف رمضـان.

وقصـي،  روايئ  أسـلوب  عـر  العـدوان  مفلـح  وتحـدث 

إىل  متطرقـا  واملرحيـة،  والقصصيـة  الروائيـة  تجربتـه  متنـاوال 

محـور بعنـوان »الرحـال من سـجادة القصة إىل معبـد املرح«، 

فقـال إن الكتابـة يف القصـة هـي أول الفرح، وقـد كانت تأيت من 

وحـي الصحـراء، وكانـت تحمـل يف إهابهـا ذلـك املـوروث الـذي 

أسـتنبطه مـن الـرؤى القدميـة التـي شـكلت يف الوجـدان والفكر 

إطالـة أخـرى عـى عامل حـويل، ويف عمقـي، وشـكلت متاهيا مع 

واقـع هـو رغـم كل تحوالته ينهل مـن هذا العمق األكرث رسـوخا 

والـذي انعكـس عـى كل مسـميات العـامل الحديث، ومـن هناك 

مـن عتبـة القصـة، كانـت الرحلـة نحـو املرح.

وتنـاول املفلـح تجربتـه يف أول أعالـه املرحيـة للطفل 

القصصيـة  مجموعتـه  ضمـن  كانـت  التـي  القـرى«  »ظـال 

التـي  أسـطورية،  أجواؤهـا  كانـت  واملرحيـة  »الرحـى«، 

وثقافيـة. واجتاعيـة،  سياسـية،  رسـالة  حملـت 

مرحيـة  مثـل  أخـرى  مرحيـات  إىل  املفلـح  وتطـرق 

املونودرامـا »آدم وحيـدا«، و»عشـيات حلـم«، الفتـا إىل أن 

شـهادة الكاتـب حـول كتابـة املـرح تبقـى منقوصـة مـا مل 

يعـّرج فيهـا عـى عاقتـه باملخـرج، ورمبـا بآخريـن مؤثرين يف 

تحفيـزه للكتابـة، قبل فعل اإلبـداع املرحي نصـا، وبالتزامن 

مـع حالـة الكتابـة، وأيضـا مـا بعـد كتابـة النـص، وأنـه مـع 

الورشـة الدامئـة عنـد كتابـة املـرح، بـرشط وجـود حـد أدىن 

مـن االنسـجام بـن وعـي املؤلـف ووعـي املخـرج.

حراك متواصل

شـهدت النـدوة عـددا مـن مداخـات ضيـوف املهرجان 

مـن الشـخصيات الخليجيـة والعربية، وتسـاءل األديب طالب 

قائـا:  املفلـح  وأجابـه  األردين،  املـرح  حـال  عـن  الرفاعـي 

العربيـة،  املسـارح  األردن مثـل حـال  املـرح يف  »حالنـا يف 

هنـاك تكامـل وهـو غـري منفصـل، وهنـاك حـراك مرحـي 

متواصلـة«. مسـتمر، ومهرجانـات 

نصوص داعمة

فيـا تحـدث األمـن العـام املسـاعد لقطـاع الثقافـة يف 

املجلـس الوطني للثقافـة والفنون واآلداب د. عيى األنصاري 

عـن ماهيـة النصـوص يف املـرح األردين وأثرهـا يف الحـراك 

الثقـايف، ورد املفلـح فقـال إن النصـوص املرحيـة األردنيـة 

كانـت والتـزال داعمـة لعطـاء السـاحة الفنيـة.

مرسح ذو مسؤولية

وقـدم عبداللـه الركـاين سـؤاال عن عـدم نضـج التجربة 

املرحيـة األردنية ملـرح الطفل ووصوله لانتشـار املطلوب 

العـايل للفنـون املرحيـة، إىل جانـب عوائق املبـاين املرحية 

املتهالكـة التـي يواجههـا الفنـان املرحـي، ودعـم الشـباب 

املرحـي، وبـروز فنانـن مرحيـن امتلكـوا قواعـد جاهريية 

يف السـنوات األخـرية.

عروض مخجلة

دولـة  ضيـوف  مـن  مداخـات  عـدة  النـدوة  تخللـت 

الكويـت ملهرجـان القريـن الثقايف مـن الشـخصيات املرحية 

اململكـة  مـن  العبـاس  محمـد  بينهـم  والعربيـة،  الخليجيـة 

العربيـة السـعودية الذي تطـرق إىل مرح التهريـج التجاري 

يف الكويـت، كـا تحـدث األديـب طالب الرفاعـي عن املرح 

يف الكويـت الـذي تراجع بعـد منتصف الثانينيـات، فاملرح 

عروضـا  نشـاهد  حيـث  السـابق،  عـن  متامـا  مختلفـا  بـات 

باإلنسـان  االسـتهزاء  تحمـل  والتـي  منهـا،  نخجـل  مرحيـة 

والشـعوب، الفتـا إىل أن الرشاكـة يف معانـاة وهمـوم املـرح 

وذكـر املزعـل أن تاريـخ املرح يف الكويت بـدأ من دور 

الراحـل زيك طليـات، مـرورا بالراحـل صقـر الرشـود، ودخول 

العنـر النسـايئ الكويتـي للمـرح، وبـروز كتـاب املـرح، 

وحقبـة السـبعينيات، ودور الراحـل فـؤاد الشـطي، إضافة إىل 

دور العـروض املرحيـة املرتجلـة، متنـاوال املـرح الكويتـي 

يف الوقـت الراهـن بعـد ظهـور عـدة فـرق مرحيـة جديدة، 

مشـريا إىل أن املـرح الكويتـي ميـر اآلن بالحركـة عـى مـدار 

العام.

وطـرح املزعـل عـددا مـن التوصيـات مـن بينهـا دعـم 

الدولـة عـروض الشـباب املرحيـة، وإشـهار أكـرث مـن فرقـة 

مرحية من قبل وزارة الشـؤون، وتسـهيل املهات الخارجية 

للفنانـن والفنيـن وإزالـة كافـة العقبـات، وإرسـال الشـباب 

املرحـي املتميـز لبعثـات خارجيـة الكتسـاب الخـرات.

إنتاج وزخم

وتحـدث عبداللـه الركـاين يف ورقـة بحثيـة مـن إرشاف 

ومراجعـة د. حبيبـة العبداللـه، حيث تناول الركـاين الهموم 

واملعانـاة التـي يعيشـها واقـع املـرح الكويتـي، الـذي يعاين 

عـدم التوثيـق والرصـد رغم جهود محـاوالت بعـض الباحثن، 

ونحـن نحتـاج الثقة والدعم مـن الجهات الثقافيـة يف الدولة، 

الفتـا إىل أن املـرح الكويتـي يعمـل بفعاليـة وحـراك طـوال 

السـنة وال يتوقـف، وفيـه إنتـاج وزخـم، مستشـهدا مبـرح 

طـارق العـي الجاهـريي الذي يحقـق املعادلـة الصعبة رغم 

اختافنـا يف املحتـوى الـذي يقدمه، مشـددا عـى أهمية طرح 

أرشـيف حقيقـي متكامـل للمـرح الكويتـي، كـون الكويـت 

ال يوجـد فيهـا كتـب مرحيـة فهـي قليلـة جـدا قياسـا إىل 

التجربـة املرحيـة الرائدة.

املرسح املدريس

وأضـاف الركـاين: »أن شـمس املـرح يف الكويـت قـد 

أرشقـت مـن أبـواب املـرح املـدريس يف أواخـر الثاثينيـات، 

حيـث كانت معظـم تلك املرحيـات يرشف عليهـا املعلمون 

مـن حيـث التمثيـل واإلخـراج واختيـار املواضيـع املطروحـة 

التـي كان معظمهـا يتنـاول تاريخنـا العـريب واإلسـامي، وتعد 

بالكتـب  وثقـت  التـي  الوحيـدة  عمـر«  »إسـام  مرحيـة 

كأول  تصنيفهـا  إىل  املؤرخـن  بعـض  دفـع  مـا  واملراجـع، 

مرحيـة كويتيـة، بعدهـا ظهـر املـرح املرتجـل، وبـرز دور 

مـرح الكشـاف الوطنـي، الفتـا إىل تراجـع املـرح الكويتـي 

يف ظـل غيـاب وتوقف املـرح املدريس متاما عن املشـهد، إىل 

جانـب ظهـور املـرح الجامعـي، والـدور األكادميـي للمعهـد 

السريع: المسرح الكويتي 
بخير وحي وال يمكن أن 
يموت وينبض بالعطاء

مبارك المزعل: الكويت 
والدة في القدرات 

والمواهب المسرحية 
طوال تاريخ الفن المسرحي

عبداهلل التركماني: 
شمس المسرح في 
الكويت أشرقت من 

أبواب المسرح المدرسي 
في أواخر الثالثينيات
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الندوة الفكرية

مسرح الطفل.. وشهادات مسرحية

مفلح العدوان بحث يف مرسح الطفل يف الجلسة السادسة

نقطـة الصفـر األوىل؛ أن يكـون الشـعر مجـرد كتابة تشـكك 

يف كل يشء مسـتقر يف ذهنـك، وأن تكـون القصيـدة حـرية 

أبديـة ال تبـدأ بكتابتهـا ولـن تنتهـي بعـد النـرش مثـا، وأن 

تشـعر بالخجـل أحيانـا وأنـت تحـاول أن تتقـدم الصفـوف، 

أي صفـوف، أو تعتـي املنابـر أي منابـر، أو تحتـل املنصات، 

التـي  أي منصـات، متأبطـا قصيدتـك وحدهـا، فالقصيـدة 

كنـت قـد كتبتهـا كـا تتنفـس هـواءك املتـاح لتسـتمر يف 

الحيـاة ليسـت هوية وال تذكـرة مرور وال جواز سـفر... إنها 

قـد تحقـق لـك كل ما تحققه هذه األشـياء فعا بشـكل غري 

مقصـود لكـن هـذه بالتأكيد ليسـت وظيفتهـا وال ينبغي أن 

تكـون لهـا وظيفـة.

وتسـاءلت مفـرح: هـل يكـون الشـاعر شـاعرا مـن دون 

أن يعـرف هـو نفسـه بشـاعريته قبـل أن يطلـب ذلـك مـن 

وأن  اليقـن؟  ذلـك  يعيـش  أن  لـه  ينبغـي  هـل  اآلخريـن؟ 

يكـون متأكـدا مـن كل مـا يكتـب مـن قصائـد؟ وأن يدونهـا 

عـى الـورق كـا يـدون تفاصيـل فواتـريه أو أرقـام ميزانيتـه 

الشـخصية مـع بدايـة كل شـهر مثـا؟ هـل يشـعر بطأمنينـة 

حقيقيـة وهـو يعيـش كتابتـه الشـعرية كـا لـو أنـه يكتـب 

واجبـا مدرسـيا؟

وأنهـت مفـرح ورقتهـا بـأن أولئـك النفـر مـن الشـعراء 

الواثقـن مـن أنفسـهم يجـوز حتـى أنهـم يكتبـون صفتهـم 

الشـعرية يف بطاقـات التعريـف الصغـرية ويقدمونهـا ملـن ال 

يعرفهـم بـكل فخـر. نحـن شـعراء! بهـذه الصفـة يواجهـون 

فيـا  ظنونهـم  مـن  للحايـة  درعـا  ويتخذونهـا  اآلخريـن 

يكتبـون.

تحديات الشعر والشعراء

بعـض  ورقتـه  يف  الفيلـكاوي  اللـه  عبـد  الشـاعر  قـدم 

التحديـات التـي تواجـه الشـعر يف الكويت للوصـول إىل آفاق 

بـأن  الشـعر؟ وأجـاب  مـا هـو  أوال:  تسـاءل  بعيـدة، حيـث 

األقسـام هـي التـي فرضهـا الواقـع »قديم وحديث، كاسـيك، 

حـدايث، عامـودي وتفعيلـة ونـرث... إلـخ« ونـدع هـذا األمـر 

لانتخـاب الطبيعـي وتـرك نهـر الشـعر يلفـظ زبـده ويجـري 

بصفائـه مـع تراكـات الزمـن.

كـا طالـب يف ورقتـه بخلق أجواء شـعرية أدبية تسـاعد 

عـى االنتخـاب الطبيعـي الختيار صفوة شـعراء الكويت.

ومـن بـن التحديـات التـي أشـار لهـا الفيلـكاوي غيـاب 

الناقـد أو غيـاب أثـره، كـا تسـاءل عـن الخلـل الـذي أوجـد 

جيـا غـري قـادر عـى تحليـل النـص الشـعري واسـتيعابه ما 

ترتـب عليـه انحصار الشـعر يف طبقـة الخاصة، وأخـريا طالب 

بـأن يتنـاول الشـعر قضايـا األمـة العربيـة واإلسـامية بجدية، 

لاصطـدام بعلـاء الكويـت ولـزم بيتـه، كـا يقـول يف شـعره

خطوٌب ألزمتني عقر بيتي أظلتني برَشقي الكويِت 

رحلـة  عـى  األضـواء  بعـض  الخـراز  ورقـة  ألقـت  كـا 

الشـاعر فهـد العسـكر حيـث اعتـره الخـراز رائـد املدرسـة 

الوجدانيـة يف الشـعر الكويتـي، وقـد طبعت حياته املأسـاوية 

شـعره بطابع الشـكوى التي ال تفارق أشـعاره إال نادرا، ونجد 

قصائـده عبـارة عن مرايا انعكسـت فيها ظروفـه كا يقول يف 

مطلـع قصيدته الشـهرية:

فالشك أودى باليقنِي كفي املالم وعلليني  

وأخـريا توقـف الخـراز عنـد الشـاعر محمـد الفايـز أحـد 

شـعراء شـعر التفعيلـة وصاحـب ديـوان »مذكـرات بحـار«، 

وتنـاول يف شـعره همـوم أبنـاء وطنـه، وكانـت أبـرز قضايـا 

شـعره تلـك التـي ينبـذ فيهـا الحـرب ويدعـو اىل السـام كـا 

يقـول شـعرا:

من يوقف الحرب التي تدور

من يطرد الرشور

جنة فاجأها العامل يف حديده املسحور

من يطفئ الحريق

القصيدة القدمية والجديدة

الشـاعرة سـعدية مفـرح قالـت يف ورقتهـا »رشاكـة يف 

همـوم القصيـدة« التـي وصفتهـا بأنهـا أقـرب إىل شـهادة 

شـعرية: »أغـري رأيـي دامئـا يف كل مـا يخص ماهية الشـعر. 

كل األسـئلة التـي تتعلـق بتلـك املاهيـة ميكننـي أن أخـرع 

لهـا عـرشات اإلجابـات التـي قـد تناقـض بعضها مـع بعض 

أحيانـا. أفعـل ذلـك با تـردد ألننـي أفعله بـا تخطيط. وال 

يشء ميكـن أن يفسـد الشـعر أو أي يشء يتعلـق بـه كـا 

يفعـل التخطيط. الشـعر دهشـة والدهشـة بنـت العفوية، 

والعفويـة هـي أرض االرتجـال. ال أعنـي أن الشـعر ارتجـال 

دامئـا ولكننـي أعنـي أنـه يبدأ هكـذا دامئا قبل أن متسـه يد 

بأزميلها! النحـت 

وأكـدت مفـرح أنـه ال مسـتقر للشـاعر الـذي عليـه أن 

يعيـش دامئـا عـى خـط الشـك والريبـة يف كل مـا يكتبـه 

ويجرحـه مـن قصيـد!، وتحدثـت عـن بداياتهـا الشـعرية 

فقالـت: »يف بدايـات رحلتـي املبكـرة مـع القصيـدة قـراءة 

وكتابـة ونقـدا، تلقيـا واجراحـا، لطاملـا أثـار إعجـايب، وفيـا 

الذيـن ال يجـدون غضاضـة  الشـعراء  أولئـك  بعـد حـرييت، 

حاولـت  شـعراء!  بصفتهـم  لآلخريـن  أنفسـهم  تقديـم  يف 

بالشـعر  املـألى  حيـايت  فـرات  مـن  فـرة  يف  تقليدهـم 

والقصائـد، عندمـا كنـت ال أكاد أكتـب سـوى مـا هـو بـن 

الـوزن والقافيـة، لكننـي فشـلت فشـا ذريعـا، وعـدت إىل 

يف  الكثـرية  تجـاريب  رغـم  أنـا  قائـا:  املفلـح  فأجابـه  عربيـا، 

يف  الطفـل  ملـرح  الكتابـة  عـى  أجـرؤ  ال  لكننـي  املـرح، 

الوقـت الراهـن، وهـو بحاجـة إىل مسـؤولية وحساسـية.

شهادات التقدير

ويف الختـام قـام األمـن العـام املسـاعد لقطـاع الثقافة يف 

املجلـس الوطني للثقافـة والفنون واآلداب د. عيى األنصاري 

بتوزيـع شـهادات التقدير عى املشـاركن يف الندوات الفكرية 

تكرميـا إلسـهاماتهم وحضورهم، وهم مفلـح العدوان، ومبارك 

املزعل، وسـمري الحسـيني، وعبدالله الركـاين، ومحمد املهنا، 

وفهـد حسـن، وإميـان اليوسـف، وشـهلة العجيـي، وسـعيد 

وحسـن  عبدالرحمـن،  وكلثـم  النعمـي،  وحسـن  الكفـراوي، 

املطـرويش، وسـعيد بنكـراد، وعبدالدايـم السـامي، ومحمـد 

العبـاس، وبـدر الدلح، كا تـم تكريم األديب طالـب الرفاعي 

منسـق عـام النـدوات الفكرية.

الجلسة السابعة

مللـف  النـدوة  مـن  السـابعة  الجلسـة  تخصيـص  تـم 

»الشـعر يف الكويـت.. الواقـع والتحديات«، وضمت الشـعراء 

مفـرح،  وسـعدية  الفيلـكاوي،  اللـه  وعبـد  الخـراز،  الحـارث 

وسـلط  اإلمـارات،  مـن  اليوسـف  إميـان  الجلسـة  وأدارت 

الكويـت  الشـعر يف  نشـأة  األضـواء عـى  بعـض  املتحدثـون 

تاريخـه. يف  الفارقـة  املحطـات  وبعـض 

كانـت بدايـة الجلسـة مع الشـاعر الحـارث الخـراز الذي 

أورد يف ورقتـه »الشـعر يف الكويـت« مجموعة من املاحظات 

أهمهـا مل يكـن للكويـت قبـل نـزوح عبدالجليـل الطباطبـايئ 

إليهـا واسـتقراره فيهـا نتـاج مـن الشـعر التقليـدي فقـد راح 

شـعراؤها يف هـذه الفـرة املبكـرة مـن تاريخهـم يعـرون عن 

مشـاكلهم وقضايـا مجتمعهـم يف شـعر عامـي، وقسـم الخراز 

املراحـل التـي تطـور إليهـا الشـعر الكويتي إىل ثـاث مراحل: 

األوىل مرحلـة إحيـاء الشـعر التقليـدي، والثانية تشـمل شـعر 

الوجـدان الفـردي واالجتاعـي، وقـد متيـزت بكـرثة الشـعراء 

وتنـوع النغـم الشـعري، والثالثـة جـاءت نتيجـة طبيعيـة ملـا 

أحـس بـه الشـعراء الكويتيـون بأنهـم أرسفـوا يف الحديث عن 

أنفسـهم وبالغـوا يف تصويـر عواطفهـم.

وقـدم الخـراز يف ورقتـه منـاذج مـن الشـعر يف الكويـت 

الجليـل  عبـد  مثـل  الشـعراء  أبـرز  مـن  مجموعـة  لـدى 

الطباطبـايئ الـذي اعتـره الخـراز رائـد حركة االحياء الشـعري 

يف الكويـت رغـم أن الفـرة التـي أمضاها بالكويـت مل تتجاوز 

عـرش سـنوات، وأورد مجموعـة من ابياته املختلفـة مثل قوله 

يف األخـاق:

إن الهوى يفسد العقل السليم ومن

يعيص الهوى عاش يف أمٍن من الرضِر

كـا تحـدث عـن الشـاعر صقـر الشـبيب باعتبـاره أحـد 

رواد الشـعر التقليـدي، وكان يحـب حريـة الـرأي مـا دفعـه 

مفلح العدوان: شهادة 
الكاتب حول كتابة 

المسرح تبقى منقوصة 
ما لم يعّرج فيها على 

عالقته بالمخرج
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أمسية شعرية تسدل الستار على ندوة القرين

سعدية مفرح وعبدالله الفيلكاوي والحارس الخراز يف الجلسة السابعة

أمسية شعرية يف ختام الندوة مبشاركة سعدية مفرح وحسن املطرويش وعيل الفيلكاوي 

مفرح والمطروشي 
والفيلكاوي.. 
ختامها شعر

حيـث رأى أن عـدم الخـوض يف القضايـا املصرييـة املهمة التي 

تهـم النـاس ينقـل الشـعر إىل كونه مجـرد متعة، لذلك يشـيع 

الشـعر الغزيل والهزيل وتغيب فيـه القضية. وتقدم الفليكاوي 

باقـراح للمجلـس الوطنـي بوجـود منـر أو مهرجـان للشـعر 

عـى غـرار مهرجانـات الشـعر يف الـدول الخليجيـة املجاورة.

مداخالت

عقـب حديـث الشـعراء الثاثـة دار نقـاش حـول العديد 

مـن جوانـب الشـعر، حيث قال د. فهد حسـن إنـه كان يريد 

أن يسـلط الشـعراء الثاثـة الضـوء عـى الشـعر يف الكويـت 

بينـا  الراهنـة،  اللحظـة  يف  وصـل  أيـن  وإىل  نشـأ  وكيـف 

أشـارت الكاتبـة هديل الحسـاوي إىل سـطوة مواقـع التواصل 

االجتاعـي عـى الشـعر وأن نـدوة الروايـة سـبق أن أشـارت 

إىل التأثـري نفسـه.

بينـا متنـى منسـق النـدوة طالـب الرفاعـي يف مداخلته 

لو سـمع عـن واقع الشـعر يف الكويت وخاصة الجيل الشـاب 

مـن الشـعراء، وطلب الرفاعـي من الفيلـكاوي تقديم اقراحه 

اسـعد  إميـان  املرجمـة  أمـا  فيـه،  للبـت  مكتوبـا  للمجلـس 

فقالـت إن الشـعر العـريب يف الغـرب ال يبـدو بهـذه الصـورة 

املتشـامئة محليـا، وأن الشـعر العـريب عليـه إقبـال يف الغـرب 

. لرجمته

عنـوان  بـأن  املداخـات  عـى  مفـرح  سـعدية  وردت 

الجلسـة »الشـعر يف الكويـت« يحتاج إىل عدة نـدوات وليس 

لجلسـة واحـدة، وأن األمـر يحتـاج إىل وقـت كاف للحديـث 

عنـه وليـس يف 10 دقائـق، بينـا طالـب عبداللـه الفيلـكاوي 

مبراجعـة الثوابـت النقديـة التـي تحـاول النيـل مـن الشـعر، 

لـه وجـود كبـري عـى مواقـع  الشـعر  الخـراز أن  أكـد  فيـا 

التواصـل الن اللحظـة التي نعيشـها حاليا هي عـر التواصل 

االجتاعـي حيـث الرعـة والركيـز.

الجلسة الثامنة

أسـدل السـتار عـى النـدوة الرئيسـية ملهرجـان القريـن 

هـم:  شـعراء  ثاثـة  ضمـت  شـعرية  بأمسـية   26 الثقـايف 

الكويـت الشـاعر  العـاين حسـن املطـرويش، ومـن  الشـاعر 

عـي الفيلـكاوي والشـاعرة سـعدية مفـرح التـي حلـت محل 

الشـاعرة السـعودية أشـجان الهندي التي تغيبت يف اللحظات 

األخـرية مـع الشـاعر املغـريب مـراد القـادري ، وألقى الشـعراء 

الثاثـة يف األمسـية التـي أدارتهـا الناقـدة القطريـة كلثم عبد 

الرحمـن مجموعـة متنوعـة مـن القصائـد.

البدايـة مـع الشـاعر العـاين حسـن املطـرويش  كانـت 

الفائـز بجائـزة »توليوال اإليطالية« للشـعر العاملـي، يف دورتها 

الخامسـة والعرشيـن، حيـث ألقـى مجموعـة مـن القصائـد 

التـي تنوعـت بـن الغـزل والقصائد التـي تحمل حسـا صوفيا 

ومنهـا قصيـدة الريـر التـي تحمل رمزيـة عالية يقـول فيها:

ويف الَبْدِء كان الرسيْر

َجرَْت عاديت:

ِحنَي أُولَُد أميش

وِحني أمُوت أطريْ

َجرَْت عاديت:

ألوان

أما الشـاعر عـي الفيلكاوي فقد ألقـى مجموعة متنوعة 

مـن القصائـد الطويلـة والقصيـدة القصرية جـدا، يتأرجح فيها 

بـن الوجـود والعـدم، مثل قصيـدة »ألوان« التي يقـول فيها:

مشيتك تخض األمكنة

وتصب كل لون يف خانة اللون الذي يليه

تدوخ املالمح

وتهرب األسامك

يف الشوارع التي ترسبت

إىل أبنية الساحل

ويف ممرات العشاق الناتئة

تجلسني مثل موجة

كأنك مل تغرقي للتو مدينة بأكملها

الولد الذيك
األول »آخـر  الشـاعرة سـعدية مفـرح حملـت ديوانهـا 

متـت  والـذي  عامـا   3 منـذ  أصدرتـه  الـذي  كان«  الحاملـن 

اسـتعارته مـن مكتبـة رابطـة األدبـاء كونهـا مل تكـن مـن بـن 

مـن  إلقـاء مجموعـة  وافقـت عـى  لكنهـا  األمسـية  شـعراء 

قـد  كانـت  وألقـت مفـرح قصيـدة  الديـوان،  القصائـد مـن 

أهدتهـا إىل الـروايئ الراحـل نـارص الظفـريي يـوم كان يفكر يف 

بالبقـاء: القصيـدة  الرحيـل مـن الكويـت وأقنعتـه 

ملاذا يرتك الولد الذيك

بالده

نحو الغواية

والنوى

وفنادق الغرباء

والليل الطويل

ورداءة الطقس

والجوى

ومساحة بوسع القلب

للبوح النبيل؟

موسيقى النوى
كـا ألقـت قصيـدة »موسـيقى النـوى« وهـي يف ذكـري 

واللوعـة  بالحـزن  مفعمـة  ابياتهـا  تـأيت  حيـث  األم،  رحيـل 

والحـزن النبيـل، حيـث تـرك رحيـل األم رجفة وطيـف أغنية. 

تقـول سـعدية مفـرح مـن أجـواء القصيـدة:

بعد الكالم وبعدي حني أرتجُف

بأي معنى له يف الروح..

ألتحُف..

ال يهدأ القلُب إن رصنا له حلام

وال الصبابُة تدنو..

حني نعرتُف.

****

ما زلت أرتجف

مذ غادرتني وراحت

طيَف أغنيٍة

تجري بها الريح إذ تجري وال تقُف

مذ أيقظتني ونامت.
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معرض آثار

د. تهاني العدواني: المعرض يزخز بمكتشفات 
أثرية تمثل العمق التاريخي بين دول الخليج

ه تمتد من العصور الحجرية إلى العصر اإلسالمي مقتنياتُ

معرض آثار دول الخليج.. وحدة 

تاريخية وحضارية وتنوع ثقافي

الثامنينيـات مـن القـرن املـايض، حيـث عقـد ألول مـرة 

العـام  يف  الكويـت  دولـة  يف  مشـرك  خليجـي  معـرض 

1984، وأقيـم بعدها عدد من املعارض املشـركة، ولكنها 

توقفـت يف نهايـة عقـد الثامنينيـات، واسـتأنفت هـذه 

الثانيـة، وكانـت  املعـارض مجـددا يف األلفيـة امليالديـة 

الفكـرة أن يـزور هـذا املعرض جميـع دول املجلس وفق 

التسلسـل األبجـدي حتـى ينتفع به الباحثـون واملهتمون 

ويسـتفيد منـه أبنـاء الخليـج العـريب يف التعـرف عـى 

تاريخهـم املشـرك. وأثبتت الدراسـات اآلثاريـة أن تاريخ 

الوجـود البـري يف منطقـة شـبه الجزيـرة العربية يعود 

إىل فـرة مبكـرة مـن العـر الحجـري القديـم، حيـث 

سـاعدت الظـروف املناخية عى وجـود تجمعات برية 

يف مناطـق عـدة مـن أرجـاء شـبه الجزيـرة العربيـة مثل 

العربيـة  باإلمـارات  براكـة  وجبـل  وفيـي  غايـة  جبـل 

املتحـدة، وداخـل شـبه الجزيـرة العربية كـوادي فاطمة 

مبكـة املكرمـة، وموقع سـكاكا ووادي الشـويحطية الذي 

عـر فيـه عـى أدوات حجريـة بدائيـة جدا يف تشـذيبها، 

التـي اكتشـفت فيهـا  باملواقـع  يثبـت صلتهـا  مـام قـد 

بقايـا اإلنسـان األول بـرق أفريقيا، منها فؤوس أشـولية 

وسـواطري حجريـة مصنعـة مـن الحجـارة الربكانية وهي 

ثقافـة تصنيع أولدوانية، وانترت الصناعات املوسـتريية 

يف أنحـاء شـبه الجزيـرة العربيـة، وهـي إحـدى ثقافـات 

كتبت: شهد كامل

الوطنـي  للمجلـس  املسـاعد  العـام  األمـن  افتتحـت 

ضمـن  العـدواين،  تهـاين  د.  واآلداب  والفنـون  للثقافـة 

فعاليـات مهرجـان القريـن الثقـايف، »املعـرض الـدوري 

املشـرك السـادس آلثار دول مجلس التعاون الخليجي«، 

الكويـت  متحـف  يف  املـايض  األربعـاء  مسـاء  وذلـك 

الوطنـي.

يزخـز مبكتشـفات  املعـرض  أن  العـدواين  د.  وأكـدت 

أثريـة متثـل العمـق التاريخـي بـن دول املجلـس.

 وأضافـت: »إن هـذا املعـرض يقـام بشـكل دوري يف 

دول املجلـس ويؤكـد عى الوحـدة التاريخية والحضارية 

والتنـوع الثقـايف بـن دول املنطقة«.

يف  واملتاحـف  اآلثـار  إدارة  مديـر  قـال  جانبـه،  مـن 

املجلـس د. سـلطان الدويـش: »إن املعرض الذي يسـتمر 

شـهرا يتناول املكتشـفات األثرية يف دول مجلس التعاون 

الخليجـي منـذ العصـور الحجرية حتى العر اإلسـالمي 

ضمـن أربـع مجاميـع زمنيـة ومـن خـالل سـت محطات 

وهـي دول املجلـس».

وقـال إن هـذا املعـرض طـاف دول املجلـس لتكـون 

محطتـه األخـرية يف الكويـت ضمـن فعاليـات مهرجـان 

القريـن الثقـايف بدورتـه الـ 26، وقـال: إن منطقة الخليج 

العـريب لهـا تاريـخ مشـرك ولشـعبها آمـال وطموحـات 

يف  مكتشـفة  آثـارا  يعـرض  املعـرض  أن  وبـّن  واحـدة، 

دول مجلـس التعـاون مـن العـر الحجـري والربونـزي 

اإلسـالمي. والحديـدي والعـر 

مـن جهتـه عـربَّ املـؤرخ فرحـان الفرحان عن سـعادته 

بهـذا املعـرض الـذي يعـرض منـاذج مـن اآلثـار املوجودة 

يف دول مجلـس التعـاون والـذي يعـرض حضـارة األمـة 

العربية.

وقـال: إن هـذا املعرض يُعيـد اللحمة بن دول املجلس 

خاصـة يف هذا اللقـاء التاريخي والجغرايف واألثري.

وكانـت املحطـة األوىل للمعـرض يف اإلمـارات العربيـة 

املتحـدة بعنـوان »املعرض الـدوري املشـرك األول لآلثار 

بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي« يف العـام 2006 بينام 

السـعودية بعنـوان »وحـدة  الثانيـة يف  كانـت املحطـة 

حضاريـة وتنـوع ثقـايف« يف العـام 2009.

أمـا املحطـة الثالثـة فكانـت يف قطـر بعنـوان »تـراث 

بـال حـدود« يف العـام 2011، وكانـت املحطـة الرابعـة يف 

البحريـن بعنـوان »التطور املـدين يف الجزيرة العربية عرب 

العصـور - تنـوع ووحـدة حضاريـة« يف العـام 2013.

واسـتضافت سـلطنة عـامن املعـرض يف العـام 2015، 

العـريب  »الخليـج  بعنـوان  الخامسـة  محطتـه  فكانـت 

العصـور«. وحـدة حضاريـة عـرب 

ومتثـل منظومـة دول مجلس التعـاون الخليجي وحدة 

الوحـدة  هـذه  وازدادت  واحـدة،  وحضاريـة  جغرافيـة 

نتيجـة لعوامـل مشـركة متثلـت يف  الحضاريـة رسـوخا 

الديـن واللغـة والتاريـخ املشـرك، فقـد احتلـت منطقـة 

الخليـج العـريب مكانا بن حضارات الـرق األدىن القديم 

حيـث تقاسـمت هـذه الـدول ممـرا بحريـا يعتـرب مـن 

القدميـة بـن حضـارات  العامليـة  التجـارة  أهـم رشايـن 

الصـن وبالد السـند رشقـا وبالد الرافدين والشـام شـامال 

وصـوال إىل البحـر األبيـض املتوسـط ومـر.

عقـد  يف  املشـركة  املعـارض  هـذه  فكـرة  وبـدأت 

األمني العام باإلنابة د. تهاين العدواين واألمني املساعد د. عيىس األنصاري ورؤساء الوفود الخليجية أثناء قص رشيط االفتتاح
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الدويش: منطقة الخليج العربي لها تاريخ مشترك

فرحان الفرحان: المعرض ُيعيد اللحمة بين دول الخليج
املواقـع  بـن  األوسـط، ومـن  القديـم  الحجـري  العـر 

املهمـة العائـدة إىل العـر الحجري القديـم موقع وادي 

عيبـوت يف ُعـامن ويف موقـع أم طاقـة يف قطـر، كـام عر 

عـى العديـد من املواقع يف األجزاء الشـاملية والشـاملية 

الغربيـة واملنطقـة الوسـطى واملنطقة الجنوبيـة الغربية 

مـن شـبه الجزيـرة العربيـة، ويف املنطقـة الرقيـة حول 

الجزيـرة  واحـة يربيـن وموقـع بـر حـام جنـوب شـبه 

العربيـة، وقـد ربـط هذا املوقـع بهجرات اإلنسـان األول 

من رشق أفريقيا إىل شـبه الجزيرة العربية، وتشـري األدلة 

األثريـة إىل أن اإلنسـان يف األلفيـة السادسـة قبـل امليالد 

اتجـه إىل االسـتقرار يف املناطـق املسـتوية، فأقـام العديد 

مـن املسـتوطنات البدائيـة عى السـواحل والجزر وحول 

الواحـات ومصـادر املياه ألنهـا توفر له مقومـات الحياة، 

األسـامك  وصيـد  الرعـي  املنطقـة  سـكان  مـارس  وقـد 

والزراعـة  الحيـوان  تدجـن  وأدى  الداخليـة،  والتجـارة 

إىل نشـوء مجتمعـات بريـة مسـتقرة فـرات طويلـة 

مـن الزمـن، وانتـر يف منطقـة الخليـج العـريب خـالل 

العـر الحجـري الحديـث نـوع مـن الفخـار املسـتورد 

بـالد مـن الرافديـن عـرف بفخـار العبيـد، وظهـرت يف 

هـذه الفـرة وسـائل النقل البحـري، ونشـأت العديد من 

املسـتوطنات السـاحلية التـي مارسـت التجـارة وصناعة 

الفخـار منهـا موقـع بحـرة وصبيـة يف الكويـت، وكذلـك 

موقـع أبوخمسـن وعـن السـيج والدوالريـة يف اململكـة 

العربيـة السـعودية، وموقـع املـرخ يف البحريـن، إضافـة 

إىل موقـع الخـور ووادي ضبيعـان يف قطـر، ويف اإلمارات 

إمـارة  املتحـدة كشـف عـن موقـع جديـد يف  العربيـة 

أبوظبـي يعـرف مبـروح 11، ومـن قبـل يف موقـع جبـل 

البحيـص يف إمارة الشـارقة ويف الربع الخايل يف أم الزمول 

وخرمـة خـور املناهيل، ويف موقـع رأس الحمراء يف ُعامن 

عـاش السـكان يف أكـواخ عـى سـاحل البحر منـذ األلف 

السـادس قبـل امليـالد، ويف هذا املعرض مـادة أثرية غنية 

تغطـي جميـع فـرات العـر الحجـري.

ويف منتصـف األلف الثالث قبل امليالد، دخلت منطقة 

الخليـج مرحلـة حضاريـة جديـدة، بسـبب نشـوء املدن 

الكبـرية وظهـور التجـارة بعيـدة املـدى، حيـث ازدهرت 

جـزر الخليج العريب والواحات الداخلية يف شـبه الجزيرة 

اللينـة والنحـاس والبخـور  الحجـارة  العربيـة، وظهـرت 

واللبـان، وأصبـح الغـوص عـى اللؤلـؤ وصيـد األسـامك 

مـن األنشـطة األهـم لسـكان السـواحل والجـزر، ومـن 

هـذه الحضـارات دملـون يف جزيـرة البحريـن وتـاروت 

والقطيـف ورشق شـبه الجزيـرة العربيـة وجزيـرة فيلكا، 

كـام بـرزت خـالل هـذه الفـرة أمنـاط ثقافيـة جديـدة 

حيـث  لسـوق،  ووادي  واملـد  النـار  وأم  حفيـت  مثـل 

مباجـان،  الرافديـة  املصـادر  يف  املنطقـة  هـذه  عرفـت 

وكانـت الدملـون وماجـان شـهرة واسـعة خـالل األلـف 

الثالـث ومطلـع األلـف الثـاين قبـل امليالد، وقد سـاعدت 

التنقـل  جغرافيـة شـبه الجزيـرة العربيـة عـى سـهولة 

وقطـع مسـافات بعيـدة، فنشـأت عـى إثرها شـبكة من 

الطـرق الربيـة والسـاحلية والبحرية، كام تحسـنت خالل 

هـذه الفـرة أنظمـة الـري وازدادت الكثافـة السـكانية، 

وتشـري األدلـة األثريـة مـن بـالد الرافديـن إىل أن سـكان 

منطقـة الخليـج العـريب امتلكـوا سـفنا تجاريـة عرفـت 

بسـفن دملـون وماجـان، وأن هـذه السـفن كانـت ذات 

حمولـة كبـرية، وأنهـا كانـت قادرة عـى اإلبحـار يف املياه 

ظهـرت  الفـرة  هـذه  ويف  بعيـدة،  وملناطـق  العميقـة 

القـرى واملـدن القدميـة ذات األنظمـة اإلداريـة املركبـة، 

كـام ظهـرت الصناعـات الدقيقـة مثـل صناعـة األختـام 

والجواهـر، وأصبحـت صناعـة السـالل والفخـار واألواين 

الحجريـة حرفـا تقليديـة يتداولها سـكان الخليـج العريب 

عـرب العصـور، ويحتـوي املعـرض عـى مـادة قيمـة تعود 

إىل حضـارة العر الربونـزي وثقافاته املتنوعة يف منطقة 

الخليـج العـريب.

د. تهاين العدواين تستمتع إىل رشح حول املكتشفات األثرية

لقطة جامعية للمشاركني يف املعرض
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مشواره الفني الطويل اتسم بكثير من المنجزات 
التي تحقق بعضها في سن مبكرة

معرض تشكيلي

معرضه أقيم في قاعتي الفنون وأحمد العدواني

خزعل القفاص .. يرصد بالنحت 

التراث الكويتي القديم

أعاملـه النحتيـة، تلـك التـي تتـوازى يف أفكارهـا مـع ما 

يف  تكثيـف  مـن  الخاصـة  اإلنسـانية  الحـاالت  تتطلبـه 

املحتـوى والفكـرة عـى حـد سـواء، باإلضافـة إىل املعاين 

التـي تبـدو متناغمـة مـع لغـة فنيـة مفعمـة بالحيويـة 

والحركـة.

فالقفـاص يختـار مواضيعـه وأفكاره من نسـيج الحياة 

ومـا يعتمـل فيهـا مـن تداعيـات، ومـن ثـم رصدها عى 

منحوتاتـه يف اشـكال ميكـن قـراءة مضامينهـا بأكـر مـن 

توهجـا  االكـر  اإلنسـانية هـي  الرؤيـة  أن  غـري  رؤيـة، 

وبروزا.

ويحـايك الفنـان يف منحوتاتـه الواقـع يف إطـار رمـزي 

محكـم، لنشـاهد الفولكلور الشـعبي من خـالل حركات 

الفنانـن وأياديهـم ممسـكة بـاآلالت املوسـيقية، وهـي 

انسـيايب  وبشـكل  الهـواء،  يف  وحريـة  بطالقـة  تتحـرك 

كتب: مدحت عالم

القفـاص واحـد  التشـكيي والنحـات خزعـل  الفنـان 

مـن الرعيـل األول يف فـن التشـكيل الكويتـي املعـارص، 

ومـن املبدعـن الكويتيـن الذيـن تعـود لهـم الريـادة يف 

ازدهـار النحـت يف الكويـت، من خـالل التواصـل الكبري 

مـع األصالـة والحداثـة معـا. فقد اتسـم مشـواره الفني 

الطويـل، بكثـري مـن املنجـزات التـي تحقـق بعضهـا يف 

نـادي  أبرزهـا تصميـم شـعار  مـن  لعـل  مبكـرة،  سـن 

القادسـية - وكان وقتهـا يف العرينيـات مـن عمـره - 

وهـو الشـعار املعمـول به ألكر من 45 عامـا. إىل جانب 

أعـامل نحتيـة خالـدة سـتظل باقيـة لتشـهد عـى مـا 

يتميـز بـه القفـاص مـن موهبـة متميـزة. ودق الهريس 

واملقعـد والراقصـة وغـري ذلـك مـن األعـامل الربونزيـة، 

التـي تتمتـع بالخصوصيـة والتألـق.

فعاليـات  الـذي جـاء ضمـن  الشـخيص  ويف معرضـه 

مهرجـان القريـن الثقـايف الــ 26، والـذي افتتحتـه مدير 

إدارة الفنـون التشـكيلية ضيـاء البحر ومديـرة املهرجان 

فوزيـة العـي، يف قاعتـي الفنـون وأحمـد العـدواين، يف 

ضاحيـة عبدالله السـامل، تحت عنوان »إبداع«، اسـتطاع 

القفـاص أن يـروي، مـن خـالل منحوتاتـه التـي تقـرب 

مـن 60 منحوتـة، القصـص والحكايات بأسـلوبه الرمزي، 

الـذي يتواصـل بشـكل ضمنـي وحيس مـع الواقـع بأكرب 

تصـورات  وفـق  وذلـك  واإليحـاء،  التكثيـف  مـن  قـدر 

فنيـة مزدانـة بالتألـق والحضـور. وضم املعـرض األعامل 

القدميـة والحديثـة للفنـان، تلـك التي توثق مسـريته مع 

النحـت منـذ أمـد بعيد.

ويف هـذا املعـرض متكنـا مـن التعـرف مـن كثـب عى 

التجربـة الريـة التـي يتميـز بهـا القفـاص مـن خـالل 

ضياء البحر تفتتح املعرض وسط حضور جامهريي

الفنان خزعل القفاص يرشح بعض منحوتاته يف املعرض
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خاض تجارب في الرسم التصويري إلى جانب الخزف والنحت

لم يتأثر بفنان بعينه بل حرص أن يأتي عمله في خصوصية واضحة
متقـن، تفاعـال مـع الـراث الكويتـي األصيـل، إىل جانب 

منحوتـة نـرى فيهـا تجّمـع النسـوة عـى أريكـة وهـن 

يتبادلـن األحاديـث الوديـة.

للثقافـة  الوطنـي  للمجلـس  العامـة  األمانـة  وقالـت 

والفنـون واآلداب، يف تعريفهـا بالفنـان: »يعـد الفنـان 

التشـكيي خزعـل القفاص أحد رواد فـن النحت األوائل 

يف دولـة الكويت واملنطقـة العربية.. وكان واليزال مؤثرا 

يف تأسـيس التشـكيل وبداياته يف الثقافـة البرية، وهو 

مـن الفنانن الذين أرسـوا بصمة وهوية أضاءت مسـرية 

النحـت الكويتـي عـى مر عقـود مـن الزمن«.

ويحـي القفـاص - تحـت عنـوان »طرق الطـن« - أنه 

يف مرحلـة طفولتـه مل يجـد صعوبـة يف الحصـول عـى 

الطـن، لتوافـره يف كل مـكان، مشـريا إىل دور جدتـه يف 

تشـجيعه عى تشـكيل الطـن، وتنمية هوايتـه املفضلة، 

وقـال: »ال أزال متواصـال ومسـتمرا يف االندفـاع نفسـه 

والرغبـة للقيـام مبحـاواليت وتجـاريب إلنتـاج قطـع فنيـة 

اآلخريـن،  أفـكار  عـن  البعـد  كل  بعيـدا  بهـا،  أفتخـر 

وملسـايرة الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة«.

النـاس  متكـن  جيـدة  أداة  الصـورة  »إن  وأضـاف: 

وتجمعهـم وتجعلهـم متسـاوين يف املشـاهدة للعمـل 

الفنـي، مبـا هـم عليـه مـن اختـالف شـائع وفـارق كبـري 

تلـك  وتأخذهـم  واللغـة،  الثقافـة  يف  بينهـم  وعميـق 

الرسـمة وتجعلهـم أكـر قربـا وتفاهـام فيـام يطلعـون 

تسـهيل  يف  كبـريا  دورا  للرسـم  أن  وأوضـح  عليـه«، 

وتوصيـل املعلومـة، وتوفـري كبـري من الجهـد والوقت ملا 

يطـول رشحـه ووصفـه للوصـول إىل الحقيقـة واملعلومة 

بـكل سـهولة ويـر.

ولقـد صقـل القفـاص موهبتـه مـن خـالل الدراسـة 

أنـه  كـام  وغريهـام،  فرانسيسـكو  وسـان  القاهـرة  يف 

خـاض تجـارب يف الرسـم التصويـري إىل جانـب الخـزف 

والنحـت، إال أنـه ركـز يف تجاربـه عـى النحـت، وحصل 

عـى التفـرغ للعمل يف املرسـم الحـر مع الفنـان القدير 

سـامي محمـد، ضمـن الدفعـة الثانيـة للتفـرغ الفني يف 

املرسـم الحـر.

تكـّون  الـذي  الطـن  عـى  القفـاص  الفنـان  وتعـرّف 

كان  التـي  املنطقـة  يف  غزيـر،  مطـري  هطـول  بتأثـري 

يعيـش فيها، ما أغراه باللعب فيه، وتشـكيل مجسـامت 

فراغيّـة منـه، وقـد سـاعدته جدتـه التـي كانـت تعمـل 

يف صناعـة »الزبـالن والحـر واملهفـات« مـن سـعف 

النخيـل، عـى شـيها لتتحـّول إىل متاثيـل مـن فخـار. ويف 

البدايـة، عارضـه والـده يف هـذه الهواية، لكنـه أرّص عى 

متابعتهـا واحـراف الفـن.

وزارة  يف  البدايـة  يف  القفـاص  الفنـان  عمـل  ولقـد 

الداخليّـة، وفيهـا تعـرّف عـى الفنـان الكويتـي الكبـري 

سـامي محمـد الـذي أخـذه إىل املرسـم الحـر، وهنـاك 

التقـى بالفنـان الرائـد خليفـة القطـان الـذي كان يعمل 

فيـه. كـام تعـرّف عـى النحات املـري أنـور الروجي، 

جـامل  الكبـري  املـري  النحـات  تالميـذ  أحـد  وهـو 

السـجيني، وبفضـل هذا النحـات تحّول الفنـان القفاص 

مـن مامرسـة فـن الخـزف إىل فـن النحـت.

عنـوان  حمـل  كتـاب  يف  سـجلها  الحكايـات  وتلـك 

»خزعـل القفـاص .. الحداثـة اآلتيـة مـن البيئـة والراث 

الشـعبي«.

ومـن املعـروف أن القفـاص مل يتأثـر بفنـان بعينه، بل 

حـرص عـى أن يأيت عملـه يف خصوصية واضحـة، وبتأثر 

شـديد بالبيئـة املحيطة به.

ولقـد جمـع الفنـان القفـاص يف أسـلوبه النحتـي بـن 

موضوعـات  أمـا  التعبرييّـة،  وبـن  املختزلـة  الواقعيّـة 

أعاملـه الفنيّـة فجلهـا اسـتلهمها مـن الـراث الشـعبي 

الكويتـي )الفولكلـور(، مثـل منحوتتـه الربونزيّـة »دق 

الهريـس«.

وكـرّم بيـت الخـزف الكويتـي القفاص تقديرا ملسـريته 

الرائـدة والحافلـة يف فـن النحت. وجاءت هـذه املبادرة 

مـن إدارة الفنـون التشـكيلية ممثلـة يف بيـت الخـزف 

الكويتـي، واعتمدهـا املجلـس الوطني للثقافـة والفنون 

واآلداب لكـون القفـاص صاحـب تجربـة رائدة ومسـرية 

حافلـة يف فـن النحـت، ليـس يف الكويـت وحدهـا بـل 

عـى مسـتوى الخليج.

الفنـان  عـن  الذاكـرة«  »مـن طـن  فيلـم  أنتـج  كـام 

الكويتـي خزعـل القفـاص، وهـو فكـرة وإعـداد الفنانـة 

دميـة القريني، مونتاج األسـتاذ محمـد الحطب، وإخراج 

يحيـى أشـكناين.
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كوالج فني مبشاركة الشاعر كريم العراقي والفنان فيصل شاه واملطرب محمد مخصيد

محمد مخصيد

الشعر والموسيقى والطرب والخط العربي في »كوالج فني« جذاب

كريم العراقي وشاه ومخصيد أشعلوا 

مسرح عبدالحسين عبدالرضا إبداعا

كتب: مدحت عالم

شـهد مـرح الفنـان الكبـر عبدالحسـن عبدالرضـا 

موسـيقية،  شـعرية  ثقافيـة  أمسـية  السـاملية  يف 

الثقافـة  لقطـاع  املسـاعد  العـام  األمـن  حرضهـا 

واآلداب والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  املجلـس   يف 

فنيـا،  كـوالج  عـرض  تضمنـت  األنصـاري،  عيـى  د. 

شـعرا،  العراقـي  كريـم  الكبـر  الشـاعر  فيـه  شـارك 

والفنـان فيصـل شـاه عزفـا عـى آلـة الكـان، وقيادة 

مـن  تشـكلت  والتـي  املصاحبـة  املوسـيقية  للفرقـة 

مجموعـة مـن العازفن املاهرين عى الكـان والبيانو 

واملطـرب  وغرهـا،  والعـود  والنـاي  والـرق  والطبلـة 

محمـد مخصيـد غنـاء وطربا، إىل جانـب الخط العريب 

للخطـاط عبداللـه النجـار، وذلـك يف إطـار فعاليـات 

وكان  الــ26،  دورتـه  يف  الثقـايف  القريـن  مهرجـان 

الحضـور الجاهـري كثيفـا، والـذي جـاء مـن أجـل 

االسـتمتاع بهـذه األمسـية التـي اجتمعت فيهـا أربعة 

فنـون »الشـعر واملوسـيقى والغنـاء والخـط العـريب«، 

وهـي تجربـة ذات جاليـات فنيـة متميـزة، ومـن ثم 

فقـد حققـت مردودهـا مـن خـال تجـاوب الجمهور 

بعضهـا  الفنيـة  األجنـاس  هـذه  بامتـزاج  وسـعادته 

مـع بعـض، لتخـرج خلطـة أو »كـوالج فنـي« مغايـر 

ومتفاعـل بشـكل خـاق مـع الجـال يف أبهـى صوره.

واسـتهلت األمسـية بتكريـم د. عيـى االنصـاري 

للشـاعر كريـم العراقـي والفنـان فيصل شـاه بدرعن 

والغنـاء والخـط العـريب، الـذي قـدم فيـه الخطـاط 

جاليـات  تـرز  خطيـة  أعـاال  النجـار  عبداللـه 

العربيـة. الحـروف 

بـأداء  قصائـده  العراقـي  كريـم  الشـاعر  وألقـى 

مـع  تتفاعـل  التـي  القصائـد  تلـك  متقـن،  شـعري 

الحيـاة، وتبحـث يف مضامن اإلنسـان بقـدر كبر من 

الصـدق، واإلخـاص للكلمـة الشـعرية. والتـي تحيك 

والوطـن  األمل  تتحـدث عـن  الصداقـة وأخـرى  عـن 

ولوعـة الحـب والفـراق ليقـول يف إحـدى قصائـده:

كان صديقي وكان حبه األبدي

بل كان حبها حكاية البلد

واستغرب الناس كيف القصة انقلبت

إىل خصام.. إىل هجر.. إىل نكد

أما أنا الشاهد املذبوح بينها

سيفان من نار يختصان يف كبدي

٭٭٭

ما أنا الشاهد املذبوح بينها

سيفان من نار يختصان يف كبدي

٭٭٭

تذكاريتـن، ومـن ثـم أوضح شـاه يف كلمتـه املرتجلة 

بالخـوف، األول  أن هنـاك سـببن يجعانـه يشـعر 

ألنـه سيسـتمر طـوال األمسـية واقفا أمـام الجمهور، 

والثـاين ألن والـده ضمـن حضـور األمسـية.

ومـن ثـم تبادلت األدوار بن القصيدة واملوسـيقى 

الخطاط عبداهلل النجار 
قدم أعماال خطية 

تبرز جماليات
 الحروف العربية

صدحت حنجرة محمد 
مخصيد بصوت 

عذب حصد 
إعجاب الجمهور
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جانب من الجمهور

هو التقاين مريضا تائه القدم

محطم القلب أدمى إصبع الندم

كن يا صديقي طبيبي واحتمل أملي

هل قابلتك هل حدثتها عني

هل حزنها كان أقى أم أنا حزين

وذلك العطر هل ال زال يغمرها أم غرته؟

نعم زعانة مني

بباقـي  مخصيـد  الفنـان  حنجـرة  صدحـت  ثـم 

لهـا...  بديـل  ال  لطيـي  يـا  »خرتهـا  القصيـدة: 

بـى صديقـي«، كـا ألقـى العراقـي قصيـدة أخـرى 

بالعاميـة العراقيـة، بينـا جـاء العـزف املنفـرد عـى 

آلـة الكان منسـجمة مـع الجو الطريب لألمسـية، إىل 

جانـب الوصـات املوسـيقية بقيـادة شـاه، والتبـادل 

املفعـم بالحيويـة بن اآلالت املوسـيقية املشـاركة يف 

االمسـية.

كا ألقى العراقي قصيدة عامية تقول:

با يا عود اعزف َصبَا.. راحت أيام الصِّ

واحد يعذبه الزمن.. واحد هله اتعذبه

يا عود ما خالفت، بس خالفوا خلّتي

رعوين وسط الجمر، واتنطّروا شجريت

من كل كرت مشتعل، يالغرّتك ضحكتي

واحد يعذبه املحب.. واحد هله تعذبه

أيب  لقصيـدة  تأديتـه  يف  مخصيـد  الفنـان  وأبـدع 

الحمـداين: فـراس 

بألحانهـا  حامـة«،  بقـريب  ناحـت  وقـد  »أقـول 

وموسـيقاها املعـرة. باإلضافـة إىل تنـاول كريم لكثر 

طلـب  التـي  قصائـده  عـر  واملشـاعر  الـرؤى  مـن 

إنشـادها. منـه  الجمهـور  معظمهـا 

فاعـل يف  الكـان ومشـارك  وفيصـل شـاه عـازف 

مهرجـان القريـن الثقـايف، قـدم وصاتـه املوسـيقية 

باقتـدار مـن خـال مـا تتمتـع بـه ذائقتـه الفنية من 

كتابـة األوبريـت املـدريس. بـدأ الكتابـة والنـر منذ 

كان طالبـا يف املدرسـة االبتدائيـة يف مجـات عراقيـة 

واإلذاعـة  والراصـد،  املتفـرج،  مجلـة  منهـا:  عديـدة 

ومجلـة  العـال  ووعـي  البلـد،  وابـن  والتلفزيـون، 

الشـباب. تنوعـت اهتامـات كريـم فشـملت كتابـة 

واملرحيـة  واألوبريـت  واألغنيـة  الشـعبي  الشـعر 

واملقالـة، فضـا عـن اهتامـه بالثقافـة واألدب منـذ 

أن كان طالبـا يف مرحلـة االبتدائيـة.

وحصـل عـى جائـزة منظمـة اليونيسـف ألفضـل 

أغنية إنسـانية عـن قصيدة تذكّر التـي لحنها وغناها 

السـاهر. غنـى مـن شـعره عـرات  الفنـان كاظـم 

يعمـل حاليـا محـررا  والعـرب.  العراقيـن  املطربـن 

صحفيا يف مجلة سيديت. 

رؤى جاليـة للنغـم، الـذي ينسـاب مـن الكان، يف 

هـدوء ورويـة، ويف أحيـان أخـرى يف تسـارع متزايد، 

مـن أجـل الوصـول إىل حالـة انسـجام مـع الحـاالت 

املوسـيقية التـي يريـد أن يصـل بهـا إىل املتلقـي.

خـال  مـن  طربـا  أبـدع  مخصيـد  محمـد  والفنـان 

مـا تضمنتـه قصائـد كريـم العراقـي مـن انسـجام مـع 

الحيـاة وكشـفا ملواقفهـا ومضامينها وأحوالهـا وحاالتها، 

وهـو املطـرب الـذي وقـف عـى خشـبة مـرح مركـز 

الشـيخ جابـر الثقـايف، وأدى األغـاين الرتاثيـة، كـا قـدم 

يف مركـز الرمـوك الثقـايف أغـاين لكبار نجـوم الطرب يف 

الوطـن العـريب مثـل أم كلثـوم ومحمـد عبـد الوهـاب.

يذكـر أن كريـم العراقـي عمـل معلـا يف مـدارس 

بغـداد لسـنوات عـدة ثم عمـل مرفـا متخصصا يف 

ألقى الشاعر كريم 
العراقي قصائده بأداء 

شعري متقن وبمضامين 
إنسانية صادقة

قاد فيصل شاه الفرقة 
الموسيقية باقتدار 

باإلضافة إلى العزف 
المنفرد على آلة الكمان

الشاعر كريم العراقيفيصل شاه
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جانب من حفل الفرقة التونسية

أقيمت في مركز اليرموك الثقافي بالتعاون مع دار اآلثار اإلسالمية

سيرين بن موسى أحيت ليلة 

طربية تونسية
كتب: حافظ الشمري 

بـن الصـوت الطريب، واملوسـيقات املتناغمة، وإرث 

سـرين  التونسـية  املطربـة  أحيـت  العريـق،  الفـن 

بـن مـوىس حفـا غنائيـا جاهريـا الفتا عى خشـبة 

مـرح مركـز الرموك الثقايف، ضمـن فعاليات الدورة 

السادسـة والعريـن ملهرجـان القرين الثقـايف، وجاء 

الحفـل بالتعـاون مـع دار اآلثار اإلسـامية.

عزف وغناء

وانسـجم واسـتمتع الجمهـور مـع ليلـة مـن ليـايل 

الجمهـور  أمتعـت  حيـث  األصيـل،  الطـرب  روائـع 

الـذي حـرض األمسـية وتفاعـل مـع مـا قدمتـه مـن 

روائـع أغـاين الـرتاث األندلـي املغـاريب وموسـيقى 

العـزف  إتقانهـا  جانـب  إىل  التونسـية،  »املالـوف« 

نالـت  متنوعـة  مقطوعـات  يف  »العـود«  آلـة  عـى 

االستحسـان والتفاعـل والتصفيـق من قبـل الجمهور 

الكبـر، ومبصاحبـة فرقتها املوسـيقية التـي تضم عدة 

موسـيقين. عازفـن 

»املالوف« التونيس

حـرضت بـن موىس بقوة عـر ليلة غنائيـة متناغمة 

الفـن  أغـاين  مـن  قدمتـه  مبـا  والغنـاء  األنغـام  يـن 

التونـي بـروح عرصيـة وأسـلوب حديـث ومتجـدد، 

متنوعـة.  وصـات  عـر  العـذب  بصوتهـا  وشـدت 

وكانـت البدايـة مـع »سـاعي حسـن« مـن ألحـان 

الشـاذيل مفتـاح، وبعدهـا انطلـق صوتهـا يف رحـاب 

يف  التونـي  »املالـوف«  مـن  وصلـة  يف  الطـرب 

مقطوعـات غنائيـة هـي »فـاض الوحـش عليـا، أقبل 

البـدر يف الصبـاح، يـا نـاس جرتيل غرايـب، الكون إىل 

جالكـم،  رشبنـا رشاب املـدام«، كـا صـدح صوتهـا 

بأغنيـة »حرمـت بـن نعـايس« مـن الـرتاث األندلي 

مـن الجزائـر. ثـم غنـت »اليـوم قالتـيل زيـن الزين« 

مـن أغـاين وألحـان الفنـان الراحـل الهـادي الجويني 

ومـن كلـات محمـود بورقيبـة، وأعقبتهـا بأغنيتـي 

»شـهلة األعيـاين« مـن الـرتاث الجزائـري، وأغنية »آه 

وادعـوين« مـن الـرتاث التونـي، وبعـد ذلـك غنـت 

وصلـة »يف طبـع املزمـوم«، وغنت »يـايل بعدك ضيع 

فكـري« للفنانـة الراحلـة صليحـة مـن كلـات جال 

الديـن النقـاش وألحان خميـس ترنان، ثـم أغنية من 

الـرتاث التونـي »عرضـوين زوز صبايـا«، وغنـت من 

»املالـوف« التونـي »أليـف يـا سـلطان«.

الهاشـمي القـروايب، واختتمـت الحفـل يف وصـات مـن 

ألحـان وأغـاين الفنـان الراحـل الهـادي الجوينـي تضمنت 

السـيدة  الليـل« كلـات  الياسـمينه يف  أغنيـات »تحـت 

يـا  فهمـي، و»سـمراء  البشـر  كلـات  عـزة، و»المـوين« 

سـمراء« كلـات جـال الديـن النقـاش.

مسرية حافلة

يذكـر أن املطربـة التونسـية سـرين بـن مـوىس متتلـك 

مسـرة حافلـة، ولقد لقبـت يف »ملكة املالـوف«، إلتقانها 

الطـرب األندلـي األصيـل بشـتى ألوانـه، كذلـك متيـزت 

لقيـم  تكريسـا  عـدة  موسـيقية  أمنـاط  عـى  بانفتاحهـا 

التبـادل الثقـايف، وخاضـت تجـارب غنـاء أنغـام الفامنغو 

وغرهـا مـن أطيـاف املوسـيقى، وشـاركت يف العديد من 

الحفـات واملهرجانـات املغاربيـة واألوروبيـة.

الدكتـوراه  وسـرين بـن مـوىس حاصلـة عـى شـهادة 

يف العلـوم املوسـيقية مـن جامعـة السـوربون، وتحمـل 

إرثـا فنيـا من خـال فـن »املالـوف« التوني واملوسـيقى 

األندلسـية لـكل العـامل برؤية خاصـة ومتجـددة، وأرصت 

عـى التعمـق يف مجـال املوسـيقى والسـر عـى خطـى 

ثابتـة فارضـة لونـا مغربيـا انسـجم مـع ميولهـا، والقـت 

إعجابـا مـن تونـس ومـن خارجهـا.

انفـردت بـن مـوىس بإتقانهـا الطـرب األندلـي األصيل 

بشـتى ألوانـه املغاربيـة، ويحـوي رصيدها الفنـي العديد 

الفنـي  مـن املشـاركات والحفـات، إضافـة إىل نشـاطها 

فإنهـا تشـغل مديرة فنيـة ملهرجان املوسـيقى الروحية يف 

باريـس، وتـرتأس الجمعيـة الثقافية التونسـية.

أغان تراثية

ووسـط تفاعـل الحضـور غنـت سـرين بن مـوىس من 

القـروايش،  الشـاذيل  كلـات  »الـوردة«  أغنيـة  ألحانهـا 

وبعدهـا قدمـت وصـات متنوعـة مـن الـرتاث التونـي 

»خاتـم حبيبتـي، طلقنـي خـوذ الدبلـج، يا نهـار البادح« 

ثـم غنـت، و»يك ضيـق بيـك الدهـر يـا مزيانـه« كلـات 

كلـات   »20 عمـري  يف  كان  و»البـارح  ثريـا،  الصـادق 

قدمت روائع أغاني التراث 
األندلسي المغاربي وموسيقى 

»المالوف« التونسية

سريين بن موىس
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أمسية فنية

جانب من فقرات الحفل

الفرقة الحرضمية

جمهور مسرح عبدالحسين عبدالرضا انتشى فرًحا بأدائها

»الفرقة الحضرمية« أمتعت الجمهور 

بأجمل األغنيات اليمنية التراثية
كتب: عبدالحميد الخطيب

املوسـيقية  الحفلـة  حـرض  الـذي  الجمهـور  عـاش 

التـي أحيتهـا الفرقـة الحرضميـة يف مـرح عبدالحسـن 

عبدالرضـا، ضمن أنشـطة مهرجـان القرين الــ 26، ليلة 

تراثيـة مـن الطـراز الرفيـع عـى أنغـام الفـن اليمنـي 

األصيـل.

حـرض الحفل حشـد غفـر من محبي الطـرب األصيل، 

والذيـن تفاعلـوا مـع الفقـرات الفنية، التـي دمجت بن 

الغنـاء والرقـص الفولكلـوري اليمنـي، يف لوحـة رائعـة 

مملـوءة باألصالـة والفرح.

وبـدأ الحفـل بتكريـم األمـن املسـاعد لقطـاع الفنون 

باملجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب الدكتـور 

بـدر الدويـش لقائـد الفرقـة، ومـن ثـم تم تقديـم باقة 

مـن األعـال الرتاثيـة، واسـتهلت الفرقـة بغنـاء املطرب 

عمـر الدقيـل ألغنيـة »العتـب بيننـا بالخـر« وألحقهـا 

بأغنيـة »يـا جارنـا ارعى حقنـا«، وصاحبه بعـض أعضاء 

الفرقـة برقصـة مـن الـرتاث الحرضمـي، ألهبـت حـاس 

الحضور.

وغنـى املطـرب محمـد الدفيقي »دون يـا قلم دون«، 

وبعدهـا شـدا بأغنيـة »ما نلتقي يف اسـعاد«.

وعـاد الدقيـل للغنـاء وقـدم أغنيـة »دلـة أول«، ثـم 

أغنيـة »رسى الليـل«، وتبعـه الدقيـل مرة أخـرى وغنى 

»يـا راحمـن ال تبخلـوا« واتبعهـا بأغنيـة »ما بنسـاك يا 

غايل«.

يـا درب املحبـة«  الفرقـة بأغنيـة »وينـك  وختمـت 

التـي رددهـا معهـم الجمهـور الـذي مل يتوقـف عـن 

الخاصـة واإليقاعـات املختلفـة.

منهـا:  عديـدة  مناسـبات  يف  الفرقـة  شـاركت  وقـد 

أعيـاد الكويـت الوطنيـة، سـوق املباركيـة، مخيـم وزارة 

الدفـاع، الحفـات واألعراس مبدينة الكويت، تسـجيات 

الخليجيـة،  الفضائيـة  والقنـوات  الكويـت  تلفزيـون 

مـع  مختلفـة  مشـاركات  مـروج،  مجمـع  فعاليـات 

الكويتيـة. لويـاك  مؤسسـة 

التصفيـق والتهليـل طـوال الحفل تفاعا مـع األغنيات 

الحرضميـة املمتعـة والرقصات الحاسـية التـي قدمها 

أعضـاء الفرقة. وتأسسـت الفرقة الحرضميـة اليمنية يف 

دولـة الكويـت يف العـام 2015 بقيـادة الفنان مسـعود 

السـباعي، وتتألـف الفرقـة مـن 20 فنانا شـعبيا يؤدون 

حرضمـوت،  مـن  الجميلـة  األصيلـة  اليمنيـة  الفنـون 

واملابـس  بالحـركات  الحرضميـة  الرقصـات  ومتتـاز 

دمجت الفرقة بين الغناء 
والرقص الفولكلوري في 

لوحة رائعة مملوءة باألصالة

تمتاز الرقصات الحضرمية 
بالحركات والمالبس 

واإليقاعات الخاصة
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