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من خالل صور فوتوغرافية رصدت معالمها وبيوتها الطينية وأبوابها القديمة

»فيلكا«... معرض ُمصور يحكي

عمارة جزيرة فيلكا وهندستها 

 كتبت: شهد كامل

جزيرة  عىل  الضوء  تسليط  تستهدف  خطوة  يف 

الوطني  املجلس  نظَّم  املعامرية،  وهندستها  فيلكا 

فيلكا«  »جزيرة  معرض  واآلداب  والفنون  للثقافة 

الـ  ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقايف يف دورته 

.26

صورا  بروميناد  مجمع  يف  املعرض  وعرض   

املعامرية  فيلكا  جزيرة  معامل  حكت  فوتوغرافية 

وبيوتها الطينية واألبواب القدمية والعديد من املعامل 

التي تم هدمها أو أُعيد بناؤها.

وجاء من بني الصور بعض املساجد التي كانت يف 

السامل  عبدالله  الشيخ  وقرص  امليناء  وصور  الجزيرة 

واسرتاحة الشيخ أحمد الجابر.

3 آالف سنة

وقال مدير إدارة الشؤون املعامرية والهندسية 

واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  يف 

هذا  إن  عبدالحسني:  عادل  املهندس  باإلنابة 

فيلكا  لجزيرة  فوتوغرافية  صورا  يعرض  املعرض 

قبل ما يقارب 3 آالف سنة من عهد اإلسكندر وما 

قبله كذلك.

للجزيرة  العمراين  البناء  الصور املعروضة  ورصدت 

البالغ طولها 14 كيلومرتا وعرضها 6 كيلومرتات، وتعد 

ثاين أكرب الجزر الكويتية بعد بوبيان.

 وتأخذ الصور زوار املعرض يف جولة للتعرف عىل 

الواقعة عند مدخل جون  طبيعة الحياة يف الجزيرة 

الرشق عىل  من جهة  العاصمة  مواجهة  الكويت يف 

بعد 20 كيلومرتا والتي كانت مأهولة بالسكان قبل 

الهندسية  واألساليب   1990 العام  العراقي  الغزو 

املستخدمة يف معامرها.

وكانت الجزيرة محطة تجارية مهمة عىل الطريق 

البحري بني حضارات بالد ما بني النهرين والحضارات 

املنترشة عىل ساحل الخليج العريب.

واعتربت الجزيرة مركزا دينيا قدميا ذا شأن مهم يف 

يف  سبّاقة  كانت  كذلك  القدمية،  العصور  يف  الخليج 

تأسيس أحد أول املراكز الحرضية يف منطقة الخليج 

الدملوين أي منذ حوايل 3 آالف  العرص  العريب خالل 

الحضارة  بروز  شهدت  التي  الفرتة  يف  م.  ق.  سنة 

أسسوا  قد  فيلكا  سكان  كان  البحرين  يف  اإلنسانية 

حضارتهم وديانتهم الخاصة.



البابطين: يظل للتكريم 
من وطني طعم آخر

سليمان الهويدي.. 
منارة ثقافية 
كويتية أضاءت 
الشعر الشعبي

  في »القرين« .. 
ورش فنية لكتابة السيناريو .. والرواية .. واخلط العربي

مهرجان القرين الثقافي الـ 26
08 - 25 يناير 2020

العدد الرابع - السبت 18 يناير 2020

الليلة احتفالية »شخصية المهرجان« وتكريم الحائزين على جوائز 

الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2019

أ. د. فتوح الخرتشالشاعر بدر بورسيلالفنان محمد املنصور



مهرجان القرين الثقافي الـ 26
2019ss 08 - 25 يناير 2020 8 - 25 يناير

2

أول قصيدة نظمتها في 
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 تصحيح وتنفيذ وطباعة: 
وحدة اإلنتاج بالمجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب 
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 تصوير: ميديا الين 

أبدى سعادته الختياره شخصية مهرجان »القرين«

شخصية المهرجان

حاوره: د.رشيف صالح

أحـد فرسـان الثقافـة العربيـة وأبـرز سـفراء دولـة 

العـامل. حمـل عـى عاتقـه نـر قيـم  الكويـت إىل 

الثقافيـة.  البابطـن  مؤسسـة  عـر  واملحبـة  السـام 

كـا كان صاحـب دور مؤثـر يف صـون الـراث العريب 

والحفـاظ عـى عيـون الشـعر العـريب وجمـع قصائد 

مئـات الشـعراء وإتاحتهـا يف طبعـات فخمـة مجانـا 

للقـراء والباحثـن. إضافـة إىل منـح وإطـاق الجوائـز 

لتشـجيع املبدعـن وإقامـة عـرات الـورش.

قـدم  مبـا  اإلحاطـة  املقدمـة  هـذه  يف  وتصعـب 

الشـاعر واألديـب عبـد العزيـز سـعود البابطـن مـن 

أجـل وطنـه الكويـت.. ومن أجـل أمتـه العربية.. بل 

مـن أجل اإلنسـانية جمعـاء.. عر عـرات املبادرات 

واملنـح التعليمية وإنشـاء عرات املـدارس والكرايس 

يحظـى  أن  طبيعيـا  فـكان  والتعليميـة..  اإلبداعيـة 

بالحفـاوة والتكريـم يف حلـه وترحالـه.

كـا كان طبيعيـا أن يقـع االختيـار عـى البابطـن 

ليكـون شـخصية مهرجـان القريـن الثقـايف يف دورتـه 

دولـة  عـادة  عـى  جريـا  والعريـن..  السادسـة 

والوفـاء  أبنائهـا  مـن  النابهـن  تكريـم  يف  الكويـت 

نهضتهـا. ورواد  مبدعيهـا  مـن  للكبـار 

وعـى هامش التكريم كان هذا الحوار مع الشـاعر 

واملثقف النبيل عبد العزيز سـعود البابطن:

بداية.. ماذا يعني لك التكريم من مهرجان »القرين«؟

الحمـد للـه كُرمـت مـن قبـل املغفـور لـه الشـيخ 

جابـر األحمـد وقلـدين صاحب السـمو الشـيخ صباح 

األحمـد ـ حفظـه اللـه ورعـاه ـ وسـام الكويـت مـن 

تكرميـا  اعترنـاه  مهـم  حفـل  يف  األوىل..  الدرجـة 

املجلـس  كرمنـي  كـا  الثقافيـة.  البابطـن  ملؤسسـة 

الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب يف العـام 2003 

كـا كرمـت مـن قبـل جامعـة الكويـت وتـم منحـي 

ومـع  سـنوات..  ثـاث  قبـل  الفخريـة  الدكتـوراه 

جامعـات  مـن  بـه  تكريـم حظيـت  بـكل  اعتـزازي 

عربيـة وأجنبيـة ومـن رؤسـاء دول عربيـة وأجنبيـة.. 

لكـن يظـل التكريم مـن وطني له طعـم آخر. وهذه 

التكرميـات متنحنـي الحافـز والدافـع الكبـر للعمـل 

مـن أجـل بلـدي.

بدأت قرض الشعر يف سن الصبا.. فبمن تأثرت؟

نحـو  وعمـري   1949 سـنة  نظمتهـا  قصيـدة  أول 

13 سـنة وكنـت يف البدايـة متأثـرا بالشـعر النبطـي 

خصوصـا شـعر القـايض ومحمـد بـن لعبـون وهـو 

عـم جـدي ألمـي. ثـم ركـزت عـى الشـعر الفصيـح 

خصوصـا جميـل بثينـة وعمر بن ربيعة وأبو القاسـم 

وكان  الرومانسـين.  الشـعراء  مـن  وغرهـم  الشـايب 

والـدي وأخـي عبـد اللطيـف يحرصان عـى تزويدي 

بدواويـن الشـعر وعمـري نحـو 11 سـنة.

الشعر والصبا

بكتابة  أعامل  رجل  اهتامم  من  يستغرب  البعض 

الشعر؟

كـا ذكـرت.. عاقتي بالشـعر منذ الصبـا.. ونرت 

األمـر..  غرابـة يف  أرى  دواويـن.. وال  ثاثـة  بالفعـل 

فكثـر من الشـعراء كانـوا أصحاب مهـن ال عاقة لها 

بالشـعر.. فالصاحـب بن عبـاد كان وزيـرا والبارودي 

طبيبـا.  كان  ناجـي  وإبراهيـم  حكومـة  رئيـس  كان 

وال  اإلنسـاَن  اللـه  مينحهـا  اللـه  مـن  هبـة  فالشـعر 

عاقـة لهـا باملهنـة التـي تخصص فيهـا. وليـس غريبا 

أن يكـون اإلنسـان رجـل أعـال ويكتـب الشـعر.

رغم أنك تأثرت بالشعر النبطي ونظمته مل تستمر 

البابطين: يظل للتكريم

من وطني طعم آخر
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فيه؟

نظمـت يف البدايـات بعض الشـعر النبطي.. لكنني 

تخليـت عنه نهائيـا بعد ذلك. واكتفيـت بالفصحى.

والثقافة  بالشعر  اهتاممك  بني  ما  توازن  كيف 

وعملك يف التجارة؟

لسـت أول مـن يهتـم بالشـعر والتجـارة يف الوقت 

أصبحـت  الهبـة  هـذه  اللـه  منحنـا  طاملـا  نفسـه.. 

أمارسـها بحسـب قـدرايت وأحـاول تطويرهـا. ولـكل 

غـرض مجالـه الخـاص.

املؤسسة

كيف اتسع حلم مؤسسة البابطني الثقافية؟

دامئـا الركـود يف أي عمـل ثقـايف أو تجـاري يـؤدي 

إىل مـوت هـذا املـروع. ونحـن منـذ العـام 1989 

وكل عـام نطـور ومـا يف عـام يشـبه العـام السـابق.. 

واسـتطعنا أن نصـل باملؤسسـة إىل الفضـاء العاملـي 

واإلنسـاين. وكل مجـال انطلقنـا فيـه مازلنـا نواصـل 

العطـاء فيـه سـواء الشـعر أو الجائـزة أو املكتبـة أو 

حـوار الحضـارات.

إىل أي مدى تشعر بالرضا عام أنجزته؟

أو مثقـف  قـارئ  أي  أنـا سـعيد جـدا ويسـتطيع 

عـريب أن يـرى بنفسـه مـا قدمناه طـوال ثاثـن عاما 

للثقافـة العربيـة واإلنسـانية ويـرى التطور والتوسـع 

يف املجـاالت التـي نقوم بها. ونحن كمؤسسـة نشـعر 

بالرضـا عـا قدمنا.

هل هناك أحالم جديدة؟

الطمـوح ال حـد له ومـازال يتسـع.. وطموحنا كبر 

يف القيـام بأعـال جليلـة وال أدل عى ذلـك ما قمنا 

بـه أخـرا مـن الركيـز عـى ثقافة السـام وأن نشـعر 

العـامل بأهميتـه والخـروج مـن دائـرة الحـروب التي 

وقعـت علينـا نحـن العـرب.. فنحـن ال نعتـدي عـى 

أحـد ونرغـب يف نـر قيـم التسـامح والتآخي.

الشعر والسالم

معالجة  عىل  الثقافة  بقدرة  تؤمنون  مدى  أي  إىل 

ملفات الحروب واإلرهاب؟

خالهـا  مـن  نسـعى  التـي  األدوات  إحـدى  هـي  ـ 

إلطفـاء الحـروب والقضـاء عـى اإلرهـاب.. عـى األقـل 

حتـى يشـعر العـامل بأننـا كعـرب لسـنا طـاب عنـف 

ولسـنا طـاب حـروب وإمنـا نسـعى للسـام العـادل.. 

وأعني السـام العـادل للجميع.. وليـس إلرسائيل فقط.

برأيكم.. ما الذي ينقص الحركة الثقافية يف الكويت 

أمنـاء هـذه املؤسسـة وعندما كلفتنـي حكومة بلدي 

مؤسسـة  زيـارة  عـى  حرصـت  الكويـت  يف  مبهمـة 

البابطـن يك أقـول لكـم: شـكرا.. وأعـر عـن امتنـاين 

لعبـد العزيز سـعود البابطـن.. وأيضـا ذهبنا مجلس 

أمنـاء املؤسسـة لصـاة الجمعة يف أذربيجـان وطلب 

اإلمـام مـن د.خالـد املذكـور أن يؤمنا.. وبعـد الصاة 

أخرنـا اإلمـام أنه تعلم اللغة العربية بفضل مؤسسـة 

البابطـن وقـال إنه أصبح وكيـل وزارة الخارجية لكن 

الحكومـة تكلفـه بـأداء خطبـة الجمعـة.

شخصيات ال تنىس أثرها يف نفسك؟

والـدي وأخـي عبـد اللطيـف ألنهـم مل يبخلـوا عيل 

بقصائـد الشـعر العـريب. كا أشـعر بأن كل الشـعراء 

العـرب لهـم فضـل عـيّل.. وكل املثقفـن العـرب لهم 

فضـل عيّل.. وكثـرا ما نكلف املثقفـن العرب بجهود 

كثـرة فيؤدونهـا بـا مقابل إميانا منهم بأن مؤسسـتنا 

تقـدم خدمـات حقيقيـة للثقافة العربيـة ولدينا اآلن 

أكـر مـن أربعائـة إصـدار نوزعهـا مجانـا للمهتمن 

والباحثـن وكذلـك للجامعات واألنديـة األدبية.

دور إنساين

عبد العزيز سعود البابطني.. اإلنسان.. ماذا تقول؟

أكـر  تشـييد  يف  نجحنـا  اإلنسـانية  الناحيـة  مـن 

األوسـط  والـرق  الكويـت  للحـروق يف  مستشـفى 

وأطلقنـا عليـه اسـم الوالـد رحمـة اللـه عليـه. أقمنا 

للـزواج واملناسـبات  السـعودية أكـر مـن صالـة  يف 

االجتاعيـة.. بنينـا عرات املـدارس يف مختلف دول 

الوطـن العـريب والـدول اإلسـامية منها أربـع مدارس 

ثانويـة كبـرة يف مـر وكذلـك يف املغـرب وتونـس 

والجزائـر.. وأيضـا نـدرّس آالف الطـاب عى حسـابنا 

يف جامعـات عـدة يف أوروبـا ويف أمريـكا.

ويف العامل العريب؟

مـا أحـب كلمـة »العـامل العـريب«.. ألنها تعنـي أننا 

أو  العـريب«  متفرقـون.. وأفضـل أن نقـول »الوطـن 

»األمـة العربيـة«.. وأرى أن مـا ينقصنـا هـو الوعي.. 

وأن نسـعى إىل تطويـر وعـي أوالدنا يف املـدارس وأن 

تُغـرس يف نفوسـهم قيـم السـام والتعايـش.

هذا ينقلنا إىل الجهد الكبري الذي قامت به مؤسسة 

لثقافة  مدرسية  مناهج  لوضع  الثقافية  البابطني 

السالم؟

مائتـي  مـع  التواصـل  يف  نجحنـا  للـه  الحمـد 

أوروبـا  يف  السـام  مناهـج  إليهـم  أدخلنـا  جامعـة 

والعـامل العـريب.. ونسـعى بـكل قدراتنـا للتواصل مع 

الحكومـات املختلفـة.. ورضورة إدخـال هذه املناهج 

وإيصالهـا إىل رجـال التعليـم.. وحققنـا نجاحـا طيبـا 

اآلن. إىل حـد 

ذكرى طيبة

كلامت  مثة  الرسمي..  التكريم  صور  عن  بعيدا 

وذكريات طيبة ال تنساها؟

ـ أذكـر أننـي يف أحـد األيـام كنـت أسـر يف إحـدى 

املذكـور  د.خالـد  مـع  السـوفييتي..  االتحـاد  دول 

عبـد  وصـايف  اللـه  رحمـه  املحـارب  اللـه  ود.عبـد 

العزيـز املطـوع ود.أنـور اليحيـى.. والتقينـا بخمـس 

ال  وهـم  بطاقـة  العربيـة  يتحدثـون  شـخصيات 

يعرفـون مـن نحـن.. وظلوا يشـكرون يف الكويت ويف 

مؤسسـة البابطـن التـي سـاعدتهم يف تعلـم العربية. 

الـوزراء مـن داغسـتان  ويف مـرة أخـرى زارين أحـد 

بفضـل  الدكتـوراه  عـى  حصلـت  إننـي  يل  وقـال 

بعثـة البابطـن وتعلمـت بدعمهـا لثاثـة عـر عاما 

وأصبحـت وزيـرا وأنـا ال أعـرف أحـدا مـن مجلـس 

نشرت ثالثة دواوين وال أرى غرابة 

في كوني شاعرا ورجل أعمال

استطعنا أن نصل بمؤسسة 

البابطين إلى الفضاء العالمي 

واإلنساني

البابطني متحدثا لنرشة القرين
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حصولي على الجائزة 
ليس تقديرا لي فقط 

ولكن لجميع العاملين 
في الوسط الفني 

تشكل الدورة الحالية
لـ »القرين« أهمية خاصة 

لي ولن أنساها أبدا

محمد المنصور: »التقديرية« 

أعطتني حافزا لتقديم األفضل دائما

ه الشكر للمجلس الوطني على جهوده الجبارة إلثراء الساحة الفنية والثقافية  وجَّ

جوائز الدولة

كتب: عبدالحميد الخطيب

عـن  املنصـور  محمـد  القديـر  الفنـان  عـر 

الـدورة  جائـزة  عـى  بالحصـول  سـعادته 

الجائـزة تعطيـه داللـة  التقديريـة، مؤكـدا أن 

مـن  بأبنائهـا  تهتـم  الدولـة  أن  عـى  واضحـة 

املبدعـن يف كافـة املجـاالت، مشـددا عـى أن 

هـذا التقديـر يعطيـه حافزا للمواصلـة وتقديم 

املجتمـع  وعـي  يف  يصـب  مبـا  دامئـا  األفضـل 

ورقيـه.

صورة حضارية

الجائـزة  عـى  حصولـه  أن  املنصـور  وأكـد 

ليـس تقديـرا لـه فقـط ولكـن لجميـع العاملن 

أن  إىل  الكويـت، مشـرا  الفنـي يف  الوسـط  يف 

الجميـع لديهـم الشـغف الفني  نفسـه إلظهار 

صـورة الكويـت الحضاريـة أمام العـامل، موجها 

الوطنـي  وللمجلـس  اإلعـام  لـوزارة  الشـكر 

جهودهـا  عـى  واآلداب  والفنـون  للثقافـة 

الجبـارة إلثـراء السـاحة الكويتيـة بالعديـد من 

والثقافيـة عـى  الفنيـة  واألنشـطة  الفعاليـات 

مـدار العـام.

أهمية خاصة

وعـن مهرجـان القريـن الــ 26 تحديـدا، قال 

املنصـور: نظـرا إىل أن تكرميـي بجائـزة الدولـة 

سـيكون  حفـل  خـال  مـن  سـيتم  التقديريـة 

لـذا  العـام،  هـذا  املهرجـان  أنشـطة  ضمـن 

تشـكل الـدورة الحاليـة أهميـة خاصـة يل ولن 

الفعاليـات  أبـدا، فضـا عـى جـدول  أنسـاها 

الـذي اطلعت عليـه ووجدته متكاما ومناسـبا 

دامئـا،  ننتظـره  مـا  وهـذا  األذواق،  لجميـع 

وتـريض  بعنايـة  مختـارة  تكـون  مهرجانـات 

جميـع األذواق، متمنيـا للقامئن عـى املهرجان 

والنجـاح. التوفيـق  دوام 

محمد املنصور في سطور
< حاصـل عـى دبلـوم املوسـيقى مـن 

معهـد املعلمـن يف العـام 1969.
< تخصـص يف اإلعـداد واإلخـراج من 
معهـد »سـيدو« يف إنجلـرا يف العـام 

.1971
< حصـل عى شـهادة البكالوريوس 
للفنـون  العـايل  »املعهـد  مـن 
العـام  يف  الكويـت  يف  املرسحيـة« 

.1972
< حصـل عـى شـهادة املاجسـتر 
يف  الفنـون«  »أكادمييـة  مـن 

.1995 العـام  يف  القاهـرة 
< خـاض التمثيـل يف أفـام عـدة 
اللحـم«،  تـأكل  ال  »ذئـاب  مثـل 

و»هـروب«. و»القادسـية« 
مـن  العديـد  تقديـم  تـوىل   >
الرامـج التلفزيونيـة، عـى غرار 
»هذه مهنتـي«، و»صباح الخر 

يـا كويـت«، و»تـو الليـل«.
خـال  مـن  كانـت  شـهرته   >
واملـرسح  الصغـرة  الشاشـة 
أكـر  بطولـة  يف  شـارك  حيـث 
من 40 مسلسـا و20 مرسحية.

< أبـرز املسلسـات التـي شـارك 
فيها: »الوريـث«، و»القرار األخر«، 
و»دروب الشـك«، و»القـدر املحتوم« 
و»زوارة الخميـس«. كا شـارك خـال العام 
2018 يف مسلسـيل »روتـن« و»محطة انتظار«.
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جوائز الدولة

بدر بورسلي: الجائزة تمثل لي 

الكثير كونها باسم الكويت

أبدى سعادته بالحصول عليها ووجه الشكر إلى »المجلس الوطني«

أكـد الشـاعر الغنـايئ بـدر بورسـيل أن حصولـه عـى 

جائـزة الدولـة التقديريـة يف مجـال الفنـون التشـكيلية 

واملرسحيـة واملوسـيقية ميثـل لـه الكثـر كونهـا باسـم 

الكويـت، وقـال: الكويـت تسـتاهل، ومهـا أعطيناهـا 

يظـل يف حقهـا قليل، سـنظل نبحر يف حـب هذه األرض 

ونبـذل مـن أجلهـا حتـى نفسـنا األخر.

وتابـع بورسـيل: أسـعدين كثـرا أن أحـوز رشف فـوزي 

بهـذه الجائـزة مـع الفنـان محمـد املنصـور واألكادميية 

األحبـة  جميـع  إىل  بالشـكر  وأتوجـه  الخـرش،  فتـوح 

والزمـاء الذيـن فرحـوا لفـوزي وأسـعدوين بكلاتهـم 

الرقيقـة.

بادرة جميلة

اإلعـام  وزارة  عـر  لنـا  الدولـة  تكريـم  وأكمـل: 

بـادرة  واآلداب،  والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  واملجلـس 

الجـري،  محمـد  للوزيـر  بالشـكر  وأتقـدم  جميلـة، 

الجليـل، عـى  العبـد  كامـل  للمجلـس  العـام  واألمـن 

الجهـود الكبـرة التـي يبذالنهـا إلثـراء الحركـة الفنيـة 

والثقافيـة يف الكويـت، مشـرا إىل أنه اطلـع عى جدول 

أنشـطة مهرجـان القريـن الثقايف الــ 26 ووجده متنوعا 

االذواق. جميـع  ويناسـب 

اللجنة العليا

واآلداب  والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  املجلـس  وكان 

قـد أعلـن أسـاء الفائزيـن بجوائـز الدولـة التقديريـة 

والتشـجيعية للعـام 2019، بعـد اعتادهـا يف اجتـاع 

اللجنـة العليـا لجوائـز الدولـة الـذي عقد برئاسـة وزير 

اإلعـام ووزير الدولة لشـؤون الشـباب ورئيس املجلس 

الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب محمـد الجـري.

بورسـيل،  بـدر  الشـاعر  إن  بيانـه  املجلـس يف  وقـال 

والفنـان محمد املنصـور فازا بجائزيت الدولـة التقديرية 

واملوسـيقية  واملرسحيـة  التشـكيلية  الفنـون  يف مجـال 

وإن أ. د. فتـوح عبـد املحسـن الخـرش فـازت بجائـزة 

الدولـة التقديريـة يف مجـال العلـوم االجتاعيـة.

يف  أسسـت  التقديريـة  الدولـة  جائـزة  أن  يذكـر 

العـام 2000، ومتنـح كل فائـز درعـا وميداليـة خاصـة 

ومبلـغ 20 ألـف دينـار، أمـا جائـزة الدولة التشـجيعية، 

العـام 1988، ويتـم خالهـا  فبـدأت دورتهـا االوىل يف 

منـح الفائزيـن بهـا مجسـا تذكاريـا للجائـزة وشـهادة 

تقديريـة ومبلغـا ماليـا قـدره 10 آالف دينـار.
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تفاجأت بالجائزة... 
حيث كنت بين أبحاثي 
وهدفي إرضاء نفسي 

وذاتي وبلدي

الشكر لزوجي د. عبدالعزيز المنصور
لدوره الكبير في تميزي في حياتي العملية

د. فتوح الخترش: فرحتي 

بالجائزة التقديرية ال توصف

اعتبرتها تقديراً لحصيلة العمر واإلنتاج العلمي والمجهود الذي بذلته

الفائـزة  الخـرش  املحسـن  عبـد  فتـوح  د.  أ.  أكـدت 

بجائـزة الدولـة التقديريـة يف مجـال العلـوم االجتاعيـة 

أن فرحتهـا ال توصـف بتقديـر الدولـة لها، وقالـت: قلبي 

ينبـض بالفرحـة الكبرة بهـذه الجائزة التي تعتـر تقديرا 

لحصيلـة العمـر واإلنتـاج العلمـي واملجهـود الـذي بـذل 

طـوال السـنوات املاضيـة لنصـل إىل هـذه املرحلـة.

الدولـة فهـذا يشء آخـر،  وأضافـت: كـون أن تكرمنـا 

وهنـا أشـكر املجلـس الوطني للثقافـة والفنـون واآلداب 

وعـى رأسـه وزيـر اإلعـام محمـد الجـري واألمـن العام 

كامـل  واآلداب  والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  للمجلـس 

العبدالجليـل ود. عيـى األنصـاري وجميـع العاملـن يف 

املجلـس واللجـان القامئـة عـى الجائـزة عى مـا يبذلونه 

من جهود واضحة لتشـجيع الثقافـة والفنون يف الكويت.

بتشـجيع  شـعوري  أصـف  أن  أسـتطيع  ال  وأردفـت: 

الدولـة لنـا، فهـو تشـجيع يعطـي حافـزا للجميـع لـي 

يعملـوا بجـد واجتهـاد، خصوصا الباحثـن الذين يعملون 

يف صمـت مـن صميـم القلب بعيدا عن اإلعـام والتفاخر 

والتباهـي، ليجـدوا تقديـرا كل يف مجالـه، فهـذا بالتأكيـد 

يعطيهـم دافعـا ورغبة دامئة يف التميـز، ويعني أن الدولة 

ترعـى جميـع أبنائها وتشـجعهم.

فلـم  بالجائـزة،  تفاجـأت  لقـد  الخـرش:  واسـتطردت 

يخطـر ببـايل أو أفكـر يف يوم مـن األيام أن أحصـل عليها، 

أنـا كنـت بـن أبحـايث هـديف إرضـاء نفـي وذايت وبلدي، 

التـي  الكويـت  جامعـة  علمـي يف  منـاخ  وسـط  وذلـك 

لوالهـا ولـوال أسـاتذيت الذيـن شـجعوين وأعطـوين الدافع 

للعمـل يف البحـث العلمـي ملـا وصلت إىل هـذه الدرجة.

وتابعـت: قسـم التاريـخ يف جامعـة الكويت وأسـاتذتنا 

الذيـن درسـوا لنـا لهـم فضـل كبـر علينـا يف االسـتمرار، 

الجديـدة«  »الدمـاء  للشـباب  هـي  الجائـزة  أن  وأرى 

لتعطيهـم حافـزا للعمـل، فالشـباب أمل البلـد، ولدينا يف 

قسـم التاريـخ يعملـون يف صمـت وبحـب ورغبـة قويـة 

يف التفـوق.

وختمـت الخـرش بتوجيـه الشـكر لوالديهـا رحمهـا 

اللـه لتشـجيعها لهـا للتفـوق الدائـم، ووصلـت الشـكر 

لزوجهـا د. عبدالعزيـز املنصـور ودوره الكبر يف متيزها يف 

حياتهـا العمليـة والعلميـة، كـا وجهـت الشـكر ألبنائهـا 

لجميـع  وكـررت شـكرها  باسـتمرار،  يشـجعونها  الذيـن 

العاملـن باملجلـس الوطنـي والقامئـن عـى الجائـزة عى 

جهودهـم يف إثـراء الحركة الفنيـة والثقافيـة يف الكويت.

جوائز الدولة
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استمر لمدة ثالثة أيام في مجمع بروميناد

إقبال جماهيري كبير يشهده
معرض إصدارات المجلس الوطني الثاني

المرزوق: الكويت منذ تأسيسها كدولة 
حديثة وهي منارة ثقافية 

معرض الكتاب

كتبت: فرح الشاميل
للثقافة  الوطني  املجلس  إلصدارات  الثاين  املعرض  افتتاح  شهد 
والفنون واآلداب والذي أقيم يوم الخميس املايض واستمر ملدة ثالثة 
أيام يف مجمع بروميناد ضمن أنشطة وفعاليات مهرجان القرين الثقايف 

الـ 26 إقباال كبريا من زوار املجمع.
املكتبات  إدارة  ومدير  والتوزيع  النرش  إدارة  مدير  االفتتاح  حرض 
من  مجموعة  املعرض  وتضمن  املرزوق،  سعود  عبدالعزيز  العامة 
الثقافة  املعرفة،  عامل  الفكر،  عامل  وهي:  الوطني  املجلس  إصدارات 

العاملية، املرسح العاملي، وجريدة الفنون.
الكويت  تاريخ  يف  وكتب  دراسات  مجموعة  املعرض  تضمن  كام 
مثل كتاب »تاريخ وشخصيات من قرية املقوع« تأليف وإعداد حامد 
محمد مرشد الشمري، و»موسوعة من تراث الكويت« للدكتور حسن 
أشكناين، وكتاب »الربض املقدس يف الفرتة الهلنستية املبكرة مع ملحق 
النقوش الكتابية« تأليف كريستيان جيبيسني، وكتاب »محطات يف تاريخ 
وكتاب  جامل،  عبدالهادي  محمد  إعداد  الكويت«  يف  والنقود  العملة 
يعقوب  للدكتور  الخامس«  األول إىل صباح  الكويت من صباح  »دولة 
الغنيم، وكتاب »الكويت يف الصحف الربيطانية خالل قرنني من الزمن 
املعرض مجموعة  قدم يف  للباحث عيىس دشتي، كام   »1965 -  1846
من الكتب التشجيعية التي يدعمها املجلس الوطني لعدد من املؤلفني 
»الضحية   رواية  مثل  الرواية  مجال  منها  مجاالت  عدة  ويف  الكويتيني 
الرباح،  للكاتبة  ليىل  املنسية«، ورواية »قطعة قامش وقصص أخرى« 
عبد  تأليف  املريخ«  يف  »حب  ورواية  العمريي،  لعمر  »فقد«  ورواية 
للكاتب  إيرلهوف«  بحرية  عىل  »كريس  ورواية  الخرض،  خرض  اللطيف 
أحمد مبارك الربييك، ورواية »قصص انستجرام« لباسمة العنزي، وأيضا 
مجموعة  قصصية  »خشوع الفراق« للكاتبة طيف العبدان، ومجموعة 
لسامل  القمر«  رثاء  و»شعر  العتيبي،  أبورقبة  لبدر  »تجاعيد«   قصصية 

عباس خدادة .
ويف مجال الطفولة، قدمت مجموعة قصصية وكتبا تعليمية للطفل 
محمد  ونادين  الوزان  وباسمة  مندين  هبة  منهم:  متخصصني  لكتّاب 

عبدالهادي جامل.

أسعار رمزية
العامة  املكتبات  إدارة  ومدير  والتوزيع  النرش  إدارة  مدير  وقال 
عبدالعزيز املرزوق:  إن الهدف من إقامة املعارض املتنقلة هو  التعريف 
عن إصدارات املجلس الوطني املتنوعة وتقدميها  للمواطنني واملقيمني 
بأسعار رمزية، واملجلس الوطني مستمر بإصدارها منذ سنوات وكونت 
إرثا ثقافيا ومعرفيا نفتخر به يف دولة الكويت، باإلضافة إىل اإلصدارات 
الخاصة الذي بدأنا بها منذ سنوات، وهي يف الغالب تتحدث عن دولة 
الكويت وجوانب متعددة من تاريخ الكويت، كذلك حرصنا أن نقدم يف 
معارضنا مجموعة مختارة من كتب املؤلفني الكويتيني، فاملجلس الوطني 

حريص عىل دعم املواطن الكويتي واملساهمة يف انتشار مؤلفاته.
وأضاف املرزوق: إن دولة الكويت منذ تأسيسها كدولة حديثة وهي 
منارة ثقافية لها دور مميز وكبري يف املشهد الثقايف العريب وهي ساهمت 
يف تشكيل الوعي الثقايف وتكوين الفكر العريب، حيث نجد أن أي مكتبة 

عربية ال تخلو من إصدارات املجلس الوطني الثقافية واملعرفية.

الهدف من إقامة المعارض المتنقلة هو التعريف 
بإصدارات المجلس الوطني وتقديمها بأسعار رمزية
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عبداهلل التركماني: 
فرحتي مضاعفة 

كوني جزءًا من 
مجموعة أسماء لها 

نتاجاتها المهمة

د. عايد الجريد: سعيد 
لحصولي على الجائزة 

لكتاب يتحدث عن تاريخ 
الكويت في مقاطعة 

الكيان الصهيوني

خالد المفيدي: كم 
تمنيت أن يكون أبي 
معي بهذه اللحظة 

كي يفخر بابنه وأحد 
تالميذه

د. نجمة إدريس: 
»المجلس الوطني« 

يمثل واجهة حضارية 
للقوى الناعمة

استطالع

ثمنوا االهتمام الكبير من الدولة بأبنائها من المبدعين في كل المجاالت

الفائزون بجائزة الدولة التشجيعية: 

شكًرا لوطننا الكويت على هذا التقدير 
كتب: عبدالحميد الخطيب

الدولة  بجائزة  الفائزين  من  عدد  عربَّ 
من  الكبري  باالهتامم  سعادتهم  عن  التشجيعية 
الدولة باملبدعني والبارعني كل يف مجاله، مؤكدين 
أن هذا التقدير يدفعهم إىل بذل مزيد من الجهد 

من اجل االستمرار ورفع اسم الكويت عاليا.
الحائزة  إدريس  نجمة  د.  قالت  البداية،  يف 
عملها  عن  العربية  اللغة  إىل  الرتجمة  جائزة 
الوطني  املجلس  بصرييت«:  أنارت  التي  »الجلطة 
واجهة  شك  وال  ميثل  واآلداب  والفنون  للثقافة 
حضارية للقوى الناعمة، إذ تظل الثقافة اإلبداعية 
بتفريعاتها هي املعادل اإلنساين الذي يقف يف وجه 
اآلخذة  الكراهية  ونزعات  والرصاعات  الحروب 
يف التمدد يف عامل اليوم، ونتمنى أن يظل مشعل 
واألجمل  األنصع  الوجه  هو  والفنون  اآلداب 
وشخصيتها  نفسها  تقدم  تظل  وأن  للكويت 

االعتبارية للعامل من خالل هذه النافذة الباهرة.
يف  الجائزة  أهمية  تكمن  إدريس:  وتابعت 
الكفيلة  الجهود  وتتبنى  باإلبداع  تعّرف  كونها 
بإثراء حياتنا الثقافية، كذلك تتيح التواصل الخالق 
مجال  يف  بها  وفوزي  التلقي،  عملية  من  وتعزز 
من  الرتجمة  تكون  أن  البدء  أسعدين يف  الرتجمة 
ضمن حقول الجائزة، ملا لها من أثر يف التناص مع 
العامل ونقل تجاربهم اإلنسانية، والكتاب  ثقافات 
الفائز ينقل تجربة إنسانية نادرة تستحق الرتجمة 
للمؤلفة  مني  كبرية  قلبية  فتحية  واالحتفاء، 
أغنتني  ألنها  تيلور  بولتي  جيل  د.  األمريكية 

وعلّمتني وألهمتني.

الحرية
من جهته، قال الفنان فواز الدويش الفائز بجائزة 
الخزف( عن   - الحفر   – )النحت  التشكيلية  الفنون 
ودافع  عىل صدري  وسام  الجائزة  »الحرية«:  عمله 
بها  فزت  وقد  عاليا،  الكويت  اسم  ورفع  للمواصلة 
الوطني  املجلس  أشكر  أن  بد  ال  وهنا  مثابرة،  بعد 
ممثال باألمني العام كامل العبدالجليل وكل من وراء 

هذه الجائزة ألنهم ما قرصوا واختاروين.
»الحرية«  عمل  عن  فزت  الدويش:  وأضاف 
لإلنسان  الجديدة  االنطالقة  عن  يتحدث  والذي 
يف  اآلن  أنا  مستدركا:  مختلفة،  بيئات  مع  وتعايشه 
بأعامل  لالستمرار  قوية  رغبة  ولدي  املنافسة،  قمة 

متميزة.

بداية ودفعة
الفائز  الفرج  حمدان  سعد  الفنان  قال  فيام 
بجائزة الفنون التشكيلية )النحت - الحفر - الخزف( 
قرصت،  ما  دولتنا  والواقعية«:  »الحداثة  عمله  عن 
وكل الشكر لوزارة اإلعالم واملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب عىل هذا التقدير، مؤكدا أن الجائزة 
مجرد بداية ودفعة قوية لالستمرار، مستدركا: الفوز 
بالجائزة مسؤولية نتمنى أن نكون عىل قدرها وأن 

نرفع اسم وطننا عاليا يف كل مكان.

تكريم للجميع
أن  فأكد  الرتكامين  عبدالله  واملخرج  الفنان  أما 
فوزه بجائزة الدولة التشجيعية عن دوره يف مرسحية 
»صدى الصمت« له أثره الكبري يف نفسه، مشريا إىل 

املرسحية،  فريق  لجميع  تكرميا  الجائزة  يعترب  أنه 
وقال: ال يشء يساوي أن يحصل اإلنسان عىل جائزة 
هو  التشجيعية  الدولة  بجائزة  وفوزي  وطنه،  من 

دليل عىل تقدير وطننا ملا نقدم من أعامل هادفة.
جزءا  كوين  مضاعفة  فرحتي  الرتكامين:  وأردف 
يف  كل  املهمة  نتاجاتها  لها  أسامء  مجموعة  من 
االستمرارية  إىل  وتدفعنا  تشجعنا،  فالجائزة  مجاله، 
أجل  من  أقوى  طاقة  منا  للفرد  وتجعل  العمل،  يف 

اإلبداع والتميز.

نصف مرحلة العطاء
الفائزة  املتعب  راقية  املخرجة  قالت  بدورها، 
التلفزيوين  الفيلم  عن  التلفزيوين  اإلخراج  بجائزة 
التشجيعية  بالجائزة  أفوز  أن  الكويت«:  »روح 
فهذا يشء كبري بالنسبة يل، ودافع نحتاجه من فرتة 
وشخصيا  وعملنا،  حياتنا  منظومة  من  يغري  ألخرى 
أبلغني  ومنذ  عطايئ،  مرحلة  نصف  يف  نفيس  أعترب 
وزير اإلعالم بالفوز بـ »التشجيعية« وأنا كيل نشاط 
الشكر  موجهة  املزيد،  بلدي  أعطي  أن  يف  ورغبة 
كامل  العام  ولألمني  الجربي  محمد  اإلعالم  لوزير 

العبدالجليل لتشجيعهام لكل الطاقات الكويتية.

مفاجأة
بجائزة  الفائز  العويض  قال عيل حسني  يف حني 
العلوم السياسية عن عمله »الحركة الوطنية الكويتية 
والعدوان الثاليث عىل مرص«: الجائزة كانت مفاجأة 
بالنسبة يل، وسعدت بها جدا، خصوصا أنها تعطيني 
دافعا ليك أواصل الكتابة يف سلسلة إصدارايت بعنوان 
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فيصل مبارك الحبيني: 
الجوائز ليست غايتنا 
لكن أن تأتي الجائزة 

من الدولة فهذا دافع 
قوي

راقية المتعب: أن أفوز 
بالجائزة التشجيعية 

فهذا شيء كبير 
ودافع نحتاجه من 

فترة ألخرى

الباذر: شعرت أن الوطن 
كرمني على جهودي 

فواز الدويش: عملي 
»الحرية« يتحدث عن 

االنطالقة الجديدة 
لإلنسان وتعايشه

مع بيئات مختلفة

العوضي: الجائزة 
تعطيني دافًعا 

لمواصلة الكتابة

سعد الحمدان: دولتنا 
ما قّصرت وكل 

الشكر لوزارة اإلعالم 
والمجلس الوطني

أحمد الحليل: الجائزة 
تعتبر دافًعا له من 

أجل مواصلة العطاء 
والبذل الذي يقدمه 

من أجل المسرح
والتي  وسياسية«  تاريخية  »قراءات 
الوطنية  »الحركة  إصداري  تحتها  يأيت 
الثاليث عىل مرص«  والعدوان  الكويتية 

الذي فزت عنه بالجائزة.
السلسلة  فكرة  العويض:  وأضاف 
يف  الكويتي  املجتمع  دور  معرفة  هي 
التاريخية املهمة يف املنطقة،  األحداث 
وأتوجه بالشكر لوزير اإلعالم واألمني 
من  ولجميع  الوطني  للمجلس  العام 

يقف وراء هذه الجائزة املرموقة.

دافع قوي
الفائز  الحبيني  مبارك  فيصل  أما 
القصرية عن مجموعته  القصة  بجائزة 
األخرية«،  األزمة  »أبناء  القصصية 
يقدم  أن  دامئا  يحب  الشباب  فقال: 
والجوائز  عظيمة،  وفنية  أدبية  أعامال 
تأيت  أن  لكن  غايتهم،  ليست  غالبا 
قوي  دافع  فهذا  الدولة  من  الجائزة 
لهم ودليل عىل أن هناك من يقدر ما 
يقومون به من أجل وطنهم، مؤكدا أن 
فوزه بالجائزة التشجيعية مصدر فخر 
وسعادة له ويجعله أكرث تصميام عىل 

املواصلة يف طريقه الذي اختاره.

مكانة كبرية
الحائز  الجريد  عايد  د.  قال  بينام 
واآلثارية  التاريخية  الدراسات  جائزة 
الكويت  لدولة  الشعبية  واملأثورات 
الكيان  ومقاطعة  »الكويت  عمله  عن 
لها  تأكيد  بكل  الجائزة  الصهيوين«: 
مكانة كبرية عندي وعن جميع الباحثني 
يف الكويت، خصوصا أنها تعطي دافعا 
بشكل  والعمل  لالستمرار  جميعا  لنا 
هو  سعادة  أكرث  يجعلني  وما  أكرب، 
أنني حصلت عليها مع كتاب يتحدث 
الرائدة  وتجربتها  الكويت  تاريخ  عن 

يف مقاطعة الكيان الصهيوين يف جميع 
مثال  الكويت  أن  وكيف  الجوانب، 
الصهيونية  املشاريع  يحتذى يف إفشال 
يف ظل الدعوات املتزايدة للتطبيع مع 

هذا الكيان.

رصخة الفرح
من جانبه، قال محمد خرض محمد 
الباذر الحاصل عىل جائزة أدب الطفل 
عن قصة »صغار عىل الحرب«: علمت 
الباكر  الصباح  يف  بالجائزة  بفوزي 
فقفزت  الرسير  عىل  مازلت  حينها 
مطلقا رصخة الفرح وركضت يف أرجاء 
املنزل وعانقت الجميع وهنأتهم بهذا 
عائلتي  لكل  فوزا  أعتربه  الذي  الفوز 
نفيس  أمتالك  مل  طويال،  ساندتني  التي 
عن التعبري بقمة فرحي، رغم أن هذه 
بها  أفوز  التي  األوىل  الجائزة  ليست 
لكنها بكل تأكيد األهم واألكرب، شعرت 
أن الوطن كرمني عىل جهودي وزادت 

ثقتي بنوعية الفن الذي اكتبه.
وتابع الباذر: الجائزة جعلت اسمي 
الكتّاب  كبار  ألسامء  ومقاربا  مقارنا 
واألدباء الذين كنت أطمح للوصول إىل 
درجة من درجات نجاحهم، وبالتأكيد 
زادت من قاعدة قرايئ، ألن الكل يعلم 
أن جائزة الدولة ال ميكن املحاباة فيها، 

فال يفوز إال من هو األجدر بالفوز.
أضافت  الجائزة  بالتأكيد  وأكمل: 
أن  ويجب  كبرية  مسؤولية  ليثقل 
قضية  وكل  اكتبه،  حرف  كل  أراعي 
أن  يجب  الجائزة  بعد  فأنا  اطرحها، 
أشمل.  بشكل  لإلنسان  موجهة  تكون 
أن  يجب  إذ  الخوف،  يل  وأضافت 
أواكب كل تطور وتحديث من املمكن 
أي يجذب الجيل الجديد الذي أصبحت 

قراءة الكتب تبتعد عنه شيئا فشيئا.

تشجيع الطاقات
خالد  واملخرج  الفنان  وقال 
املفيدي: اللهم لك الحمد والشكر عىل 
يف  التشجيعية  الدولة  بجائزة  فوزي 
مجال اإلخراج اإلذاعي، وأشكر كل من 
ساندي وكان إىل جانبي، وأشكر وزارة 
محمد  اإلعالم  بوزير  متمثلة  اإلعالم 
الكويت  دولة  وإذاعة  املحرتم  الجربي 
والفنون  للثقافة  الوطني  واملجلس 
الكويت  الحبيبة  ودولتنا  واآلداب 
قائد  األمري  السمو  صاحب  ووالدنا 
اإلنسانية الشيخ صباح األحمد حفظه 
الله ورعاه عىل دعم وتشجيع الطاقات 
الفّعالة وإبراز دور ورسالة الفن بشكل 
الكويت وشعبها  اللهم احفظ  خاص... 

وأمريها من كل مكروه.
أن  اللحظة  بهذه  أحب  وأضاف: 
أبجديات  علمني  من  عىل  أترحم 
العمل اإلذاعي ومن حببني فيه، والدي 
الحبيب، رحمه الله، عيل املفيدي، كم 
اللحظة  بهذي  معي  تكون  أن  متنيت 
يك تفخر بابنك وأحد تالميذك يا ملك 

املايك وعّراب اإلذاعة.

مواصلة العطاء
الفائز  الحليل  أحمد  الفنان  وأكد 
دوره  عن  التشجيعية  الدولة  بجائزة 
يف مرسحية »من قال ماذا« أن الجائزة 
تعترب دافعا له من أجل مواصلة العطاء 
أجل املرسح  يقدمه من  الذي  والبذل 
يهديها  انه  وقال  عام،  بشكل  والفن 
وقف  من  وكل  املرسحية  فرقته  إىل 
العمل  فريق  من  وسانده  جانبه  إىل 
الذين ميثلهم جميعهم من خالل هذه 
الجائزة، مشريا إىل أنه سيواصل ظهوره 
أعامله  يف  بعناية  واملدروس  املقنن 

القادمة.
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منارة ثقافية

كتب: مدحت عالم

 اختــار مهرجــان القــرين الثقــايف يف دورته

الـ 26 - ضمــن سلسلة منــارات ثقافية - الشاعر 

ثقافية  منارة  ليكون  الهويدي  سليامن  الشعبي 

بفضل ما قدمه من عطاءات متميزة يف مختلف 

امليادين املتعلقة بالشعر الشعبي، وبفضل إنتاجه 

الشعري الخالد، والذي يعد من اإلرث الشعري 

الكويتي الذي احتوى عىل الريادة يف كل محتواه.

مكتبة  مرسح  يف  أقيمت  التي   - واملنارة 

واألديبة  اإلعالمية  أدارتها   – الوطنية  الكويت 

أمل عبدالله، وشارك فيها الشاعران طالل السعيد 

فيهام  قدما  بحث،  بورقتي  الخالدي  وإبراهيم 

ملحات عن حياة الهويدي الشعرية وما تضمنته 

إىل  باإلضافة  عرصها،  سبقت  رؤى  من  أفكاره 

الحديث عن سريته مع الكلمة بكل ما تحمله من 

أبعاد إنسانية واجتامعية، ودوره املشهود يف نرش 

الشعر الشعبي.

فيلم تسجييل

الشاعر  عن  تسجييل  فيلم  ُعرض  البداية،  يف 

وإرشاف  إعداد  من  الهويدي  سليامن  الراحل 

فوزية العيل، تطرق إىل ملحات من حياة الشاعر 

ودوره الرائد يف الشعر الشعبي وديوانية شعراء 

فيام  بها،  اشتهر  التي  القصائد  وأهم  النبط، 

تحدثت أمل عبدالله عن قيمة هذا الشاعر الذي 

للقصيدة  متميزة  مكانة  يؤسس  أن  من  متّكن 

البدوية يف مجال الشعر الغنايئ.
وتطرق السعيد يف ورقته البحثية إىل األدب 
إىل  جيل  من  انتقل  الذي  الكويت  يف  الشعبي 
جيل بواسطة أسامء كبرية شامخة أحبت وطنها 
وأخلصت له وانتبهت مبكرا ألهمية الحفاظ عىل 
الشاعر  أن  الشعبي األصيل، مبينا  املوروث  هذا 
الكبري سليامن الهويدي كان شاعرا، راويا، وناقدا 
حيث  الربابة،  عىل  العزف  إجادته  إىل  باإلضافة 
كان شعراء النبط يزنون شعرهم بالغناء ملعرفة 

استقامته.
الشعر  يف  ُعرف  وزن  أول  أن  أوضح  كام 
ثم  هالل،  بني  إىل  نسبة  الهاليل  هو  النبطي 
ثم  املسحوب،  وأهمها  األخرى  األوزان  ظهرت 
فنون الهجني، مؤكدا أنه مل يخرج إىل النور كتاب 

طالل السعيد: 
اليزال الناس يرددون 

قصائده ويتغنون 
ويستشهدون بها

كان الهويدي كويتيًا 
بمعنى الكلمة يحمل 

الكويت في قلبه وفي 
كل ما يقدمه من فن 

وشعر وأدب
تكلم نيابة عنا وعن 

جيل بأكمله عاش 
معه ونقل معاناته 
وعبر عن توجهاته 

وطموحه
يتناول أدب الهويدي، فكل ما وصل مكتبة األدب 
الشعبي هو كتاب أو كتب تجميع بعض أشعاره، 
مشريا إىل الحاجة إىل إصدار كتب تتناول قصائد 

الشاعر بالنقد، رافضا تسميته بشاعر السور.
ثم تناول الحضور اإلعالمي للشاعر الهويدي 
الذي متيز بنقاء اللهجة الكويتية واملحافظة عىل 
نقاء مفرداتها وقال: »كان الهويدي كويتيا مبعنى 
الكلمة يحمل الكويت يف قلبه ويف كل ما يقدمه 

أكرب بكثري من مجرد  من فن وشعر وأدب فهو 
شاعر السور فهو شاعر املراحل بال منازع«.

ومن ثم أوضح السعيد أن كل مرحلة مّرت 
عىل تاريخ الكويت كانت تعرف بشعرائها، وما 

نظموا فيها من قصائد.
قمم  قمة من  الهويدي  يعترب  السعيد:  وقال 
يف  بل  فقط  الكويت  يف  ليس  الشعبي،  األدب 
الخليج والجزيرة العربية، واليزال الناس يرددون 
قصائده ويتغنون بها، ويستشهدون بقصائده كام 
رغم  بيننا  حية  أصبحت  حتى  األجيال  تتداولها 

وفاته.
املواضيع  عن  السعيد  تحدث  ثم  ومن 
أشعاره  يف  الهويدي  إليها  تطرق  التي  الشعرية 
والغزل،  واإلرشاد  والنصح  الوطنيات  وأهمها 
بالنقد  السعيد  تناولها  التي  املواضيع  وهي 
سليامن  شاعرنا  يتغنى  حني  وقال:  والتحليل، 
هناك  بأن  تشعر  الكويت  وطنه  بحب  الهويدي 
مواطنا صالحا مخلصا يتحدث، ويختلف كثريا عن 
اآلخرين، فهو يعرف ماذا يقول وكيف يعرب عن 
والتشنج،  املبالغة  عن  بعيدا  شعرا  نظره  وجهة 
وبالتايل قرأ السعيد بعضا من وطنيات الهويدي 

التي فيها ملمح مهم يف القصيدة الوطنية.
يف  يتمثل  آخر  شعري  غرض  إىل  انتقل  ثم 
معايشته  خالل  من  واإلرشاد  والنصح  الحكمة 
نيابة عنا وعن جيل  يتكلم  أن  للحياة متكن من 
عن  وعرب  معاناته  ونقل  معه  عاش  بأكمله 
بأمانة  الواقع  نقل  ثم  ومن  وطموحه  توجهاته 

وصدق واقتدار.

مهرجان القرين احتفى به في مكتبة الكويت الوطنية

سليمان الهويدي... منارة ثقافية 

كويتية أضاءت الشعر الشعبي

طالل السعيد وإبراهيم الخالدي ومديرة الجلسة اإلعالمية أمل عبدالله خالل الندوة
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أمل عبداهلل: تمّكن الهويدي أن يؤسس
مكانة متميزة للقصيدة البدوية في مجال الشعر الغنائي

إبراهيم الخالدي: 
الهويدي من شعراء 

الكويت البارزين الذين 
أثروا ساحة الشعر 
العامي بنتاجهم 

المتميز
للشاعر قدرة متميزة 

على االبتكار في الصور 
والتراكيب وارتباط 

قصائده بحكاياتها 
ومناسبة قولها

يجب إحياء التراث 
الصوتي للشاعر من 

قصائد وأغاٍن وإتاحتها 
لألجيال القادمة عبر 
المنصات اإللكترونية 

العالمية

العامي  الشعر  ساحة  أثروا  الذين  البارزين 
بنتاجهم املتميز، بل كان له دور يف دعم هذه 
خالل  بها  أسهم  اتجاهات  خالل  من  الساحة 
اإلبداعية  النصوص  مئات  تقدميه  وهي  حياته 
الفنون  وإحياء  العامي  الرتاث  وحفظ  العامية 
وتطرق  الشعبية،  األغنية  يف  ودوره  الشعبية، 

الخالدي إىل السرية الحياتية للشاعر ومولده يف 
مدينة الكويت يف منطقة القبلة – سكان عنزة 
– فريج سعود، وعاش 73 عاما قضاها يف تقديم 
نتاج فكره ومجهوده ورحل يف العام 2000 مع 

توديع األلفية الثانية.
ثم تناول الخالدي بيئة الشاعر الذي ولد يف 
البيئة الحرضية وداخل أسوار املدينة القدمية، 
كام أنه ينتمي إىل قبيلة بدوية تحرتف الرتحال 
بأصولها وتفرعاتها، كام أنه عىل صعيد اللهجة 
مفهوم  فشعره  البيئتني،  بني  يتوسط  فإنه 
قبل  القدمية  الكويت  عايش  ولقد  للجميع، 
هدم السور، كام عايش الكويت الحديثة، ولقد 
أبدع الهويدي خالل قصائد لها يف رسم الحياة 
البدوية يف كويت املايض مع تذكري بحياة البحر، 
الكويت  أهل  حياة  رسم  أخرى  قصيدة  ويف 

داخل املدينة الطينية.
وكشف الخالدي أن للهويدي قدرة متميزة 
وارتباط  والرتاكيب  الصور  يف  االبتكار  عىل 
إىل  مشريا  قولها،  ومناسبة  بحكاياتها  قصائده 
براعته يف االستهالل وجامل مطلع القصيدة حتى 
صار بعضها يرضب مرضب األمثال، باإلضافة إىل 
املتوارثة  والعربية  اإلسالمية  اآلثار  من  اقتباسه 

واألمثال الشعبية، مام يدل عىل سعة ثقافته.
والغزل  الوطن  إىل  الخالدي  تطرق  كام 
والحكمة والشكوى يف قصائد الهويدي، موصيا 
من  املتناثر  – برضورة جمع  بحثه  ختام  يف   -
املطبوعة  الثالثة  دواوينه  عرب  الهويدي  شعر 
دراسة  وتقديم  حياته  ييضء  كتاب  وتأليف 
حياتية وفنية عنه ومن ثم إحياء الرتاث الصويت 
إتاحتها  ثم  ومن  وأعان،  قصائد  من  للشاعر 
اإللكرتونية  املنصات  عرب  القادمة  لألجيال 

العاملية.

يف  العفيف  الغزل  عن  السعيد  تحدث  فيام 
شعر الهويدي ليقول مؤكدا أنه شاعر الغزل األول 
والجزيرة  الخليج  يف  إمنا  فقط  الكويت  يف  ليس 
ابتكر معاين مل تطرق  العربية، فهو شاعر مبدع 
من  قامة شامخة  أمام  نحن  بقوله:  قبله، وختم 
أننا  ونؤكد  الكويت،  يف  الشعبي  الشعر  قامات 
مهام قلنا لن نوفيه حقه، ولكن املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب مل يلعن الظالم ولكنه 
أنار شمعة  ستعقبها - بإذن الله - شموع تيضء 
سامء األدب الشعبي يف دولة الكويت، وتعيد له 
مكانته الثقافية، فقد وصلنا إىل القمة يف وقت من 
األوقات إال أننا مل نحافظ عليها لألسف الشديد.

السامت الفنية
عن  البحثية  ورقته  يف  الخالدي  وتحدث 
ومن  الهويدي،  سليامن  لشعر  الفنية  السامت 
اللغة  حيث  من  الكويت  شعراء  نتاج  قّسم  ثم 
املستخدمة إىل قسمني هام: شعراء الفصحى وقد 
شعر  طريق  عن  الكويت  يف  الشعرالفصيح  بدأ 
الفقهاء، والثاين شعراء العامية وهم الفئة األكرث 
عددا واألغزر إنتاجا عىل امتداد التاريخ الكويتي، 
ينظمون  من  الشعراء  من  هناك  القسمني  وبني 

النوعني الفصيح والعامي.
شعراء  بني  من  إن  بقوله:  الخالدي  وأوضح 
الشعر  بإبراز  اهتاممها  واكبوا  الذين  الكويت 
الستني  خالل  والتلفزيون  اإلذاعة  يف  العامي 
األول  الصف  يف  الهويدي  نجد  املاضية  عاما 
غانم  بن  سعود  البادية  لركن  األول  الرائد  مع 
الحمران ومرشد البذال ورفاقهام طالل السعيد 
ومحمد العزب وصياح العدواين ومسلم البحريي 

وغريهم.
الكويت  شعراء  من  الهويدي  أن  وأوضح 

جانب من الحضور
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محاضرة

د. محمد البغيل يدير الجلسة متوسطاً د. اليامني بن تومي وعيل الزيان

محاضرة »التراث الثقافي العربي« أقيمت في مكتبة الكويت الوطنية

الكويت صانعة الثقافة ومجلة 

»العربي« تراث عالمي

كتب: مدحت عالم

املحـارضة  عنـوان  العـريب«...  الثقـايف  »الـراث 

التـي أقيمـت يف مكتبـة الكويـت الوطنيـة، ضمـن 

فعاليـات مهرجـان القرين الثقايف يف نسـخته الـ 26، 

وحـارض فيهـا مـن اململكـة املغربيـة الباحـث عـي 

الزيـان ومـن الجزائـر د. اليامـن بن تومـي، وأدارها 

د. محمـد البغـي، وحرضهـا األمـن العـام املسـاعد 

مـن  ونخبـة  األنصـاري  عيـى  د.  الثقافـة  لقطـاع 

والجمهـور. املثقفـن 

وأبـدى بـن تومـي يف اسـتهالل املحـارضة سـعادته 

بحضـوره إىل الكويـت، وهـو الحضـور الـذي أخرجه 

مجلـة  ذاكـرا  العربيـة،  الهويـة  إىل  املحليـة  مـن 

»العـريب« الكويتيـة ودورهـا الثقـايف الـذي ألفه منذ 

املجلـة  هـذه  أوراق  يتصفـح  كان  حينـا  الصغـر، 

املهمـة، ومـن ثـم أكـد بـن تومـي أن توسـيع دائـرة 

األمـة هو توسـيع الهويات الصغرية إلنشـاء الهويات 

الكبـرية ثـم طرح سـؤاله: ما معنـى أن نكتب تاريخا 

؟ بيا عر

 وعـن فكـرة التاريـخ، قـال: هـل فكرنـا يف كلمـة 

تاريـخ وهـل علينـا أن نبـدأ مـن هـذا املقصـد ومـا 

يف  هنـاك  الحـدث  هـذا  يختلـط  أمل  فيـه؟  حـدث 

املـايض أي يصبـح عـاء هنـا؟ أال ميكـن أن نقول إن 

»الهنـاك« هـو املسـتقبل كذلـك، فهـل نحـن نقصـد 

إىل  العـودة  معنـاه  فالتاريـخ  التاريـخ؟  أم  املـايض 

أرضيـا يتسـم بعقالنيـة اإلنسـان وال يتغـول داخـل 

التاريـخ داخـل الحـدث،  الرسديـات، مطالبـا ببنـاء 

وتابـع بقولـه: ال أتبنـى مـروع املقاطعـة للقديـم، 

ولكـن يجـب أن نعيـد ترتيبنـا للحـدث املاضـوي.. 

ال  والتاريـخ  وقـت،  أنـه  عـى  إليـه  ننظـر  فالزمـن 

يقـاس بالوقـت ولكنـه يقـاس باإلنجـازات واألفعـال 

لكبرية. ا

وقـال: لنتخلـص مـن مفهـوم األمميـة إىل مفهـوم 

وبنـاء  الدولـة  إنجـاز  فعـل  إىل  والدخـول  اإلنجـاز، 

املواطـن الحقيقـي الـذي مـؤداه العقـل االجتاعي.

وأوضـح أن مشـكلة الجزائـر يف كيفيـة الخروج من 

املخيلـة األسـطورية لتدخل إىل بناء وعي يؤسـس إىل 

بنـاء ثقـايف، ألن العقـد االجتاعـي هـو أن يتخلـص 

اإلنسـان مـن فكـرة الرعيـة إىل املواطنـة، ثـم تطـرق 

إىل بنـاء العقليـة القانونية لتكون مسـؤولية اإلنسـان 

الرسديـة،  الروايـة  أمـام  وليسـت  القانـون  أمـام 

املاضويـة، وقـال:  الحكايـات  العقـل مـن  وتخليـص 

»املواطنـة والعقـد القانـوين هـا البداية التأسيسـية 

مرتبطـة  الزمـن  مسـالة  أن  مؤكـدا  الدولـة«،  لبنـاء 

الحـدث املـايض واسـع الزمـن، وقد قيـل إن التاريخ 

مأخـوذ منـه كأنـه يشء حـدث كـا يحـدث الولـد، 

إذن التاريـخ ليـس الزمـن كـا أفاد الفيلسـوف بول 

ريكـور يف ثالثيتـه الشـهرية، وأوضـح أن التاريـخ ال 

يتعلق بالسـاعات واألشـهر والسـنوات ولكنه يتعلق 

باإلنجـازات الكبـرية، وأنـه يقـع يف عمـق لعبـة نقل 

األحـداث أو مـا يسـمى بالحـدث التاريخـي.

العـام  التاريـخ  بـن  التفريـق  يجـب  أنـه  وبـّن 

والتاريـخ الُقطـري ومـن ثم توالت أسـئلته: ما الذي 

التـي نسـتطيع  الفلسـفية  يجمعنـا؟ مـا املدونـات 

االتـكاء عليهـا؟ ومـا مخاطـر الهويـة الجمعيـة؟

العـام  التاريـخ إىل عـام وجـزيئ.. وأن  ثـم قسـم 

يكـون يف الهويـة الجمعيـة املتعاليـة عـى الهويات 

مطالبـا  مسـريتها،  يف  تهملهـا  قـد  والتـي  الضيقـة 

بالتخلـص مـن األسـطورة التي تغـذى عليهـا العقل 

العـريب، مبعنـى عقلنة التاريخ لكتابـة تاريخ عقالين، 

وقـال: العروبـة مسـألة وجدانيـة وليسـت عقالنية، 

محـاوال وضـع إمكانيـة للتفكري فيا نسـميه تاريخا 

يجب علينا التخلص 
من األسطورة التي تغذى 

عليها العقل العربي 
وعقلنة التاريخ

بن تومي: التاريخ 
ال ُيقاس بالوقت ولكنه 

يقاس باإلنجازات 
واألفعال الكبيرة
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..ومكرماً د. اليامني بن تومي د. عيىس األنصاري مكرماً عيل الزيان

الباحـث محمـد  بأفـكار  الدولـة، مستشـهدا  بوعـد 

أركـون حـول الوعي الـكي أو التاريـخ الكوين وغياب 

الهوامـش واألشـياء الضعيفـة داخل الوعـي الوطني.

وختـم بـن تومي بقولـه: أمام العـرب التخلص من 

الوعـي الزائـف عـن التاريـخ السـلطوي الـذي أنتـج 

مفهـوم الرعية.

الرتاث اإلنساين

مـن جانبـه، تحـدث الزيـان عـن الـراث اإلنسـاين 

الـذي متتلكـه كل أمـة والـذي يعـر عـن أي تجمـع 

بـري، من خالل موروث األجـداد، مؤكدا أن الراث 

مصطلـح فضفـاض ال ميكـن حـره يف زمـان ومـكان 

معينـن بـل هـو سـريورة ونتـاج مختلـف التعبريات 

اإلنسـانية املمكنـة ألمـة وشـعب ما.

وقـال: لـذا نجـد الـراث املعـاري والـراث البيئي 

والـراث الديبلومـايس والـراث األركيولوجـي والراث 

الـراث  عامـة  وبصفـة  والريـايض،  والفنـي  الثقـايف 

املـادي والالمادي... وأمام عظمة هـذا الزخم واإلرث 

اإلنسـاين الكبـري املرتبـط بالهويـة والكينونـة األثنيـة 

ارتـأت مختلـف الشـعوب والـدول تصنيـف وتثمـن 

وتحصـن تراثها املـادي والالمادي، ومحاولة تسـويقه 

دوليـا وتثمينـه محليـا وإقليميا عر برامـج املنظات 

الثقافيـة الدوليـة واإلقليميـة، وكذلـك املحلية.

وأضـاف: الـراث املغـريب العـريب مثال الـذي يجمع 

روافـد اإلنسـانية، يعتـر منوذجـا مثاليـا يف التعامـل 

مـع املـوروث الثقـايف بنظـرة اسـترافية ملسـتقبل 

واعـد لألمـة املغربيـة.

وأشـار الزيـان إىل الكويـت صانعـة الثقافـة عـر 

مجلـة »العـريب« التـي يراهـا تراثـا عامليـا، ثـم عرض 

العـام  عـى الحضـور عـددا مـن املجلـة يعـود إىل 

مكنـاس  مدينـة  عـن  رائـد  اسـتطالع  وفيـه   ،1968

الـراث  عـن  الزيـان  تحـدث  ثـم  ومـن  املغربيـة، 

املغـريب حسـب التوصيـف الـدويل والتثمـن املحي، 

وقـرى املغـرب خصوصا يف فـاس ومراكـش والرباط.

يذكـر أن الزيـان حاصـل عـى إجـازة يف القانـون 

الخـاص يف كليـة العلـوم القانونيـة واالقتصاديـة يف 

العـام 1998، ولديـه العديـد مـن الخـرات العلميـة 

الثقافيـة  املهرجانـات  مـن  العديـد  يف  ومشـارك 

للمجلـس  املغربيـة  الجمعيـة  وعضـو  واملحـارضات 

ورئيـس  )إيكومـوس(،  واملبـاين  للمواقـع  العاملـي 

الحـريف  الـراث  إلحيـاء  تاكـرارات،  حصـن  جمعيـة 

األصيـل.

تحليـل  وأسـتاذ  وباحـث،  أكادميـي  تومـي  وبـن 

الخطـاب والنظريـة النقديـة والرسديـات يف جامعـة 

الكتـب  مـن  مجموعـة  ولـه  الجزائريـة،  سـطيف 

املنشـورة. والبحـوث  والدراسـات 

كـا تطـرق إىل الـراث املغـريب املـادي مثـل املبـاين 

واملواقـع واألسـوار وكل مـا هـو تاريخـي، والالمادي 

مثـل الحـرف وخالفـه، وكشـف عن الدعم الرسـمي 

إىل  املغـريب، متطرقـاً  الـراث  يتلقـاه  الـذي  الكبـري 

املراحـل الحضاريـة التـي مـرت بهـا املغـرب منـذ 

العـر الحجـري مـرورا بالرومـاين واإلسـالمي حتـى 

اآلن، وبـّن أن املجتمـع املغـريب منـذ القـدم يتمتـع 

بالتسـامح والتنـوع واالنتـاء إىل املجتمع اإلنسـاين.

وقـال: أهميـة الـراث تكمـن يف أنـه وعـاء لحفظ 

الذاكـرة الجمعيـة للمجتمـع، ومـن ثم عـدد الزيان 

الـراث  خـالل  مـن  املغـرب،  يف  األثريـة  املواقـع 

اإلنسـاين والـراث الطبيعـي، والـراث الـذي يجمـع 

بـن اإلنسـاين والطبيعـة الخالبـة، يف مختلـف مـدن 

مختلف الشعوب 
والدول لجأت إلى تصنيف 

وتثمين وتحصين تراثها 
المادي والالمادي

الزيان: التراث هو سيرورة 
ونتاج مختلف التعبيرات 
اإلنسانية الممكنة ألمة 

وشعب ما

د. اليامني بن توميعيل الزيان
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عبدالوهاب الرفاعي محارضا أثناء الورشة

خالل ورشة أقيمت على مدار ثالثة أيام في مكتبة عبد العزيز حسين

عبدالوهاب الرفاعي حاضر

عن »تقنيات كتابة الرواية«
كتبت: سهام فتحي

ضمـن فعاليـات مهرجـان القرين يف دورته السادسـة 

والعريـن، انطلقـت ورشـة »تقنيـات كتابـة الرواية«، 

يف مكتبـة عبـد العزيـز حسـن، وحـارض فيهـا الكاتـب 

عبـد الوهـاب السـيد الرفاعـي، عـى مـدار ثالثـة أيام، 

وشـارك فيهـا عـدد مـن الحضور مـن مختلـف األعار، 

السـيا محبـو وعشـاق فـن كتابـة الروايـة الراغبـن يف 

تعلـم تقنياته وأسسـه. 

أهداف الورشة

ويف معـرض تعليقـه عـى الورشـة قـال الكاتـب عبـد 

الوهاب السـيد الرفاعي: إن الورشـة تقـام للمرة الثانية 

والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  املجلـس  أنشـطة  ضمـن 

واآلداب نظـرا لإلقبـال الشـديد الـذي حظيـت بـه يف 

املـرة األوىل، كـا سـبق أن أقيمـت 59 مـرة يف أغلـب 

البلـدان العربيـة والفعاليـات الثقافيـة، وأشـار إىل أن 

هدفهـا هـو اكتسـاب العديـد مـن املهـارات املختلفـة 

كتابـة  مجـال  االبتـكار يف  عـى  املشـاركن  ومسـاعدة 

الروايـة.

وأضـاف: إننـا نـدرك أهميـة هـذه النوعيـة مـن الورش 

والقصـص  األدب  ملحبـي  هادفـا  نشـاطا  تعتـر  حيـث 

الراغبـن يف دخـول عـامل الكتابـة القصصية، كـا أن إقامة 

هـذه الـورش تـأيت ملـا تتضمنه من إثـراء للحيـاة الثقافية.

والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  املجلـس  دور  ومثّـن 

واآلداب إلقامـة مثـل هـذه الورش، وطالـب مبزيد منها 

واالنشـطة املاثلـة ليتمكـن املشـاركون من االسـتفادة 

املثـى وتعلمهـا بشـكل أفضـل وأكـر تفصيـال.

حـول  وتطبيقيـا  نظريـا  تعليـا  الورشـة  وتضمنـت 

الرفاعـي  والقصـص، ولفـت  الروايـات  كتابـة  تقنيـات 

إىل أن الورشـة احتضنـت أعـارا مختلفـة، تلقـوا تلـك 

التقنيـات مـن خـالل رشح توضيحـي، شـمل الجانـب 

للجانـب  وصـوال  املتدربـن،  مـع  النظـري  التحضـريي 

التطبيقـي، من خـالل التعريـف بالتصنيفـات املختلفة 

للكتـب والتي تشـمل كتبا تخصصية وهـي التي يكتبها 

أصحـاب التخصص وتتطلب كتابتهـا مراجع متخصصة، 

واألدبيـة التـي تعـد أحـد أشـكال التعبـري عـن أفـكار 

وخواطـر االنسـان بأسـاليب كتابيـة تتنـوع من الشـعر 

إىل النـر، وسـتعرض انـواع النـر التـي تشـمل »املقالـة 

والخطابـة والقصـة والقصة القصـرية والرواية والحكاية 

واملرسحيـة«، وقـدم نبـذة رسيعـة عـن األدب وتعريفه 

تصنيفـات  مفصـل  بشـكل  وعـرف  الروايـة،  وتاريـخ 

العلمـي - الرعـب - املغامـرات« وتنـاول بالـرح 

كال منهـا مـع ذكـر االمثلـة املوضحـة والتعريـف 

بـكل أنواعهـا ومميزاتهـا وعيوبها، كـا رشح طرق 

اسـتنباط فكـرة الروايـة مـن خـالل اختيـار نـوع 

الروايـة مبـا يتناسـب مـع ميـول الكاتـب والقسـم 

الـذى يرغـب يف كتابتـه والبحـث يف مـادة الرواية 

عر شـبكة االنرنت من أجل الحصول عى االفكار 

املناسـبة امللهمة، كا تنـاول بالرح تقنيات كتابة 

الروايـة وتكنيـك النهايات املفاجئة واختيار االسـم 

املناسـب وكيفيـة تجنـب االخطـاء التـي يقـع فيها 

الكاتـب املبتـدئ مثـل كتابة فكـرة تقليدية مكررة 

وعـدم تطويرهـا وعـدم توضيـح الدافـع لترفات 

شـخصيات الروايـة وصنع العديد من الشـخصيات 

الـذى يخلـق للقارئ ذهـوال وارتباكا واختيار اسـم 

سـيئ للروايـة أو كتابـة روايـة طويلـة للغايـة، كا 

وضـح أنـواع النقد التي تنقسـم إىل نقـد انطباعي 

ونقـد موضوعي.

ونـر  وطباعـة  إخـراج  طريقـة  بتوضيـح  واختتـم 

وتوزيـع وتسـويق الروايـة، ثـم نفـذ املشـاركون عـددا 

مـن التطبيقـات العملية لكتابة روايـات وقصص قصرية 

مسـتخدمن التقنيـات التـي سـبق لهـم أن تعلموها يف 

الورشـة. أثناء 

القصـة والتـي تسـتخدم ملسـاعدة القارئ عـى اختيار 

مـا يناسـبه، كـا ان تصنيفات القصص تسـاعد املؤلف 

عـى اسـتنباط فكـرة مناسـبة وجديدة لكتابـة الرواية.

القصص

وعـرف الرفاعي أنـواع القصـص التـي تتنوع بن 

»الدرامـا - البوليسـية - الخيـال الحـر - الخيـال 

هدف الورشة مساعدة 
المشاركين فيها على االبتكار 

في مجال كتابة الرواية

نشاط هادف لمحبي األدب 
الراغبين في دخول عالم 

الكتابة القصصية

عبدالوهاب الرفاعي
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ورشة

جانب من الورشة

قدمها رئيس مركز الكويت للفنون اإلسالمية في المسجد الكبير

ورشة »فن الخط العربي«.. 

جماليات تشع ضوءا
كتبت: فضة املعييل

يف  اإلسـالمية  للفنـون  الكويـت  مركـز  رئيـس  قـدم 

املسـجد الكبـري الفنـان فريـد العـي ورشـة بعنـوان »فن 

الخـط العـريب« يف قاعة الـراث مبكتبة الكويـت الوطنية.

يف البدايـة أعـرب العي عن سـعادته البالغة باملشـاركة 

يف مهرجـان القريـن الثقـايف يف دورتـه الــ 62، موضحا أن 

الورشـة تهـدف إىل التعريـف بجاليـات الخـط العـريب 

والتعريـف بالخطـوط. وأكد العـي يف حديثه أهمية نر 

فـن الخـط العـريب وثقافـة الفنـون اإلسـالمية يف املجتمع 

األجيـال  وربـط  واإلسـالمي  العـريب  والعاملـن  الكويتـي 

براثهـا وهويتهـا الحضاريـة والفنية.

وعنـد سـؤال العي »هـل يوجد رابط بن جـال الخط 

األمـر  »هـذا  أجـاب:  الكتابـة؟«  يف  املسـتخدمة  واملـواد 

يظهـر بوضـوح يف التشـكيالت املتعـددة يف كتابـة لفـظ 

الجاللـة حيـث أحـاول أن أجعـل هذا اللفظ يتناسـب مع 

جميـع الحضـارات وملختلـف الجنسـيات سـواء الغربيـة 

أو العربيـة وحتـي اليابانيـة حتـى تسـتهوي هـذا النـوع 

مـن فـن الخـط وكذلـك اللوحـات الخطيـة التـي تحـايك 

الحـرف وتـرح اآليـة القرآنيـة أو الحديث، وأيضـا أبيات 

الشـعر عـن طريـق الرسـم مـع املحافظـة عـى جاليات 

وهـي  الثالثـة  املرحلـة  إىل  إضافـة  العـريب  الخـط  فـن 

املحمديـات والتـي حاولـت أن أبدع وأبـرز إمكانيات فن 

الخـط العـريب املتعـددة مـن خاللها عن طريق اسـتطاعة 

اإلنسـان أن يشـكل يف هـذه الحـروف إىل مـا ال نهايـة 

مبجـال هـذا الفـن الـذي يختلـف عـن الخطـوط الصينية 

واليابانيـة والالتينيـة«.

التكنولوجيا

مـن جانـب آخـر أكـد العـي أن التكنولوجيـا مل تؤثـر 

يف الخـط التقليـدي ألنـه خـط روحـي ينبـع مـن الـروح 

فيكتـب عـن طريـق العقـل والقلـب واملشـاعر بواسـطة 

اليـد مـا يجعـل املتلقـي يسـتطيع أن يشـعر بالعبـارات 

املكتوبـة سـواء كانـت آيات قرآنيـة او أحاديـث نبوية أو 

أبيات شـعرية وغريهـا بل ويحس مبشـاعر الخطاط الذي 

خطـت يـداه هـذه الكلـات ألنـه يكـون لديـه نـوع من 

صـدق املشـاعر واألحاسـيس عندما يـرع يف نظم الخط 

بيـده وهـذا خـالف للكتابـات التـي تتـم بواسـطة أجهزة 

الكمبيوتـر يف إطـار التكنولوجيـا الحديثـة تجدها جامدة 

وليـس بهـا روح. وتابـع »ولكـن يف هـذا املقـام ال يفوتني 

للخطـاط  مفيـدة  املقابـل  يف  التكنولوجيـا  أن  أؤكـد  أن 

حيـث تسـتطيع أن تختـزل لـه الوقـت يف تصميـم لوحـة 

يصبـح فنانـا تشـكيليا يـرد العـي: »ليـس يف كل وقـت 

ينجـح الخطـاط يف أن يصبـح فنانـا تشـكيليا ألن الفنـان 

تؤهلـه  معينـة  وعوامـل  وموهبـة  ملـكات  لـه  بطبعـه 

أهميـة  إىل  إضافـة  الفـن  مـن  املجـال  هـذا  الحـراف 

ورضورة أن يصقـل هـذه املوهبـة باملعلومـات األكادميية 

والعلميـة عـن طريق الدراسـة التخصصية أو املشـاركة يف 

الـدورات والـورش واالطـالع عـى كل مـا هو جديـد فيا 

يخـص أنـواع الفنـون التشـكيلية، وأيضا زيارتـه للمعارض 

املختلفـة فضـال عـن مارسـة التجربـة العمليـة للرسـم، 

ولكـن ميكن للخطاط املتمكن يف فن الخط العريب األصيل 

بأنواعـه أن يأخـذ مـا يناسـبه مـن أنـواع الفـن التشـكيي 

العربيـة  والحـروف  العـريب  الخـط  خدمـة  يف  لتوظيفـه 

تشـكيليا مـع رضورة أن يكـون ملـا باأللـوان ومزجهـا 

واألحبـار  الزيتيـة  األلـوان  واسـتخدام  والضـوء  والظـل 

امللونـة واألرضيـة املناسـبة حتـى يسـتطيع املازجـة بـن 

الخـط والفن التشـكيي لعمـل لوحات جميلـة خاصة ان 

املتلقـي واملشـاهد بطبعـه يحـب التغيـري والتجديـد، كا 

أن وجـود الفـن التشـكيي ممزوجـا بالخـط العـريب يشء 

جميـل رشيطـة عـدم التشـويه للحـروف املكتـوب عليها، 

لذلـك مـا أسـتطيع الركيـز عليه هـو أن الثقافـة يف مجال 

الفنـون التشـكيلية مهمـة جـدا حتـى ميكـن الجمـع بـن 

فنـي الخـط والتشـكيل يف آن واحـد«.

خطيـة مـن خـالل كتابتـه بخـط اليـد ومـن ثـم يقـوم 

بتصويرهـا وإدخالهـا إىل جهاز الحاسـب اآليل حتى يصل 

إىل التصميـم املناسـب، إضافـة إىل إمكانيـة تخزين هذه 

األعـال يف الكمبيوتـر كذلـك كان للتكنولوجيا دور فعال 

يف تصميـم اللوحـات بدقـة عاليـة جـدا وأيضـا نرهـا، 

وحتـى يف مجـال تعليـم فـن الخـط«.

أن  النجـاح يف  يسـتطيع  الخطـاط  أن  إمكانيـة  وعـن 

فريد العلي: ليس في كل 
وقت ينجح الخطاط في أن 

يصبح فنانا تشكيليا

التكنولوجيا لم تؤثر 
في الخط التقليدي ألنه 

خط روحي ينبع من الروح

فريد العيل
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عامد النويري محارضا أثناء الورشة

تناولت مراحله بداية من إيجاد الفكرة حتى معالجتها دراميا

عماد النويري قدم ورشة »كتابة 

سيناريو الفيلم الروائي القصير«
كتبت: إيناس عوض

 ،26 الــ  الثقـايف  القريـن  مهرجـان  فعاليـات  ضمـن 

نُظمـت يف مكتبـة الكويـت الوطنيـة عـى مـدى ثالثـة 

الـروايئ  الفيلـم  سـيناريو  كتابـة  ورشـة  متتاليـة  أيـام 

القصـري التـي قدمهـا الناقـد السـينايئ عـاد النويـري، 

وتهـدف إىل التدريب عى كتابة سـيناريو الفيلم الروايئ 

القصـري بدايـة من إيجـاد الفكرة حتـى معالجتها دراميا 

وكتابتهـا يف شـكل سـيناريو قابل للتنفيـذ، وهي موجهة 

إىل كل املهتمـن بصناعـة الفيلم القصري وكل الراغبن يف 

تطويـر مهاراتهـم يف مجـال الفنـون املرئيـة.

برنامـج  إن  قـال  النويـري  عـاد  السـينايئ  الناقـد 

ورشـة كتابـة السـيناريو مقسـم عـى ثالثـة أيـام اليـوم 

األول لتسـليط الضـوء عـى ماهيـة السـينا )تاريخهـا 

وأنواعهـا(، وتعريـف الفيلـم الـروايئ القصـري، واملصـادر 

الرئيسـية لكتابـة سـيناريو الفيلم القصري ومـا إذا كانت  

فكـرة متخيلـة أو أصـول دينيـة أو  مصـادر مختلفـة، 

ويف اليـوم الثـاين رشٌح ملصطلحـات وثيقـة الصلة بكتابة 

والبنيـة  والحبكـة  والحكايـة  القصـة  السـيناريو وهـي 

الدراميـة، باإلضافـة إىل مقدمـة عـن الدرامـا والحـدث 

وأمنـاط  وتطورهـا،  وأنواعهـا  والشـخصيات  الدرامـي، 

الحكايـة والـراع وأنواعـه، وقواعـد كتابـة السـيناريو 

واختيـار أفـكار موضوعـات للتدريـب عـى كتابتها، مع 

تخصيـص اليـوم األخري من الورشـة للتدريبـات العملية 

ومناقشـة األفـكار التي متـت صياغتهـا مرئيا، ومناقشـة 

األخطـاء التـي قـد يقـع فيهـا كاتـب سـيناريو الفيلـم 

لقصري.  ا

هامـش  عـى  خـاص  تريـح  يف  النويـري  وأضـاف 

الورشـة: إن السـيناريو جنـس إبداعـي تقنـي ووسـيلة 

تعبـري خاصـة متفـردة بـن وسـائل التعبـري اإلبداعيـة 

األخـرى األدبيـة والفنيـة، وهـذا املعنى يشـري إىل نوعن 

النـص  وهـو  األديب  السـيناريو  هـا  السـيناريو  مـن 

املكتـوب الـذي يضعه املؤلف بشـكل أصيـل أو مقتبس 

عـن عمـل أديب أو فني، والسـيناريو التنفيذي التقني أو 

اإلخراجـي ويعنـي التصـور الـذي يضعـه املخـرج للنص 

متضمنـا اللقطـات والزوايـا واإلضـاءة وحركتـه املصـورة 

والـذي سـيبارش عـى أساسـه تنفيـذ الفيلم مـع فريقه، 

مشـريا إىل أن الورشـة معنيـة بدراسـة الفيلـم الـروايئ 

السـمعية  اللغـة  )خاصيـة  ولغتـه  خاصيتـه  القصـري 

التاريـخ   - الخيـال   – )الواقـع  ومصـادره  املرئيـة(   -

وموضوعاتـه  إلـخ(،  والفنـون..  اآلداب   - واألسـاطري 

قبـل  الشـخصية  عـن  يشء  كل  مبعرفـة  املمثـل  فيهـا 

أن يبـدأ يف العمـل، الفتـا إىل وجـود كتـاب للسـيناريو 

يقومون بتشـكيل القصـة تدريجيا مبعنى أنهم يحددون 

الحـوار ويف  التجريـب يف  القصـة عـن طريـق  طبيعـة 

تسلسـل األحـداث الرئيسـية ووضع الخطوط األساسـية 

للمشـاهد، أو تتبـع الشـخصيات واألحـداث الهامشـية 

وهـي طريقـة أقـل تنظيـا وتسلسـال ومشـاكلها أكـر، 

ولكنهـا مـن املمكـن أن تكـون ناجحـة، وتسـمى هـذه 

الطريقـة بالطريقـة العمليـة ألن عملية الكتابة نفسـها 

هـي التـي تحـدد مـا سـوف يكـون يف قصـة العمـل.

هـي  العـام  مبفهومهـا  الكتابـة  عمليـة  أن  وأوضـح 

نفسـها يف الفيلـم الـروايئ الطويـل والقصـري، أيضا هناك 

شـخصية تحـول الحـدث إىل قصـة، والسـيناريو بحاجـة 

اىل خـط قصـي متـن، وفكـرة، اىل رصاع، هـذا الـراع 

يتجسـد يف فعـل، ويـرسد بريا وليـس حواريـا، الحوار 

عـدو الصـورة، لكنـه ليـس عـدو الدرامـا، الحـوار أحـد 

حساسـية  ميتلـك  ألنـه  السـيناريو،  يف  العنـارص  أهـم 

االندمـاج بالواقـع، والتعبـري عن وجهات النظـر، وقيادة 

التواصـل، واملحادثـة،  األمـام عـن طريـق  الحـدث إىل 

للقصـة،  رشحـا  أو  للشـخصية  كشـفا  ليـس  فالحـوار 

وحـن يكـون الحـوار هو الوسـيلة التـي تقـود الحدث، 

أو تكشـف عـن الـراع، فسـيكون السـيناريو يف ورطـة 

عـن  الكاتـب  يسـتغني  حـن  الحـال  وكذلـك  كبـرية، 

الحـوار، أو يسـتعمله بشـكل مقتضـب، وغـري مفهـوم، 

حـن نقـول إن السـيناريو يكتـب بالصـور، نعنـي بذلك 

أن الدرامـا هـي الفعـل الـذي يخلـق الـراع، وليـس 

الحـوار الـذي يكشـف الفعـل ويسـطحه.

)الواقعيـة، التاريخيـة، الخياليـة، االجتاعيـة، الربوية، 

الدينيـة،  الشـخصية،  املعرفيـة،  السياسـية،  البيئيـة، 

الحربيـة( وبنيتـه الدراميـة ومراحـل كتابتـه )اختيـار 

املوضـوع، البحـث والتحضري واإلعداد، فـرز املعلومات 

وتصنيفهـا، كتابـة امللخص، املعالجـة الدرامية، الصياغة 

النهائيـة(.

وتابع مسـتعرضا أهم الخطوات السـابقة للروع يف 

كتابـة السـيناريو ومنهـا كتابـة خطة تفصيليـة واضحة 

وميكننـا  الكتابـة،  عمليـة  يف  البـدء  قبـل  للسـيناريو 

تسـمية هـذه الطريقـة بالطريقـة املنهجيـة نسـبة إىل 

طريقـة التمثيـل التـي تعـرف بهذا االسـم والتـي يقوم 

عامد النويري
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فيلم سينمائي

ض ضمن فعاليات »القرين« الفيلم البريطاني A Monster Calls ُعرِ

نداءات الوحش... كيف يواجه 

الطفل مخاوفه؟

منـه جسـديا.

فكيـف سـيجد صبـي حـامل ومنطـٍو عىل نفسـه ذاته 

داخـل هـذا العـامل املعقـد واملتوحـش؟ كيف سـينتقم 

ممـن أهانوه يف املدرسـة؟ كيف سـيعيش لـو فقد أكرث 

امـرأة يحبهـا وتحبه وهـي أمه؟

هنا لعب وحش شـجرة الطقسـوس الـدور العالجي 

للصبـي، زوده بـأرسار الخربة والحكمـة التي قد تنقص 

الكبـار أنفسـهم، حتـى عندمـا بـى الصبـي غاضبـا يف 

وجهـه وقـال لـه إننـي لجـأت إليـك يك تنقـذ أمي من 

املـوت وتشـفيها! رد الوحش: بل جئت لشـفائك أنت.

وعـرب القصـص الثـالث علمـه الوحـش ثـالث حكـم 

أساسـية: األوىل أال نحكـم عـىل اإلنسـان أو املوقـف 

مـن ظاهـره فقـط، فقـد يكـون »الربنـس الشـاب« يف 

الحكايـة قاتـال ومحبوبـا مـن شـعبه يف الوقت نفسـه، 

قاتلـة،  ليسـت  لكنهـا  السـاحرة رشيـرة  تكـون  وقـد 

وكان هـذا الـدرس بالـغ األهميـة لــ »كـون« ألنه كان 

مرعوبـا مـن فقـد أمـه، ويف الوقـت نفسـه يعـاين مـن 

أمل هائـل وإحسـاس بالذنـب لفـرط أنانيتـه ودفعهـا 

للكـذب عليـه بشـأن تحسـن حالتهـا، إضافـة إىل أنـه 

أحيانـا يتمنـى موتهـا، وهـي فكـرة قد ال تكون سـلبية 

أو غـر أخالقيـة، إذا نظرنـا إليها من زاويـة الراحة من 

األمل الهائـل.

التعبـر عـن  فتمثـل يف رضورة  الثـاين  الـدرس  أمـا 

يف  الغضـب  حبـس  صحيـا  يكـون  ال  قـد  الغضـب، 

داخلنـا، وهـو مـا ظهـر أوال يف تحطيـم أثـاث جدتـه 

املتنمريـن. األوالد  مـن  االنتقـام  يف  وتاليـا  العتيـق، 

وهكـذا أفـادت دروس الوحـش الحكيـم، يف تجـاوز 

»كـون« لواحـدة مـن أصعـب عقبـات حياته.

الثالثـة واألخـرة فكانـت عـن أهميـة  القصـة  أمـا 

اإلميـان بوصفـه نصـف الشـفاء، وال قيمـة ألي يشء ما 

مل نكـن مؤمنـن بـه.

كتب: د. رشيف صالح

مـع  ماكدوغـال«  لويـس  ـ  »كـون  الصبـي  يعيـش 

الرسطـان  مـرض  تعـاين  التـي  املطلقـة  الشـابة  أمـه 

املـوت، ويف داخلـه خـوف هائـل مـن  وعـىل وشـك 

فقدهـا يغرقـه يف كوابيس يومية، ويدفعـه إىل صداقة 

»وحـش أسـطوري« يـزوره كل ليلـة يف الثانيـة عـرة 

مسـاء وسـبع دقائـق.

ذلـك هـو الخـط العام للفيلـم اإلنجليزيـ  اإلسـباين: 

A Monster Calls »نـداءات الوحـش« إخـراج خوان 

أنطونيـو بايونـا، واملأخوذ عـن رواية حققـت مبيعات 

عاليـة للكاتـب باتريك نيس.

املكتبـة  يف  وعـرض   2016 العـام  إنتـاج  الفيلـم 

الوطنيـة ضمـن أنشـطة مهرجـان القريـن الثقـايف الـ 

26، ولعـل أهـم مـا مييزه أنه يبتعد عـن عامل الطفولة 

الـوردي والـرباق، وعـن النصائـح الجاهـزة الحكيمـة، 

بـل يضـع املتفـرج يف قلـب مخـاوف األطفـال التـي 

قـد ال نعلـم عنهـا شـيئا، اآلالم الصامتة التـي يعانون 

. منها

الرسيـة  وآالمـه  »كـون«  مخـاوف  تجسـدت  لقـد 

شـجرة  رحـم  مـن  خـرج  عمـالق  وحـش  هيئـة  يف 

الطقسـوس، ذات الفوائـد الطبيـة املشـهورة. للوهلة 

الضخـم  الشـجري  بجسـده  الوحـش  يبـدو  األوىل 

وأفرعـه الكثـرة ونظراتـه وومضاته النارية، تجسـيدا 

ليـام  برباعـة  صوتيـا  دوره  وجسـد  والـر،  للعنـف 

نيسـون.

هنـا »الوحـش« كبطـل مضـاد، ال ميثـل مخـاوف 

الطفـل »كـون« التـي اختلقـت لذاتها عاملا أسـطوريا 

الـر  طاقـة  ميثـل  ال  وأيضـا  إليـه.  يهـرب  غامضـا، 

الرهيبـة الكامنـة يف الوحـوش عـادة. وإمنـا هـو ميثل 

حقيقـة الحيـاة، وحقيقة الطبيعة ذاتهـا. ولذلك ليس 

غريبـا أن يتـم اسـتلهام تكوينـه كليـا مـن الشـجرة 

رمـوز  أعظـم  هـي  والشـجرة  وفروعهـا،  وأغصانهـا 

لألمـل،  األسـمى  التجسـيد  هـي  والطبيعـة،  الحيـاة 

وللزمـن، وللخـر. فكيـف تصبـح »وحشـا«؟

هنـا ال يختلـف األمـر كثـرًا عـن فيلـم إسـباين آخـر 

أكـرث شـهرة هـو »متاهـة بان«، حيـث عاشـت الصبية 

التـي تعـاين ظروفًـا مأسـاوية عالقـة خاصـة مع وحش 

طيـب ذي طبيعة شـجرية.

إننـا نـرى وحشـية الكائنـات، أو نحكـم عليهـا، تبعا 

ملوقفهـا منا وكأنه ال توجد أحـكام موضوعية، فالصبي 

»كـون« وإن خـي مـن الوحـش ورفـض عرضـه بداية 

لكنـه ـ يف حقيقـة األمـر ـ مل يجد لنفسـه صديقا غره.

حـاول أن يعقـد معـه اتفاقـا أن يسـاعده يف شـفاء 

أمـه فيلسـتي جونـز، لكـن »الوحـش« راوغ يف هـذه 

النقطـة وقـرر أنـه سـيزوره ويحـي لـه ثـالث قصـص، 

عـىل أن يحـي »كون« نفسـه للوحش القصـة الرابعة.

وهكـذا وقـع بطـل الفيلـم الصغـر تحـت سـطوة 

القصـص، إىل جانـب مـا كان يتمتـع بـه مـن خيـال 

الرسـم ورثهـا عـن والدتـه. جامـح وبراعـة يف 

ومـا بـن ظهـور واختفـاء الوحـش، يتعـرف املتفـرج 

فوالـده  املراهـق،  الصبـي  لهـذا  املعقـد  العـامل  عـىل 

تـزوج امـرأة أخـرى وأنجـب منهـا ويعيـش يف لـوس 

أنجلـوس بعيـدا جـدا عنـه، وال يوجـد يف منزلـه غرفـة 

يذهـب  بـأن  إقناعـه  يف  فشـل  الـذي  البنـه،  خاصـة 

للعيـش معـه.

كذلـك جدته »سـيغورين ويفـر« هي عجوز قاسـية، 

مملـوء  عتيـق،  بيـت  يف  البيـت،  تقاليـد  يف  تعيـش 

بالتحـف القدميـة وتغمـره الكآبـة. ومع ذلـك ال يوجد 

للصبـي مـكان آخـر يذهـب إليـه سـوى هـذا املـكان 

الكئيـب.

أمـا مشـكلته األخطـر فتمثلـت يف تعرضـه للتنمـر 

املتكـرر مـن قبـل بعـض زمالئـه يف املدرسـة، األقـوى 
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فيلم سينمائي

ض ضمن فعاليات »القرين« الفيلم البريطاني A Monster Calls ُعرِ

نداءات الوحش... كيف يواجه 

الطفل مخاوفه؟

منـه جسـديا.

فكيـف سـيجد صبـي حـامل ومنطـٍو عىل نفسـه ذاته 

داخـل هـذا العـامل املعقـد واملتوحـش؟ كيف سـينتقم 

ممـن أهانوه يف املدرسـة؟ كيف سـيعيش لـو فقد أكرث 

امـرأة يحبهـا وتحبه وهـي أمه؟

هنا لعب وحش شـجرة الطقسـوس الـدور العالجي 

للصبـي، زوده بـأرسار الخربة والحكمـة التي قد تنقص 

الكبـار أنفسـهم، حتـى عندمـا بـى الصبـي غاضبـا يف 

وجهـه وقـال لـه إننـي لجـأت إليـك يك تنقـذ أمي من 

املـوت وتشـفيها! رد الوحش: بل جئت لشـفائك أنت.

وعـرب القصـص الثـالث علمـه الوحـش ثـالث حكـم 

أساسـية: األوىل أال نحكـم عـىل اإلنسـان أو املوقـف 

مـن ظاهـره فقـط، فقـد يكـون »الربنـس الشـاب« يف 

الحكايـة قاتـال ومحبوبـا مـن شـعبه يف الوقت نفسـه، 

قاتلـة،  ليسـت  لكنهـا  السـاحرة رشيـرة  تكـون  وقـد 

وكان هـذا الـدرس بالـغ األهميـة لــ »كـون« ألنه كان 

مرعوبـا مـن فقـد أمـه، ويف الوقـت نفسـه يعـاين مـن 

أمل هائـل وإحسـاس بالذنـب لفـرط أنانيتـه ودفعهـا 

للكـذب عليـه بشـأن تحسـن حالتهـا، إضافـة إىل أنـه 

أحيانـا يتمنـى موتهـا، وهـي فكـرة قد ال تكون سـلبية 

أو غـر أخالقيـة، إذا نظرنـا إليها من زاويـة الراحة من 

األمل الهائـل.

التعبـر عـن  فتمثـل يف رضورة  الثـاين  الـدرس  أمـا 

يف  الغضـب  حبـس  صحيـا  يكـون  ال  قـد  الغضـب، 

داخلنـا، وهـو مـا ظهـر أوال يف تحطيـم أثـاث جدتـه 

املتنمريـن. األوالد  مـن  االنتقـام  يف  وتاليـا  العتيـق، 

وهكـذا أفـادت دروس الوحـش الحكيـم، يف تجـاوز 

»كـون« لواحـدة مـن أصعـب عقبـات حياته.

الثالثـة واألخـرة فكانـت عـن أهميـة  القصـة  أمـا 

اإلميـان بوصفـه نصـف الشـفاء، وال قيمـة ألي يشء ما 

مل نكـن مؤمنـن بـه.

كتب: د. رشيف صالح

مـع  ماكدوغـال«  لويـس  ـ  »كـون  الصبـي  يعيـش 

الرسطـان  مـرض  تعـاين  التـي  املطلقـة  الشـابة  أمـه 

املـوت، ويف داخلـه خـوف هائـل مـن  وعـىل وشـك 

فقدهـا يغرقـه يف كوابيس يومية، ويدفعـه إىل صداقة 

»وحـش أسـطوري« يـزوره كل ليلـة يف الثانيـة عـرة 

مسـاء وسـبع دقائـق.

ذلـك هـو الخـط العـام للفيلـم اإلنجليزيـ  اإلسـباين 

بايونـا،  أنطونيـو  خـوان  إخـراج  الوحـش«  »نـداءات 

واملأخـوذ عـن روايـة حققـت مبيعـات عاليـة للكاتب 

نيس. باتريـك 

املكتبـة  يف  وعـرض   2016 العـام  إنتـاج  الفيلـم 

الوطنيـة ضمـن أنشـطة مهرجـان القريـن الثقـايف الـ 

26، ولعـل أهـم مـا مييزه أنه يبتعد عـن عامل الطفولة 

الـوردي والـرباق، وعـن النصائـح الجاهـزة الحكيمـة، 

بـل يضـع املتفـرج يف قلـب مخـاوف األطفـال التـي 

قـد ال نعلـم عنهـا شـيئا، اآلالم الصامتة التـي يعانون 

. منها

الرسيـة  وآالمـه  »كـون«  مخـاوف  تجسـدت  لقـد 

شـجرة  رحـم  مـن  خـرج  عمـالق  وحـش  هيئـة  يف 

الطقسـوس، ذات الفوائـد الطبيـة املشـهورة. للوهلة 

الضخـم  الشـجري  بجسـده  الوحـش  يبـدو  األوىل 

وأفرعـه الكثـرة ونظراتـه وومضاته النارية، تجسـيدا 

ليـام  برباعـة  صوتيـا  دوره  وجسـد  والـر،  للعنـف 

نيسـون.

هنـا »الوحـش« كبطـل مضـاد، ال ميثـل مخـاوف 

الطفـل »كـون« التـي اختلقـت لذاتها عاملا أسـطوريا 

الـر  طاقـة  ميثـل  ال  وأيضـا  إليـه.  يهـرب  غامضـا، 

الرهيبـة الكامنـة يف الوحـوش عـادة. وإمنـا هـو ميثل 

حقيقـة الحيـاة، وحقيقة الطبيعة ذاتهـا. ولذلك ليس 

غريبـا أن يتـم اسـتلهام تكوينـه كليـا مـن الشـجرة 

رمـوز  أعظـم  هـي  والشـجرة  وفروعهـا،  وأغصانهـا 

لألمـل،  األسـمى  التجسـيد  هـي  والطبيعـة،  الحيـاة 

وللزمـن، وللخـر. فكيـف تصبـح »وحشـا«؟

هنـا ال يختلـف األمـر كثـرًا عـن فيلـم إسـباين آخـر 

أكـرث شـهرة هـو »متاهـة بان«، حيـث عاشـت الصبية 

التـي تعـاين ظروفًـا مأسـاوية عالقـة خاصـة مع وحش 

طيـب ذي طبيعة شـجرية.

إننـا نـرى وحشـية الكائنـات، أو نحكـم عليهـا، تبعا 

ملوقفهـا منا وكأنه ال توجد أحـكام موضوعية، فالصبي 

»كـون« وإن خـي مـن الوحـش ورفـض عرضـه بداية 

لكنـه ـ يف حقيقـة األمـر ـ مل يجد لنفسـه صديقا غره.

حـاول أن يعقـد معـه اتفاقـا أن يسـاعده يف شـفاء 

أمـه فيلسـتي جونـز، لكـن »الوحـش« راوغ يف هـذه 

النقطـة وقـرر أنـه سـيزوره ويحـي لـه ثـالث قصـص، 

عـىل أن يحـي »كون« نفسـه للوحش القصـة الرابعة.

وهكـذا وقـع بطـل الفيلـم الصغـر تحـت سـطوة 

القصـص، إىل جانـب مـا كان يتمتـع بـه مـن خيـال 

الرسـم ورثهـا عـن والدتـه. جامـح وبراعـة يف 

ومـا بـن ظهـور واختفـاء الوحـش، يتعـرف املتفـرج 

فوالـده  املراهـق،  الصبـي  لهـذا  املعقـد  العـامل  عـىل 

تـزوج امـرأة أخـرى وأنجـب منهـا ويعيـش يف لـوس 

أنجلـوس بعيـدا جـدا عنـه، وال يوجـد يف منزلـه غرفـة 

يذهـب  بـأن  إقناعـه  يف  فشـل  الـذي  البنـه،  خاصـة 

للعيـش معـه.

كذلـك جدته »سـيغورين ويفـر« هي عجوز قاسـية، 

مملـوء  عتيـق،  بيـت  يف  البيـت،  تقاليـد  يف  تعيـش 

بالتحـف القدميـة وتغمـره الكآبـة. ومع ذلـك ال يوجد 

للصبـي مـكان آخـر يذهـب إليـه سـوى هـذا املـكان 

الكئيـب.

أمـا مشـكلته األخطـر فتمثلـت يف تعرضـه للتنمـر 

املتكـرر مـن قبـل بعـض زمالئـه يف املدرسـة، األقـوى 
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حوار

فخورة بموضوع ندوة »القرين« ألنها توثق 
أسماء معروفة من الخليج

أصبح القارئ على مستوى وعي وفهم مما 
يخلق حراكا نقديا حقيقيا

أول كاتبة إماراتية تحصل على الزمالة الفخرية في الكتابة اإلبداعية

اليوسف: نحن بحاجة إلى تسليط 

الضوء على الكاتب الخليجي
كتبت: سهام فتحي

مـن  اليوسـف  إميـان  والروائيـة  الكاتبـة  عـربت 

دولـة اإلمـارات عـن سـعادتها وفخرهـا باملشـاركة 

الــ 26 ألنـه يتمتـع بسـمعة  القريـن  يف مهرجـان 

معروفـة عـىل صعيـد الكويـت والخليـج والوطـن 

العـريب، ويعـد حـراكا ثقافيـا يشـتمل عـىل العديـد 

مـن الفعاليـات واملعـارض والنـدوات، وأكـدت أنـه 

فيـه،  يشـارك  مـن  يـرف  رائـع  بشـكل  متكامـل 

وأضافـت: أنـا سـعيدة للغايـة باملشـاركة يف إدارة 

وهـي  للمهرجـان  الرئيسـية  النـدوة  مـن  جلسـة 

كالشـعر،  املجـاالت  مـن  العديـد  عـىل  تشـتمل 

والقصـة، والرواية، وسـأدير ندوة الشـعر، وأتحمس 

يف  املميزيـن  املشـاركن  مـع  خاصـة  للمشـاركة 

النـدوة، وسـعيدة لحضـور كافـة الفعاليـات املقامة 

املهرجـان. انشـطة  ضمـن 

حركة الرتجمة

وحـول الروايـة واالدب أشـارت اليوسـف اىل اننـا 

وميكـن معرفـة رأي القـارئ بشـكل مبـارش، وهذا 

النـوع مـن النقـد مـع غيـاب النقـاد املتخصصـن 

يطلـع  ومـن  جيـد،  ألدب  معينـا  توجهـا  أوجـد 

عـىل السـاحة األدبيـة يـرى أن القـارئ أصبح عىل 

مسـتوى وعـي وفهـم ونقـد مـا يخلـق حـراكا 

نقديـا حقيقيـا عـىل صعيـد املسـتقبل. وتابعـت 

اليوسـف ان مـن اصداراتهـا »خبـز وحـرب« ومـن 

الكاتبـات  مـن  لعـدد  بالتوثيـق  قامـت  خاللـه 

اإلمارتيـات يف ظـل غيـاب توثيـق حقيقـي. ولهذا 

كونهـا  القريـن  نـدوة  مبوضـوع  بالفخـر  تشـعر 

تشـمل عـددا مـن االوراق املشـاركة توثـق الحقـا 

يف القصـة والشـعر والروايـة ألسـاء معروفـة من 

كافـة ارجـاء الخليـج ونحـن نحتـاج للموازنـة بن 

النقـد القـارئ والنقـد املتخصـص الحقيقـي وهذا 

نـادر حاليـا.

تبادل ثقايف

انهـا درسـت  أكـدت  املهرجـان  رأيهـا يف  وحـول 

اطروحتهـا  ومـن  برلـن  يف  ثقافيـة  ديبلوماسـية 

الفـرق بـن الفعاليات والنـدوات الثقافيـة والتبادل 

الثقـايف الحقيقـي واملشـاركة يف عـدد مـن املعـارض 

خـارج اإلمـارات، ومـا يحـدث انـه بعد املشـاركة يف 

فعاليـات مثـل مهرجـان القرين أتسـاءل عن نسـبة 

الكاتـب الغـريب التـي يثبـت يف ذهنـه اسـم كاتـب 

عـريب أو خليجـي هذا هـو التبـادل الحقيقي والذي 

أمتنـى أن يحـدث مـن خـالل فعاليـات املهرجـان، 

ستشـمل  القادمـة  املهرجانـات  أن  متأكـدة  وانـا 

فعاليـات وحـراكا وتبـادال ثقافيـا حقيقيـا فالكاتـب 

خـارج دائـرة الخليـج تصله هـذه األسـاء ونتاج ما 

تصـدره مثـل هـذه املهرجانـات وفعالياتهـا، مثلـا 

نعـرف الكتـاب الغربيـن وأعالهـم وهـذا مـا ميثله 

التبـادل الثقـايف بشـكله الحقيقـي.

نعـد محظوظن عا سـبق يف مجـال الكتابة، فنحن 

نشـهد يف هـذه الفـرة قفـزة للكتاب ومتكـن ودعم 

مـن الحكومات إضافـة إىل الوعـي العـام يف الركيـز 

ناحيـة  مـن  القصـرة  والقصـة  الروايـة  وخاصـة 

الجوائـز واملعارض، ويف العام املايض كانت الشـارقة 

عاصمـة عامليـة للكتاب وشـاركت يف متثيل اإلمارات 

والوطـن العـريب يف كثـر من العواصم منها موسـكو 

ومدريـد، وهنـاك عـدد مـن املحـاور التـي احـب 

الركيـز عليهـا أهمهـا الكاتـب خارج حـدود الخليج 

الـذي ولألسـف ال يُعـرف عامليا، فالكاتـب الخليجي 

القـراءة  تسـتحق  أدبيـة  وأعـاال  روايـات  يقـدم 

والرجمـة لكـن حركـة الرجمـة ال تـزال بحاجـة إىل 

والنـر،  الكتابـة  مبرحلـة  والنقـد  هـي  تلحـق  ان 

الكاتـب  عـىل  الضـوء  تسـليط  إىل  بحاجـة  ونحـن 

الخليجـي والعـريب عامليـا.  وأضافت اليوسـف انها 

أول كاتبـة إماراتيـة تحصل عىل الزمالـة الفخرية 

يف الكتابـة االبداعيـة من جامعة ايـوا يف أمريكا، 

والحظـت ان هنـاك ضعفـا يف معرفـة الكاتـب 

الخليجـي بشـكل عـام، واوضحت انهـا تحدثت 

عـن الكاتـب هنا ومتنت مـن مهرجـان القرين 

مـن خـالل ندواتـه ان يقـوم بتعريـف الكاتب 

الصعيـد  عـىل  للمسـتقبل  تاريـخ  وتسـجيل 

والعاملي. العـريب 

النقد

وعـن النقـد أكـدت اليوسـف انه سـابقا 

كان هنـاك وجـود أكرث للناقـد املتخصص 

وحاليـا مـع توافر وسـائل االتصال 

أصبـح هناك نوع مـن النقد 

تواصـل  فهنـاك  االسـهل، 

بـن الكاتـب والقـارئ مل 

قدميـا.  متوافـرا  يكـن 
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حوار

شارك في ندوة »القرين« ببحث حول النقد المنهجي

السالمي: الرواية والقصة في 

الخليج يشهدان طفرة كبرى

د. شهال العجيلي: 

»القرين« فرصة لنطلع 

على جديد النشاط 

الثقافي في الكويت

كتبت: سهام فتحي

األدب يف جامعـة  وأسـتاذ  والناقـد  الكاتـب  عـربَّ 

تونس عبدالدائم السـالمي، عن سـعادته باملشـاركة 

األوىل لـه يف مهرجـان القريـن مـن خاللـه النـدوة 

والتـي تنصـب يف ورقـة بحثيـة عـن اقـراح تصـور 

قـرايئ للنـص العـريب مـن خـالل تصـور جديـد مـن 

خـارج دائـرة املناهـج، فلـكل نـص شـخصية ثقافية 

شـخصية  لـه  الشـعري  أو  الـروايئ  العـريب  والنـص 

تلـم  أن  املسـتوردة  املناهـج  تسـتطيع  ال  ثقافيـة 

مبالمحهـا كلهـا، لذلك من خالل الورقـة التي قدمتها 

أوضحـت بعـض مالمـح وصعوبـات النقـد املنهجـي 

وعـدم متكنـه مـن الوصـول إىل جوهـر األشـياء يف 

املعـاين، وإمنـا هـو  النـص حتـى يصـل إىل جوهـر 

عبـارة عـن مسـطرة يقـاس بهـا النـص األديب ويرغم 

أحيانـا عـىل قول مـا ال يريـد قوله، وقدمـت مقرحا 

لالعـراف بوجـود شـخصية متيـز النـص العـريب عـن 

بقيـة النصـوص األخـرى، وهـذا ال يعني أنـه منعزل 

بـل كلـا أوغل يف محليتـه اقرب مـن العاملية كونه 

العـامل عـىل  نطلـع  أن  بـد  فـال  يتميـز بخصوصيـة 

محليتنـا وهـذه هـي العامليـة .

وبـن السـالمي أن التعامـل مـع النـص باعتبـاره 

املقـرح  هـذا  عـىل  واطلـق  ومعنـى،  ممكنـات 

صاحبـه  القـارئ  يكـون  أن  القـرايئ«  »الحلـول 

ويتجـاوب معـه مـن خـالل منـوذج فني ميثل سـبيال 

لتجـاوز بعـض الصعوبـات كـون الروايـات تتحـدث 

عـن الواقـع، ونحـن نرتبـط بالروايـات مـن خـالل 

النـاذج البريـة التـي تقدمهـا لنـا ونتمثـل بـه أو 

نرفضهـا، وبعـض الروائيـن يقدمـون منوذجـا لغويـا 

ميكـن أن نحتـذي بـه، والناقـد عليـه أن يظهـر هذه 

النـاذج وأال ينتقـد ويحلـل البنيـة فقـط. وأوضـح 

يف  والقصـي  الـروايئ  الجانـب  عـىل  اطلـع  أنـه 

الخليـج وهـو يشـهد طفـرة عـىل مسـتوى كتابتهم، 

كـا ظهـرت أسـاء لهـا مكانـة مرموقة مثـل طالب 

الرفاعـي وسـعود السـنعويس وليىل العثـان وبثينة 

العيـى وآخريـن يف دول الخليـج، والكتـاب 

يف الخليـج فطنـوا إىل خصوصيته والقضايا 

املحليـة، وهـذا مـا مييـز هـذه الروايـات 

للـذات،  عـودة  يعتـرب  وهـذا  الرائعـة، 

وحـول مـا يتمنى بشـأن تطويـر القصة 

زيـادة  يتمنـى  أنـه  السـالمي  أكـد 

متابعـة اإلنتـاج اإلبداعـي والنقـد 

والقـراءة، فـال بد أن نغرسياسـاتنا القرائية يف جميع 

املراحـل التعليميـة فنجعـل القـراءة مرغوبـا فيهـا 

بينـا مـا نقوم به هـو التنفر من القـراءة من خالل 

تقديـم نصـوص أدبيـة للطالب بطريقـة صعبة وغر 

محببـة، لـذا ال بـد مـن البحـث عـن طـرق تجعـل 

القـراءة لـذة وفعـال يوميـا يحقـق نوعا مـن التوازن 

القيمـي والجـايل والنفـي، وهـذا يقـود للنهضـة 

يف مجـال الروايـة واألدب يف الخليـج والعـامل العـريب 

بأكملـه.

وحـول رأيـه يف املهرجـان، أوضح السـالمي أنه قرأ 

عـن املهرجـان قبـل املشـاركة يف فعالياتـه، والـكل 

مـن  األقـى  بالحـد  ويتميـز  بالعراقـة  لـه  يشـهد 

األهميـة مـن حيث املوضوعـات املطروحة واالعتناء 

أدبيـة معروفـة،  العـرب وتكريـم أسـاء  بالكتـاب 

فهـو مهرجـان يحـاول أن يكـون عربيـا وأال يقتـر 

عىل النشـاطات الكويتية فحسـب، كـا أن مهرجان 

بالعقالنيـة وليـس فيـه املجامـالت  يتميـز  القريـن 

التـي تحـدث يف املهرجانات األخرى، كـا أن اللجنة 

املرفـة عـىل النـدوات تحـرص عىل يكـون املحتوى 

جيـدا ويجـذب املتابعـن وأمتنـى للمهرجـان مزيـدا 

مـن الدعم والتنوع يف األنشـطة واالهتـام بالفنون 

الجميلـة بصفـة عامـة والتي ال تتواجد بشـكل كبر، 

واملتابعـن  املواطنـن  تجـذب  الشـعبية  فالفنـون 

األخـرى،  الفنـون  عـىل  االنفتـاح  عـىل  وتسـاعد 

إضافـة إىل األدب واملـرسح وال بـد مـن وجـود فنون 

تشـكيلية وبريـة جديـدة. 

كتبت: فضة املعييل
ت د. شـهال العجيـي عـن سـعادتها ملشـاركتها يف  عـربَّ

مهرجـان القريـن مـن خـالل النـدوة الرئيسـية، وقالت: 

يسـعدين أن أكـون يف مهرجـان القرين يف دورتـه الـ 26، 

وهـو حضـور تاريخـي يف الثقافـة العربيـة، ليمثـل طيفا 

واسـعا مـن النشـاطات الثقافيـة يف الكويـت، ويسـلط 

املتعـددة،  بأنواعـه  الكويـت  يف  األدب  عـىل  الضـوء 

الـرسد، القصـة، الشـعر، املـرسح، وهـذه فرصـة لنطلـع 

عـىل جديـد النشـاط األديب والثقـايف يف الكويـت التـي 

تعـد أقـدم الحـوارض الثقافيـة يف الخليـج العـريب، والتي 

نشـأنا  فنحـن  العـريب،  محيطهـا  عـن  تنعـزل  مل  دامئـا 

عـىل مجلـة »العـريب« وعـىل سلسـلة »عـامل املعرفـة«، 

وكل هـذا الجهـد الثقـايف املبـذول عـرب تاريـخ تشـكلنا، 

وأملـس  آيت هنـا  أن  فرصـة يل  وعينـا، وهـذه  وتشـكل 

تجـد  أيـن  سـؤالها  وعنـد  الحقيقـة.  وجـه  عـىل  ذلـك 

نفسـها يف النقـد أو كتابـة الروايـة، قالـت د. العجيـي: 

أنـا أشـتغل عـىل الكتابـة الرسديـة اإلبداعيـة، واشـتغل 

عـىل النقـد، فالنقـد يجعلنـي يقظة تجـاه الجديد، تجاه 

التيـارات الفنيـة الجديـدة، تجـاه املرجعيـات الفكريـة، 

واألدب هـو فسـحتي، وهـو طريقتـي يف التعبـر عـن 

عالقتـي مـع العـامل. أمـا عنـد سـؤالها عـن بعـد ثـورات 

الربيـع العـريب وهـل أفـرزت كُتّابـا كـرثا، لتجيـب: هـي 

الثـورات، والحـروب وهـي محـرك يف الحقيقـة، وحافـز 

وتحديـات  جديـدة،  موضوعـات  تفـرز  ألنهـا  للكتابـة 

فنيـة ومعرفيـة جديـدة، ولكـن يبقـي املوضـوع متعلقا 

بالرغبـة والقـدرة الحقيقيـة عـىل الكتابـة.

أمـا عـن رسد التاريـخ يف العمـل الـروايئ وهـل هـو 

معـريف،  كحقـل  التاريـخ  العجيـي:  د.  لتعلـق  صعـب، 

املهـم هـو كيـف  الروايـة،  كتابـة  املهـم يف  ليـس هـو 

نعالـج هـذا التاريـخ، كيـف نتعامل معه، وكيـف نحوله 

إىل عنـر رسدي يف األدب، فنحـن نكتب أدبا يف النهاية، 

وال نكتـب تاريخـا، ولكن نحافظ عىل منطـق التاريخ يف 

كتابـة الروايـة أو االسـتعانة بـه يف كتابـة القصـة.

وعـن رأيهـا يف توجـه الكثـر مـن الكتـاب إىل القصـة 

القصـرة، قالـت د. العجيـي: ميكـن أن تكـون القصـة مل 

تغـب، ولكـن سـلط الضـوء عليهـا، خصوصا بعـد جائزة 

املتلقـي، فجائـزة امللتقـي حرَّكـت بحـرة القصـة التـي 

ركـدت يف حقبـة مـا، ولكـن هـذه عـودة أنا اعتقـد أنها 

محمودة. عـودة 

د. شهال العجييل
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