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ملتقى ثقافي

االٔمني العام كامل العبدالجليل ورئيس امللتقى كوثر الجوعان يف الجلسة االفتتاحية

مه المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  في المعهد العربي للتخطيط ضمن فعاليات »القرين«نظَّ

.. تعزيـز روح الحوار واالنتماء والهويةملتقى الثقافة المدنية

وأكـدت الجوعـان أن امللتقى يهـدف إىل تعزيز روح 

الثقافـة والحـوار والهويـة الثقافيـة والتفاهم وتشـجيع 

االنتـاء الحـر، منوهـة بـروز مجموعـة مـن املفاهيـم 

التـي تحـدد الهويـة الثقافية.

 وأوضحـت أن الثقافـة متثـل مجموعـة مـن القيـم 

والـرؤى، مشـرة إىل أن الرتاجـع الـذي نعيشـه يـأيت من 

طبيعـة الثقافات السـائدة يف املجتمـع العريب التي تعر 

عـن مرحلـة مـا قبـل النهضـة العلميـة، وتقـف حجـر 

ثقافيـا وبـات  العربيـة  املجتمعـات  أمـام تطـور  عـرة 

التخلـص مـن الجوانـب السـلبية منهـا حاجـة ملحـة.

الثقافـة  مفهـوم  يتنـاول  امللتقـى  أن  إىل  وأشـارت 

املدنيـة وأهميتها وتأثرهـا يف جوانب كثرة يف املجتمع، 

كتب: رشيف صالح
تحـت رعاية سـمو رئيـس مجلس الوزراء الشـيخ 
الثقافـة  ملتقـى  أعـال  انطلقـت  الخالـد  صبـاح 
للثقافـة  الوطنـي  املجلـس  ينظمـه  الـذي  املدنيـة 
والفنـون واآلداب، ضمـن مهرجـان القريـن الثقـايف 
يف دورتـه السادسـة والعرشيـن بالتعـاون مـع معهد 

املـرأة للتنميـة والسـام.
افتتـح امللتقـى أعالـه يف املعهـد العـريب للتخطيط 
يف الشـويخ، حيـث كانـت البداية مع أداء حي للنشـيد 
الوطنـي، ثـم تـاوة آيـات مـن القـرآن الكريـم للشـيخ 

خالـد جمعـة الخالد.
ورحبـت عريفة جلسـة االفتتـاح اإلعاميـة القديرة 
أمـل عبداللـه بالحضـور، مشـددة عـى أهميـة امللتقى 

يف بلد اإلنسـانية والسـام.
ونيابـًة عـن مديـر معهـد التخطيـط، رحـب كريـم 
بالحضـور،  املعهـد  يف  اإلداري  الجهـاز  مديـر  درويـش 
مشـيدا بـدور املعهـد منـذ إنشـائه يف تقديـم الـدورات 
واالستشـارات واملشـاريع البحثية للـدول العربية، حيث 
يضـم تحـت مظلتـه عرشيـن دولـة عربيـة. كـا عـر يف 
ختـام كلمتـه عـن سـعادته باسـتضافة أعـال امللتقـى.

معهـد  ومديـرة  امللتقـى  رئيسـة  شـكرت  بدورهـا 
املـرأة للتنميـة والسـام كوثـر الجوعـان إدارة معهـد 
التخطيـط عـى االسـتضافة، وكذلـك املجلـس الوطنـي 
للثقافـة والفنـون واآلداب عـى دعمه الكبـر. ووجهت 
الكويـت  مـن  والضيـوف  الحضـور  إىل  أيضـا  الشـكر 

والعـامل العـريب.

خالد آل خليفة: ال يمكن 
أن تكون هناك حضارة 

مدنية متقدمة من دون 
تنوع وتعددية

الشيخ د. خالد آل خليفة

الثقافة المدنية.. 
صانعة الدول العصرية 

الحديثة

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 



3العدد السادس - 2020/1/22

د. عبدالله الجسمي ود. عبدالله الغزامي ود. فردريك معتوق ومدير الجلسة سامي النصف

مه المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  في المعهد العربي للتخطيط ضمن فعاليات »القرين«نظَّ

.. تعزيـز روح الحوار واالنتماء والهويةملتقى الثقافة المدنية

كـا يتنـاول عاقتها بالثقافـة التقليدية ومـدى التوفيق 
مـع قيمهـا األصيلة.

املجتمـع  تحديـث  يف  الـرشوع  رضورة   وأكـدت 
العـريب ثقافيا عر نـرش الثقافة املدنية التـي متثل ثقافة 
العـر وقيـم التقـدم والتطـور التـي تخلـق التعايـش 
والتسـامح والحـوار والحـق واالختـاف بـن مكونـات 

املجتمـع، وتحافـظ عـى إنسـانية اإلنسـان وكرامتـه.
وأضافـت الجوعـان: إذا كانـت العوملـة تسـعى إىل 
نقـل ثقافـات وأفـكار إىل العـامل لخلـق مجموعـة مـن 
املفاهيـم واملصطلحـات اإلنسـانية املشـرتكة بن مناطق 
مختلفـة فإنهـا بالتـايل تهـدف إىل خلق عامل يُظهر شـيئا 
الفكريـة  الناحيـة  مـن  الغـرب  ثقافـة  هيمنـة  فشـيئا 

والحضاريـة.
لتلـك  والخلقـي  اللغـوي  التأثـر  إىل  أشـارت  كـا 
الثقافـة عـر وسـائل التواصـل واإلعـام، مـا أدى إىل 
تدهـور القيـم األخاقيـة يف مجتمعـات مازالت تحتفظ 

بقيـم مغايـرة كليـا عـن قيـم الغـرب.
الثقافـة  تواجههـا  التـي  التحديـات  أن  وأوضحـت 
منـذ  ولكنهـا  املصادفـة  وليـدة  ليسـت  اليـوم  املدنيـة 
زمـن.. وآن األوان ملحاربتهـا، مؤكـدة أن غـزو العقـول 
واألفـكار وتشـويه اإلسـام وربطـه باإلرهـاب، كل ذلـك 

ميثـل تحديـا كبـرا.
 وأشـادت رئيسـة امللتقى بالـدور الطليعي لوسـائل 
اإلعـام والسياسـة الحكيمـة لدولـة الكويـت.. كويـت 
الطليعـي  الـدور  عـن  فضـا  واإلنسـانية..  السـام 

املـدين. املجتمـع  ملؤسسـات 

واملعرفـة والعلـم والفكر، معتـرا أن املدنية هي املظهر 

الحضـاري القائـم عى التنـوع واالختافـات والتايزات 

اإليجابيـة التـي تتجسـد كإطار مـادي جامع.

املسـتوى  هـي  املدنيـة  الثقافـة  أن  إىل  أشـار  كـا 

الحيـاة وأنهـا قامئـة عـى مجموعـة مـن  الراقـي مـن 

األسـس أبرزهـا التسـامح والتعايـش السـلمي واحـرتام 

االختافـات وقبولهـا كجـزء أصيـل من تشـكيل املجتمع 

القائـم عـى التعدديـة والتنوع الذي يخلـق بيئة خصبة 

قابلـة للنـاء.

وأكـد الشـيخ خالـد آل خليفة أنه ال ميكـن أن تكون 

هنـاك حضـارة مدنيـة متقدمـة مـن دون وجـود قبـول 

التنـوع والتعدديـة، الفتـا إىل أن هـذا التنـوع يشـمل 

كـا أكـدت أن مواجهـة التحديـات تكـون بتعزيـز 
الهويـة بأقـوى سـاح، وهـو تعزيـز الصلة باللـه وكتابه 
الكريـم، فإنهـا تسـتعيص وال تقبل الذوبـان مها كانت 
املغريـات والعنايـة بثقافتنـا ولغتنـا العربية يف وسـائل 
اإلعـام ومناهجنـا الرتبويـة وإبـراز إيجابيـات السـام 
نهـوض  عـى  والعمـل  وعدالتـه  وتاريخـه  وعامليتـه 
الدينيـة والثقافيـة والسياسـية  املياديـن  األمـة يف كل 

واالقتصاديـة والتقنيـة.
وختمـت الجوعـان كلمتهـا بالدعـوة إىل أن تقـوم 
الهويـة  عـى  الحفـاظ  يف  بواجباتهـا  اإلعـام  وسـائل 
واملعـارف  واملهـارات  القيـم  تأصيـل  يف  تنجـح  يك 
واملعلومـات يف مؤسسـات املجتمـع املـدين واملنظات 
وتحصـن الشـباب ضـد ثقافـة االسـتهاك والتغريـب 
وتقديـم مـواد ثريـة تحـدث أثـرا إيجابيا وتـرتك صدى 

قويـا يف نفـوس الصغـار والشـباب.

املدنية املهنية
 مـن جانبـه قال نائـب رئيس مجلس األمنـاء املدير 
التنفيـذي ملركـز عيـى الثقـايف ورئيـس مجلـس أمنـاء 
مملكـة  يف  السـلمي  للتعايـش  العاملـي  حمـد  امللـك 
البحريـن الشـيخ د. خالـد بـن خليفـة آل خليفـة إن 
ألي  والحضاريـة  املاديـة  الظواهـر  كل  هـي  املدنيـة 
مجتمـع كالعمـران والنظـم املؤسسـاتية واالجتاعيـة 

والسياسـية. واالقتصاديـة 
 وأوضـح أن تلـك املظاهـر تؤسـس ملفهـوم املدنيـة 
املهنيـة لبناء سـلوك املجتمـع املدين املبنـي عى الوعي 

كوثر الجوعان: الثقافات 
السائدة في المجتمع 

العربي تقف حجر عثرة 
أمام تطور المجتمعات 

كوثر الجوعان

 الجسمي: الثقافة المدنية 
أروع ما توصل إليه العقل 

اإلنساني ألنها ارتبطت 
باإلنسان نفسه 

العبدالجليل: قبول اآلخر 
والتنوع والتعدد والتسامح 

اإلنساني يجب أن تصبح 
ا في مجتمعاتنا سلوًكا يومّيً

األمني العام كامل العبدالجليل
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التقليديـة«. ورضب أمثلـة بثـاث مـدن نشـأت كمـدن 
وهـي أثينـا وبغـداد وأمريـكا.

املدينـة  بـن  جمعـت  أنهـا  أثينـا  ميـزة  أن  ورأى 
يف  أفاطـون  عنهـا  وكتـب  والفلسـفية،  الواقعيـة 
»الجمهوريـة«، حيـث ناقـش مفاهيم املدينة األساسـية 

واملسـاواة. والعدالـة  الحريـة  وهـي: 
العدالـة  أن  رأى  أفاطـون  أن  إىل  الغذامـي  وأشـار 
سـتكون لألقـوى، وبينـا كان املجتمـع موزعـا بطبيعـة 
الحـال إىل مائـة ألـف مـن السـادة وأربعائـة ألف من 
العبيـد، فإن قضية »املسـاواة« طرحت فيـا بن الرجل 
واملـرأة، حيـث تـم النظـر إىل املـرأة كرجـل ناقـص، ال 
تتحقـق لهـا املسـاواة إال إذا قامـت بأعالـه كاملشـاركة 
لألقـوى،  أيضـا  املسـاواة  كانـت  ثـم  الحـرب. ومـن  يف 

واألمـر نفسـه فيـا يتعلـق مبفهـوم الحريـة.

الجلسة األوىل: مفهوم الثقافة املدنية وإمكانية 

التعايش بينهام وبني الثقافة التقليدية

أوىل جلسـات  أقيمـت  االفتتاحيـة  الجلسـة  عقـب 
امللتقـى تحت عنوان »مفهوم الثقافـة املدنية وإمكانية 

التعايـش بينهـا وبـن الثقافـة التقليديـة« أدارهـا وزيـر 

اإلعام األسـبق سـامي النصف، وتحدث فيها كل من د. 

عبداللـه الجسـمي، ود. عبدالله الغذامي )السـعودية(، 

ود. فريدريـك معتـوق )لبنان(.

ويف بدايـة الجلسـة طـرح مديرهـا سـامي النصـف 

عـدة تسـاؤالت منهـا: هـل الثقافـة التقليديـة معاديـة 

للتغيـر؟ كيف اسـتطاعت بعض األوطـان أن تخرج من 

الثقافـة التقليديـة إىل الدولـة املدنيـة مـن دون أرضار؟

ويف ورقتـه البحثيـة أكـد د. عبداللـه الجسـمي أن 

مفهـوم الثقافـة املدنيـة يختلـف عـن مفهـوم الثقافـة 

بشـأنه،  النظـري  التأصيـل  غيـاب  إىل  مشـرا  نفسـها، 

وصعوبـة إيجـاد تعريفـات لـه. كا أشـار إىل أن البعض 

يربطهـا بالسياسـة عى رغم أن الثقافة هي من تشـكل 

املدنيـة هـي  الثقافـة  أن  الجسـمي  واعتـر  السياسـة. 

أروع مـا توصـل إليه العقل اإلنسـاين، ألن ما سـبقها من 

ثقافـات ارتبط بعاقة اإلنسـان بالطبيعـة، بينا الثقافة 

املدنيـة ارتبطـت باإلنسـان نفسـه، وبالعلـم.

وعقـد املحـارض مقارنـة بـن الثقافتـن: التقليديـة، 

واملدنيـة، حيـث مالـت األوىل إىل السـكونية والثبـات 

السـائدة آنـذاك، وطبيعـة  اتسـاقا مـع أمنـاط اإلنتـاج 

إىل  مالـت  حيـث  والقبليـة،  الريفيـة  املجتمعـات 

الجاعـة فيـا ارتبطـت الثقافة املدنية بالتنـوع والتغر 

وارتبطت باإلنسـان املبـدع والفرد الحر املسـتقل، الذي 

حلـول  وضـع  عـى  والقـدرة  النقـدي  بالحـس  يتمتـع 

عمليـة ملشـاكله، واألكـر قبـوال للتنـوع.

التعايش

ومن السـعودية تناول د. عبدالله الغذامي يف ورقته 

والثقافـات  املدنيـة  الثقافـة  بـن  التعايـش  »إمكانيـة 

والدينيـة  واملذهبيـة  والعرقيـة  املعرفيـة  الجوانـب 
والفكريـة عـى كل املسـتويات.

وبـنَّ أن معرفـة مسـتوى الثقافـة املدنيـة يف أي 
دولـة رهـن بدرجـة التنـوع والتعددية ومـدى قبول 
املجتمـع لاختافـات تحـت معايـر القيم اإلنسـانية 
والتمييـز  الكراهيـة  محاربـة  يف  الدولـة  وجهـود 

الحريـات. ومناهضـة 

رعاية الثقافة 
بـدوره ألقى األمـن العام للمجلس الوطنـي للثقافة 
رحـب  كلمـة  العبدالجليـل  كامـل  واآلداب  والفنـون 
خالهـا بالحضـور، وأكـد حـرص املجلـس منـذ نشـأته 
عـى رعايـة الثقافـة ودعـم اإلنتـاج الفكـري والثقـايف 
والتنويـري ونـرش املعرفـة، الفتـا إىل أن هـذا الحـرص 
امتـد إىل خـارج الكويت إىل مسـاحات عربيـة وإقليمية 
بعيدة.وأضـاف: إن الكويـت التزال حاضنـة ثقافية لكل 
العـرب ومنـذ فـرتة طويلـة متتـد إىل مـا قبل االسـتقال 
الشـاملة  التنميـة  يف  الثقـايف  بالـدور  آمنـت  حيـث 
واملسـتدامة وجمـع الكلمـة وتوحيـد املبادئ األساسـية 

للثقافـة اإلنسـانية.
وأشـار العبدالجليـل إىل أن هـذا الدور سـاهم يف أن 
تكـون الكويـت هـي الوطن امللهـم يف العطـاء واإلنتاج، 
الفتـا إىل أنـه من خـال امللتقى وجلسـاته سـيتم تناول 
الضـوء عـى هـذا  الثقافـة املدنيـة لتسـليط  موضـوع 
املفهـوم وبيـان ماهيتـه وكيفيـة الخـروج مـن مفهـوم 
الثقافـة التقليديـة إىل مفاهيم أكر شـمولية ملجتمعات 

حديثـة تواكـب املتغـرات املتسـارعة حـول العامل.
 وأوضـح أن امللتقـى يتنـاول أيضـا أهميـة الثقافـة 
املدنيـة وتأثراتهـا يف جوانب كثرة يف املجتمع مبشـاركة 
أن  إىل  الفتـا  متخصصـة،  وعربيـة  كويتيـة  شـخصيات 
هنـاك مقومـات أساسـية مهمـة للثقافـة املدنيـة حيث 
ال تنميـة مـن دون ثقافـة وال ثقافـة مـن دون تنميـة.

 وشـدد األمـن العام عـى رضورة الرتكيز عـى املزايا 
النسـبية لثقافتنـا مـن تـراث وعلاء ومبدعـن ومثقفن 
الخلـل  عـاج  اإليجابيـة يف  الجوانـب  تلـك  واسـتغال 
والضعـف لارتقـاء مبجتمعاتنـا مـن أجـل تنمية شـاملة 

مدنية. وثقافـة 
والتعـدد  والتنـوع  اآلخـر  قبـول  أهميـة  أكـد  كـا 
يف  يوميـا  سـلوكا  ذلـك  ليصبـح  اإلنسـاين،  والتسـامح 

. تنـا مجتمعا
ليسـت  املدنيـة  الثقافـة  بـأن  العبدالجليـل  ونـوه 
مسـؤولية املجلـس الوطني فحسـب، بل هي مسـؤولية 
مشـرتكة مـع القطـاع األهـي والخـاص مطالبـا بتطويـر 
الترشيعـات الخاصـة بها، لتحقيق طموحـات املواطنن.

وأشـار إىل رضورة إحياء القيـم األخاقية األصيلة 
القامئـة،  التحديـات  ملواجهـة  بهـا  نتمتـع  التـي 
وكذلـك تعزيـز الهويـة والتاحـم والوحـدة الوطنية 
ودعـم الصناعـة الثقافيـة وكذلـك حايـة وتعزيـز 
ناعمـة يف  الثقافـة كقـوة  إىل دور  إضافـة  الـرتاث، 

الخارجيـة. الديبلوماسـية 
وختـم العبدالجليل حديثه مؤكدا اسـتعداد املجلس 
الوطنـي لطباعـة أبحـاث امللتقـى ومـا يسـفر عنـه مـن 

نتائـج وتوصيـات لتكون متاحـة للباحثـن والقراء.

د. عبدالحميد االٔنصاري ود. عبدالخالق عبدالله و د. وسمية املنصور ومديرة الجلسة د. سهام القبندي

د. عبدالحميد األنصاري: 
الدولة المدنية تحتكم 

إلى دستور عصري يكفل 
الحريات ويعزز المواطنة 

عامر التميمي: الدولة 
لت الكفاءة  الريعية عطَّ
وأدت إلى تخلف الجهاز 

اإلداري

د. عبدالخالق عبداهلل: 
الثقافة المدنية حاضنة 

أي نظام ديموقراطي 
مستقر ومزدهر

عامر التميمي

ملتقى ثقافي
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التـي  االحتجاجـات  أن  واعتـر  الراهنـة،  اللحظـة 

يشـهدها لبنـان حاليـا تعـر عـن جوهر تلـك الثقافة 

العصبيـات. تجـاوز  يف  الراغبـة 

مداخالت

وعقـب كلـات املتحدثـن فُتـح البـاب للمداخات، 

حيـث تكـررت التعليقات حـول النظرة املثاليـة للثقافة 

املدنيـة ومـدى قدرتهـا عـى معالجـة الواقـع، ورضورة 

تحديـد إيجابياتها وسـلبياتها.

ويف رده عـى بعـض هذه املداخات شـدد الغذامي 

بهاجـس  الشـعور  وعـدم  الـذات،  نقـد  رضورة  عـى 

األقليـة املظلومـة، وافـرتاض أن اآلخر ظـامل، وكذلك تلك 

النظـرة االسـتعائية ضـد اآلخـر.

الثقافـة  منطلـق  أن  عـى  معتـوق  د.  أكـد  فيـا 

املدنيـة هـو تحريـر اإلنسـان مـن العصبيـات وهـو مـا 

يجعـل لهـا جاذبيـة شـديدة لـدى الجميـع أكـر مـن 

الثقافـة التقليديـة. وأشـار يف هـذا الصـدد إىل تجربـة 

الصـن واليابـان يف األخـذ بهـا مـا جعلهـا يف مصـاف 

املتقدمـة. الـدول 

الجلسـة  أكـد مديـر  املداخـات  تعقيبـه عـى  ويف 

حتـى  الكويتـي  املجتمـع  أن  إىل  النصـف  سـامي 

السـبعينيات كان أقـرب إىل الثقافـة املدنيـة يف التنـوع 

والتقليديـة. االنغـاق  إىل  ارتـد  ثـم  اآلخـر  وقبـول 

الجلسة الثانية: مستقبل الثقافة املدنية

وكانـت ثـاين جلسـات امللتقـى يف اليـوم الثـاين مـن 

الثقافـة  نقاشـا حـول »مسـتقبل  قـد شـهدت  أعالـه 

املدنيـة والعوملـة« يف جلسـة أدارتهـا د. سـهام القبندي 

األسـتاذة يف جامعـة الكويـت.

مـن  اللـه  عبـد  عبدالخالـق  د.  تحـدث  البدايـة  يف 

اإلمـارات عـن »العوملـة وتبعاتهـا الثقافيـة«، وركـز يف 

ورقتـه عـى ثـاث خاصـات األوىل أن الثقافـة املدنيـة 

هـي حاضنـة أي نظـام دميوقراطـي مسـتقر ومزدهـر 

لكنهـا تعـاين صعوبـات عـى الصعيـد العاملـي ويِف عقر 

دارهـا يف بريطانيـا وأمريـكا وأوروبا بسـبب تراجع حاد 

سياسـات  يف  والثقـة  والتعايـش  التسـامح  مسـتوى  يف 

الرسـمية. والشـخصيات  ومؤسسـات 

والثانيـة أن العوملـة بلغت ذروتهـا وأمامها إما بلوغ 

ذروة جديـدة وإمـا الدخـول يف مرحلة انحسـار بسـبب 

ألنفسـهم فقط. كا استشـهد مبقولـة يزغمونت بومان: 

ودميوقراطيتـك  إيطاليـة،  والبيتـزا  يابانيـة،  »سـيارتك 

يونانيـة، وقهوتـك برازيليـة، وأرقامـك عربيـة، وحروفك 

التينيـة، لكـن جـارك وحـده أجنبـي«!

واسـتنتج الغذامـي أن املدينة الحديثة تعيد نسـقها 

القديـم، فبـدال من السـور الخارجـي الـذي يحميها من 

الغربـاء، أصبـح لـكل بيـت سـور خـاص بـه، وكامـرات 

بأنهـا  ووصفهـا  لنـدن،  يف  حتـى  حديديـة،  وقضبـان 

أن  الكـون  أراد  إذا  بالقـول:  »مدينـة خائفـة«. وختـم 

يعيـد السـام لنفسـه، فلينظـر إىل جـاره.

طبيعة الرصاع 

أسـتاذ  معتـوق  فريدريـك  د.  كان  املتحدثـن  آخـر 

علـم االجتـاع يف لبنـان، والـذي أكـد عـى دور الثقافة 

املدنيـة فيا أنجزتـه املرأة اللبنانية يف مجـاالت التعليم 

واإلعـام والقضـاء وغـر ذلك.

وشـكك يف مفهـوم الثقافـة التقليديـة نفسـه، ألنـه 

إذا كنـا ننظـر إىل مفكـر مثـل ابـن خلـدون اآلن بوصفه 

ممثـا للثقافـة التقليديـة، فإنه يف عـره مل يكن كذلك.

التقليديـة  الثقافتـن  بـن  الـراع  إىل  أشـار  كـا 

واملدنيـة عـى امتـداد العـامل العـريب املعـارص كظاهـرة 

اجتاعيـة موضوعيـة، يتعـن علينـا فهـم طبيعـة وأفق 

هـذا الـراع يف حياتنا اليوميـة والعملية. وفـرق بينها 

يف كـون األول تقـوم عى األعراف واألسـانيد الشـفاهية، 

بينـا  وعصبيـات،  لجاعـات  امتيـازات  ثقافـة  وهـي 

األخـرى تقـوم عـى الترشيعـات والقوانـن وهـي ثقافة 

الفـرد املواطـن.

وذكـر أن مفهـوم مجتمـع املدين املواطنـي ورد ألول 

مـرة عـى لسـان املفكـر الرومـاين شـيرشون، ويف العر 

الحديـث انطلـق منـوذج الثقافـة املدنية من فرنسـا، يف 

عـر األنوار وعقـب الثورة الفرنسـية.

أكـر  املدنيـة  الثقافـة  أن  إىل  املحـارض  ولفـت 

لتحديـات  اسـتجابة  وأكـر  اآلخـر،  عـى  انفتاحـا 

عـى  تأسسـت  كمدينـة،  بغـداد  نشـأت  وعندمـا 
الطبقيـة حيـث السـلطان فمـن هـو دونـه، فلـم تكـن 
هنـاك مسـاواة، وهكـذا نشـأت أمريـكا أيضـا كمدينـة 
للمهاجريـن البيـض، فكانـت العدالـة لهم عى حسـاب 
غرهم. وكان عى املرأة أن تناضل يك تكتسـب املسـاواة 
بالرجـل. ولفت الغذامي إىل أن تفسـر مفاهيم: الحرية 
واملسـاواة والعدالـة، وتجلياتهـا يف النصـوص القانونيـة، 

هـو مـا جعـل مهنـة املحامـاة تتسـيد يف العـامل اآلن.
كـا أضيـف إىل املفاهيـم الثاثـة مفهـوم التعدديـة 
يف  تصهـر  يك  أمريـكا،  يف  املدينـة  إليـه  لجـأت  الـذي 
هـذا  لكـن  واألعـراق،  الثقافـات  مختلـف  بوتقتهـا 
املفهـوم انقلـب إىل ظاهرة »الشـعوبية« والتي أوصلت 
ترامـب إىل سـدة الحكـم. ووصـف املحـارض الشـعوبية 
بأنهـا »ثـورة املحظوظن« الذيـن يريدون أخـذ الكعكة 

د. عيل الطراح ود. عائشة الدرميك ومدير الجلسة فهد العبدالجليل

د. عائشة الدرمكي: المجتمع 
المدني في تشكله وتطوره 

يمثل ركًنا مهًما من أركان 
الدول الحديثة

د. علي الطراح: الغزو 
الثقافي أعفانا من 

مسؤوليتنا التاريخية 
بالبحث عن مخارج ألزماتنا

د. آمال إبراهيم: حروب 
الجيل الرابع تسعى إلى 

كسر اإلرادة وتفتيت 
المجتمعات

د. آمال إبراهيم

عريفة امللتقى اإلعالمية أمل عبدالله
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الفـرد نحـو العنـف أو العزلة وأشـكال الـراع املختلفة 
التـي لها تداعياتهـا عى معاير الهويـة الوطنية.

كـا تطـرق الطـراح إىل مفهـوم الغـزو الثقـايف الذي 
وجدنـا بـه مخـرج الراحـة النفسـية، حيـث أعفانـا مـن 
بالبحـث عـن مخـارج ألزماتنـا  التاريخيـة،  مسـؤوليتنا 

تريـح النفـس وتبعدهـا عـن املسـؤولية.
وأيضـا ناقـش تأثرات عوملـة اإلعام عـى الهوية، 
والتكنولوجيـا، ومـا تثـره مـن قلق ومخـاوف، إضافة 
إىل تأسـيس املواطنة عى متجيد األشـخاص ال الوطن.

التعددية الثقافية
ومـن املغـرب تحدثـت سـعدى مـاء العينـن عن 
»التعدديـة الثقافيـة« ورضبـت مثـاال تطبيقيـا مـن 
يف  الطفولـة  باسـرتاتيجية  الخـاص  املـرشوع  خـال 
املغـرب التـي تسـعى إىل تأمـن بيئـة صالحـة لنمـو 
اإلطـار  وفـق  حقوقـه،  وتفعيـل  وتأكيـد  الطفـل، 

عمومـا. اإلنسـان  لحقـوق  الفكـري 

الجلسة األخرية: الثقافة املدنية واملجتمع العريب
أقيمـت الجلسـة الرابعـة واألخـرة تحـت عنـوان 
»الثقافـة املدنيـة واملجتمـع العـريب« وترأسـها أمـن 
عـام رابطـة األدبـاء د. خالـد عبـد اللطيـف رمضـان 
الـذي أكد عـى أهمية امللتقى يف ظـل تزايد موجات 

األصويل. املـد 
يف البدايـة تنـاول د. محمد الفيـي »القانون ومامح 
الثقافـة املدنيـة«، حيـث أشـار إىل إشـكالية مفهومـي 
»الثقافـة« و»املدنيـة« ومـا يتطلبانـه من نقاش واسـع.

وأكـد أن الثقافـة املدنيـة تتسـم بالتعدديـة وهـي 
واأليديولوجيـة. األحاديـة  للثقافـة  مناقضـة 

الـذي  القانـون  فهـو  للدسـتور  بالنسـبة  أمـا 
ينظـم ظاهرة السـلطة وشـكل الدولة، ومـا يرتبط 
وأشـار  وحريـات.  وواجبـات  حقـوق  مـن  بذلـك 
إىل أنـه ليـس مـن املفـرتض أن يناقـش الدسـتور 
قضيـة الهويـة، لكنهـا تفرض نفسـها عندما تشـعر 
املجتمعـات بالقلـق، وتطـرح األسـئلة عى نفسـها 
عـن ماهيتهـا. ورضب مثـا بالدسـتور الكويتـي الـذي 
عربيـة  دولـة  بكونهـا  وأطرهـا  الدولـة  هويـة  ناقـش 
مسـلمة، فهـل يؤثر ذلـك عى مفهـوم الثقافـة املدنية؟

 وتطـرق إىل التغـرات التـي حدثـت فيـا يتعلق 
بضـان حريـة العبـادة، حيـث كانـت مقصـورة عى 

والتطـور التكنولوجـي، لتوليـد قـوة مدمـرة، تشـق والء 
األفـراد ألوطانهـم. ومـن ثم تتجى هـذه الحرب أكر يف 

الفضـاء اإللكـرتوين واملعلوماتيـة.

الجلسة الثالثة: التحديات واستحقاقات الثقافة املدنية
جـاءت الجلسـة الثالثـة تحـت عنـوان »التحديـات 
واسـتحقاقات الثقافـة املدنيـة« وترأسـها الكاتـب فهـد 

العبدالجليـل.
وتحدثت فيها من سـلطنة عان د. عائشـة الدرميك 
حـول »هيئـات املجتمع املدين والثقافـة املدنية«، ورأت 
أن املجتمـع املـدين يف تشـكله وتطـوره ميثـل ركنـا مها 
مـن أركان الـدول الحديثـة، ولهـذا فـإن دراسـة قضاياه 
وتحدياتـه وقدرتـه عـى التغـر متكـن مـن اسـترشاف 
مـا  مثـل:  تسـاؤالت  وطرحـت  املجتمـع.  هـذا  ثقافـة 
دور املجتمـع املـدين يف تطـور التنميـة اإلنسـانية؟ مـا 
للتنميـة  املـدين  املجتمـع  يقدمهـا  التـي  املحـددات 
املحليـة؟ هـل يقـوم أعضـاء مؤسسـات املجتمـع املدين 
بأدوارهـم مبـا يحقـق أهدافـه؟ وبحسـب كليفـورد فإن 
انضـام الفرد إىل املؤسسـات املدنيـة يحقق له هدفن: 
األول يتعلـق بالُهويـة، فهـو مطالـب باالعـرتاف العلنـي 
الهـدف  أمـا  للـذات  الهويـة كتوكيـد اجتاعـي  بهـذه 
العيـش،  فهـو عمـي؛ هدفـه تحسـن مسـتوى  اآلخـر 
والوصـول إىل نظـام سـيايس أكـر فاعليـة، وإىل عدالـة 

اجتاعيـة أوسـع.

ظروف حرجة 
د.  الكويـت  جامعـة  يف  األسـتاذ  ناقـش  بـدوره 
تحديـات  املدنيـة..  والثقافـة  »الهويـة  الطـراح  عـي 
موضـوع  مناقشـة  أن  رأى  حيـث  واسـتحقاقات«، 
بهـا  متـر  حرجـة  ظـروف  يف  يـأيت  واملدنيـة  الهويـة 
املنطقـة العربيـة بتشـكياتها االجتاعيـة واالقتصاديـة 

املختلفـة. والسياسـية 
املعقـدة  املفاهيـم  الهويـة أحـد  وقـال إن مفهـوم 
وفلسـفية.  واجتاعيـة  نفسـية  جوانـب  مـن  لـه  مبـا 
وأشـار إىل تعريـف أحمـد حجـازي بقولـه: إن الهويـة 
هـي صفـات وأحاسـيس، منـط حيـاة، وهـي يف امللبـس 
واألكل واملوسـيقى والفـن والثقافـة، كـا أنها منط ثقايف 

ومعيـي يتفاعـل مـع املتغـرات املحيطـة بـه.
ولفـت إىل أن هنـاك حالة من االضطـراب يف تحديد 
معـامل الهويـة، ومن ثم ناحظ موجـات متصاعدة تدفع 

صعـود موجة الحائية التجارية والشـعبوية السياسـية. 
الغـرب لكنهـا تشـهد  فالعوملـة أصبحـت مرفوضـة يف 

رواجـا وقبـوال يف الرشق اآلسـيوي.
أمـا الخاصـة األخـرة فتتمثـل يف كـون العوملـة بدال 
ارتـدت  ثقافيـا  العـامل  توحيـد  تحقـق هـدف  أن  مـن 
ثقافيا بسـبب تخنـدق الحضارات والثقافات وتوجسـها 
مـن بعضها البعـض. واالنتقال مـن رصاع الحضارات إىل 
مرحلة رصاع الرأسـاليات الناجم عن اشـتباك النموذج 
الرأسـايل  النمـوذج  مـع  الصاعـد  الصينـي  الرأسـايل 
للنظـام  بصدارتـه  لاحتفـاظ  يسـعى  الـذي  األمريـيك 

االقتصـادي العاملـي.

الدولة املدنية
ومـن قطـر تنـاول د. عبدالحميـد األنصـاري »دور 
اإلعـام يف تعزيـز الثقافـة املدنيـة«، وأشـار يف البدايـة 
إىل أن »الدولـة املدنيـة هـي التـي تحتكـم إىل دسـتور 
السـلطات،  بـن  والفصـل  الحريـات  يكفـل  عـري«، 

املتسـاوية. املواطنـة  ويعـزز 
دور  العـريب  اإلعامـي  للخطـاب  يكـون  أن  ونفـى 
مفهـوم  وتعزيـز  املدنيـة،  الثقافـة  تنميـة  يف  فاعـل 
دعـايئ،  متجيـدي،  إعـام  عـام  بوجـه  ألنـه  املواطنـة، 
تحريـي، تعصبـي، عاطفـي، يسـعى لكسـب املشـاهد 
أو املسـتمع أو القـارئ عـر إثارتـه ودغدغـة عواطفـه 
الدينيـة أو الوطنيـة أو القوميـة وتحريضـه ضـد اآلخـر.

وشـبكات  اإللكرتونيـة  املواقـع  دور  انتقـد  كـا 
اإلعـام  سـاحة  حولـت  التـي  االجتاعـي  التواصـل 
الجديـد، إىل ميـدان للهجـوم والتجريـح وقطـع جسـور 
التواصـل. واعتـر أن الخطـاب اإلعامـي الخليجـي جزء 
مـن الخطـاب اإلعامي العريب، يتأثر بـه ويتاهى معه، 
ويتبنـى قضايـاه، بأكـر مـن قضايـا املجتمـع الخليجـي، 
كـون القطـاع األكر مـن العاملن يف القنوات والوسـائل 

اإلعاميـة الخليجيـة مـن اإلعاميـن العـرب.
اإلعـام  دور  عـى  ورقتـه  يف  األنصـاري  ركـز  كـا 
الدينـي يف دعـم الثقافـة املدنية.. كون الديـن له التأثر 
األكـر يف مجـال الوعـي العـام للمجتمعـات الخليجيـة 
والعربية. ورأى أن الخطاب الديني السـائد، يف وضعيته 
الراهنـة، لـن يكـون معينا يف تزكية ثقافـة مدنية، إال إذا 
تحـرر مـن آفاته املعوقـة، وواكب التغـرات املجتمعية.
النظـر  ودعـا يف ختـام ورقتـه إىل رضورة تصحيـح 
ودينيـا،  مذهبيـا  املختلـف  اآلخـر  وإىل  املـرأة،  إىل 
وكذلـك تصحيـح رؤيتنـا للعـامل، وتعزيـز قيـم املواطنـة 

التعليميـة. املناهـج  تنقيـة  وكذلـك  واالسـتنارة، 

أرض املعركة
ومـن مـر تحدثـت د. آمـال إبراهيم عـن »الثقافة 
الرابـع« ورأت أن مـن أهـم  الجيـل  املدنيـة وحـروب 
هزميـة  إىل  تسـعى  ال  أنهـا  الحـروب  هـذه  خصائـص 
تقليديـة لجيـوش، بـل كـر اإلرادة وتفتيـت املجتمـع، 
ويغيـب فيهـا الحـد الفاصل بـن العسـكرين واملدنين، 
مثلـا تغيـب معـامل أرض املعركـة، حيث ينتـرش القتال 
بـزوغ  إىل  منهـا  وتخلـص  محـددة.  غـر  أماكـن  يف 
جيـل خامـس مـن الحـروب، يتحـرك يف أطـر سياسـية 
واجتاعيـة واقتصادية، مسـتفيدا من شـبكات التواصل 

د. محمد الفييل ود. غسان الشهلبي ومدير الجلسة د. خالد رمضان

ملتقى ثقافي
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 توصيات »الثقافة المدنية»

عقـب انتهـاء جلسـات امللتقى التي اسـتمرت عى مدى يومـن ألقت اإلعامية 

أمـل عبـد الله أهـم التوصيات التـي انتهى إليها املشـاركون ومنها:

ـ تعزيز نرش الثقافة املدنية من خال مؤسسات املجتمع املدين.

ـ دعوة جميع املؤسسات الفاعلة واملعنية للتعاون فيا بينها وتنسيق جهودها.

ـ إبراز الدور الذي ميكن أن تقوم به املرأة لتعزيز الثقافة املدنية.

ـ تبيان عدم تعارض الثقافة املدنية مع قيم األديان.

ـ تعزيز قيمة املواطنة بوصفها الرابط األعى بن جميع مكونات املجتمع.

ـ ال يعنـي الدفـاع عـن الثقافـة املدنيـة إلغـاء الثقافـات التقليدية بل مسـاعدتها 

عـى  مواكبـة متطلبـات الحارض.

ـ نبـذ الطـرح الدينـي والقومـي الـذي يتنـاىف مـع القيـم اإلنسـانية ويشـجع عى 

والكراهية. العنـف 

ـ االعرتاف بالحريات الفردية والتعددية.

ـ عدم ترك الهويات الصغرى للسيطرة عى األوطان.

ـ عى املؤسسات املدنية والحكومية تحمل مسؤوليتها يف ترسيخ ثقافة  املواطنة.

ـ تنقية املناهج من كل ما يتعارض مع قيم الثقافة املدنية ويحث عى 

العنرية والطائفية، وتأهيل وتطوير قدرات املعلمن.

ـ إقامة ورش عمل للنقاش حول ما طرحه امللتقى من أفكار.

ويف الختـام وجهـت رئيسـة امللتقـى كوثـر الجوعـان الشـكر لجميـع 

الضيـوف والباحثـن املشـاركن مـن الكويـت والخليـج والعـامل العـريب، 

كـا وجهـت الشـكر ملعهـد التخطيـط العـريب عـى االسـتضافة.. وكذلك 

للمجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب عـى دعمـه غـر املحدود. 

وخصـت بالشـكر العديـد مـن الشـخصيات التـي سـاهمت يف إنجـاح 

عبداللـه،  أمـل  واإلعاميـة  القبنـدي،  سـهام  د.  رأسـها  وعـى  املؤمتـر 

واألسـتاذة مهـا املطـوع.

قديـم والنقـاش بشـأنه ال يتوقـف، إضافـة إىل تفـاوت 

بالحقـوق  املتعلقـة  الترشيعـات  إصـدار  يف  البلـدان 

والحريـات. معتـرا أن بعـض هـذه املجتمعـات نجحت 

ثقافـة مدنيـة دون أرضار تذكـر. تبنـي  يف 

واملرجعيـة  السـياق  أهميـة  التميمـي  وأكـد 

االقتصاديـة ملعظـم التحـوالت التـي تشـهدها البرشية، 

فـا كان للثقافـة املدنيـة أن تتبلـور يف الغـرب من دون 

الثـورة الصناعيـة، وتغـر أمنـاط اإلنتـاج، والبحـث عـن 

أيـدي عاملـة ماهـرة ومتعلمـة، وإعطاء األولويـة للفرد 

بغـض النظـر عن انتائـه العرقي واملذهبـي، إضافة إىل 

االهتـام بالعلـم واملعرفـة.

وأدت مثـل هـذه التغـرات إىل تغـرات اجتاعيـة 

واسـعة، انتقلـت مـن شـكل العائلـة إىل شـكل األرسة 

يف  نشـأت  التـي  الريعيـة  الدولـة  أن  كـا  الصغـرة. 

النفـط عطلـت الكفـاءة وأدت  الخليـج عقـب ظهـور 

إىل تخلـف الجهـاز اإلداري. كـا غـاب الوعـي اإلنتاجي 

املتنـوع الـذي متيـز بـه الكويتيـون قبـل النفـط، رغـم 

تواضـع الحيـاة آنـذاك.

وختـم التميمـي ورقتـه بالتأكيـد عـى أن الثقافـة 

املدنيـة تتطلـب أوضاعـا اقتصاديـة مثمـرة تعتمـد عى 

عالـة وطنيـة منتجـة وقـادرة عـى العطـاء واالبتـكار.

القوميـة واليسـارية يف العامل العـريب أجلت البت يف 

املفهـوم الـذي تبلـور يف الغـرب بعد مئات السـنن 

مـن الحـروب والراعات.

يف  فتبلـور  املدنيـة«  »الثقافـة  مصطلـح  أمـا 

املـايض،  القـرن  مـن  السـتينيات  أواخـر  الغـرب 

وعربيـا زادت االسـتجابة له عقب تحريـر الكويت، 

خارجيـة. بضغـوط  وذلـك 

برملانيـة  ثقافـة  وجـود  أن  الشـهايب  رأى  كـا 

كلفـة  أن  معتـرا  مدنيـة،  ثقافـة  إىل  تتحـول  مل 

»الاثقافـة مدنيـة« كبـرة عـى األصعدة السياسـية 

بالفخـر  والشـعور  واالقتصاديـة،  واالجتاعيـة 

واالنتـاء، وعـدم تحقق مفهومي الحريـة والعدالة 

يف معظـم املارسـات، إضافـة إىل بـروز الشـعبوية.

بـن  مقارنـة  بعقـد  ورقتـه  الباحـث  وختـم   

الكويـت والبحريـن، وإن كانـت إحـدى املداخات 

مبـا  متباينـا  ليـس  الدولتـن  يف  املجتمـع  أن  رأت 

املقارنـة. يسـتوجب 

التحوالت االقتصادية

والباحـث  الكاتـب  قدمهـا  امللتقـى  كلـات  آخـر 

»التحـوالت  بعنـوان  التميمـي  عامـر  االقتصـادي 

االقتصاديـة والثقافـة املدنية« واعتـر أن مفهوم املدنية 

األديـان السـاوية الثاثـة، ثـم مبوجـب التطـورات 

الدوليـة يف مجـال حقـوق اإلنسـان اتسـعت مظلـة 

حريـة العبـادة.

الرشيعـة  بـن  اإلشـكالية  العاقـة  ناقـش  كـا 

اإلسـامي. الـرتاث  بحايـة  يوجـه  الـذي  والدسـتور 

صـدر  الكويتـي  الدسـتور  أن  إىل  الفيـي  وأشـار 

متضمنـا املفهـوم الفـردي للحريـات العامـة واملفهـوم 

االجتاعـي التدخي لها وكا املفهومـن يتضمن أحكاما 

لهـا عاقـة مبوضوع الثقافـة ينظر إليها مـن زاوية الفرد 

ومـن زاويـة الدولـة. مؤكـدا أن اإلنتاج الثقـايف عموما ال 

يتحقـق بـدون ضانـة الحريـات الفرديـة.

أزمة الواقع

ومـن البحريـن تسـاءل د. غسـان الشـهايب: »هـل 

متثـل الثقافـة املدنية مخرجـا ألزمة واقعنـا الثقايف؟« 

وقـال إن اإلجابـة ميكـن أن تكـون نعـم أو ال. وأكـد 

و»الثقافـة  »املواطنـة«  مفهومـي  ارتبـاط  عـى 

العـريب بهـا إىل  املدنيـة« وأرجـع بدايـة االهتـام 

رفاعـة الطهطـاوي عندمـا زار باريـس يف الثلث األول 

مـن القـرن التاسـع عـرش.

ووصـف املواطنـة بأنهـا انتـاء إىل مـكان مـا، 

يحسـه الفـرد ويقـرره بنفسـه. وإن كانـت األفـكار 

جانب من أعامل امللتقى
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فهد العبدالمحسن: الصالح 
وقف شامًخا على خشبة 

المسرح متألًقا على الشاشة 
وصوًتا إذاعًيا صادًحا

منارة ثقافية

ف »القرين« احتفى بمسيرته الفنية الطويلة وأضاء على تاريخه الُمشرِّ

غانم الصالح ... منارة كويتية 

ومشوار فني حافل بالمنجزات
كتب: مدحت عالم

الله - عالمة  الصالح - رحمه  الكبري غانم  الفنان 
من  طويلة  ومسرية  األصيل،  الكويتي  الفن  يف  فارقة 
العطاءات التي مل تتوقف عند حد معني، بل استمرت 
الصادقة،  املوهبة  سرية  إنها  صاحبها،  فارقنا  أن  إىل 
التي قدمها  الراقي للفن، والتقدير لألدوار  واإلخالص 
إلقاء  يف  وحتى  واملرسح،  واإلذاعة  للتلفزيون  الغانم 
إتقانه  خالل  من  متميزا  كان  الشعراء،  لكبار  الشعر 

للغة العربية.
فعاليات  يف  الثانية  الثقافية  املنارة  وجاءت 
مهرجان القرين الثقايف يف دورته الـ 26 لتكريم هذا 
محليا  املرشف  تاريخه  عىل  واإلضاءة  القدير،  الفنان 
التمثيل  فن  مع  التعاطي  مجال  يف  وعربيا،  وخليجيا 
النهضة  يف  الفاعل  دوره  عىل  والتأكيد  ألوانه،  بكل 

الفنية التي شهدتها الكويت خالل مراحلها املختلفة.
املنارة  الوطنية هذه  الكويت  واستضافت مكتبة 
املتقاعد  الفريق  بحثية:  بأوراق  فيها  شارك  والتي 
املحتفى  للفنان  األصغر  )األخ  الغوينم  مساعد صالح 
داود  الفنان  وأدارها  العبداملحسن،  فهد  ود.  به(، 
حسني، بحضور األمني العام للمجلس الوطني للثقافة 
العام  واألمني  العبدالجليل  كامل  واآلداب  والفنون 
من  ونخبة  الدويش،  بدر  د.  الفنون  لقطاع  املساعد 

الفنانني واملثقفني والجمهور.
يف البداية، أشار داود حسني إىل الصفات التي 
الراحل  ان  موضحا  للصالح،  مرافقته  من  اكتسبها 
ودامئا  الجميع،  باالبتسامة عىل  التصدق  دائم  كان 
يتخل عنها  التي مل  بالفرح، متذكرا عادته  ما يبرش 
خالل حياته وهي الحلوى التي كان يحتفظ بها يف 
جيبه، وكلام سلّم عىل أحد كان يدس يف يده واحدة 
منها ويقول له: »خليك طبيعي«، وهي لزمة جميلة 
منه كانت تشيع جوا من املرح والحب، كام تذكر 
سفره معه إىل البحرين وتقاربه معه يف حب األفالم 
كثريا  استفاد  أنه  مؤكدا  التدخني،  وكراهية  الهندية 
من نصائحه الفنية والحياتية، وأنه كان ملتزما بأداء 

فروض الصالة يف أوقاتها.

بناء الشخصية
تعترب  العبداملحسن:  قال  البحثية،  ورقته  ويف 
الثقافة والفنون املنهل األسايس الذي يساهم إىل حد 
كبري يف بناء شخصية الفرد ويطور املجتمع، والكويت 
مختلف  مع  التقارب  جسور  مبد  عقود  منذ  متيزت 
املنجزات  كل  عىل  واالنفتاح  البرشية،  الحضارات 
منارة  لتكون  نهضتها  بداية  يف  سعت  كام  الثقافية، 

العاملية، فتوج هذا  الفنون  ثقافية، وحاضنة ملختلف 
وموسيقى(،  )مرسح  الفنية  املعاهد  بإنشاء  التوجه 

وإنشاء املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
وتعج  زاخرة  الكويتية  الفنية  الحركة  أن  وأوضح 
رفيع،  فني  إرث  من  تركته  مبا  أغنتنا  كثرية،  بأسامء 

حيث ساهمت منذ عقود يف تشكيل وعينا وثقافتنا.
أثرت  نادرة  فنية  قامة  عند  الليلة  نقف  وأضاف: 
أثرا  النفوس  يف  وتركت  اإلنتاج،  بجودة  الفنية  الساحة 
خالد ال ينىس، فقد وقف غانم الصالح شامخا عىل خشبة 
املرسح، متألقا عىل الشاشة، وصوتا إذاعيا صادحا، حتى 
الجامهري  فعرفته  القمة،  نجوم  من  المعا  نجام  صار 
أعىل  مثال  شّكل  أنه  كام  وشامال،  متنوعا  فنانا  العربية 
املهني  والتزامه  األخالقي  توجهه  يف  املرسح  لطالب 
ومنوذجا يحتذى لجميع املنتمني للحركة الفنية يف اإلبداع.

واستطرد قائال: منذ خمسينيات القرن املايض كان 
طموحه واضحا وهدفه محددا يف أن يصبح فنانا ذا 
ممثال عىل خشبة  األوىل  بدأ خطواته  ثم  شأن، ومن 
املرسح املدريس، وقال: من يتابع سرية الصالح يالحظ 
من مرسح  الفنية  الحقول  مختلف  يف  متيزه  بوضوح 
من  التميز  هذا  يأت  ومل  وإذاعة،  وتلفزيون  وسينام 
اإليجايب  األخالقي  والتزامه  لقناعته  نتيجة  بل  فراغ، 
ملهنة التمثيل، وكانت تجربة الصالح الفنية يف جميع 
رغبته  من  انطالقا  للنظر،  والفتة  مختلفة  مراحلها 
سامية،   رسالة  من  يحمل  عام  التعبري  يف  الصادقة 

فنجده حريصا عىل التمسك مبقومات النجاح وتحمل 
املسؤولية مع جهة اإلنتاج، وكانت انطالقته االحرتافية 
يف العام 1961، عندما أعلنت دائرة الشؤون والعمل، 
التي كان يرأسها آنذاك الراحل حمد الرجيب، تأسيس 
فرقة املرسح العريب، فقد شارك الصالح رفاق دربه كال 
من الفنان سعد الفرج واملرحوم عبدالحسني عبدالرضا 
والفنان خالد النفييس، يف عملية تأسيس الفرقة، التي 
طليامت،  زيك  املرحوم  معلمهم  األوىل  لبناتها  وضع 
مرسحي  عمل  أول  قريش«  »صقر  مرسحية  وكانت 
عدد  مع  العريب  املرسح  لفرقة  الصالح  فيه  يشارك 
والفنان  الغضبان  مريم  منهم  الراحلني  املمثلني  من 
عبدالله خريبط والفنان عبدالوهاب سلطان والفنان 
النفييس والفنان  عبدالحسني عبدالرضا والفنان خالد 
عبدالرحمن الضويحي والفنان حسني صالح الدورسي 
توالت عروض فرقتهم  ثم  ومن إخراج زيك طليامت، 

من دون توقف.
وأكد بالقول: كان الصالح صادقا، جادا يف تعاطيه 
مع مضامني العمل الفني، حيث كان يدخل يف مرحلة 
التحضري واالستعداد كباحث مثابر ومناقش موضوعي، 

ملتزما بأصول املهنة.
طالع  »يا  مرسحية  أن  العبداملحسن  وأوضح 
الشجرة« من املحطات املهمة يف مسرية الغانم الفنية، 
معطيا فكرة عن تلك املرسحية التي لجأ فيها مؤلفها 
الكاتب توفيق الحكيم إىل املوروث الشعبي، كاشفا أن 
شخصية درويش تبلورت عند الصالح بشكل إبداعي 

أمام الكامريا.

طيبة ونبل
من جانبه، أفاض مساعد صالح الغوينم - األخ 
الكشف  يف   - الصالح  غانم  الراحل  للفنان  األصغر 

د. فهد عبداملحسن ومساعد الغوينم ومدير الجلسة الفنان داوود حسني
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الوطني  للمجلس  العام  األمني  أكد 
للثقافة والفنون واآلداب كامل العبدالجليل 
بأعامل  الفنية  الساحة  أثرى  الصالح  أن 
خالدة، كام كان يتمتع بأخالق عالية ودماثة 
يف التعامل مع الناس ومن ثم فقد ترك أثرا 

طيبا وعالقة متميزة مع الجميع.
بعمل  ارتباطهام  العبدالجليل  وتذكر 
تطوعي يف ديب إبان الغزو الصدامي الغاشم، 
من  برامج  إنتاج  فكرة  عليه  طرح  بعدما 
خالل فرقة تكونت من 10 أشخاص، وكيف 
لهام  أبوابها  فتح  ديب  استوديوهات  أن 
قضيتهم  خدمت  التي  األعامل  هذه  إلنجاز 
الوطنية، ومن ثم عمل برنامج يومي اسمه 
القضية  عدالة  عن  يتحدث  املحبة«  »جرس 

الكويتية.

معرض فوتوغرافي 
يوّثق أعمااًل خالدة

هامشها  عىل  الثقافية  املنارة  تضمنت 
معرضا للصور الفوتوغرافية، يحيك يف محتواه 
رحمه  الصالح،  غانم  الراحل  الفنان  سرية 
أعامله  مشاهد  من  لقطات  خالل  من  الله، 
تلك  والسينامئية،  واملرسحية  التلفزيونية 
رفقاء  مع  صور  إىل  باإلضافة  بها،  متيز  التي 
دربه من الفنانني، الذين شاركوه الهم الفني، 
متميزة،  التزال  خالدة،  أعامال  معه  وقدموا 

رغم مرور سنوات طويلة عىل عرضها.
ويعد املعرض الفوتوغرايف توثيقا ألعامل 
األرشيف  من  أخذت  والتي  الفنية،  الصالح 
الفنان  التعرف عىل هذا  الفني، وتهدف إىل 
القدير، رحمه الله، منذ بدايته وحتى رحيله.

العبدالجليل: الصالح 
أثرى الساحة الفنية 

بأعمال خالدة

مساعد صالح الغوينم: 
احتل مكانة خاصة 

بين زمالئه واكتسب 
ا  قاعدة جماهيرية محلّيً

ا ا وعربّيً وخليجّيً
داود حسين: الراحل 

كان دائم التصدق 
باالبتسامة على الجميع 

وملتزمًا بأداء الصلوات 
في أوقاتها

من  به  يتميز  كان  وما  الصالح،  صفات  بعض  عن 
لثالثة  األكرب  األخ  أن أخيه هو  طيبة ونبل، موضحا 
أوالد وبنتني، وأحد الوجوه املتميزة يف مسرية الفن 
زمالئه،  بني  خاصة  مكانة  احتل  وأنه  الكويتي، 
قاعدة جامهريية محليا وخليجيا وعربيا،  واكتسب 
الكويت،  يف  واملرسحية  الفنية  الحركة  رواد  ومن 
قدمه  الذي  اإلرث  إىل  حديثه  يف  الغوينم  عرج  ثم 
ومرسحيات  مسلسالت  من  الفنية  للساحة  الصالح 
وأفالم باإلضافة إىل الجوائز التي حصل عليها، وذكر 

بعضا من أقواله.
وكشف الغوينم أن رس إتقان أخيه للهجة البدوية 
السالح  سوق  يف  محالت  لديه  كان  والدهام  أن  هو 
كثريا  يحتك  كان  وقد  الغذائية،  السلع  بعض  لبيع 
بالبدو ومن ثم تعلم منهم اللهجة إىل درجة إتقانها، 
وقت  القرب  معهم  نزل  الذي  الرجل  عن  تحدث  كام 
العزاء  يف  أخرى  مرة  ورآه  الله،  رحمه  أخيه،  دفن 
كشف  الذي  الرويشد،  عبدالله  الفنان  أنه  فاكتشف 
له أن أخيه، رحمه الله، أنقذه من املوت يف فرتة من 
الفرتات. وتطرق الغوينم إىل بعض املواقف الطريفة 
مع أخيه، ورحلة عالجه يف الخارج، وخضوعه للعالج 

الكياموي ووفاته رحمه الله.

مداخالت
عن  الهاجري  خليفة  د.  تحدث  املداخالت  ويف 
يعد  إنه  قائال  الصالح،  فيه  الذي شارك  »الفخ«  فيلم 

من  فيه  ما  بفضل  املتميزة،  الكويتية  األعامل  من 
أكشن، والنقلة النوعية يف السينام الكويتية.

كام قدم الفنان التشكييل صالح املانع »بورتريه« 
للراحل، أنجزه خالل وجوده يف املرسح وهو يستمع 

إىل املحارضة.
الشجرة«،  طالع  »يا  سهرة  عرضت  الختام  ويف 
ومن ثم كرَّم العبدالجليل والدويش ابن الراحل بسام 

واملشاركني يف املنارة بدروع تذكارية.

تكريم عائلة الفنان الراحل غانم الصالح

االٔمني العام كامل العبدالجليل واالٔمني املساعد د. بدر الدويش ومديرة املهرجان فوزية العيل مع املشاركني يف املنارة

االٔمني العام كامل العبدالجليل متحدثا عن مناقب الفنان الراحل
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رانيا الخليلي: »نساء على أجنحة الحلم«
سيرة ذاتية وليست رواية 

المرنيسي مسكونة بـ »شهرزاد« من ناحية 
األسلوب وحتى الحديث عنها

في محاضرة أقيمت في المكتبة الوطنية تتبعت مسيرتها

مالمح السرد األدبي المغربي .. 

فاطمة المرنيسي أنموذًجا

محاضرة

كتب: عبدالحميد الخطيب
محارضة  الخلييل  رانيا  اللبنانية  الكاتبة  قدمت 
فاطمة   .. املغريب  األديب  الرسد  »مالمح  بعنوان 
املرنييس أمنوذجا« وذلك يف مكتبة الكويت الوطنية 
يف  الثقايف  القرين  القرين  مهرجان  أنشطة  ضمن 
دورته الـ 26، بحضور األمني العام للمجلس الوطني 
وعدد  العبدالجليل  كامل  واآلداب  والفنون  للثقافة 

من املثقفني والجمهور.
الخاصة  البحثية  الورقة  يف  الخلييل  وتناولت 
باملحارضة رشحا للفرق بني الكتابة الروائية وكتابة 
السرية الذاتية، مضمنة إياها بالفروقات واملفارقات 
التي وجدتها يف روايات سيمون دي بوفوار وكتابتها 
عىل  »نساء  املرنييس  فاطمة  ورواية  الذاتية  السرية 
أجنحة الحلم« ومؤلفاتها األخرى، وقالت: من يقرأ 
كتب املرنييس يجد فيها هذا النفس الشهرزادي يف 
فيه  فصل  كل  فصول  عن  عبارة  كتبها  فكل  الرسد، 
الشهرزادي يف  األسلوب  لفكرة معينة، وهذا  تهيئة 
رائع  بأسلوب  القارئ  اىل  الفكرة  تصل  ليك  الرسد 

وسلس ال ميل.
وأضافت الخلييل: عندما بدأت قراءة كتاب »نساء 
السلس  الرسد  أسلوب  الحلم« وجدت  أجنحة  عىل 
وكانت  الروائية  فاطمة  الكتشف  نفيس  وجهزت 
»شهرزاد«  لنا  ظهرت  ثم  »الياسمني«  مع  البداية 
عنوان  إن »شهرزاد«  بل  كتبها،  تظهر يف كل  والتي 
جعلت  انها  خصوصا  توقفت  وهنا  الكتب،  لهذه 
الشهرزادي  النفس  هذا  يل  ونقلت  تكتب،  شهرزاد 

من دون أن أشعر.
بشهرزاد  مسكونة  فاطمة  كانت  لقد  وأردفت: 
وتأثرت  عنها،  الحديث  وحتى  األسلوب  ناحية  من 
بها ألنها اعتربت أنها بواسطة الحوارات التي كانت 
تدور بينها وبني شهريار أنقذت بنات جنسها يف ذلك 
الحرب،  ألنني من جيل  بذلك  وأنا شعرت  الوقت، 

فكل عقد منر مبرحلة رصاع مختلفة يف لبنان.
وتابعت: لقد رأت أن أسلوب الرسد والقص هو 
النزاعات وهنا مل  طريقة للوصول إىل الحوار وفض 
وال  لبنان  يف  رصاعات  عشنا  ألننا  قليال  معها  اتفق 
نصل إىل حل بني الفرقاء إال بعد استنزاف الشعب 
ووقوع ضحايا وآخر مرحلة هي الحوار، مستدركة: 
شهرزاد مل يكن دورها وحيدا يف إنقاذ الفتيات لكن 
من  وجد  بعدما  أيضا خصوصا  دوره  لشهريار  كان 
نفسها  أنقذت  فشهرزاد  نفسه،  مع  يتصالح  يجعله 

وأنقذت شهريار أيضا.
عىل  »نساء  قرأت  عندما  الخلييل:  وأضافت 
أقرأ  أن  انتظر  وكنت  منه،  امل  مل  الحلم«  أجنحة 

ذاتية  سرية  مجرد  كان  كتابا،  قرأت  لكنني  رواية 
ووالدتها  بجدتها  تأثرت  وكيف  فاطمة  لطفولة 
الياسمني، ولفتني أنها كتبت ان هذه الرواية محض 
خيال وأنها ليست سرية ذاتية، فلامذا خافت أن ترى 
نفسها يف املرأة؟ فـ »نساء عىل أجنحة الحلم« ليست 

رواية.

فاطمة  به  قامت  الذي  االيجايب  األمر  وأكملت: 
أنها حينام قررت أن تكتب مل تستخف بعقل القارئ 
من خالل قصة حب لتقنعه بأنها رواية، فالرواية ال بد 
أن تكون لها بداية ونهاية وتكون فيها عقدة أو حبكة، 
فيها  يكون  أن  ويجب  فتختلف  الذاتية  السرية  أما 
يف خصوصيات  الدخول  أو  تحريف  وعدم  مصداقية 

اآلخرين ألن ذلك سيكون مبتذال.
لكن  تتشابه  القصص  أن  إىل  الخلييل  ولفتت 
تختلف يف أسلوب الرسد والحيثيات، وقالت: القصة 
هي أساس الرواية و70 يف املائة منها عبارة عن تقنية 
تعليمها  ميكن  ال  الرسدية  والتقنية  وفكرة،  رسدية 
كل  أن  مبعنى  بآخر،  أو  بشكل  توجيهها  ميكن  لكن 
شخص ميكنه أن يقوم بنقل قصة معينة من الناحية 
التي تعنيه هو، لكن اإلبداع أن يكون ما يعنيه هو ما 
يعني اآلخر، مؤكدة أنه يجب عىل من يريد أن يكتب 
رواية أن يكون ملام بالثقافة العامة وأن يدع املجال 
لخياله ليك يطور هذا العمل الروايئ حتى يزيده ألقا.

وتساءلت الخلييل: هل بإمكان الكاتب أن يكتب 
تركت  إذا  وقالت:  روائيا؟  ونعتربه  واحدة  رواية 
لـ  وبالنسبة  روائيا،  نعتربه  أن  ميكن  بصمة  الرواية 
أنها  عىل  تقبلها  فالبعض  الحلم«  أجنحة  عىل  »نساء 
رواية، وهنا إشكالية »ملاذا القارئ عصم الكاتب إذا 
ولذلك  السارد  مصداقية  متثل  ما  فالرواية  أحبه؟«، 

نجد لها يف الغرب أهمية كربى.

الكاتبة رانيا الخلييل خالل املحارضة

سيرة ذاتية

من  البكالوريوس  عىل  حاصلة  الخلييل  رانيا   -
االنسانية،  والعلوم  اآلداب  كليه  اللبنانية  الجامعة 

دبلوم دراسات عليا يف األدب الفرنيس.
الفنية  املعاهد  فرنسية يف عدد من  لغة  - مدرسة 

والتقنية الرسمية يف بريوت.
- كتبت مقاالت ومراجعات نقدية وبحثية وأدبية 

عديدة يف صحف ومجالت لبنانية وعربية عديدة.
- حاصلة عىل العديد من الجوائز األدبية منها جائزة 
ضمن  الشباب«  »شيخ  عنوانها  قصرية  قصه  عن 
مسابقة أقيمت عىل مستوى مدارس لبنان، وجائزة 
أفضل قصة قصرية عنوانها »الثوب األخرض« ضمن 

مسابقة أقامتها كلية اآلداب يف الجامعة اللبنانية.
»آمني«  رواية  منها  اإلصدارات  من  العديد  لها   -
الحي  وليلة« ورواية »غرام  ورواية »عرش سنوات 

العتيق«.
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محاضرة قدمها الدكتور عويد المشعان في المكتبة الوطنية

الرضا الوظيفي والسالمة المهنية  .. 

مرتكزات تحقيق الرضا في بيئة العمل

محاضرة

د. عويد املشعان وعريف الجلسة إبراهيم الظفريي

د. عويد املشعان

كتبت: فرح الشاميل
قدم الدكتور عويد املشعان أستاذ علم النفس يف كلية العلوم االجتامعية ـ 
جامعة الكويت ـ محارضة عنوانها »الرضا الوظيفي والسالمة املهنية والنفسية 
يف بيئة العمل«، يف مكتبة الكويت الوطنية، ضمن أنشطة وفعاليات مهرجان 

القرين الثقايف الـ 26.
تطرق د. املشعان يف املحارضة التي حرضها األمني العام املساعد لقطاع 
القرين فوزية  العدواين، ومديرة مهرجان  املالية واإلدارية د. تهاين  الشؤون 
إدارة  ومديرة  الصباح  النايف  رشا  الشيخة  الوطنية  املكتبة  ومديرة  العيل، 
زيادة  طرق  إىل  الحضور،  من  كبري  وعدد  البحر،  ضياء  التشكيلية  الفنون 
مشاركة  أسلوب  تطبيق  يف  املنظمة  داخل  العاملني  لدى  الوظيفي  الوالء 
املوظفني يف اإلدارة، وتطبيق أسلوب اإلدارة بالحب، وتطبيق أسلوب اإلدارة 
العاملني يف املنظمة أو اإلدارة، وأشار إىل مفهوم األمن  عىل املكشوف لكل 
الصناعي يف بيئة العمل باعتباره من أهم املوضوعات أو امليادين التطبيقية 
لعلم النفس الصناعي، كام أنه يرمي إىل تهيئًة جميع الظروف الفنية واملادية 
عمله،  عن  العامل  برضا  االهتامم  مع  إنتاج  أكرب  تكفل  والتي  واالجتامعية، 
الصناعية  املشكالت  وحل  للعمل،  اإلنسانية  الظروف  أفضل  عن  وبالكشف 

حال علميا وإنسانيا.
وأوضح املشعان أن برامج األمن الصناعي تهدف إىل املحافظة عىل صحة 
العامل وسالمتهم من األخطار والحوادث الصناعية، وهذا يعني أنها أهداف 
وقائية بالدرجة األوىل؛ ألنها تهتم بتوفري كل اإلمكانات التي تساعد عىل عدم 
هذا  ويؤثر  العمل  يف  إصابات  وقوع  متنع  ثم  ومن  صناعية،  حوادث  وقوع 

االهتامم بالعامل عىل زيادة كفاءته اإلنتاجية ومن ثم إنتاجية املنشأة.
د املشعان وسائل تحقيق أهداف األمن الصناعي، منها تكييف بيئة  وعدَّ
يديرها،  الذي  العامل  تناسب  حتى  واملعدات  واألدوات  اآلالت  من  العمل 
وتحسني الظروف الفيزيقية للعمل، كاإلضاءة والتهوية ودرجة الحرارة ووسائل 
حامية العامل من األرضار الصحية نتيجة املواد الضارة التي تتولد أثناء العمل.
وأكد أن الرضا الوظيفي يتحقق يف بيئة العمل التي تتميز بتقدير عمل 
املوظف، وتقديم فرص الرتقية يف العمل، مام يشجع الفرد عىل استخدام كل 
عىل  يجب  وأيضا  مهامه،  إنجاز  يف  طاقاته 

مام  بينهم  التعامل  يف  والعدالة  العاملني  قدرات  وفق  املهام  توزيع  اإلدارة 
يحقق األمان الوظيفي.

مهرجان  إدارة  قبل  من  املشعان  عويد  د.  تكريم  تم  املحارضة  ختام  يف 
القرين الثقايف، ووجهت الدكتورة تهاين العدواين األمني العام املساعد لقطاع 
الشؤون املالية واإلدارية الشكر للمحارض عىل املادة العلمية القيمة التي قدمها 
التعاون يف تنظيم محارضات مستقبلية  يف املحارضة، متمنية أن يستمر هذا 

تكون أكرب وأعم.
وقالت: إنها مبادرة طيبة أن يتطرق الدكتور املشعان إىل مرتكزات أساسية 

للرضا والوالء الوظيفي وبيئة العمل التنظيمية وبيئة العمل الصحية.
وأشارت العدواين إىل أن هناك نقصا يف الدورات النوعية املقدمة للقطاعات 
الحكومية، وأن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يطالب بدورات يف 
أداء املتحف الوطني مثال، ودورات لها طابع نوعي لعملنا اليومي يف الفعاليات 

واملهرجانات الفنية والثقافية وعمل زيارات للوفود األجنبية وغريها.
وأكدت أن املجلس الوطني يسخر الكثري من املوظفني ذوي الطاقات الجبارة 
والشغف  الحب  ولوال هذا  عملها  إنجاز  سبيل  لديها يف  الوظيفي  الرضا  توازي 

الوظيفي لديهم ملا كان ملهرجانات املجلس وأنشطته هذا الصدى والنجاح.
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مت في بيت الخزف لمدة أربعة أيام ظِّ ورشة نُ

»جداريات بيوت فيلكا القديمة«.. 

ثقافة وفكر ورسالة

كتبت: إيناس عوض

ضمـن فعاليات مهرجان القريـن الثقايف الـ 26 نظمت 

يف بيـت الخـزف الكويتي ملـدة أربعة أيام ورشـة بعنوان 

»جداريـات بيـوت فيلكا القدمية« قدمهـا وأدارها الفنان 

التشـكييل الخزاف عيل العوض.

عـيل  والخـزاف  التشـكييل  الفنـان  الورشـة  مقـدم 

العـوض قـال إن اختيـار موضـوع ورشـة حرفـة الخـزف 

لهـذا العـام تم بعد دراسـة وبحـث حيث تجنبنـا الرتكيز 

جزيـرة  يف  التاريخيـة  االغريقيـة  األثريـة  املواقـع  عـى 

فيلـكا، والتـي لطاملـا كـر وتكرر الحديـث عنهـا، واخرتنا 

موضـوع جداريـات بيـوت جزيـرة فيلـكا القدميـة، تلـك 

األوائـل يف  الكويـت  فيهـا سـكان  التـي قطـن  البيـوت 

الخمسـينيات والسـتينيات مـن القرن املـايض وما متيزت 

بـه مـن فنـون، ومـا عكسـته من عـادات وتقاليـد وذوق 

قاطنيهـا، إضافـة إىل تطرقنـا يف ذات السـياق إىل الدمـار 

الـذي حـل ببيـوت جزيـرة فيلـكا القدميـة بعـد القصف 

الجـوي الـذي تعرضـت لـه إبـان فـرتة االحتـال العراقي 

الغاشـم لدولـة الكويـت.

وأردف العـوض يف ترصيـح عـى هامـش الورشـة التي 

تضمنـت 12 متدربا وهاويـا ومحبا لفن الخزف أنه ألول 

مـرة يتـم تنظيـم ورشـة لحرفـة الخـزف بتعاون مشـرتك 

األبـرز واالهـم يف الكويـت، التـي يحرص القامئـون عليها 

التدريبيـة  الـورش  مـن  وادراج مجموعـة  تنظيـم  عـى 

الـذي ال يرغـب فقـط  للجمهـور  املختلفـة  والتثقيفيـة 

يف  أيضـا  يرغـب  بـل  واملحـارضات  املعـارض  زيـارة  يف 

بالفنـون  واالحتـكاك  فنيـة  أعـال  تنفيـذ  يف  املشـاركة 

الحرفيـة املختلفـة والفنانـن، ومحاولـة اكتسـاب ثقافـة 

أو مهـارة يدويـة وهـو مـا تحققـه الـورش يف مهرجـان 

القريـن الثقـايف، مشـرا إىل أن املشـارك يف ورشـة الخزف 

لهـذا العـام سـيتعرف عـى تاريـخ بيـوت فيلـكا القدمية 

ومسـاجدها وسـيتاح لـه االطـاع عـى أهـم مـا مييزهـا، 

فالورشـة تحمـل يف طياتها ثقافـة وفكرا ورسـالة مفادها 

أن فيلـكا كانـت أكـر مـن مجـرد جزيـرة فهـي تحمـل 

مراثـا ثقافيـا وفنيـا أصيـا دمـر معظمـه إبـان الغـزو 

العراقـي، وال يجـب أن ترتك مهدمة، وإمنـا علينا أن نعيد 

صيانتهـا وترميمهـا لتعـود كـا كانت، ولنحولهـا إىل مزار 

أثـري يـزوره الشـعب الكويتـي للتعـرف عـى تراثهـم.

واختتـم الخـزاف عـيل العـوض حديثه بتوجيه الشـكر 

إىل املجلـس الوطنـي للثقافة والفنـون واآلداب عى فتح 

املجـال للفنانـن للمشـاركة يف تقديـم ورش فنية متنوعة 

للجمهور.

بـن إدارة املتاحـف يف املجلس الوطنـي للثقافة والفنون 

واآلداب، وإدارة الفنـون التشـكيلية ممثلـة ببيت الخزف 

الكويتـي الـذي أتـرف بكـوين أحـد أعضائه، وأشـار إىل 

أهـم الخطوات التي يتضمنها برنامج الورشـة واملقسـمة 

عـى أيامهـا، حيـث سـيخصص اليـوم األول مـن الورشـة 

ودراسـة  القدميـة  فيلـكا  جزيـرة  بيـوت  عـى  لاطـاع 

أمناطهـا والفنـون املعتمـدة يف جدارياتهـا، وسـيتبع ذلك 

مناقشـة مـع املشـاركن الختيـار جـدار البيـت املناسـب 

لـكل منهـم للتعبـر عنه بفـن الخـزف، ويف اليومن الثاين 

والثالـث سـنبدأ مبرحلـة التشـكيل وهـي مـن املراحـل 

املهمـة جـدا يف الورشـة، وسـيتعرف من خالهـا املتدرب 

الخـزف  تشـكيل  يف  املسـتخدمة  الطـن  أنـواع  عـى 

وطـرق الحفـر عليهـا مبـا يسـمى الحفـر البـارز والغائـر 

البيـوت القدميـة، وأيضـا  والتشـكييل لعمـل جداريـات 

سـندرب املشـارك عـى طـرق تجفيـف الطن املسـتخدم 

يف فـن الخـزف، وسـنختم الورشـة يف اليوم الرابـع بتعلم 

مهـارات تحويـل الطـن املشـكل أو املحفـور إىل فخـار 

بالحـرق إمـا يدويـا وإمـا يف األفـران الخاصـة.

وأوضـح العـوض أن ورشـة جداريـات جزيـرة فيلـكا 

ادراجهـا  يف  وخاصـة  كبـرة  أهميـة  تكتسـب  القدميـة 

الثقافيـة  التظاهـرة  القريـن  مهرجـان  فعاليـات  ضمـن 
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معرض

افتتحته الشيخة رشا الصباح في بهو المكتبة الوطنية واستمر يومين

»الرعاية الصحية المستدامة« 

يعزز رؤية الكويت 2035

كتبت: ايناس عوض 

ضمـن فعاليـات مهرجـان القريـن الثقـايف الـ 26، 

افتتحـت مديـر مكتبـة الكويـت الوطنيـة الشـيخة 

رشـا نايـف الجابـر الصبـاح يف بهـو املكتبـة معـرض 

»الرعايـة الصحيـة املسـتدامة« بحضـور ممثلن من 

وزارة الصحـة الكويتية والعيادات الطبية املشـاركة.

ويعـزز املعـرض الـذي اسـتمر يومـن رؤيـة دولة 

واملسـؤولية  الصحـة  يف   2035 الجديـدة  الكويـت 

املجتمعيـة، ويجسـد التزامهـا تجـاه تحقيـق أعـى 

الجمهـور  يخـدم  مبـا  والسـامة  الصحـة  معـدالت 

نخبـة  مبشـاركة  وذلـك  الصحـي.  الوعـي  لنـر 

مـن العيـادات الطبيـة الكـرى والنـوادي الصحيـة 

أفضـل  قدمـت  التـي  الصحيـة  التغذيـة  ورشكات 

العـروض الطبيـة باإلضافـة إىل الفحوصـات املجانية 

لـرواد املكتبـة مثـل )فحـص الظـر، فحـص الدهون 

يف الجسـم، فحـص البـرة وفحص نسـبة السـكر يف 

الـدم والضغـط، واستشـارات غذائيـة وصحيـة(.

الصحيـة  الرعايـة  منظومـة  تحقيـق  ويواجـه 

مـن  عديـدة،  تحديـات  الكويـت  يف  املسـتدامة 

الرعايـة  يف  االسـتثار  تكاليـف  ارتفـاع  أبرزهـا 

الصحيـة وتكنولوجيـا املعلومـات الصحيـة والـذكاء 

الصحيـة،  التريعـات  االصطناعـي، وعـدم مرونـة 

العـام واملسـؤولية  النفـع  وضعـف دور جمعيـات 

الصحـي  القطـاع  دعـم  يف  املشـرتكة  املجتمعيـة 

بشـكل عـام، وهو مـا يتطلب رضورة وضـع خارطة 

طريـق واضحـة ملواجهتهـا فالصحـة ركيزة أساسـية 

لانطـاق نحـو بلـوغ األهـداف والغايـات العامليـة 

املسـتدامة. للتنميـة 

الشيخة رشا الصباح وضياء البحر ودرع تكرميية عىل املشاركة

.. وفحص الدم

تقديم الخدمات الطبية

خدمات طبية لكل أفراد األرسة

جولة يف أجنحة املعرضد. تهاين العدواين وضياء البحر والشيخة رشا الصباح وعدد من الحضور لدى افتتاح املعرض الصحي
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ورشة

تهدف إلى تعلم كيفية االستفادة من أي مستهلكات في المنزل

»إعادة التدوير« .. ورشة فنية 

تتضمن أفكاًرا مبتكرة لألطفال
كتبت: شهد كامل

التدويـر،  إعـادة  ثقافـة  لتعليـم األطفـال  يف محاولـة 

أمـور  يف  األشـياء  واسـتخدام  البيئـة،  عـى  والحفـاظ 

مختلفـة، نظمـت مكتبـة الكويـت الوطنيـة مسـاء اليوم 

لألطفـال. التدويـر«  »إعـادة  ورشـة  االثنـن 

وتسـابق األهايل واألطفال إىل االشـرتاك يف هذه الدورة 

التـي تـأيت ضمـن مهرجـان القريـن الثقـايف يف دورتـه الـ 

26، ملـا لهـا مـن أهميـة ثقافيـة، وكذلـك اسـتغال وقت 

فـراغ الطفـل يف اإلجـازة بعيدا عـن األجهـزة اإللكرتونية.

وقالـت املرفـة عى الورشـة دانـة محمد: إن الورشـة 

تسـتهدف األطفـال مـن سـن 4 الــ 7 سـنوات؛ لتعليمهم 

كيفيـة االسـتفادة مـن األكـواب الباسـتيكية أو الورقيـة 

املسـتهلكة، وإعـادة تدويرهـا السـتخدامها، مثـل علبـة 

للمناديـل الورقيـة، أو لألقـام، أو حصالة للنقود بأشـكال 

لألطفال. محببـة 

وبينـت أن الورشـة مجهـزة بالكامل بـكل االحتياجات 

واملسـتلزمات ليقـوم األطفـال املشـاركون بإعـادة تدوير 

األكـواب، حيث تـم توفر األوراق والرسـومات الكرتونية 

املطبوعـة واأللـوان وجميـع املسـتلزمات املكتبيـة التـي 

يحتـاج إليهـا الطفل.

وقالـت: إن الورشـة تهـدف إىل أن يتعلم الطفل كيفية 

االسـتفادة من أي مسـتهلكات يف املنزل، ويعيد تدويرها 

بطريقـة جاليـة ليسـتفيد منهـا أو يضعهـا يف أي ركـن 

مـن املنزل.

وأضافـت والـدة فاطمـة وحسـن البغيل أنها سـارعت 

إىل تسـجيل ابنيهـا يف هـذه الورشـة كونهـا تسـاعدها 

يف تعلـم يشء جديـد بعيـدا عـن األجهـزة اإللكرتونيـة، 

الوطنيـة عـى هـذه  الكويـت  مشـيدة بجهـود مكتبـة 

الورشـة التـي وصفتهـا باملمتـازة.

القصـص  فعاليـات  ومنهـا  املكتبـة،  أنشـطة  يف  دوريـة 

التفاعليـة التـي تنظمهـا املكتبـة.

عمـر  تناسـب  التدويـر  إعـادة  ورشـة  إن  وأضافـت: 

ابنتهـا ذات األربـع سـنوات، مبينـة أنهـا تهتـم بالتعليـم 

املرن واألنشـطة اليدوية كونها أصغر من سـن املدرسـة.

وقالـت الطفلـة مريـم محمـود )4 سـنوات( إنهـا أتت 

مـع والدتهـا لتشـارك يف هـذه الفعاليـة وتقـوم بالرسـم 

والتلويـن واملـرح، وإنهـا مسـتمتعة مبـا تفعل.

وقـال الطفـل ياسـن يحيـى )6 سـنوات( إنـه سـعيد 

مبشـاركته ألول مرة يف فعاليـات مكتبة الكويت الوطنية.

وعـرت الطفلة زهـراء الوزان )5 سـنوات( عن فرحتها 

لتجديـد  واألدوات  األلـوان  واسـتخدامها  صنعـت،  مبـا 

الكـوب، وأنهـا سـتقوم يف البيـت بتكـرار مـا تعلمتـه يف 

الورشة.

وبينـت أنهـا تتابـع فعاليـات مهرجـان القريـن الثقايف 

بدورتـه الــ 26، وتتابع األنشـطة املتعلقـة باألطفال، من 

خـال برنامـج التواصـل االجتاعي )اإلنسـتغرام(.

الطفلـة مريـم  بدورهـا قالـت إميـان محمـد، والـدة 

محمـود، إنهـا تتابـع حسـاب مكتبة الكويـت الوطنية يف 

برنامـج )اإلنسـتغرام(، وإنها تقوم بتسـجيل ابنتها بصفة 

دانة محمد أثناء الورشة

دانة محمد: الورشة مجهزة بالكامل بكل 
المستلزمات ليعيد األطفال تدوير األكواب
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أصدقاء المكتبة 

الفنانة فاطمة الطباخ ضيفة شرف اللقاء التاسع لـ »مبادرة أصدقاء المكتبة«

أمل الرندي: نحرص على خلق

ر اإلبداع جيل يقدِّ

حـرت الفنانـة الكويتيـة فاطمـة الطبـاخ، إىل جانـب 

الكاتبـة منرة العيدان، اللقاء التاسـع مـن »مبادرة أصدقاء 

املكتبـة« التـي أطلقتهـا األمانـة العامـة للمجلـس الوطني 

للثقافـة واآلداب والفنـون، يوم السـبت املـايض، وهو لقاء 

نصـف شـهري يُقـام يف مكتبـة ذات الساسـل باألفنيـوز، 

ويشـارك فيـه كتّـاب وشـعراء أدب طفل كويتيـون وعرب، 

يـردون قصصهـم ويتحـاورون مـع األطفـال ويتفاعلـون 

معهـم، بهـدف تشـجيع القـراءة واالرتقـاء بثقافـة الطفـل 

وبنـاء عاقـة مميـزة بـن املبـدع واملتلقي.

يف بدايـة اللقـاء، الـذي شـارك فيـه طـاب مـن مدرسـة 

البيـان ثنائيـة اللغة(، بحضور رئيسـة قسـم اللغـة العربية 

أ. سـهام الهوا، ومعلات القسـم وأوليـاء أمورهم، وحضور 

محبـب لكاتبتـي أدب الطفل هبة مندين وريهـام الفوزان، 

رحبـت رئيسـة املبـادرة أ. أمـل الرنـدي بضيفـة الـرف 

للمبـادرة  لدعمهـا  وشـكرتها  الطبـاخ،  فاطمـة  الفنانـة 

ومسـاهمتها يف تشـجيع األطفـال عى القـراءة، كا رحبت 

بالكاتبـة منـرة العيـدان وكل املشـاركن يف اللقـاء.

دامئـا،  املبـادرة  الرنـدي حرصهـا عـى تطويـر  وأكـدت 

يقـّدر  جيـل  لخلـق  بـاألدب  الفـن  مـزج  عـى  والعمـل 

اإلبـداع يف الفنـون واآلداب، ويحـب الثقافـة بشـكل عـام. 

كـا نوهـت بأهميـة تقديم أنشـطة ثقافيـة متنوعة وغر 

جمعـت مكتبـة فيها كتب كثـرة، بينها ما يخـص األطفال، 

ومـا يخصنـي كمذيعـة وكممثلة. حتـى إنني كنت أشـارك 

يف أي دورة تفيـدين، فلـو تابعتـم الـدورات اليـوم فسـوف 

تشـعرون بأهميتهـا يف زمـن الحـق، فأنتـم تتعرفـون عـى 

باللغتـن  أدبيـا قويـا،  أسـلوبا  النـاس، وتكتسـبون  ثقافـة 

العربيـة واإلنكليزيـة.

أمـا الكاتبـة املتميـزة منـرة العيـدان فـردت قصتهـا 

»نـورة وأحذيتهـا السـحرية« بلغـة درامية جذابة اسـتمتع 

بهـا األطفـال، وهـي قصـة بنـت تتنقـل مـن بلـد إىل آخر، 

فتكتسـب الكثـر مـن األمثلـة الشـعبية مـن مـرص ولبنـان 

أصدقـاء  »مبـادرة  أن  يذكـر  والعـراق.  واألردن  واليمـن 

املكتبـة« التـي تقـام للعـام الثـاين عـى التـوايل، انطلقـت 

األمانـة  مـن  بدعـم  العـريب،  املسـتوى  عـى  العـام  هـذا 

العامـة للمجلـس الوطنـي للثقافة والفنـون اآلداب، وجهد 

مـن مراقـب ثقافـة الطفـل مريـم سـاملن، وبالتعـاون مـع 

مكتبـة ذات الساسـل ومدرسـة البيان ثنائيـة اللغة، تحت 

شـارك يف  وقـد  زاهـر«.  مسـتقبل  قـارئ..  »طفـل  شـعار 

املبـادرة العـام املايض أكـر من 300 طفل. وتعتـر املبادرة 

مـن املشـاريع املهمـة يف الكويـت للتحفيـز عـى القـراءة، 

ومواكبـة األنشـطة واملشـاريع الكثـرة التي تقـوم بها دول 

أخـرى يف املنطقـة، لتحفيـز األطفـال عـى القـراءة.

تقليديـة، تليـق بحيويـة طفـل اليـوم، وتحفـزه فعـا عـى 

املشـاركة، وتفسـح لـه يف املجـال، ليسـتفيد ويسـتمتع يف 

الوقـت نفسـه. وركـزت الرنـدي يف كلمتهـا القصـرة عـى 

بشـكل  والنجـوم  القصـة  بكاتـب  األطفـال  لقـاء  أهميـة 

مبـارش، ومـا لذلك من أهميـة للتفاعل مع مـن يعترونهم 

قـدوة حقيقيـة لهـم وميثلـون طموحهـم. وهـذا مـا حصل 

أيضـا يف اللقـاء الثامـن، عندمـا حـر إىل جانـب الكاتـب 

حسـن املطـوع الـذي رسد قصتـه »أحلـم أن أكـون خـاط 

إسـمنت«، ضيـف الـرف الفنـان عـازف الجيتـار وصفـي 

التميـت  معهـد  مـن  قيمـة  هديـة  وقـدم  الجوخـدار، 

هارمـوين، وهـي تعليم الجيتـار )املسـتوى األول(، وقد فاز 

بهـا الطالـب حمـود الخـر.

وكان للفنانـة الضيفـة فاطمـة الطبـاخ كلمـة، تحدثـت 

وشـجعتهم  جميـل،  شـيق  بأسـلوب  األطفـال  مـع  فيهـا 

عـى القـراءة واملشـاركة يف األنشـطة الثقافيـة املتنوعـة، 

وتوجهـت إليهـم قائلة: أريدكـم أن تحبوا الكتـب وتقرؤوا 

كثـرا، ففـي ذلـك فائـدة كبـرة لكـم، فأنـا كنـت أحب أن 

تكـون لـدّي مجموعـة مـن الكتب، أقـرأ ما أسـتطيع منها، 

صغـري،  مـن  الثقافـة  أعشـق  وكنـت  متنوعـن،  لكتّـاب 

وأسـتمتع بحصـة املكتبـة، وأسـتعر منهـا كتبـا ثـم أردهـا 

وآخـذ بـدال منهـا. بعـد ذلـك رصت أشـرتي الكتـب، حتـى 

الكاتبة منرية العيدان ضيفة الرشف فاطمة الطباح لالٔطفال: أحبوا الكتب واقرأوا كثريااملبادرة أمل الرندي

لقطة جامعية الٔصدقاء املكتبة العيدان تحيك لالٔطفال قصة
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معرض تشكيلي

معرض أقيم في متحف الفن الحديث ُعرضت فيه 30 مخطوطة

»التشكيلي اإليراني«.. حروف 

عربية بأنامل الفنان علي رضا

كتبت: شهد كامل

وأداة  الجميلـة  الفنـون  أحـد  العـريب  الخـط  باعتبـار 

للفن التشـكييل ومادة لإلبهار البرصي والتشـخييص وفنا 

للمهتمـن بـه، نظـم املجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون 

واآلداب معرضـا للفنـان اإليـراين عـيل رضـا محبـي. 

وتنشـيطا للعاقـات الثقافيـة بن الكويـت وجمهورية 

معـرض  الثاثـاء  أمـس  مسـاء  افتتـح  اإلسـامية  إيـران 

»الفـن التشـكييل اإليـراين« يف متحـف الفـن الحديـث 

بالتعـاون مـع السـفارة اإليرانية يف الكويـت وذلك ضمن 

فعاليـات مهرجـان القريـن الثقـايف الــ 26. 

وعـرض املعـرض 30 مخطوطـة جداريـة للفنـان عـيل 

والخطـوط  والنسـخ  الكـويف  الخـط  بـن  تنوعـت  رضـا 

خطوطـا  تحمـل  جداريـات  مـن  املعـرض  يف  يـراه  مبـا 

عربيـة وآيـات قرآنيـة بطريقـة جميلة وتكتيـك حديث.

تبادل الثقافات

بـدوره قـال سـفر الجمهوريـة اإليرانية لـدى الكويت 

محمـد إيراين إن تبـادل الثقافات بن الشـعوب والبلدان 

يسـاعد يف معرفـة ثقافـة وتاريـخ كل بلـد، معـرا عـن 

رسوره إلقامـة هـذا املعـرض التشـكييل املهم.

الكويتـي  الشـعب  تسـاعد  املعـارض  إن هـذه  وقـال 

يف معرفـة الفـن التشـكييل اإليـراين، مبينـا أن جمهوريـة 

إيـران لهـا تاريـخ عريق وغنـي يف الثقافة والفـن، مؤكدا 

مـع جرانهـا خاصـة  الثقـايف  بالتبـادل  تهتـم  إيـران  أن 

الحديثـة والخطـوط اإلسـامية مسـتخدما بعـض آيـات 

القـرآن.

 وحـر املعـرض نخبة مـن املهتمن وسـفر جمهورية 

الوطنـي  املجلـس  عـام  وأمـن  الكويـت  لـدى  إيـران 

د.  الفنـون  لقطـاع  املسـاعد  والفنـون واآلداب  للثقافـة 

بـدر الدويـش.

وقـال الدويـش إن هـذا املعـرض يعـد مـن املعـارض 

املهمـة التـي تؤكـد عـى العاقـات الثقافية بـن البلدين 

وإحـدى املفـردات الثقافيـة يف مهرجـان القريـن الثقـايف 

الـ 26. 

وأضـاف الدويـش أن عـيل رضـا محبـي مـن الفنانـن 

املخرمـن يف الجمهوريـة اإليرانيـة، معـرا عن سـعادته 

د بدر الدويش ومحمد السنعويس والسفري االيراين وقص رشيط االفتتاح
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جولة عىل لوحات املعرض

الكويـت. وتعتـر الفنـون دومـا میدانـا فسـيحا للتـذوق 

أكانـت  واإلسـامية سـواء  العربيـة  الحضـارة  الفنـي يف 

شـعرا أم نـرا والحقـا يف فـن الخـط.

ولقـد أضفـى القرآن الكريـم رداء موقـرا للخط العريب 

منـذ بواكر القرن الهجـري األول.

ولقـد انتـر الخـط العـريب واسـتخداماته مـن الكتب 

واملخطوطـات إىل رحـاب أوسـع لتطـال اآلثـار املعارية 

والصناعـات املعدنيـة والخشـبية والنسـيجية والخزفيـة 

وبشـكل جعـل فنونـه محـل صدارة بـن عامـة الخطوط 

يف العـامل أجمع.

وتتشـعب فنـون هذا الخط الذي أضـاف جانبا إيجابيا 

الزمـان  مـن  قـرون  عـر  اإلسـامية  العربيـة  للحضـارة 

فهنـاك الخـط الكويف والثلث والنسـخ والرقعـة والفاريس 

واألندلـي واملغـريب والديـواين والطغـري وغرها.

وأصبحـت اليـوم أجمـل الخطـوط يف العـامل لطواعيتها 

ومرونتهـا ملـا تحملـه مـن فـرادة وتعقيـدات وبسـاطة 

لـه رواده ومقلـدوه ومدارسـه  فنـا  يف آن، كـا أصبـح 

ومعاهـده التـي متنـح شـهادات يف اإلجـازة العلميـة.

الدويش: يؤكد المعرض العالقات الثقافية بين
الكويت وإيران وإحدى المفردات الثقافية في »القرين«

محمد إيراني: تبادل الثقافات بين الشعوب
يساعد في معرفة ثقافة وتاريخ كل بلد

سيرة ذاتية

الخمينـي  الفنـون يف جامعـة  عـيل رضـا محبـي، خريـج 

العـام 1966،  اإلسـامية منـذ  الخطـوط  كتابـة  بـدأ  والـذي 

حاصـل عـى العديـد مـن الجوائـز الدوليـة يف مجالـه ومنهـا 

فـوزه باملرتبـة األوىل يف مهرجان »مشـق عشـق« لخط الثلث 

يف قزويـن عـام 2009، ويحتضـن املتحـف اإلسـامي للخـط 

يف ماليزيـا ومركـز الفنـون اإلسـامية يف الكويـت منـاذج مـن 

لوحاتـه اإلبداعيـة، وتتعـدى مشـاركاته الفنيـة حـدود باده.

جانب من املعرض
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فهد بن حسني مشاركا يف الندوة الرئيسية حول االٔدب يف الكويت

حوار

       القرين

أصبح له مكانة

وقيمة ومركز مرموق

فهد حسني:
طالب بمزيد من المهرجانات التي تثري الحياة الفنية والثقافية

كتبت: سهام فتحي 

أعـرب الناقـد والكاتب فهد حسـن مـن مملكة 

يف  مبشـاركته  البالغـة  سـعادته  عـن  البحريـن 

مهرجان القرين يف نسـخته الـ 26 وهي املشـاركة 

الرابعـة لـه، من خالل الندوة الرئيسـية للمهرجان 

التـي حملـت عنـوان »األدب يف الكويـت.. الواقع 

- التحديـات - اآلفـاق« التـي قـدم خاللهـا ورقـة 

األدب  يف  القصـي  الجانـب  تناولـت  بحثيـة 

خـالل  مـن  النسـوي  األدب  وخاصـة  الكويتـي 

عـرض بعـض النـاذج لعدد مـن الكاتبـات والتي 

صـدرت قبـل األلفيـة الثالثة وبعضها بعـد األلفية 

الثالثـة، مـن أجل التعـرف عىل املفاصل املشـركة 

واملتباينـة بـن التجربتـن.

خـالل  مـن  تهتـم  الكويـت  إن  حسـن:  وتابـع 

مهرجـان القريـن بـاألدب الكويتـي وهـو يشء مهم 

خاصـة يف الوقـت الحـايل كونـه ميتـد منـذ فـرات 

طويلـة زمنيـا وتسـليط الضـوء عـىل املشـهد األديب 

الـروايئ والشـعر، وهـو منحـى مهـم  القصـي أو 

خاصـة إىل االجيـال التـي أتـت مـن خـارج الكويت 

ومعرفتهـا بـاألدب الكويتـي مل تكـن مثـل معرفتنـا 

نحـن أبنـاء الخليـج.

وأكـد حسـن أن مشـاركة الكتـاب مـن الخليـج 

والوطـن العـريب والكويتيـن تعطـى زخـا ودافعـا 

بينهـم  اإلبداعـي والنقـدي  التواصـل  لهـذا  ثقافيـا 

قصـرة  تكـون  رمبـا  النـدوات  هـذه  أن  وخاصـة 

والحـوارات  اللقـاءات  أن  إال  الزمنيـة  مدتهـا  يف 

واملناقشـات تفـرز للكاتب مجموعـة من املعطيات 

فيـا يتعلـق بالثقافـة األدبيـة بشـكل عـام.

قلة القراءة

وحـول األزمـات التـي تواجـه األدب يف الخليـج 

أشـار حسـن اىل اننـا ال نعنـي فقـط الخليـج، فقلة 

فمـن  العـريب  مجتمعنـا  تواجـه  مشـكلة  القـراءة 

يكتـب قصـة أو روايـة يف الوقـت الحـايل أغلبهـم 

ال يقـرأون وإمنـا يكتبـون فقـط، وهـذا ال يصلـح يف 

املجتمـع الـذي يواجـه ثـورات ثقافيـة كبـرة فـإذا 

مل تقـرأ فأنـت ال تنتـج، إضافـة إىل أن مـن يقـرأون 

غالبـا مـا يكتفـون بالقصـص فقـط وينتـج عن ذلك 

انتـاج محـاٍك ملـا قـرأه، إمنـا مـن يقـرأ ثقافـة ونقدا 

وعلومـا وكل ما يرتبط باإلنسـان مـن معارف ميكنه 

تغيـر فكـره خاصة ان العمـل اإلبداعي اصبح عمال 

ثقافيـا أيضـا مثلـا ادخـل العلـاء والباحثـون علم 

االجتـاع بوصفـه علـا يف ثقافـة املجتمـع، واآلن 

بظهـور النقـد الثقـايف املعتمـد عـىل األنرثوبولوجي 

عـن  االدب  فصـل  يجـب  ال  لـذا  االجتـاع  وعلـم 

العلـوم االخـرى.

وعـن االمنيـات لـأدب والقصـص بـن حسـن أن 

االمنيـات ال تجـدي وأكـر دليـل هـو مـا بدأنـا بـه 

العـام الجديـد مـن مـآس ونحـن ال نتمنـى بوصفنا 

وعاظـا لآلخريـن ولكننـا نتمنـى مـا يجـب تحقيقه 

والثقافـة  والتعايـش  السـالم  دعائـم  إرسـاء  وهـو 

والوعـي عنـد االنسـان ليكـون متصالحـا مـع ذاتـه 

ليتصالـح مـع اآلخريـن.

معايري النقد

وأكـد أن معايـر النقـد تقـاس مـن خـالل وجـود 

تتوقـف  مرحلـة  كل  ومناهـج  ونظريـات  مـدارس 

املرحلـة  لهـذه  املوجـود  الثقـايف  املسـتوى  عـىل 

زمانيـا ومكانيـا وطبيعـة تعامـل هـذه النخـب مـع 

النصـوص مـا ينتـج منهجـا ونظريـة وتوجهـات يف 

النقـد ومتـارس العمليـة النقدية، فقدميـا كان النقد 

الشـخصية  وحياتـه  االديـب  معرفـة  عـىل  يقتـر 

وهـذا اجحـاف بالنـص أما حاليـا فيتم قـراءة النص 

وتطـور النقـد وأصبـح ينطلـق مـن املتلقـي.

بلـغ  وأشـار إىل أن املهرجـان يف دورتـه 26 قـد 

مـن النضـج مبلغـا ليـس بالهـن. وقـال انـه طالـب 

يف العـام املـايض أال يتزامـن املهرجـان مـع معـرض 

الكتـاب وهـو مـا تحقـق، وان يصـدر كتـاب يضـم 

كافـة االعـال املشـاركة وليـس النـدوة الرئيسـية 

فقـط كونـه ميثـل مرجعـا توثيقيـا مسـتقبال، فمـن 

يجري دراسـة عـن املهرجانـات يف الخليج لن يغفل 

بعـض  ويجـد  يبحـث  وحينـا  القريـن  مهرجـان 

الكتابـات القليلـة لـن تفيـده، امـا اذا ُوجـد مرجـع 

شـامل يضـم كافة االنشـطة فسـيعتر مصـدرا مها 

للدراسـة، كـا متنى االهتـام بفئة الشـباب كونهم 

املسـتقبل، وطالـب مبزيـد مـن املهرجانـات التـي 

تـرثي الحيـاة الفنيـة كمهرجان القريـن الذى اصبح 

لـه مكانـة وقيمـة ومركـزا مرموقـا.
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د. عيىس االٔنصاري مكرما املطرويش يف ختام مشاركته بالندوة الرئيسية

حسن املطرويش

حوار

الشاعر حسن المطروشي: أبشركم الشعر 

بخير .. والقصيدة في الخليج متطورة جدا

أكد أن »القرين« أصبح إحدى العالمات البارزة في خريطة المهرجانات الثقافية

كتبت: فضة املعييل

عـن  املطـرويش،  حسـن  العـاين  الشـاعر  قـال 

مشـاركته يف مهرجـان القريـن يف دورتـه الــ 26: 

»حقيقـة هـذه أول مـره أتـرف فيهـا باملشـاركة 

إحـدى  أصبـح  فاملهرجـان  القريـن،  مهرجـان  يف 

العالمـات البـارزة، ليـس عـىل املسـتوى الكويتـي، 

بـل عـىل املسـتوى الثقـايف العـريب، مهرجـان أثبت 

حضـوره وترسـخ وجـوده وكـرس اسـمه، احتفـل 

تجـاوز  أنـه  أي   ،25 الــ  بدورتـه  الفائـت  العـام 

مرحلـة اليوبيل الفـي، واآلن يخطـو باتجاه آفاق 

مسـتقبلية نحـن يف دورتـه الــ 26«.

وتابـع املطـرويش كلمتـه: »وسـط هـذا الوهـج 

والحضـور داخليـا وخارجيـا، هـذه الكوكبـة، هـذا 

مـن  مفـردة  أي  يغفـل  مل  األنشـطة  يف  التنـوع 

ملسـته  مـا  كذلـك  والثقافـة،  اإلبـداع  مفـردات 

ألن  الدولـة؛  مـن  مبـارش  اهتـام  مـن  شـخصيا 

الثقافـة هـي يف الحقيقة فعل من األسـاس مرهون 

اآلن  التكاتـف  اآلن  ونجـد  املؤسسـة،  باهتـام 

بـن رابطـة األدبـاء الكويتيـن واملجلـس الوطنـي 

للثقافـة والفنـون واآلداب، وهذا التعـاون الوثيق، 

هـذا أيضـا يعـزز ال شـك مـن مكانـة املهرجـان«.

سؤال مفخخ

وعنـد سـؤاله: هـل قـل اآلن اإلقبـال عـىل تذوق 

سـؤال  عـن  املطـرويش  ليجيـب  الشـعر  وقـراءة 

ميكـن  ال  املسـألة  ألن  أعتقـد؛  ال  لكـن  مفخـخ، 

يعتمـد هنـاك  اإليجـاب،  أو  بالنفـي  أجاوبهـا  أن 

أمسـيات شـعرية تجد فيها الحضور كبـرا، وهناك 

أمسـيات تجـد فيهـا الحضـور قليـال، ولكـن كـا 

يقـول بريخـت »إنهـم لـن يقولـوا: كانـت األزمنـة 

الشـعراء؟«،  ملـاذا صمـت  سـيقولون:  بـل  رديئـة 

هـو  الشـعر  ألن  يصمتـوا  أال  يجـب  فالشـعراء 

مقيـاس تحـر الشـعوب، وشـخصيا أرى أنه كلا 

ابتعـد النـاس عـن الشـعر الراقـي، قلـت الذائقـة، 

ووعيهـا،  الشـعوب  لتحـر  معيـار  هـو  الشـعر 

كثـرة يف  أشـياء  بـل يف  الشـعر  ليـس يف  العيـب 

الذائقـة، يف الوعي، والثقافـة، والربية، يف التعليم، 

لكـن ال أجـد حقيقـة، أنـا شـخصيا يل أكـرث مـن 

مجموعـه شـعرية، تنفـد يف معارض الكتـب مثلها 

مثـل كتـب، دعنا نقـل الرواية، وكثر من الشـعراء 

ال أملـس هـذا الغيـاب، يعتمـد عـىل املـكان، عـىل 

الذائقـة،  عـىل  الشـعراء،  اختيـار  عـىل  الزمـان، 

الشـعر  أنـا أبركـم أن  املسـألة نسـبية، إىل اآلن 

بخـر، قـد يبتعـد النـاس يف مـكان ما، ولكـن يبقي 

الشـعر هـو لصيـق القلـوب، وكـا جـاء يف األثر ال 

تـرك العـرب الشـعر حتـى تـرك اإلبـل الرغـاء.

الرمز

أمـا عـن اسـتخدامه الرمـز يف قصائـده يقـول 

املطـرويش: »القصيـدة املقنعـة نـوع مـن التقنية 

مـن  آليـة  هـي  الحديـث،  الشـعر  يف  الحديثـة 

آليـات التعبـر، ووسـيلة مـن وسـائل االسـتخدام 

الفنـي، أحيانـا رمبـا يضطـر الشـاعر إىل أن يقنـع 

قصيدتـه، وأحيانـا ال تبحـث عـن قنـاع، وأنـت 

تقـرأ، رمبـا تصنـع أمامك دعنـا نقل شـخصية، أو 

حدثـا، تـرى أن يف إمكانـك أن تشـتغل عليه فنيا، 

وتحولـه إىل مـادة شـعرية فهـذا املوضـوع يـأيت 

بهـذا الشـكل«.
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