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اليوم.. انطالق أعمال ندوة »القرين« الرئيسية 

»الشباب وأدوات التواصل االجتماعي.. الفرص والمخاطر«

القــــــــــرين 22
العدد الرابع - 25 يناير 2016

»الشباب  القرين  مهرجان  ندوة  افتتاح  ــ 

الفرص  االجــتــاعــي...  التواصل  وأدوات 

البحر –  ـ قاعة كنوز  ـ 10 صباحا  واملخاطر« 

فندق املارينا

وأدوات  »الشباب  القرين  مهرجان  ندوة  ــ 

التواصل االجتاعي... الفرص واملخاطر«

5 مساء قاعة كنوز البحر – فندق املارينا

ــ ورشة »همزة بال أخطاء« لألستاذة عواطف 

العلوي ـ 5 مساء ـ مكتبة الكويت الوطنية

)املايض...  الفلسطيني  التطريز  فن  معرض  ــ 

الحارض... املستقبل( ـ 6 مساء ـ بيت السدو

ــ  مساء   7 ـ  كاراتوال  جيوفاين  محارضة  ــ 

الريموك الثقايف

إىل »س��وق رشق« وملدة ثالثة أيام، بهدف 

تش��جيع القراءة ونرش الكت��اب وتعريف 

الجمهور بإصدارات املجلس املختلفة التي 

تحظى مبتابعة محلية وعربية كبرية.

وضم��ن مجموع��ة ال��ورش الت��ي يقيمها 

مهرجان القرين انطلقت ورش��ة فن كتابة 

القصة القصرية تحت شعار: »الرسد لعبة« 

التي يحارض فيه��ا الكاتب والزميل رشيف 

صالح. ويش��ارك يف الورشة نحو 15 متدربا 

معظمهم من الشباب.

وإىل املوس��يقى والرق��ص، حي��ث قدمت 

الكوري��ة ع��ى   Cookin’ Nanta فرق��ة

مرسح عبدالحس��ن عبدالرضا عرضا مبهجا 

انتزع تصفيق الحضور الكبري وضحكاتهم، 

وامتزج اإليقاع الكوري بأداء حريك فكاهي 

تخلله أداء أكروبات خفيفة. 

وضمن ليايل »القري��ن« املرسحية عرضت 

عى مرسح حمد الرجيب يف املعهد العايل 

للفن��ون املرسحي��ة مرسحي��ة »الع��رس« 

للمخ��رج ه��اين النص��ار وتألي��ف فل��ول 

الفيلكاوي. ويف هذا الع��رض يتجه النصار 

إىل امل��ايض.. إىل زم��ن م��ا قب��ل النف��ط.. 

ويبتع��د عن امل��رسح الس��يايس والرمزي 

الذي شاهدناه يف أعامل سابقة له.. باتجاه 

املرسح االجتامعي والواقعي.

وم��ن املرسح إىل الس��ينام، حيث عرض يف 

س��ينام ليى غال��ريي الفيلم الفلس��طيني 

»أرض الحكاية« من إنتاج وإخراج رش��يد 

مشهراوي والذي صدر عام 2012.

الفيل��م يعتم��د ع��ى الفوتوغرافيا لعرض 

صور نادرة للقدس وتحديدا للبلدة القدمية 

وم��ا حدث لها من تغ��ريات منذ مائة عام 

وإىل اليوم. وركز مش��هراوي بالكامريا عى 

صور العرشينيات.

األوىل بح��ث »لغة الش��باب عى وس��ائل 

الجلس��ة  ويف  االجتامع��ي«،  االتص��ال 

الصباحي��ة الثاني��ة يقدم بح��ث »التجنيد 

اإللكرتوين للجامعات الجهادية عى وسائل 

االتصال اإللكرتوين«.

ويف الجلس��ة املس��ائية األوىل يعرض بحث 

»العالقات اإلنسانية.. إيجابيات وسلبيات«، 

وتختتم أعامل الندوة يف الجلس��ة املسائية 

ب�»شهادات وتقييامت«.

 يش��ارك يف الندوة مجموعة من الشباب 

م��ن كل الب��الد العربي��ة به��دف عرض 

تجاربه��م، خاص��ة من لديه��م مجموعة 

كب��رية من املتابعن، كام تس��تقطب أيضا 

باحث��ن يف هذا املج��ال وبعضا ممن لهم 

تج��ارب س��واء بالس��لب أو اإليجاب مع 

هذه الوسائل.

وتتواصل أنشطة »القرين« األخرى، حيث 

اختت��م أول م��ن أم��س الس��بت معرض 

إصدارات املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب الذي ينتق��ل يوم الخميس املقبل 

تنطل��ق صباح اليوم االثن��ن يف قاعة كنوز 

البح��ر بفن��دق مارينا وعى م��دار يومن 

أعامل الندوة الرئيس��ية ملهرج��ان القرين 

الثق��ايف يف دورته ال� 22 بعنوان »الش��باب 

الف��رص  االجتامع��ي..  التواص��ل  وأدوات 

واملخاطر«.

يبدأ اليوم األول بالجلس��ة الصباحية األوىل 

حيث يعرض فيها بحث »الواقع والدالالت 

للمحت��وى الرقم��ي الع��ريب«، ويعرض يف 

الجلسة الصباحية الثانية بحث »اهتاممات 

الشباب العريب باملحتوى الرقمي والتواصل 

ويلقى  والخرافات«.  الحقائق  االجتامعي.. 

يف الجلس��ة املس��ائية األوىل بحث بعنوان 

»البنية التحتية لوسائل االتصال الحديثة.. 

واقعها العريب ومستقبلها العاملي.. التنظيم 

الع��ريب  االجتامع��ي  للتواص��ل  القان��وين 

والدويل«، يف حن يقدم يف الجلسة املسائية 

الثاني��ة بحث »الدور االقتصادي لوس��ائل 

االتصال االجتامعي«.

ويف اليوم الثاين يقدم يف الجلسة الصباحية 

بيت الخزف الكويتي:
.. وأصبح للخزافين بيت

معرض الكتاب:
إصدارات المجلس

في متناول الجميع

فولكلور:
عرض كوري في قالب 

مسرحي مشوق

 سينما:
فلسطين »أرض الحكاية«

مسرح:
»العرس« صراع الحب والمال

فنون تشكيلية:
45 فنانا أبدعوا في »الشباب 

التشكيلي«
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اليوم في »القرين«



تحتفل اليوم برفع علم الكويت في ساحة الصفاة

فرقة »الرندي« قّدمت العرضة البرية
في القصر األحمر

كتب: عادل بدوي
ضمن أنشطة وفعاليات مهرجان القرين الثقايف ال� 22، 
قدمت فرقة الرندي للفنون الشعبية عرضا مميزا يف مركز 
»القرص األحمر« الثقايف مبنطقة الجهراء، وقدمت العرضة 
الربية املش��هورة لدى عش��اق الفن الش��عبي ومريديه، 
وهي مجموعة أغاٍن ورقصات يدور فيها الرجال يف حلقة 
وهم يحملون الس��يوف بينام يقوم أعضاء الفرقة بالغناء 

والعزف عى الطبول.
م��ن جانبه قال رئيس الفرقة محمد عبدالعزيز الرندي 
ل� »نرشة القرين«: تعترب فرقة الرندي أول فرقة شعبية يف 

ويف إطالل��ه عى الفن��ون الت��ي تقدمه��ا الفرقة قال 
الرندي: قدمن��ا العرضة الحربية الت��ي لعبت دورا كبريا 
قبل الس��تينيات، وحازت إقباال كب��ريا من الناس، إذ كان 
الرجال يحملون الس��يوف ويقفون صفوفا بعضهم يردد 
األغ��اين وبعضهم يحمل الطب��ول والطريان )الدفوف( يف 
حركة منظمة ودوران منس��ق، حتى أصبح وجود البريق 
ىف ساحة الصفاة داللة عى وجود عرضة الرندي الشعبية، 
فتمتلئ الس��احة عن بكرة أبيها م��ن مواطنن ومقيمن. 
وأض��اف: مل تقترص الفرقة عى فن العرضة وإمنا تعددت 
الفنون منها الس��امري املجيليس، الفريسنى، وغريها من 

الفنون الشعبية. 
ويف ختام حديثه مثّ��ن رئيس الفرقة محمد عبدالعزيز 
الرندي دعم املجلس الوطن��ي للثقافة والفنون واآلداب 
للفن الش��عبي وللفرق الش��عبية، وق��ال: إنهم يف فرقة 
الرندي يسعون إىل تدريب الشباب عى الفنون الشعبية 
م��ن أجل أال يندثر الرتاث الكويتي ويظل حيا يف وجدان 

األجيال املتعاقبة.
يُذك��ر أن فرقة الرندي دأبت منذ س��نوات طويلة عى 
تقديم عروضها يف األعياد واملناس��بات، كام س��بقت لها 
املشاركة يف عدد من املهرجانات داخل الكويت وخارجها 
وحازت عروضها إعجاب الجمهور، ومتتلك الفرقة قاعدة 
ش��عبية واس��عة وجمه��ورا من عش��اق ال��رتاث الغنايئ 

الكويتي األصيل.

الكويت، قدمت العديد من العروض يف املناسبات الوطنية 
واملهرجانات الثقافية والفنية، ومثلت الكويت يف العديد 
من املهرجانات الخارجية. وأضاف: وأول من توىل رئاسة 
فرقة الرندي قدميا املرحوم سليامن املسيعيد الرندي والد 
الحاج عبد العزيز الرندي، وكان س��ليامن الرندي يتسلم 
البريق )العلم الرس��مي للدولة( من الحكام رسميا، ويتم 
تركيزه يف س��احة الصفاة لإلعالن عن املناسبات واألعياد 
الرسمية يف البالد، حيث يجتمع الناس صغريا وكبريا حول 
الب��ريق لالحتفال باملناس��بة، وتقوم الفرق��ة بإحياء تلك 

املناسبة، التي نستعد لها هذا العام اليوم االثنن.

محمد 
الرندي: ندّرب 

الشباب 
على الفن 

الشعبي 
حتى ال يندثر 

التراث
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جمال بخيت -  الحسيني البجالتي

اختتام معرض الكتاب في األفنيوز ونقله إلى سوق شرق الخميس المقبل

منصور العنزي: إصداراتنا شهدت نقلة 
نوعية ومبيعاتنا تصل إلى %95

اختت��م أول م��ن  أمس الس��بت مع��رض إصدارات 
املجلس الوطني للثقافة والفن��ون واآلداب الذي افتتح 
يوم الخمي��س املايض وملدة ثالثة أي��ام ضمن فعاليات 

مهرجان القرين الثقايف يف مجمع األفنيوز.
وقال مدي��ر إدارة النرش والتوزيع يف املجلس الوطني 
للثقاف��ة والفن��ون واآلداب منص��ور العن��زي: إن فكرة 
إقامة املعرض تهدف إىل تش��جيع القراءة ونرش الكتاب 
وتعريف الجمه��ور بإصدارات املجل��س املختلفة التي 

تحظى مبتابعة محلية وعربية كبرية.
وأوض��ح ان املجلس لديه س��تة إصدارات دورية هي 
سلسلة »عامل املعرفة« وسلسلة »عامل الفكر« و»إبداعات 
عاملية« وسلسلة »من املرسح العاملي« ومجلة »الثقافة 
العاملية« ومجل��ة »الفنون«. وأش��ار إىل أن اإلصدارات 
التي يعرضها املجلس يف املعرض تتضمن أيضا مقتنيات 
لجن��ة تش��جيع املؤلفات التابعة له والت��ي تقوم برشاء 
إصدارات لكتاب كويتي��ن يف مختلف املجاالت األدبية 

والثقافية وعرضها للجمهور بأسعار رمزية.
وذكر أن اختيار إقامة مثل هذه املعارض يف مجمعات 
التس��وق، ويف أيام عطل نهاية األس��بوع يأيت يف س��ياق 
التفاعل املبارش مع الجمهور من أجل زرع ثقافة القراءة 
واالط��الع والدعوة إىل املعرفة وإىل طرح أفكار جديدة، 
وكذلك التعريف بإصدارات املجلس املختلفة، وأضاف: 
أن املع��رض س��وف ينتقل الخميس املقب��ل إىل مجمع 

»سوق رشق« ملدة  ثالثة أيام.
وأكد العنزي أهمية الكتاب منذ القدم كوسيلة لنقل 
املعرفة والعلوم وتقدم الشعوب وبناء الحضارات، األمر 
الذي دفع املجلس إىل االهتامم بإحياء ثقافة الكتاب يف 
الوقت الذي بدأت فيه القراءة باالنحس��ار أمام وسائل 

الرتفيه التي سببت عزوفا عن الكتب.
وأشار إىل أن املعرض يضم مناذج من إصدارات بعض 
الدور األخرى منها دار س��عاد الصباح، ومثة نس��خ من 
إصدارات وإبداعات الش��باب الكويتي، لتأكيد الرشاكة 

دامئا مع القطاعات األهلية والخاصة يف النرش.
وعام إذا كانت إدارة النرش لديها اس��تعدادات خاصة 
مبناس��بة اختيار الكويت عاصمة للثقافة اإلسالمية لهذا 
العام، أجاب العن��زي: عادة إدارة النرش أن تجهز خطة 
النرش عىل مدى عام، ونحن س��بقنا بإصدار كتاب مهم 
عن عامل املعرفة يتعلق بتاريخ القسطنطينية التي كانت 
حارضة الخالفة اإلس��المية  لعرشات الس��نن، وبالتأكيد 
نواكب الح��دث بتنفيذ م��ا يطلب من��ا باعتبارنا جهة 

تنفيذية، سواء بطبع الشعارات والبوسرتات وغري ذلك.

كتب: يارس أبو الريش

باملجلس  الفنون  لقطاع  املساعد  العام  األمن  أكد 

أن  الدويش،  بدر  د.  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني 

املجلس يسعى جاهدا وبكل السبل للمحافظة عىل الرتاث 

الكويتية يف مختلف املجاالت، مشددا عىل  وصون اآلثار 

مساندة املجلس للمبدعن الكويتين والعمل عىل تقديم 

أعاملها وإبرازها يف املحافل العاملية.

الخزف  بيت  افتتاحه  هامش  عىل  الدويش،  د.  وأشار 

الكويتي يف بيت الغيث مبنطقة رشق أمس، إىل أن املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب هو املعني بحفظ الرتاث 

التي  املواقع  بعض  يعمل عىل حفظ  اآلثار، وهو  وصون 

نعتقد أن وجودها مهم للحفاظ عىل الرتاث الكويتي ملا 

ما  هو  واآلثار  الرتاث  أن  مؤكدا  خاص،  طابع  من  مييزها 

البيوت  هذه  مثل  افتتاح  فإن  وبالتايل  املجتمعات،  مييز 

هو حالة من الرصد الثقايف للمجتمع، ألن البيت جزء من 

الرتاث الذي مييز املجتمع.

وأضاف د. الدويش: هناك الكثري من األماكن التي قام 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب باملحافظة عليها 

الشيخ  بيت  املثال  سبيل  منها عىل  املاضية،  الفرتة  خالل 

الحديث،  الفن  متحف  الرتاثية،  القرية  الجابر،  عبدالله 

املدرسة القبلية، القرص األحمر، بيت بدر، بيت ديكسون، 

واملستشفى األمريكاين، ومازلنا مستمرين عىل هذا النهج، 

ألن كل هذه املواقع تجسد رصدا حقيقيا ملا ميثل البيئة 

الكويتية قدميا، وباعتبار أن املجلس الوطني املسؤول عن 

املحافظة عليه قائم بواجبه.

هو  مهم  فن  إلبراز  الغيث  بيت  »استخدمنا  وتابع: 

فن الخزف، وأصبح اآلن يضم أعامل الكثري من الفنانن، 

من  النوع  لهذا  معارض  فيه  وستقام 

الشباب  هؤالء  نساند  ونحن  الفن، 

واملبدعن يف إبراز أعاملهم محليا وعامليا، 

ألن الفن هو املعرب الحقيقي عن حضارة 

وثقافة أي مجتمع، ونتمنى لهم التوفيق 

ورفع اسم الكويت عاليا«، مشيدا بالدور 

يف  واالبداع  الثقافة  نرش  يف  اإلعالمي 

الكويت وغريها من دول العامل.

بني الخزافني

بيت  ومسؤولة  التشكيلية  الفنانة  اعتربت  جانبها،  من 

الكويتي  الخزف  بيت  أن  القريني  دميا  الكويتي  الخزف 

البيت  أن  مبينة  الكويت،  يف  للخزافن  األول  البيت  هو 

هو بيت قديم لصاحبه غيث بن عبدالله بن يوسف، قام 

عىل  برتميمه  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس 

الطراز املعامري القديم، مع املحافظة عىل هويته وبيئته 

ومحتوياته، ليكون بيتا للخزافن الكويتين، ومشرية إىل أن 

البيت يضم 4 غرف وبرئ ماء وغرفة أخرى عىل السطح.

الكويتين،  للخزافن  سيكون  البيت  هذا  أن  وبينت 

فنية  ومعارض  وورشا  وفعاليات  أنشطة  وسيحتضن 

وندوات للخزف، وسيكون حارضا فيه مؤسسو فن الخزف 

يف الكويت من الرواد القدامى واملبدعن الشباب، وهذا 

يكون  ليك  الكويت،  يف  للخزافن  جدا  مهام  يعترب  البيت 

يف  يكن  مل  حيث  التشكيلين،  يضم  واحد  مكان  هناك 

السابق هناك مكان يضم الخزافن الكويتين، موضحة أن 

اختيار هذا البيت كموقع للخزافن الكويتين جاء ليكون 

وظهور  اهتامم  هناك  ويكون  أكرث  وفعاليات  نشاط  لهم 

أكرب بالخزف الكويتي والخزافن الكويتين محليا وعامليا.

دعم املجلس الوطني

بدوره، أعرب صاحب فكرة عمل البيت الرسام والنحات 

البيت  هذا  الفتتاح  سعادته  عن  صالح  محمد  سامي 

ووجوده عىل أرض الواقع، مشيدا بدعم املجلس الوطني 

إىل  وصوال  للخزافن  ومساندته  واآلداب  والفنون  للثقافة 

أسعد يشء  اليوم هو  البيت، ومضيفا: »هذا  افتتاح هذا 

بالنسبة إلينا كفنانن، وباألخص نحن  الخزافن«.

مكانه  الكويتي  للخزف  يكون  أن  الرائع  من  وقال: 

يف  ألننا  جيدا،  به  االعتناء  من  نتمكن  حتى  به  الخاص 

بدايات الفن يف الستينيات كنا ننحت الخزف، غري أنه مل 

يكن هناك اهتامم كبري من قبل الدولة حينها، لكن اآلن 

وبعد الدعم الكبري من املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب سيختلف األمر وسيكون هناك اهتامم كبري من 

والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  يف  ممثلة  الدولة  قبل 

بفن الخزف، حتى يأخذ طابعه الخاص للكويتين ونخرج 

طابع  له  خزف  لدينا  ليكون  العاملية،  املنافسات  إىل  به 

كويتي متميز يطلع عليه العامل أجمع.

افُتتح في بيت الغيث ضمن أنشطة »القرين« لتجميع ودعم فنانيه

افين بيت! ... وأصبح للخزَّ
     الدويش: المجلس الوطني يسعى جاهدا 
للمحافظة على التراث وصون اآلثار الكويتية

د. الدويش والفنان سامي محمد يفتتحان بيت الخزف الكويتي
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أسرة التحرير
عادل بدوي - مشرف التحرير

جمال بخيت -  الحسيني البجالتي

اختتام معرض الكتاب في األفنيوز ونقله إلى سوق شرق الخميس المقبل

منصور العنزي: إصداراتنا شهدت نقلة 
نوعية ومبيعاتنا تصل إلى %95

اختت��م أول م��ن  أمس الس��بت مع��رض إصدارات 
املجلس الوطني للثقافة والفن��ون واآلداب الذي افتتح 
يوم الخمي��س املايض وملدة ثالثة أي��ام ضمن فعاليات 

مهرجان القرين الثقايف يف مجمع األفنيوز.
وقال مدي��ر إدارة النرش والتوزيع يف املجلس الوطني 
للثقاف��ة والفن��ون واآلداب منص��ور العن��زي: إن فكرة 
إقامة املعرض تهدف إىل تش��جيع القراءة ونرش الكتاب 
وتعريف الجمه��ور بإصدارات املجل��س املختلفة التي 

تحظى مبتابعة محلية وعربية كبرية.
وأوض��ح ان املجلس لديه س��تة إصدارات دورية هي 
سلسلة »عامل املعرفة« وسلسلة »عامل الفكر« و»إبداعات 
عاملية« وسلسلة »من املرسح العاملي« ومجلة »الثقافة 
العاملية« ومجل��ة »الفنون«. وأش��ار إىل أن اإلصدارات 
التي يعرضها املجلس يف املعرض تتضمن أيضا مقتنيات 
لجن��ة تش��جيع املؤلفات التابعة له والت��ي تقوم برشاء 
إصدارات لكتاب كويتي��ن يف مختلف املجاالت األدبية 

والثقافية وعرضها للجمهور بأسعار رمزية.
وذكر أن اختيار إقامة مثل هذه املعارض يف مجمعات 
التس��وق، ويف أيام عطل نهاية األس��بوع يأيت يف س��ياق 
التفاعل املبارش مع الجمهور من أجل زرع ثقافة القراءة 
واالط��الع والدعوة إىل املعرفة وإىل طرح أفكار جديدة، 
وكذلك التعريف بإصدارات املجلس املختلفة، وأضاف: 
أن املع��رض س��وف ينتقل الخميس املقب��ل إىل مجمع 

»سوق رشق« ملدة  ثالثة أيام.
وأكد العنزي أهمية الكتاب منذ القدم كوسيلة لنقل 
املعرفة والعلوم وتقدم الشعوب وبناء الحضارات، األمر 
الذي دفع املجلس إىل االهتامم بإحياء ثقافة الكتاب يف 
الوقت الذي بدأت فيه القراءة باالنحس��ار أمام وسائل 

الرتفيه التي سببت عزوفا عن الكتب.
وأشار إىل أن املعرض يضم مناذج من إصدارات بعض 
الدور األخرى منها دار س��عاد الصباح، ومثة نس��خ من 
إصدارات وإبداعات الش��باب الكويتي، لتأكيد الرشاكة 

دامئا مع القطاعات األهلية والخاصة يف النرش.
وعام إذا كانت إدارة النرش لديها اس��تعدادات خاصة 
مبناس��بة اختيار الكويت عاصمة للثقافة اإلسالمية لهذا 
العام، أجاب العن��زي: عادة إدارة النرش أن تجهز خطة 
النرش عىل مدى عام، ونحن س��بقنا بإصدار كتاب مهم 
عن عامل املعرفة يتعلق بتاريخ القسطنطينية التي كانت 
حارضة الخالفة اإلس��المية  لعرشات الس��نن، وبالتأكيد 
نواكب الح��دث بتنفيذ م��ا يطلب من��ا باعتبارنا جهة 

تنفيذية، سواء بطبع الشعارات والبوسرتات وغري ذلك.

وحول رضاه عن اإلص��دارات يف اآلونة األخرية، أجاب 
العنزي: بشهادة القراء يف العامل العريب إصداراتنا شهدت 
نقلة نوعية سواء عىل مستوى تصميم األغلفة أو نوعية 
ال��ورق والطباعة، ألنن��ا حريصون عىل ش��كل الكتاب 
وتنفي��ذه بجودة عالية، وعىل مس��توى املضمون هناك 
انفتاح عىل مواضيع متنوعة جدا ومهمة وعىل إبداعات 

م��ن الرشق والغرب، وهل انعك��س ذلك عىل التوزيع؟ 
قال العن��زي: األرقام تتحدث عن نفس��ها، فنحن لدينا 
وكي��ل وموزع يف معظم ال��دول العربية، وحجم توزيع 
مطبوعاتن��ا يص��ل إىل %95، ونطب��ع من سلس��لة عامل 
املعرفة عىل س��بيل املثال حوايل 43 ألف نس��خة وهذا 
رقم ليس بس��يطا، وألننا أصحاب رس��الة واس��رتاتيجية 
ثقافي��ة نحرص ع��ىل أن تص��ل كتبنا لكل ق��ارئ عريب 
م��ن املحيط إىل الخليج وأن تكون أس��عارها يف متناول 

الجميع.
وعام إذا كانت هناك مبادرات جديدة يف إدارة النرش 
قال: فتحنا املجال للبيع الرقمي من خالل موقع املجلس 
مبا يس��مح للقراء ب��رشاء الكتاب إلكرتوني��ا لقناعتنا أن 
التطوير وطرح املبادرات مس��ألة مهمة يف س��وق نرش 

قائم أساسا عىل املنافسة.
واختت��م العنزي ترصيح��ه بالتأكيد عىل أن سالس��ل 
املجلس سواء كتب عامل املعرفة أو إبداعات أو املجالت 
مثل »الفن��ون« هي هدية الكويت للقارئ العريب أينام 
كان، وأن ه��ذه السالس��ل اكتس��بت مكانتها من خالل 
رصانته��ا وقيمتها الفكري��ة واإلبداعية إضافة إىل حرص 
املجلس ع��ىل أن تصدر خالية م��ن األخطاء ويف صورة 

متقنة وأنيقة.

حريصون على أن تصل كتبنا لكل قارئ عربي وأن تكون 
أسعارها في متناول الجميع

نهدف إلى زرع ثقافة القراءة واالطالع والدعوة إلى 
المعرفة وطرح أفكار جديدة

فتحنا المجال للبيع الرقمي من خالل موقع المجلس 
بما يسمح للقراء بشراء الكتاب إلكترونًيا

منصور العنزي

جانب من معرض الكتاب يف األفنيوز

أكرب بالخزف الكويتي والخزافن الكويتين محليا وعامليا.

دعم املجلس الوطني

بدوره، أعرب صاحب فكرة عمل البيت الرسام والنحات 

البيت  هذا  الفتتاح  سعادته  عن  صالح  محمد  سامي 

ووجوده عىل أرض الواقع، مشيدا بدعم املجلس الوطني 

إىل  وصوال  للخزافن  ومساندته  واآلداب  والفنون  للثقافة 

أسعد يشء  اليوم هو  البيت، ومضيفا: »هذا  افتتاح هذا 

بالنسبة إلينا كفنانن، وباألخص نحن  الخزافن«.

مكانه  الكويتي  للخزف  يكون  أن  الرائع  من  وقال: 

يف  ألننا  جيدا،  به  االعتناء  من  نتمكن  حتى  به  الخاص 

بدايات الفن يف الستينيات كنا ننحت الخزف، غري أنه مل 

يكن هناك اهتامم كبري من قبل الدولة حينها، لكن اآلن 

وبعد الدعم الكبري من املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب سيختلف األمر وسيكون هناك اهتامم كبري من 

والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  يف  ممثلة  الدولة  قبل 

بفن الخزف، حتى يأخذ طابعه الخاص للكويتين ونخرج 

طابع  له  خزف  لدينا  ليكون  العاملية،  املنافسات  إىل  به 

كويتي متميز يطلع عليه العامل أجمع.

افُتتح في بيت الغيث ضمن أنشطة »القرين« لتجميع ودعم فنانيه

افين بيت! ... وأصبح للخزَّ

د. الدويش والفنان سامي محمد يفتتحان بيت الخزف الكويتي
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تكف��ي العارض��ن األربعة الذي��ن يتضمنون عنرصا 

نسائيا واحدا يف مالبس الطهاة.

م��ن األداء التمثييل ألعامل الطهي، وباس��تخدام 

أدوات��ه م��ن س��كاكن وعيص وق��دور بالس��تيكية 

ومعدنية، وحتى صندوق القاممة تنطلق اإليقاعات، 

تنفرد وتتالقى يف حوار فكاهي، يلعب فيه طرف ما 

دور الخارج عن السياق أو النشاز الرضوري إلضفاء 

الطابع الكوميدي الفكه، اإلضاءة بسيطة يف تركيبها، 

مفردة أحيانا ومنبس��طة ملشهد كيل أحيانا بحسب 

تصاعد الوترية شبه الدرامية أللعاب الطهاة األربعة. 

يُذك��ر أن كلم��ة Nata تعني الطرق ب��ال هوادة يف 

إش��ارة لإليقاعات الت��ي تقدمها الفرقة مس��تعينة 

بأدواتها غري  التقليدية.

مشاركة من الجمهور

يُس��تدعى طرفان من الجمهور م��ن دون إخالل 

بإيقاع املش��هد، وكأنهام الس��يد والس��يدة صاحبا 

الع��رس، يف الزي التقليدي، املش��هد ينعقد وينحل 

دون إخ��الل بإيقاع��ه، ليصب��ح املش��اركان محورا 

لفكاه��ات متثيلي��ة حركي��ة أخرى وبع��ض ألعاب 

األكروبات.

ينف��رد أحد العارضن بخش��بة امل��رسح يف حوار 

حريك كوميدي مع الجمهور، حيث يشارك الجمهور 

الفولكلور الكوري تحول إلى لغة عالمية في إطار 
مسرحي مشوق

فولكلور

قّدمت عرضا حركيا إيقاعيا كوميديا انتزع تصفيق الجمهور طوال 50 دقيقة

كتب: مهاب نرص

قرابة 50 دقيقة تلك التي استغرقها العرض الكوري 

الجنويب م��ن فرق��ة Cookin› Nanta عىل مرسح 

عبدالحس��ن عبدالرضا، مل تكن كفيلة فقط بانتزاع 

تصفيق الحض��ور الكبري وضحكاتهم، بل أبقت عىل 

تلك الحال التفاعلية عىل مدار العرض كله. وتعرف 

فرق��ة Cookin› Nanta منذ 

بعروضها  تأسيس��ها 

الحركية الصامتة الكوميدية.

امتزج اإليق��اع الكوري بأداء حريك فكاهي تخلله 

أداء أكروب��ات خفيفة كلها يف قالب وحده ش��كله 

املطبخ، إنها فقرة مطولة تس��توحي روح الكوميديا 

التي تعتمد عىل الخدم والطهاة، هؤالء الذين ميتزج 

عملهم الش��اق يف املطاب��خ )تلك البقع��ة البعيدة 

والخلفية يف املنزل( مبرح البسطاء.

قب��ل العرض ألقى س��فري 

كوريا الجنوبية شن بونام كلمة عرب فيها عن امتنانه 

للكويت، وش��كر املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب ع��ىل إتاح��ة الفرص��ة لتقدي��م مثل هذه 

الع��روض التي تعمل عىل تقريب فنون الش��عوب 

بعضها عىل بعض، وقدم درعا تكرمييا تسلمه األمن 

العام املس��اعد لقطاع الثقاف��ة يف املجلس الوطني 

محمد العسعويس.

قصة بسيطة

ينبن��ي الع��رض عىل قصة بس��يطة لثالث��ة طهاة 

يعدون وليمة لحفل زفاف، وقد ضم صاحب املنزل 

ابنة أخي��ه إىل الطاقم الذي يقدم الحكاية يف قالب 

موس��يقي يتضم��ن بع��ض الحيل وألع��اب الحركة 

الخفيفة، إضافة إىل التمثيل الصامت.

تجم��ع فكرة العرض ب��ن التعبري املرسحي وبن 

فكرة الس��ريك الش��عبي البس��يط الذي ال يعتمد 

عىل ألعاب ذات تقنيات وأدوات ضخمة، بل عىل 

جذب االنتباه الدائم بالخلط بن الفكاهة واللعبة 

البس��يطة، لذلك بدا الع��رض ممتعا لألطفال عىل 

وج��ه الخص��وص الذين تفاعلوا مع��ه بقوة حتى 

نهايته.

ترسب الفولكل��ور الكوري إىل العرض دون إقحام 

من خ��الل اإليقاعات خاصة، وهو ما يحس��ب له، 

حي��ث جعله األداء الصامت ذا صبغة عاملية، قادرة 

ع��ىل الوصول إىل أي متلق بغ��ض النظر عن العمر 

والثقافة.

الديكور بسيط، أربع طاوالت عىل خشبة املرسح 

الفرقة الكورية.. قلبت الصالة مسرحا
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تكف��ي العارض��ن األربعة الذي��ن يتضمنون عنرصا 

نسائيا واحدا يف مالبس الطهاة.

م��ن األداء التمثييل ألعامل الطهي، وباس��تخدام 

أدوات��ه م��ن س��كاكن وعيص وق��دور بالس��تيكية 

ومعدنية، وحتى صندوق القاممة تنطلق اإليقاعات، 

تنفرد وتتالقى يف حوار فكاهي، يلعب فيه طرف ما 

دور الخارج عن السياق أو النشاز الرضوري إلضفاء 

الطابع الكوميدي الفكه، اإلضاءة بسيطة يف تركيبها، 

مفردة أحيانا ومنبس��طة ملشهد كيل أحيانا بحسب 

تصاعد الوترية شبه الدرامية أللعاب الطهاة األربعة. 

يُذك��ر أن كلم��ة Nata تعني الطرق ب��ال هوادة يف 

إش��ارة لإليقاعات الت��ي تقدمها الفرقة مس��تعينة 

بأدواتها غري  التقليدية.

مشاركة من الجمهور

يُس��تدعى طرفان من الجمهور م��ن دون إخالل 

بإيقاع املش��هد، وكأنهام الس��يد والس��يدة صاحبا 

الع��رس، يف الزي التقليدي، املش��هد ينعقد وينحل 

دون إخ��الل بإيقاع��ه، ليصب��ح املش��اركان محورا 

لفكاه��ات متثيلي��ة حركي��ة أخرى وبع��ض ألعاب 

األكروبات.

ينف��رد أحد العارضن بخش��بة امل��رسح يف حوار 

حريك كوميدي مع الجمهور، حيث يشارك الجمهور 

يف أداء تصفيق إيقاعي تتحول الصالة معه إىل فرقة 

كبرية لتنقلب الصالة مرسحا صاخبا.

املش��هد الختامي ش��هد عرض��ا إيقاعي��ا تقليديا 

متقاطع��ا مع مقطوعة موس��يقية غربية مس��جلة 

لعبت فيه اإلضاءة دورا أكرب.

يذك��ر أن فرقة Cookin› Nanta هي أكرث الفرق 

الكوري��ة الت��ي قامت بج��والت يف مناطق مختلفة 

م��ن العامل، كام نالت يف الع��ام 1999 جائزة أفضل 

 Cookin› عرض يف مهرجان أدنربة. كام جالت فرقة

Nanta بعروضها اململكة املتحدة وأملانيا وسنغافورة 

وغريها، وقدمت عروضها أخريا يف نيويورك.

الفولكلور الكوري تحول إلى لغة عالمية في إطار 
مسرحي مشوق

قّدمت عرضا حركيا إيقاعيا كوميديا انتزع تصفيق الجمهور طوال 50 دقيقة

كوريا الجنوبية شن بونام كلمة عرب فيها عن امتنانه 

للكويت، وش��كر املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب ع��ىل إتاح��ة الفرص��ة لتقدي��م مثل هذه 

الع��روض التي تعمل عىل تقريب فنون الش��عوب 

بعضها عىل بعض، وقدم درعا تكرمييا تسلمه األمن 

العام املس��اعد لقطاع الثقاف��ة يف املجلس الوطني 

محمد العسعويس.

قصة بسيطة

ينبن��ي الع��رض عىل قصة بس��يطة لثالث��ة طهاة 

يعدون وليمة لحفل زفاف، وقد ضم صاحب املنزل 

ابنة أخي��ه إىل الطاقم الذي يقدم الحكاية يف قالب 

موس��يقي يتضم��ن بع��ض الحيل وألع��اب الحركة 

الخفيفة، إضافة إىل التمثيل الصامت.

تجم��ع فكرة العرض ب��ن التعبري املرسحي وبن 

فكرة الس��ريك الش��عبي البس��يط الذي ال يعتمد 

عىل ألعاب ذات تقنيات وأدوات ضخمة، بل عىل 

جذب االنتباه الدائم بالخلط بن الفكاهة واللعبة 

البس��يطة، لذلك بدا الع��رض ممتعا لألطفال عىل 

وج��ه الخص��وص الذين تفاعلوا مع��ه بقوة حتى 

نهايته.

ترسب الفولكل��ور الكوري إىل العرض دون إقحام 

من خ��الل اإليقاعات خاصة، وهو ما يحس��ب له، 

حي��ث جعله األداء الصامت ذا صبغة عاملية، قادرة 

ع��ىل الوصول إىل أي متلق بغ��ض النظر عن العمر 

والثقافة.

الديكور بسيط، أربع طاوالت عىل خشبة املرسح 

الفرقة الكورية.. قلبت الصالة مسرحا

العسعويس مكرما السفري الكوري
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سينما

كتب: رشيف صالح
ع��ىل مدى س��اعة تقريب��ا عرض يف س��ينام ليىل 
غال��ريي الفيل��م الفلس��طيني »أرض الحكاية« من 
إنتاج وإخراج رشيد مش��هراوي، والذي صدر العام 

.2012
الفيلم يعتم��د عىل خطن متوازين: األول خط 
الفوتوغرافي��ا ممث��ال يف مصور من أص��ل أرمني 
م��ارس مهنة التصوير التي ورثها عن أبيه وجده.. 
ه��ذا املصور الذي عمل ج��ده يف تلك املهنة منذ 
مطلع العرشينيات م��ن القرن املايض راح يعرض 
لن��ا صورا نادرة للقدس وتحدي��دا للبلدة القدمية 
وم��ا حدث لها م��ن تغريات منذ مائ��ة عام وإىل 
الي��وم، لكن مش��هراوي ركز بالكام��ريا عىل صور 

العرشينيات.
ورغم أنه كان يتعمد عدم االستغراق يف تفاصيل 
الصورة لكنه انتقى من األلبوم بذكاء ما يكش��ف 
ع��ن التغري الطوبوغرايف يف مع��امل املدينة.. فعىل 
سبيل املثال يظهر حائط املبىك يف العرشينيات يف 
ح��دود ثالثة أمتار ثم رسعان ما امتد وجرى محو 
املعامل حوله، ك��ام حورصت املس��احات الفارغة 

املحيطة بالبلدة بالعديد من املستوطنات.
تتناول الصور أيضا البرش واملهن والجامعات التي 
عاش��ت يف القدس من عرب مس��لمن ومسيحين 
وكذل��ك الغجر وأف��راد الرشطة ع��ىل الجامل وغري 

ذلك.
خص��ص الخ��ط الفوتوغ��رايف بكامله الس��تعادة 
املايض الكاش��ف ملا قامت به ق��وات االحتالل من 
محو وتغيري يف هوية املدينة، مع تعليقات وأس��ئلة 

مقتضبة.
الث��اين: خط آخ��ر الكامريا الذي  ركز يف األس��اس 
عىل اللحظة الراهنة والواقع البائس الذي يعيش��ه 
املقدس��يون وعذاباتهم تحت االحتالل، وكان بطله 
»جهاد« الشاب العتال، كذلك مثة شخصيات أخرى 
مثل »أم جه��اد« و»أم ن��ادر« و»العامل« يف دورة 

املياه.
فوتوغرافي��ا املايض يف مواجهة كام��ريا الحارض... 
انتقاالت فيام بينهام تتسم بالنعومة والعفوية... ما 
كان وما صار... مبصاحبة موس��يقى شجية يربز فيها 
أداء الفلوت والكامن كام أش��ار مقدم الحفل الناقد 

السيناميئ عامد النويري.
أمام الكام��ريا يقف املقدس��يون ويتحدثون عن 
معاناتهم من املس��توطنن الذين حولوا حياتهم إىل 
سجن كبري... فهم تحت مراقبة الكامريات والحراس 
عىل مدار الس��اعة... ويس��طو املس��توطنون عىل 
بيوتهم ويقاسمونهم الحياة فيها... ويتحرشون بهم 

بإلقاء الق��اذورات عليهم وقذفه��م بالحجارة... أو 
يساومونهم عىل ترك بيوتهم مقابل مبالغ طائلة.

مأس��اة االحتالل عرضها مش��هراوي بال ادعاء وال 
خطابات رنانة... من خالل القصص البسيطة للناس 

العادين.
ندوة تطبيقية

عقب الفيل��م نظمت ندوة ح��ول الفيلم أدارها 
وحارض فيها الناقد السيناميئ عامد النويري، وتحدث 
فيها ماهر العواودة مدير إدارة اإلعالم الخارجي يف 
وزارة اإلع��الم حي��ث هنأ يف البداي��ة الكويت أمريا 
وحكومة وشعبا باختيارها عاصمة للثقافة اإلسالمية 

يف العام 2016.
وتطرق العواودة إىل الش��ق الس��يايس واإلنس��اين 
للمقدس��ين الذين يعانون من االحتالل املبارش وغري 

املب��ارش أيضا، حيث يع��اين أبناء البل��دة القدمية من 
اإلبع��اد الق��رسي ومل ينفعهم اللجوء إىل املؤسس��ات 
الدولي��ة، وجعل حياتهم صعب��ة بهدم البيوت أوحفر 
األنفاق تحت املنشآت الفلسطينية املختلفة يك تتصدع 
وتس��قط، وفرض غرامات متعس��فة عليه��م، وتزوير 
وس��ائل امللكية عن طري��ق قيام بعض املس��توطنن 
باقتحام البيوت والسكن فيها وعند اللجوء إىل القضاء 
يح��دث إقرار الوضع ع��ىل ما هو عليه، يك يتقاس��م 
املستوطنون كل يشء مع أصحاب البيت، ووصل األمر 
إىل إصدار قوانن مبنع األذان وتجريم التكبري بالنسبة 

إىل املرابطن يف املسجد األقىص.
وأش��ار الع��واودة إىل الخذالن الع��ريب والتآمر 
الدويل إىل درجة أن مؤسس��ة كربى مثل ناشيونال 
جيوغرافيك تتبنى خريطة إرسائيلية مزيفة، مؤكدا 
أن الهدف ه��و محو الهوية العربية واإلس��المية 
للق��دس وهو ما يظهر يف االعت��داء عىل أكرث من 
25 مسجدا يف البلدة القدمية وليس األقىص فقط، 
والتضييق عىل الطالب ومصاطب العلم يف األقىص، 
والقبض عىل املرابطن واملرابطات، وإحداث حالة 

من االغرتاب بن العرب ومقدساتهم.
ودعا العواودة الكويت بصفتها عاصمة للثقافة 
اإلس��المية إىل تبني إسرتاتيجية إس��المية جامعة 
لدع��م القدس إعالميا وفضح ما يقوم به االحتالل 
من تغيري لهويتها،  وتخصيص مساحة أكرب للقدس 
يف األنش��طة اإلعالمية والثقافية العربية، والسعي 

في ليلة سينمائية احتفت بالقدس ضمن أنشطة »القرين«

»أرض الحكاية«.. عذابات المقدسيين 
تحت االحتالل

   الفيلم جسد 
مأساة االحتالل بال 
ادعاء  أو خطابات 

رنانة.. من خالل 
القصص البسيطة 

للناس العاديين
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بإلقاء الق��اذورات عليهم وقذفه��م بالحجارة... أو 
يساومونهم عىل ترك بيوتهم مقابل مبالغ طائلة.

مأس��اة االحتالل عرضها مش��هراوي بال ادعاء وال 
خطابات رنانة... من خالل القصص البسيطة للناس 

العادين.
ندوة تطبيقية

عقب الفيل��م نظمت ندوة ح��ول الفيلم أدارها 
وحارض فيها الناقد السيناميئ عامد النويري، وتحدث 
فيها ماهر العواودة مدير إدارة اإلعالم الخارجي يف 
وزارة اإلع��الم حي��ث هنأ يف البداي��ة الكويت أمريا 
وحكومة وشعبا باختيارها عاصمة للثقافة اإلسالمية 

يف العام 2016.
وتطرق العواودة إىل الش��ق الس��يايس واإلنس��اين 
للمقدس��ين الذين يعانون من االحتالل املبارش وغري 

املب��ارش أيضا، حيث يع��اين أبناء البل��دة القدمية من 
اإلبع��اد الق��رسي ومل ينفعهم اللجوء إىل املؤسس��ات 
الدولي��ة، وجعل حياتهم صعب��ة بهدم البيوت أوحفر 
األنفاق تحت املنشآت الفلسطينية املختلفة يك تتصدع 
وتس��قط، وفرض غرامات متعس��فة عليه��م، وتزوير 
وس��ائل امللكية عن طري��ق قيام بعض املس��توطنن 
باقتحام البيوت والسكن فيها وعند اللجوء إىل القضاء 
يح��دث إقرار الوضع ع��ىل ما هو عليه، يك يتقاس��م 
املستوطنون كل يشء مع أصحاب البيت، ووصل األمر 
إىل إصدار قوانن مبنع األذان وتجريم التكبري بالنسبة 

إىل املرابطن يف املسجد األقىص.
وأش��ار الع��واودة إىل الخذالن الع��ريب والتآمر 
الدويل إىل درجة أن مؤسس��ة كربى مثل ناشيونال 
جيوغرافيك تتبنى خريطة إرسائيلية مزيفة، مؤكدا 
أن الهدف ه��و محو الهوية العربية واإلس��المية 
للق��دس وهو ما يظهر يف االعت��داء عىل أكرث من 
25 مسجدا يف البلدة القدمية وليس األقىص فقط، 
والتضييق عىل الطالب ومصاطب العلم يف األقىص، 
والقبض عىل املرابطن واملرابطات، وإحداث حالة 

من االغرتاب بن العرب ومقدساتهم.
ودعا العواودة الكويت بصفتها عاصمة للثقافة 
اإلس��المية إىل تبني إسرتاتيجية إس��المية جامعة 
لدع��م القدس إعالميا وفضح ما يقوم به االحتالل 
من تغيري لهويتها،  وتخصيص مساحة أكرب للقدس 
يف األنش��طة اإلعالمية والثقافية العربية، والسعي 

إىل إعادة فتح املؤسس��ات الت��ي أغلقها االحتالل 
وهي أكرث من 100 مؤسسة.

توثيق املايض
أم��ا الناقد ع��امد النويري فتط��رق إىل الجوانب 
الفنية للفيل��م واعتامده عىل خط��ي الفوتوغرافيا 

لتوثيق املايض واللقطات الحية لرصد الواقع اآلين.
ك��ام أش��ار إىل أن مش��هراوي نجح يف تس��جيل 
اللقط��ات الحية يف البل��دة القدمية عن طريق أحد 
مص��وري الفيلم الذي يعيش هن��اك ولديه ترصيح 
بالتصوير وهو ما س��اهم يف نق��ل نبض الفيلم كام 

رأيناه.
وأكد النوي��ري أن القدس عاصمة جميع األوطان 
العربية واإلس��المية، مش��ريا إىل إلحاحه عىل سينام 
مش��هراوي الذي انطلق منذ نهاية الثامنينيات من 
القرن املايض وقدم العديد من األعامل منها: »حتى 
إش��عار آخر«، »جواز س��فر«، »تذكرة إىل القدس«، 
»عيد مي��الد ليىل«، وفيلم »حيف��ا« الذي كان أول 
فيلم فلس��طيني يعرض يف مهرجان كان الس��يناميئ 
الدويل، مش��ريا إىل أنه يعمل اآلن عىل فيلم بعنوان 
»الكتاب��ة عىل الثلج« م��ع الفنان الس��وري جامل 

سليامن.
وأوضح النويري أن أهم ما مييز سينام مشهراوي 
أنها ابتعدت عن تقديم الفلس��طيني ك� »طخيخ« 
وقدمته كإنس��ان لديه هم��وم وقضايا إنس��انية 

ومش��اكل يومي��ة، الفتا إىل أن املخ��رج ينتمي إىل 
جيل نجح يف تقديم سينام فلسطينية مميزة عربيا 
وعاملي��ا ومن أبرز أبناء هذا الجيل إيليا س��ليامن 

وهاين أبو أسعد.
وتط��رق النوي��ري أيض��ا إىل بدايات الس��ينام 
الفلس��طينية منذ ثالثينيات القرن املايض، حيث 
نف��ذ إبراهيم رسح��ان رشيطا تس��جيليا يعرض 
لزيارة امللك عبدالعزيز آل سعود للقدس وكيف 
حاول رسح��ان إنش��اء اس��تديو يف القدس لكن 
وق��وع النكبة قوض أحالم��ه ودفعه إىل االنتقال 
إىل األردن، وذك��ر ما قامت به إرسائيل من إنتاج 
أعامل س��ينامئية تصور الق��دس باعتبارها أرض 
املعاد، وكذلك تأثري النكس��ة ع��ىل إنتاج أعامل 

فلسطينية تدعو إىل املقاومة والكفاح املسلح.

في ليلة سينمائية احتفت بالقدس ضمن أنشطة »القرين«

»أرض الحكاية«.. عذابات المقدسيين 
تحت االحتالل

   رشيد مشهراوي 
استخدم فوتوغرافيا 
الماضي في مواجهة 

كاميرا الحاضر

مديرة املهرجان عائشة املحمود تكرم العواودة

ماهر العواودة وعامد النويري خالل الندوة التطبيقية
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كتب: رشيف صالح
ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقايف ولياليه 
الرجيب  حمد  مرسح  عىل  عرضت  املرسحية 
مرسحية  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  يف 
»العرس« للمخرج هاين النصار وتأليف فلول 
مهرجان  يف  عرضها  سبق  والتي  الفيلكاوي 
الكويت املرسحي وحققت العديد من 

الجوائز.
املخرج  يتجه  العرض  هذا  ويف 
هاين النصار إىل املايض.. إىل زمن 
عن  ويبتعد  النفط..  قبل  ما 
املرسح السيايس والرمزي الذي 
شاهدناه يف أعامل سابقة له.. 
االجتامعي  املرسح  باتجاه 

والواقعي.
كانــــت  وإن 
فكرة واقعيـة 
هـــــذا 

العرض محل شك ألنه يعرب عن مجتمع مل يعد 
له وجود.. عىل األقل ظاهريا.. فهو يحدثنا عن 
أهل الفريج ما قبل النفط.. أيام الغوص وتجارة 

اللؤلؤ.
الفيلكاوي،  النصار ومن خالل نص فلول  لكن 
ال يستعيد ذلك املايض لتمجيده وتقديسه.. وال 
هو  باألحرى  وإمنا  إليه..  الحنني  ضغط  تحت 
يذكرنا بجذور التمييز الطبقي التي مل تنته بعد.

فعىل قدر ما كان »زمان أول« طيبا ورائعا، مثة 
جانب مظلم يتعلق بالتقسيم الطبقي ورصامته، 
وهو ما وضح يف اختيار مناذج: النوخذة، الطواش، 
شيخ التجار.. كتعبري عن الطبقة العليا املسيطرة 
والرثية.. يف مقابل مناذج الشباب الفقري واملكافح 

والذي ال ميلك من الحياة إال الحب واألمل.
وعىل رغم سطوة املال يف هذا التصنيف ما بني 
الرثي والفقري.. لكن العرض ال يبدو مشغوال جديا 
بتحليل املسألة الطبقية وال أبعادها االقتصادية 
االجتامعية،  العدالة  مثل  مبفهوم  ارتباطها  وال 
مكتفيا رمبا بإسقاطها ضمنا عىل الواقع الحايل.. 
باعتبارها قضية »ظلم واستغالل« اإلنسان ألخيه 

اإلنسان.
انشغل العرض، وأعطى 
للقصص  الصدارة 
العاطفية حيث لدينــا 

إخراج هاني النصار وتأليف فلول الفيلكاوي وإنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية

»العرس«.. 
أيهما يكسب.. الحب أم المال؟

ثـــالث قصــص متكــررة هـي »لولــوة العمياء 
وحمد«، و»سلامن وسارة« و»عيل ونوال«. ثالث 
ألنها  اإلخفاق  إىل  جميعها  تنتهي  حب  قصص 
تقسيامتها..  ورصامة  الطبقي  بالرصاع  محكومة 
فمثال »لولوة« تخرس حبيبها »حمد« ألنه مضطر 
إىل الزواج من بنت »الطواش« سيئة السمعة وإال 
قبل  له من  املرهون  بيتهم  فسوف يستويل عىل 
خيارين  بني  نفسه  »حمد«  فيجد  املتوىف.  والده 
أحالهام مر، إما أن يرفض العرض ويرشد هو وأمه 

بال مأوى، أو يقبله ويخرس حبه ويحطم قلبه.
وما حدث مع »حمد ولولوة« تكرر باختالفات 
طفيفة يف القصتني األخريني. ما يدل ليس فقط 
عىل  أيضا  ولكن  الطبقية  الرتاتبية  رصامة  عىل 
قوالبها عىل  تفرض  الراسخة  املجتمع  قواعد  أن 
الجميع يك يتأقلموا معها حتى لو فقدوا أحالمهم 
وعواطفهم.. حتى لو أصبحوا شخصيات محطمة 

أو مزيفة.
لكن.. عىل الجانب اآلخر.. ما الداعي لتكرارية 

القصص الثالث إذا كانت تقول اليشء نفسه؟
وبالعكس هذا التكرار أفقد عىل العرض فرصة 
وتعميق  بعينها  قصة  مع  والتامهي  املعايشة 

أبعادها وأبطالها.
وعىل أي حال هذا التكرار العاطفي للقصص، 
أعطى  الحزينة،  والنهايات  بالفشل  املحكومة 
العرض شحنة عاطفية عالية.. أكرث منها درامية.. 
وامليلودرامية..  النمطية  من  قدر  يف  وأسقطه 
سواء يف خطابات الشخصيات وجملها الشاعرية.. 
أو يف االعتامد عىل املوسيقى الحزينة نوعا حيث 

برزت فيها آالت مثل الناي والكامن.
واستفاد النصار يف اإلعداد املوسيقي لنصه من 
البحارة  أغاين  يف  سواء  الرثي  الكويتي  املوروث 
والسامري وأهازيج األعراس التي قدمت بشكل 

حي.. ومنحت العرض نكهة كويتية معتقة.
كانت  للعرض  العاطفية  الشحنة  أن  وأزعم 
الدرامية.. مبعنى  أو  الفكرية  الشحنة  أقوى من 
عىل  املهزومة  الحب  قصص  وضع  العرض  أن 
ال  آخر..  يشء  ال  لكن  أمامنا..  الطبقية  مذبح 
تطوير ليشء ما.. عام ميكن أن نراه يف مسلسل 
كويتي ترايث الطابع أو رواية مثل »وسمية تخرج 
ما  لخط  تطوير  مثة  العثامن.  لليىل  البحر«  من 
»األثرياء«  لتحكم  الفريج  شباب  مقاومة  مثل 

مسرح
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العرض محل شك ألنه يعرب عن مجتمع مل يعد 
له وجود.. عىل األقل ظاهريا.. فهو يحدثنا عن 
أهل الفريج ما قبل النفط.. أيام الغوص وتجارة 

اللؤلؤ.
الفيلكاوي،  النصار ومن خالل نص فلول  لكن 
ال يستعيد ذلك املايض لتمجيده وتقديسه.. وال 
هو  باألحرى  وإمنا  إليه..  الحنني  ضغط  تحت 
يذكرنا بجذور التمييز الطبقي التي مل تنته بعد.

فعىل قدر ما كان »زمان أول« طيبا ورائعا، مثة 
جانب مظلم يتعلق بالتقسيم الطبقي ورصامته، 
وهو ما وضح يف اختيار مناذج: النوخذة، الطواش، 
شيخ التجار.. كتعبري عن الطبقة العليا املسيطرة 
والرثية.. يف مقابل مناذج الشباب الفقري واملكافح 

والذي ال ميلك من الحياة إال الحب واألمل.
وعىل رغم سطوة املال يف هذا التصنيف ما بني 
الرثي والفقري.. لكن العرض ال يبدو مشغوال جديا 
بتحليل املسألة الطبقية وال أبعادها االقتصادية 
االجتامعية،  العدالة  مثل  مبفهوم  ارتباطها  وال 
مكتفيا رمبا بإسقاطها ضمنا عىل الواقع الحايل.. 
باعتبارها قضية »ظلم واستغالل« اإلنسان ألخيه 

اإلنسان.
انشغل العرض، وأعطى 
للقصص  الصدارة 
العاطفية حيث لدينــا 

إخراج هاني النصار وتأليف فلول الفيلكاوي وإنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية

أيهما يكسب.. الحب أم المال؟

ثـــالث قصــص متكــررة هـي »لولــوة العمياء 
وحمد«، و»سلامن وسارة« و»عيل ونوال«. ثالث 
ألنها  اإلخفاق  إىل  جميعها  تنتهي  حب  قصص 
تقسيامتها..  ورصامة  الطبقي  بالرصاع  محكومة 
فمثال »لولوة« تخرس حبيبها »حمد« ألنه مضطر 
إىل الزواج من بنت »الطواش« سيئة السمعة وإال 
قبل  له من  املرهون  بيتهم  فسوف يستويل عىل 
خيارين  بني  نفسه  »حمد«  فيجد  املتوىف.  والده 
أحالهام مر، إما أن يرفض العرض ويرشد هو وأمه 

بال مأوى، أو يقبله ويخرس حبه ويحطم قلبه.
وما حدث مع »حمد ولولوة« تكرر باختالفات 
طفيفة يف القصتني األخريني. ما يدل ليس فقط 
عىل  أيضا  ولكن  الطبقية  الرتاتبية  رصامة  عىل 
قوالبها عىل  تفرض  الراسخة  املجتمع  قواعد  أن 
الجميع يك يتأقلموا معها حتى لو فقدوا أحالمهم 
وعواطفهم.. حتى لو أصبحوا شخصيات محطمة 

أو مزيفة.
لكن.. عىل الجانب اآلخر.. ما الداعي لتكرارية 

القصص الثالث إذا كانت تقول اليشء نفسه؟
وبالعكس هذا التكرار أفقد عىل العرض فرصة 
وتعميق  بعينها  قصة  مع  والتامهي  املعايشة 

أبعادها وأبطالها.
وعىل أي حال هذا التكرار العاطفي للقصص، 
أعطى  الحزينة،  والنهايات  بالفشل  املحكومة 
العرض شحنة عاطفية عالية.. أكرث منها درامية.. 
وامليلودرامية..  النمطية  من  قدر  يف  وأسقطه 
سواء يف خطابات الشخصيات وجملها الشاعرية.. 
أو يف االعتامد عىل املوسيقى الحزينة نوعا حيث 

برزت فيها آالت مثل الناي والكامن.
واستفاد النصار يف اإلعداد املوسيقي لنصه من 
البحارة  أغاين  يف  سواء  الرثي  الكويتي  املوروث 
والسامري وأهازيج األعراس التي قدمت بشكل 

حي.. ومنحت العرض نكهة كويتية معتقة.
كانت  للعرض  العاطفية  الشحنة  أن  وأزعم 
الدرامية.. مبعنى  أو  الفكرية  الشحنة  أقوى من 
عىل  املهزومة  الحب  قصص  وضع  العرض  أن 
ال  آخر..  يشء  ال  لكن  أمامنا..  الطبقية  مذبح 
تطوير ليشء ما.. عام ميكن أن نراه يف مسلسل 
كويتي ترايث الطابع أو رواية مثل »وسمية تخرج 
ما  لخط  تطوير  مثة  العثامن.  لليىل  البحر«  من 
»األثرياء«  لتحكم  الفريج  شباب  مقاومة  مثل 

من  أيضا  استفاد  النصار  أن  ذلك  من  واألهم 
املذن  فهد  الدائم  دربه  ورفيق  رشيكه  خربة 
إىل  متيل  ال  جدا  بسيطة  سينوغرافيا  تشكيل  يف 
بقطع  الخشبة  إرهاق  وال  العضالت  استعراض 
الديكور.. بل ترتك املساحة مفتوحة وخالية أمام 
باألساس  السينوغرافيا  تشكلت  وبالتايل  املمثل. 
األدوار  أصحاب  من  سواء  املمثل..  جسد  عىل 
الهندسية  بتشكيالتهم  املجاميع  أو  األساسية 
هذه  مثل  وأعتقد  الخلفية..  يف  املتناسقة 
لناس  مهام  رمزيا  معادال  جسدت  السينوغرافيا 
الخشبة  عىل  نفسه  يواجه  فاملجتمع  الفريج.. 

املائلة كناية عن الوضع الطبقي املائل نفسه.
خشبة ال تسمح باستقرار مثل هذا الوضع إىل 
األبد.. ويتم شغل الفراغ أحيانا بأحبال تتدىل أو 
تلك  أو  البحر  أمواج  عن  املعربة  القامش  قطع 
القوائم التي تم ربط »سلامن« عليها وتعذيبه.. 
التي خرجت منها حبيبته.. لكن يظل  الكوة  أو 

أساس السينوغرافيا هو الفراغ.
فراغ ميأله املمثل بأدائه وحركته وسكونه التام 
عن الحركة.. وحتى بلغة الجسد نرى عىل سبيل 
تتقاطع  التي  »الطواش«  املثال مركزية شخصية 
مع كل القصص تقريبا، وبنيانه الضخم املهيمن 
عىل التشكيالت املختلفة. وكأن الجسد هنا دال 

يعيد إنتاج نفس معنى النص.
وإعتامها  بكثافتها  جيدة  اإلضاءة  وكانت 
وتسليط بقع الضوء عىل حوارات ومونولوجات 
شاعريا  بعدا  للعرض  وأعطت  الشخصيات 

وعاطفيا.
إن  القول  ميكننا  العنارص  هذه  وباستقراء 
عىل  متكاملة..  فرجة  لنا  حقق  »العرس«: 
والسينوغرافيا..  املمثلني..  وأداء  النص..  مستوى 
طرح  كان  وإن  الشعبية..  واألغاين  واملوسيقى 
علينا سؤال: أيهام يكسب.. الحب أم املال؟ فإنه 
بالنيابة عنا ثالث مرات:  طرحه علينا ثم أجاب 

طبعا املال.. ثم املال.. ثم املال!
يضم:  التمثيل  فريق  أن  إىل  اإلشارة  وتبقى 
نريوز،  إبراهيم  الهزاع،  هاين  الحريب،  يوسف 
إبراهيم البرباوي، محمد عاشور، مشعل العيدان، 
مال  جراح  الدرزي،  عبدالله  الرتيك،  العزيز  عبد 
الله، سايل فراج، نور الغندور، روان الصايغ، آالء 

الهندي، إميان فيصل.

أضعف  وكأنه  وهزليا..  واهيا  خطا  بدا  لكنه 
مشاهد العرض.

ال توجد مواجهة حقيقية.. بالعكس.. الطواش 
نفوذها  تعضد  فالسلطة  النوخذة..  بنت  يتزوج 
حامية..  عائالت  وتكوين  أطرافها  بتعاضد 
والعرس يتم لكن برشوطها.. وال قيمة لحزن أو 
مبنظور  لكن  سعيدة  فالنهاية  الشباب..  غضب 
السلطة وحدها.. وعندما يصيح أحدهم بأننا ال 
عنوان  باملناسبة  والتعبري  الدم«..  »عرس  نريده 
إىل  أقرب  فهي  لوركا..  مرسحيات  أشهر  إحدى 
صيحة استعطاف واستجداء.. ويف أحسن األحوال 
أول  يف  هي..  كام  الطبقية  البنية  بينام  تحذير. 

العرض كام يف آخره.
النصار  استفاد  اإلخراجية  الرؤية  عىل مستوى 
عىل  وقدرته  وتجاربه،  الكبرية  خربته  من 
عليهم، خصوصا  واالشتغال  املمثلني  أداء  تطوير 
للفنون  العايل  املعهد  أبناء  من  معظمهم  أن 
يستحق  املنطقة  تلك  يف  وجهده  املرسحية.. 

التقدير واإلشادة.
كام استفاد من ثراء اللهجة الكويتية وعفويتها 
مع  متاما  متسقة  اللهجة  جاءت  وهنا  األداء،  يف 
بنية النص.. ومل تحدث تلك الفجوة التي نراها يف 

عروض مشابهة تتمرتس وراء الفصحى.
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ورش

الورشة ُتعنى بفن كتابة 
القصة القصيرة بشكل 

عملي ومناقشة 20 قصة 
عالمية وعربية

حاضر فيها الكاتب شريف صالح بمشاركة  15 متدرًبا معظمهم من الشباب

ورشة كتابة القصة القصيرة.. »السرد لعبة«
أقيمت في مركز اليرموك الثقافي ضمن فعاليات »القرين الــ 22«

ورش لقراءة القصة والنحت بالطين لألطفال
فعاليات  ضمن  اإلسالمية،  اآلثار  دار  نظمت 
القرين الثقايف الـ22 ، وتحت شعار الكويت عاصمة 
جاءت  األوىل  لألطفال:  ورشتني  اإلسالمية،  للثقافة 
مركز  يف  وذلك  مفيد  يشء  بالطني  النحت  بعنوان 
األمريكاين الثقايف. أما الورشة الثانية فجاءت بعنوان 
قراءة قصة بعنوان »مثل الليلة«. وتأيت هذه الورش 
ضمن الربنامج التعليمي الذي يقام عىل مدار العام 

يف دار اآلثار اإلسالمية.

الطني يف الطبيعة
مع  بتاريخها  املعروفة  الحضارات  أشهر  ومن 
الطني حضارة الصينيني وحضارة املرصيني القدماء.. 
ألغراض  قدميا  »الصلصال«  الطني  استخدم  لقد 
واألطباق  األواين  كصناعة  بحتة  واعتقادية  نفعية 
اكتشفت  أن  يلبث  ومل  وغريها،  واملنازل  واآللهة 
صالبته لدى تعرضه لدرجات حرارة عالية لتتحول 
من خامة قابلة للذوبان يف املاء إىل خامة ال تذوب 
يف املاء. ومل يزل يعدل من خواصها حتى اكتشف 
تأثرها بخامات محددة أضافت الجديد عليها مثل 
مع  الطني  توليف  بداية  كانت  هنا  ومن  )التنب(، 

خامات أخرى.
يف  وجوده  حيث  من  أساسيان  نوعان  وللطني 

الطبيعة:
1 - الطينات األولية وهي الطينات التي تخلفت 
وبقيت يف مكانها حيث تكونت من تحلل الصخرة 
بالنقاء  وتتميز  أخرى  أماكن  إىل  تنتقل  ومل  األم 
مثل:  العالية.  الحرارة  درجات  وتحّمل  والبياض 

طينة الصني.
الرسوبية  الطينات  أيضا  وتسمى  الطينات   -  2
أو الطينات املنقولة وذلك ألنها انتقلت من موقع 
تكونها األصيل وابتعدت عن مكان الصخرة األم بعد 
الجوية  العوامل  بواسطة  وذلك  عنها  انفصلت  أن 
ولها  الشوائب  من  الكثري  عىل  وتحتوي  املختلفة، 
ألوان مختلفة تبعا للمعادن والشوائب الداخلة يف 
تركيبها ومنها نسبة وجود معدن الحديد يف تركيب 
الواحدة منها. مثل: طينة الخزف الحجري وكذلك 
طينة الخزف األريض )Earthen Ware Clay( أنواع 
وطينة  الحجري  الخزف  طينة  بني  الفرق  الطينات 

التي يقيمها مهرجان  الورش  ضمن مجموعة 
والعرشين،  الثانية  دورته  يف  الثقايف  القرين 
انطلقت ورشة فن كتابة القصة القصرية تحت 
شعار: »الرسد لعبة« والتي يحارض فيها الكاتب 
الورشة نحو  والزميل رشيف صالح ويشارك يف 
خمسة عرش متدربا معظمهم من الشباب دون 

سن األربعني.
الورشة  صالح:  قال  الورشة  أهداف  وعن 
بشكل عميل  القصرية  القصة  كتابة  بفن  تعنى 
تتعلق  نظرية ومفاهيم  أفكار  من خالل طرح 
بحرفة الكتابة إضافة إىل مناقشة نحو عرشين 
قصة عاملية وعربية لكتاب من أجيال ومدارس 
بو،  آلن  إدجار  تشيخوف،  منهم:  مختلفة 
أليس  هيمنغواي،  موراكامي،  كافكا،  بورخيس، 
مونرو، ومن العامل العريب: ليىل األحيدب، أنيس 
عباس  حمزة  لؤي  الهندال،  أفراح  الرافعي، 
وغريهم. وكان الهدف من تلك التنويعة تعويد 
املتدرب عىل تقنيات قصصية مختلفة، وكذلك 
مهارة  إلمناء  جودتها  يف  متفاوتة  أعامل  عىل 

املقارنة يف قراءة النصوص.
وتابع صالح: األهم من ذلك أن الورشة ممهنجة 
وتعتمد عىل الرشح املريئ عىل مدى 16 ساعة 
مقسمة عىل مثاين حصص ويقوم املتدرب بعد 
النصوص  ومناقشة  النظري  الجانب  استيعاب 
بأداء 20 تدريبا عمليا، سواء خالل الورشة أو يف 
البيت لقياس مدى استيعابه لألفكار التي تطرح 
عليه، ويف ختام الورشة يتوجب عليه إنجاز نص 
قصيص حيث يجري تقييمه وتوجيه املالحظات.
مفيدة  الورش  هذه  مثل  كانت  إذا  وعام 
من  موهبة  تخلق  ال  الورشة  قال:  للشباب، 

نصوص  كتابة  للمتدرب  تضمن  ولن  العدم 
املبدعني  متكني  عىل  تشتغل  لكنها  دامئا  رائعة 
وكيفية  القصة  فن  تقنيات  إدراك  من  الشباب 
الحيك  يف  األساسية  أداتنا  اللغة  مع  التعامل 
وامتالك حساسية املفردة، كيف نؤسس لبداية 
عن  عدا  محكمة؟  نهاية  إىل  بنا  تنتهي  جيدة 
وبناء  الكاشف،  وليس  الدال  العنوان  اختيار 
الشخصيات وتكوين  وانتقاء  الدرامية،  املفارقة 
املشهد، فهي تعطي للمتدرب خطة يستطيع أن 
يسري عليها، وإدراكا جيدا بفن القصة القصرية، 
يرى  رمبا  قدراته،  يطور  كيف  تلهمه  ومفاتيح 

حقهم،  وهذا  مفيدة،  غري  الورش  أن  البعض 
لكنني من املؤمنني بأهمية اإلبداع واالبتكار يف 
باإلمكان تدريسه والتدريب عليه  حياتنا، وأنه 
كام يحدث يف أعرق الجامعات يف العامل، فحتى 
األقل  فعىل  مبدعا  كاتبا  املتدرب  يصبح  مل  لو 
هذا  ففي  القصرية.  للقصة  جيدا  قارئا  أصبح 
إىل  الناس  وانجذاب  والرسيع  االستهاليك  الزمن 
تظل  والتكنولوجيا،  االجتامعي  التواصل  مواقع 
الحاجة ماسة إىل التدريب عىل القراءة واإلبداع 

وإطالق طاقات التخييل.
وعن سبب اختياره لشعار »الرسد لعبة«، قال 
صالح: هذا الشعار ينطلق من قناعتي بأن أي 
نص هو لعبة قابلة ألن نعيد تفكيكها وتركيبها 
الورشة  تدربنا عليه  ما  بذلك، وهو  واالستمتاع 

بالفعل.
تبقى اإلشارة إىل أن رشيف صالح صدر له 6 
عن  النائم«  »دفرت  أحدثها  قصصية  مجموعات 
مؤسسة دار أخبار اليوم يف مرص، وحصل عىل 
جائزة ساويرس عن مجموعته »مثلث العشق« 
عن  الثقافية  ديب  وجائزة   ،2011 العام  يف 
مجموعته »بيضة عىل الشاطئ«، وكذلك جوائز 
من مركز »رامتان« )طه حسني( ونادي القصة 
األدب،  وأخبار  الثقافة  لقصور  العامة  والهيئة 
كام فاز بجائزة أفضل مؤلف من مهرجان »أيام 
مرسحية  عن  الكويت  يف  للشباب«  املرسح 
»مقهى املساء«، وجائزة مهرجان مرسح الطفل 
وجائزة  الغابة«  »عيون  مرسحيته  عن  العريب 
عن  ـ  األول  اإلصدار  ـ  العريب  لإلبداع  الشارقة 
الصحافة  وجائزة  الديك«  »رقصة  مرسحية 

العربية من ديب يف العام 2014.

رشيف صالح

الورشة ممنهجة وتعتمد على الشرح المرئي على مدى 
16 ساعة مقسمة على 8 محاضرات
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حاضر فيها الكاتب شريف صالح بمشاركة  15 متدرًبا معظمهم من الشباب

ورشة كتابة القصة القصيرة.. »السرد لعبة«
أقيمت في مركز اليرموك الثقافي ضمن فعاليات »القرين الــ 22«

ورش لقراءة القصة والنحت بالطين لألطفال
فعاليات  ضمن  اإلسالمية،  اآلثار  دار  نظمت 
القرين الثقايف الـ22 ، وتحت شعار الكويت عاصمة 
جاءت  األوىل  لألطفال:  ورشتني  اإلسالمية،  للثقافة 
مركز  يف  وذلك  مفيد  يشء  بالطني  النحت  بعنوان 
األمريكاين الثقايف. أما الورشة الثانية فجاءت بعنوان 
قراءة قصة بعنوان »مثل الليلة«. وتأيت هذه الورش 
ضمن الربنامج التعليمي الذي يقام عىل مدار العام 

يف دار اآلثار اإلسالمية.

الطني يف الطبيعة
مع  بتاريخها  املعروفة  الحضارات  أشهر  ومن 
الطني حضارة الصينيني وحضارة املرصيني القدماء.. 
ألغراض  قدميا  »الصلصال«  الطني  استخدم  لقد 
واألطباق  األواين  كصناعة  بحتة  واعتقادية  نفعية 
اكتشفت  أن  يلبث  ومل  وغريها،  واملنازل  واآللهة 
صالبته لدى تعرضه لدرجات حرارة عالية لتتحول 
من خامة قابلة للذوبان يف املاء إىل خامة ال تذوب 
يف املاء. ومل يزل يعدل من خواصها حتى اكتشف 
تأثرها بخامات محددة أضافت الجديد عليها مثل 
مع  الطني  توليف  بداية  كانت  هنا  ومن  )التنب(، 

خامات أخرى.
يف  وجوده  حيث  من  أساسيان  نوعان  وللطني 

الطبيعة:
1 - الطينات األولية وهي الطينات التي تخلفت 
وبقيت يف مكانها حيث تكونت من تحلل الصخرة 
بالنقاء  وتتميز  أخرى  أماكن  إىل  تنتقل  ومل  األم 
مثل:  العالية.  الحرارة  درجات  وتحّمل  والبياض 

طينة الصني.
الرسوبية  الطينات  أيضا  وتسمى  الطينات   -  2
أو الطينات املنقولة وذلك ألنها انتقلت من موقع 
تكونها األصيل وابتعدت عن مكان الصخرة األم بعد 
الجوية  العوامل  بواسطة  وذلك  عنها  انفصلت  أن 
ولها  الشوائب  من  الكثري  عىل  وتحتوي  املختلفة، 
ألوان مختلفة تبعا للمعادن والشوائب الداخلة يف 
تركيبها ومنها نسبة وجود معدن الحديد يف تركيب 
الواحدة منها. مثل: طينة الخزف الحجري وكذلك 
طينة الخزف األريض )Earthen Ware Clay( أنواع 
وطينة  الحجري  الخزف  طينة  بني  الفرق  الطينات 

ينجذب إليه الصغار والكبار.
الرشقي  ذوقنا  مع  الغريب  الذوق  اليتناسب  وقد 
والشعوذة  السحر  يحرم  فديننا  اإلسالمي،  ومنطنا 
عىل  القدرة  هذه  تعمل  إذ  والخرافات  واألباطيل 
الخلق والتبديل وهي صفات ال يتصف بها إال الله 
سبحانه وتعاىل، ومن هنا فعلينا أن ننتبه إىل نوعية 
تحتويها  التي  واملفاهيم  للطفل  املختارة  القصة 
عقيدته،  تزعزع  باطلة  معتقدات  فيه  تزرع  لئال 
وميكن جذب األطفال وتشويقهم بأبطال يحاربون 
الظلم وينهضون من أجل العدالة والسالم واملحبة، 
أن  الكاتب  يستطيع  الجذابة  القصص  خالل  فمن 
يجذب  بحيث  قصصه  يف  ويبدع  بأساليبه  يتفنن 
قصص  فهناك  النبيلة،  اإلسالمية  القيم  إىل  الطفل 
جذابة وهادفة وممتعة للطفل كالسندباد وروبن 
هود وميكن إدخال أبطال اإلسالم يف قصص هادفة 
وبشكل مبسط حتى نحببهم يف هذه الشخصيات 
إنسانية  ومناذج  خالدة  قيام  مواقفهم  عرب  ونزرع 
قد  أخالقيات  ولغرس  الطفل  بها  يقتدي  رائعة 
تكون ناقصة يف البيت لسوء الرتبية إلهامل األبوين 
أو ملناخ فاسد نشأ فيه الطفل، والقيم الصالحة يف 
القصة تعالج وتصحح ما وقع يف البيت من نقص 

وأخطاء.

 Earthen( األريض  الخزف  طينة  األريض  الخزف 
من  وتستخدم  شيوعا  األكرث  هي   ،)Ware Clay
قبل الخزافني املبتدئني، وهي ما استخدمه القدماء 
املرصيون، وتصل درجة انصهارها املنخفضة إىل ما 
بني 943 و 1135م درجة مئوية كام تتسم مبساميتها. 
وتستخدم يف صنع أدوات املائدة وبالطات الحوائط 
وبعض األدوات الصحية. أما طينة الخزف الحجري 
وكثيفة  صلبة  طينة  فهي   )StonWare Clay(
للحجر  مشابهة  فهي  للامء  املنفذة  غري  وخاصيتها 

وهي من الطينات املثالية التي توجد يف الطبيعة.
يف  األطفال  برامج  مسؤول  داي  سوزان  تقول 
أن  أردنا  إذا  للطفل؟  كتابا  نختار  اآلثار: كيف  دار 
نختار كتب األطفال ينبغي أن نضع أمامنا مراحل 
عند  اللغة  منو  كذلك  وتربويا،  نفسيا  الطفل  منو 
الطفل لنعلم احتياجات كل فرتة من هذه الفرتات 
يكون  ال  لألطفال  الكتب  فاختيار  الكتب،  من 
بتوجيه منهم مثل الكبار الذين يطلبون كتبا ميكن 
الوضع،  يختلف  الطفل  حال  ففي  بها،  تزويدهم 
يقرأ  لكنه  يقرأ  أن  يطلب  ماذا  يعرف  ال  فالطفل 
بناء  يحتاج  ولهذا  املناسبة  القراءة  مادة  وجد  إذا 
يف  ميدانية  وخربة  مكتبية  حنكة  إىل  املجموعات 
األطفال،  نفس  بعلم  ودراية  األطفال  كتب  ميدان 
من  كان  لذا  للطفل  املناسبة  الكتب  يعرفوا  حتى 
املهم للذين يعملون يف مكتبات األطفال أن يكونوا 
إىل  النفس  وعلم  الرتبية  درسوا  الذين  هؤالء  من 

جانب علم املكتبات.

الكتاب املناسب للطفل
وتتابع بالقول: أما عن الكتاب املثايل للطفل فإننا 
عند اختيارنا الكتاب املناسب للطفل ينبغي معرفة 
خصائصها  لها  مرحلة  فكل  له،  العمرية  املرحلة 
تقسيم  جرى  ولهذا  الكتب،  لنوعية  واحتياجاتها 
الطفل  شؤون  يف  الباحثني  ِقبَل  من  املراحل  هذه 
ليعرف املعلم وأمني املكتبة نوعية الكتاب املناسب 
لطفل املرحلة االبتدائية أو املتوسطة حيث الطفولة 
نوعا  فيه  يغذي  الذي  الكتاب  وطبيعة  املتأخرة 
املثايل  الكتاب  وعن  الخربة.  أو  املعرفة  من  هادفا 
الذي  املثايل  للكتاب  هادفة  »هناك سامت  قالت: 
يجذب الطفل وينبغي عىل املهتمني يف هذا األمر 
السيد  إليها شكال ومضمونا«. )محمدين  االلتفات 

فراج - األطفال وقراءاتهم(.
للمؤلفة  بوتر«  »هاري  سلسلة  يعرف  وكلنا 
اإلنجليزية »جي يك رولنغ« التي أخذت صيتا عامليا 
قراءة  أقبل عىل  إذ  التصّور  فاق  وبشكل  لسنوات 
املؤلفة حينام  السلسلة صغارا وكبارا وكانت  هذه 
تقف طوابري  الجديدة ملجموعتها  السلسلة  تفتتح 
القرّاء يف الساحات انتظارا لهذا الحدث املهم فقد 
عرفت  إذ  بوتر«  »هاري  شخصية  الغرب  أحب 
املؤلفة كيف تخلق عاملا ساحرا من الخيال واملتعة 

حقهم،  وهذا  مفيدة،  غري  الورش  أن  البعض 
لكنني من املؤمنني بأهمية اإلبداع واالبتكار يف 
باإلمكان تدريسه والتدريب عليه  حياتنا، وأنه 
كام يحدث يف أعرق الجامعات يف العامل، فحتى 
األقل  فعىل  مبدعا  كاتبا  املتدرب  يصبح  مل  لو 
هذا  ففي  القصرية.  للقصة  جيدا  قارئا  أصبح 
إىل  الناس  وانجذاب  والرسيع  االستهاليك  الزمن 
تظل  والتكنولوجيا،  االجتامعي  التواصل  مواقع 
الحاجة ماسة إىل التدريب عىل القراءة واإلبداع 

وإطالق طاقات التخييل.
وعن سبب اختياره لشعار »الرسد لعبة«، قال 
صالح: هذا الشعار ينطلق من قناعتي بأن أي 
نص هو لعبة قابلة ألن نعيد تفكيكها وتركيبها 
الورشة  تدربنا عليه  ما  بذلك، وهو  واالستمتاع 

بالفعل.
تبقى اإلشارة إىل أن رشيف صالح صدر له 6 
عن  النائم«  »دفرت  أحدثها  قصصية  مجموعات 
مؤسسة دار أخبار اليوم يف مرص، وحصل عىل 
جائزة ساويرس عن مجموعته »مثلث العشق« 
عن  الثقافية  ديب  وجائزة   ،2011 العام  يف 
مجموعته »بيضة عىل الشاطئ«، وكذلك جوائز 
من مركز »رامتان« )طه حسني( ونادي القصة 
األدب،  وأخبار  الثقافة  لقصور  العامة  والهيئة 
كام فاز بجائزة أفضل مؤلف من مهرجان »أيام 
مرسحية  عن  الكويت  يف  للشباب«  املرسح 
»مقهى املساء«، وجائزة مهرجان مرسح الطفل 
وجائزة  الغابة«  »عيون  مرسحيته  عن  العريب 
عن  ـ  األول  اإلصدار  ـ  العريب  لإلبداع  الشارقة 
الصحافة  وجائزة  الديك«  »رقصة  مرسحية 

العربية من ديب يف العام 2014.
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فنون تشكيلية

املجلس  وشكر  النحت.  يف  نفسه  وجد  لكنه 
الوطني عىل دعمه للطاقات الشبابية.

أسلوب  استخدمت  فقالت:  الحداد  غدير  أما 
وقد  الكهربائية.  األسالك  باستخدام  آرت  الشدو 
جاءتها الفكرة من منطلق تخصصها يف الهندسة 
املشاركة  هي  هذه  أن  إىل  ولفتت  الكهربائية. 
وأن  وصدمت،  الفوز  تتوقع  مل  وأنها  لها،  األوىل 

الفوز يشكل لها دافعا لالستمرار.

آراء الرواد من الفنانني
البقصمي:  ثريا  التشكيلية  قالت  البداية  يف 
مستوى الفنانني أفضل من العام املايض، وهناك 
أكرث من فنان وفنانة أعاملهم مفاجأة، وممكن أن 
تصل أعاملهم إىل االحرتاف. وأشارت إىل أن ضم 
املعرض إىل مهرجان القرين مهم جدا، ومتنت أن 
الفنانني  ابتعاث  تكون هناك خطه مستقبلية يف 
الفائزين حتى يتعلموا أشياء جديدة عىل أيادي 

أناس مختصني ويتدربون ويأخذوا خربات أكرث.

أقيم في قاعة معجب الدوسري بمركز عبدالعزيز حسين الثقافي

45 فنانًا مألوا بلوحاتهم معرض 
الشباب التشكيلي إبداعًا

كتبت: فضة املعييل
للثقافة  الوطني  للمجلس  العام  األمني  افتتح 
الشباب  معرض  اليوحة  م.عيل  واآلداب  والفنون 
الدورسي  معجب  قاعة  يف  أقيم  الذي  التشكييل 
مبركز عبد العزيز حسني الثقايف يف مرشف، بحضور 
الدويش  بدر  د.  الفنون  لقطاع  املساعد  األمني 
واألمني املساعد لقطاع الثقافة محمد العسعويس، 
ومدير إدارة الفنون التشكيلية فيصل الدرويش. 
وشارك يف املعرض 45 فنانا تشكيليا بلوحات فنية 

متنوعة يف أساليبها ورؤاها ومضامينها.
انطلق حفل االفتتاح بجولة قام بها األمني العام 
أعامل  عىل  خاللها  اطلع  املعرض،  يف  م.اليوحة 
الحفل  مقدمة  بدأت  وقد  املشاركني.  الفنانني 
املجلس  قائلة:  كلمتها  بإلقاء  الرغيب  ريهام  د. 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب من املؤسسات 
للمواهب  واملحتضنة  الشبابية  للطاقات  الراعية 
من  التشكييل  الشباب  معرض  ويعد  اإلبداعية، 
املعارض املهمة، لذلك أدرج من ضمن فعاليات 
فنانا   45 أن  إىل  مشرية  الثقايف،  القرين  مهرجان 
يتنافسون عىل جائزة معرض الشباب التشكييل، 

التي صممها الفنان قاسم ياسني.
يف  املشاركني  والدويش  م.اليوحة  كرم  بعدها 
الرغيب إلعالن  ريهام  د.  بعدها  لتعود  املعرض، 
الشباب  معرض  بجائزة  العرشة  الفائزين  أسامء 
املكونة  التحكيم  لجنة  قررت  قائلة:  التشكييل 
الرشاح،  عبدالرحمن  د.  الكندري،  عبري  د.  من 
وليد  د.  البحريي،  ود. مساعد  الرفاعي،  نارص  د. 
التشكييل  الشباب  معرض  جائزة  منح  الرساب، 
ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقايف يف دروته 
البناي،  حسني  وهم:  مشاركني  لعرشة   22 الـ 
مشاعل الفيصل، حمزة عبد الصمد أحمد، يرسى 
عبد  شموه،  عيل  مريم  السامل،  شيخة  الكروف، 
غدير  عيل،  عبدالرضا  حسني  أشكناين،  اللطيف 

الحداد، وزهراء العبد السالم.

دعم الشباب
وعىل هامش املعرض، قال األمني العام املساعد 
لقطاع الفنون د. بدر الدويش: مهرجان الشباب 
التشكييل يقام ضمن إسرتاتيجية املجلس الوطني 
الشباب  دعم  يف  واآلداب  والفنون  للثقافة 

واملبدعني من خالل نافذة الفن التشكييل.
 وقال د. الدويش: تقدم لهذا املعرض 45 فنانا 
وفنانة من الشباب، ترتاوح أعامرهم بني 30 عاما 
شهر  يف  الشامل  القرين  معرض  وسيقام  وأقل، 
فرباير املقبل، وإىل اآلن وصل عدد املشاركني فيه 
95 مشاركا، وسيجري أيضا تكريم عرشة فائزين، 

وكانت  بالفوز،  فرحتهم  وشاركتهم  الفائزين 
بعملني  شاركت  التي  شموه  مريم  مع  البداية 
واستخدمت ألوان اإلكريليك مع الكوالج، وأفكار 
اللوحتني متصلة مع بعضهام البعض، األوىل تعرب 
ومواقع  التلفاز  من  السلبية  املشاهد  تلقي  عن 
فتكون  الثانية  اللوحة  أما  االجتامعي،  التواصل 

بعد استيعاب العقل أنه تلقى األفكار السلبية.
خياال  الكروف  يرسى  رسمت  جانبها،  من 
باستخدام الفحم والسوفت باستيل عكست من 
وعلقت  الخيل  وقوة  جامل  اللوحة  تلك  خالل 
»يتضمن  بأنه  الخيل  اختيارها  عىل  الكروف 

العديد من التفاصيل«.
أما حمزة عبد الصمد فأوضح أن أول عمل له 
ألوان  واستخدم  أقنعة«  »وجوهكم  بعنوان  كان 
اإلكريليك عىل القامش، ومقاس اللوحة 80/90. 

وعند سؤاله عن شعوره بالفوز قال: »الفوز كان 
تلقيتها«.  وأشار  الصدمة عندما  جميال، ومبنزلة 
إىل أن هذا الفوز سيشكل دافعا له يف  االستمرار 

وامليض قدما.
الصوفية  عن  السالم  زهراء  لوحة  وعربت 
حاولت  وقالت:  بإتقان.  األلوان  فيها  ومزجت 
»الجيسو«.  واستخدمت  التنورة  رقصة  أرسم  أن 
الشباب  املعرض  يف  مشاركتها  أن  إىل  ولفتت 

التشكييل هي الثانية.
املرة  هي  هذه  أشكناين:  عبداللطيف  وقال 
األعامل،  من  النوعية  بهذه  أشارك  التي  األوىل 
واملتلقي  بالنحاس،  ودعمته  بالخشب  شاركت 
عند تأمله العمل يرى أنه كآلة موسيقية وتأخذا 

شكال من الخيال وبعبارة أخرى »تجريدي«.
وأشار أشكناين إىل أن بدايته كانت يف اللوحات 

جميع  يف  حارض  التشكييل  الفن  أن  إىل  الفتا 
حضور  وهناك  املجلس،  يقيمها  التي  الفعاليات 
شبايب، مؤكدا أن الفن التشكييل سيكون له شأن 

يف املستقبل القريب.

لقاء مع الفائزين
وسط  »القرين«  نرشة  جالت  التكريم  وبعد 

معرض الشباب التشكيلي... اتجاهات
رؤية  بني  التشكييل  الشباب  معرض  يف  املشاركني  أعامل  تنوعت 
التنوع يف  للطبيعة والرتاث ورسم مناٍح من الواقع، وما ميز األعامل 
الرسومات التي جاءت يف إطار إبداعي جميل، فرسمت أفراح العنزي 
اللوحة  وسمت  بديعة  بألوان  النمر  خاللها  أظهرت  جاملية  لوحة 
فنون  إطار  يف  فنية  لوحة  عبدالصمد  حمزة  رسم  فيام  »الهدف«، 
السرييالية وسامها »وجوهكم أقنعة« تجلت فيها الرؤى واإلبداعات 
يف رسم املشهد عىل سطوح اللوحة، ولكنه أحاط املوضوع بيشء من 
الرمزية. ويف إطار الخزف قدمت رشا الياقوت منحوتة خزفية أطلقت 
الطبيعة  من  لوحة  الشمري  عايد  شهد  وقدمت  »أمل«،  عنوان  عليها 
الصامتة، أما سارة الهويل فقدمت جانبا فنيا من الرتاث، ورسمت لوحة 
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املجلس  وشكر  النحت.  يف  نفسه  وجد  لكنه 
الوطني عىل دعمه للطاقات الشبابية.

أسلوب  استخدمت  فقالت:  الحداد  غدير  أما 
وقد  الكهربائية.  األسالك  باستخدام  آرت  الشدو 
جاءتها الفكرة من منطلق تخصصها يف الهندسة 
املشاركة  هي  هذه  أن  إىل  ولفتت  الكهربائية. 
وأن  وصدمت،  الفوز  تتوقع  مل  وأنها  لها،  األوىل 

الفوز يشكل لها دافعا لالستمرار.

آراء الرواد من الفنانني
البقصمي:  ثريا  التشكيلية  قالت  البداية  يف 
مستوى الفنانني أفضل من العام املايض، وهناك 
أكرث من فنان وفنانة أعاملهم مفاجأة، وممكن أن 
تصل أعاملهم إىل االحرتاف. وأشارت إىل أن ضم 
املعرض إىل مهرجان القرين مهم جدا، ومتنت أن 
الفنانني  ابتعاث  تكون هناك خطه مستقبلية يف 
الفائزين حتى يتعلموا أشياء جديدة عىل أيادي 

أناس مختصني ويتدربون ويأخذوا خربات أكرث.

أقيم في قاعة معجب الدوسري بمركز عبدالعزيز حسين الثقافي

45 فنانًا مألوا بلوحاتهم معرض 
الشباب التشكيلي إبداعًا

الدويش: مهرجان الشباب التشكيلي يقام ضمن إستراتيجية
المجلس الوطني بدعم إبداعات الشباب

وكانت  بالفوز،  فرحتهم  وشاركتهم  الفائزين 
بعملني  شاركت  التي  شموه  مريم  مع  البداية 
واستخدمت ألوان اإلكريليك مع الكوالج، وأفكار 
اللوحتني متصلة مع بعضهام البعض، األوىل تعرب 
ومواقع  التلفاز  من  السلبية  املشاهد  تلقي  عن 
فتكون  الثانية  اللوحة  أما  االجتامعي،  التواصل 

بعد استيعاب العقل أنه تلقى األفكار السلبية.
خياال  الكروف  يرسى  رسمت  جانبها،  من 
باستخدام الفحم والسوفت باستيل عكست من 
وعلقت  الخيل  وقوة  جامل  اللوحة  تلك  خالل 
»يتضمن  بأنه  الخيل  اختيارها  عىل  الكروف 

العديد من التفاصيل«.
أما حمزة عبد الصمد فأوضح أن أول عمل له 
ألوان  واستخدم  أقنعة«  »وجوهكم  بعنوان  كان 
اإلكريليك عىل القامش، ومقاس اللوحة 80/90. 

وعند سؤاله عن شعوره بالفوز قال: »الفوز كان 
تلقيتها«.  وأشار  الصدمة عندما  جميال، ومبنزلة 
إىل أن هذا الفوز سيشكل دافعا له يف  االستمرار 

وامليض قدما.
الصوفية  عن  السالم  زهراء  لوحة  وعربت 
حاولت  وقالت:  بإتقان.  األلوان  فيها  ومزجت 
»الجيسو«.  واستخدمت  التنورة  رقصة  أرسم  أن 
الشباب  املعرض  يف  مشاركتها  أن  إىل  ولفتت 

التشكييل هي الثانية.
املرة  هي  هذه  أشكناين:  عبداللطيف  وقال 
األعامل،  من  النوعية  بهذه  أشارك  التي  األوىل 
واملتلقي  بالنحاس،  ودعمته  بالخشب  شاركت 
عند تأمله العمل يرى أنه كآلة موسيقية وتأخذا 

شكال من الخيال وبعبارة أخرى »تجريدي«.
وأشار أشكناين إىل أن بدايته كانت يف اللوحات 

معرض الشباب التشكيلي... اتجاهات
رؤية  بني  التشكييل  الشباب  معرض  يف  املشاركني  أعامل  تنوعت 
التنوع يف  للطبيعة والرتاث ورسم مناٍح من الواقع، وما ميز األعامل 
الرسومات التي جاءت يف إطار إبداعي جميل، فرسمت أفراح العنزي 
اللوحة  وسمت  بديعة  بألوان  النمر  خاللها  أظهرت  جاملية  لوحة 
فنون  إطار  يف  فنية  لوحة  عبدالصمد  حمزة  رسم  فيام  »الهدف«، 
السرييالية وسامها »وجوهكم أقنعة« تجلت فيها الرؤى واإلبداعات 
يف رسم املشهد عىل سطوح اللوحة، ولكنه أحاط املوضوع بيشء من 
الرمزية. ويف إطار الخزف قدمت رشا الياقوت منحوتة خزفية أطلقت 
الطبيعة  من  لوحة  الشمري  عايد  شهد  وقدمت  »أمل«،  عنوان  عليها 
الصامتة، أما سارة الهويل فقدمت جانبا فنيا من الرتاث، ورسمت لوحة 

رسم  يف  تفوقت  وفيها  عيدية«،  »عطوين  بعنوان  الفرح  عىل  تبعث 
مكنونات تراثية قدمية، حيث الطفولة، وجانب من العادات والتقاليد 
العمل  واسمت  الكويت،  من  رمزا  فرسمت  عواد  زهرة  أما  القدمية. 
»أحميها«، فيام تفوقت زهراء العبدالسالم يف رسم لوحة عن الصوفية 
األلوان،  خلفيات  مع  جيدة  بصياغة  الشخوص  أشكال  فيها  تجلت 

ورسم ياسني الزيدان لوحة بعنوان »الدردور«.
ويبقى القول إن معرض الشباب التشكييل ميثل محطة فنية ذات 
أهمية عالية من إظهار جديد فنون التشكيل والطاقات الجديدة التي 
اكتشاف مواهب جديدة  إىل  إضافة  التشكيل،  عاملا جديدا يف  تقدم 

تضخ دماء جديدة يف الساحة الفنية التشكيلية يف الكويت.
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فنون تشكيلية

الفنان حبيب حسني أن فكرة  من جانبه، أكد 
كام  وقال:  جيدة.  التشكييل  الشبايب  املعرض 
أرشت يف فيلمي »الفن... خلف األبواب املغلقة« 
إنه بعد املهرجان يجب أن نختار املميزين منهم 
إىل  ونبتعثهم  )كورسات(،  خالل  من  ونطورهم 
الفن  مستقبل  يكونون  سوف  هؤالء  ألن  دول، 

التشكييل يف الكويت.
فقال:  أشكناين  محمود  التشكييل  الفنان  أما 
املعرض كان كله بجهود شبابية وتضمن تجارب 
مختلفة، وال بد علينا نحن كفنانني تشكيليني رواد 
البذرة  الشباب هم  الفنانني  آراءنا ألن  نقول  أن 
للمستقبل التشكييل، وأيضا هناك داللة واضحة 
يتميزوا يف  أن  الشباب ممكن  الفنانني  بعض  أن 
لهم  نوفر  أن  يجب  ولكن  باملستقبل،  أعاملهم 
الجوائز،  بإعطائهم  العمل  إىل  وندفعهم  الدعم، 
خربات  من  واالستفادة  الخارج،  إىل  وابتعاثهم 

الفنانني الكبار.  

كتب: جامل بخيت
هدى  السعودية  الفنانة  حروفيات  أن  شك  ال 
فنون  صياغة  يف  مضيئة  عالمة  تشكل  توتنجي 
من  مجموعة  قدمت  توتنجي  املعارص.  الخط 
حروفياتها يف ثاين معارض مهرجان القرين الثقايف 
السامل  عبدالله  بضاحية  الفنون  قاعة  يف   ،22 الـ 
وافتتح معرضها الدكتور بدر الدويش األمني العام 

املساعد لقطاع الفنون.
ترسم توتنجي شجرة الخط العريب ويف مضمونها 
مجاميع من أنواع الخطوط وتستخدم إبهار اللون 
البديعة  اإلضاءة  يزين  متنوع  إبداعي  كعامل 
الحروفيات،  صياغة  يف  الجامل  حالة  تصور  التي 
أخرى  صياغة  األلوان  رونق  وسط  وتستخدم 
الكانفس مع  اإلكريليك عىل  ألوان  فيها  تستخدم 
تسمح  التي  األخرى  التعبريية  األلوان  تداخالت 
توصف  التي  الصياغة  هذه  عرب  تأملية  بلغة 

ببساطة األداء وجاملياته.
لوحة  الفنانة  تشكل  اليد  بصمة  خالل  ومن 
املفردات  بعض  لها  وتضيف  أخرى  جاملية 
الجاملية من الكلامت التي تشكل محورية اللون 
مع إضاءة تظهر فلسفة العمق الفني داخل رونق 
استخدامها  نرى  النص  اللوحة. ويف لوحة تجسيد 
لغة الحروف يف رسم طائر يحمل هذه الحروفيات 
عىل  الزيت  خامة  العمل  هذا  خالل  وتستخدم 
الكانفس يف رؤية جاملية، أما لوحات بعرثة الريش 
ملا  املشاهدة  إشكالية  استخدمت  أنها  فنجد 
يحدث يف حروفياتها ومنحتها لغة الفيلم أو رونق 
املشاهدة الرقيقة وهو ما ميز هذه املساحة من 

األلوان يف سكون تعبريي جميل.
فتضيف  إبداعاتها  لتنوع  توتنجي  وترحل 
نصوصا  إليها  وتضيف  ووجوها  إنسانية  أشكاال 

في معرض التشكيلية السعودية هدى توتنجي بقاعة الفنون

حروفيات تعانق لغة التراث..
شخوص كالسيكية وألوان وطيور

المشاركون
في المعرض

العنزي،  أفراح  املستيك،  أحمد 

أنفال األنصاري، أنفال القالف، حسني 

حمزة  الرضا،  عبد  حسني  البناي، 

دانة  النمران،  خلود  الصمد،  عبد 

القحطاين، دالل الجيامز رشا الياقوت، 

ريم  املكارم،  أبو  روان  املكارم،  أبو  رنا 

العبد  زهراء  العثامن،  ريم  العثامن، 

محمد،  زينب  عواد،  زهرة  السالم، 

سارة  الهويل،  سارة  الخواري،  سارة 

شهد  دشتي،  رشيفه  عبدالله،  يونس 

عائشة  السامل،  شيخة  الشمري،  عايد 

الحمود،  عبدالرحمن  العجمي، 

عبداللطيف  الهندي،  عبدالرزاق 

الحداد، غدير املرسي،  أشكناين، غدير 

العويض،  فاطمة  الخرضي،  فاطمة  

فاطمة  الخضاري،  جاسم  فاطمة 

شاكر جاسم، فهد النجار، لولوه املهنا، 

مريم شموه، مشاعل  الكندي،  محمد 

القعود،  نجالء  يزدجي،  منى  الفيصل، 

جاسم،  العزيز  عبد  هدى  الفايز،  نور 

الزيدان،  ياسني  الخالدي،  ياسمني 

يرسى الكروف، ويوسف شاكر.
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كتب: جامل بخيت
هدى  السعودية  الفنانة  حروفيات  أن  شك  ال 
فنون  صياغة  يف  مضيئة  عالمة  تشكل  توتنجي 
من  مجموعة  قدمت  توتنجي  املعارص.  الخط 
حروفياتها يف ثاين معارض مهرجان القرين الثقايف 
السامل  عبدالله  بضاحية  الفنون  قاعة  يف   ،22 الـ 
وافتتح معرضها الدكتور بدر الدويش األمني العام 

املساعد لقطاع الفنون.
ترسم توتنجي شجرة الخط العريب ويف مضمونها 
مجاميع من أنواع الخطوط وتستخدم إبهار اللون 
البديعة  اإلضاءة  يزين  متنوع  إبداعي  كعامل 
الحروفيات،  صياغة  يف  الجامل  حالة  تصور  التي 
أخرى  صياغة  األلوان  رونق  وسط  وتستخدم 
الكانفس مع  اإلكريليك عىل  ألوان  فيها  تستخدم 
تسمح  التي  األخرى  التعبريية  األلوان  تداخالت 
توصف  التي  الصياغة  هذه  عرب  تأملية  بلغة 

ببساطة األداء وجاملياته.
لوحة  الفنانة  تشكل  اليد  بصمة  خالل  ومن 
املفردات  بعض  لها  وتضيف  أخرى  جاملية 
الجاملية من الكلامت التي تشكل محورية اللون 
مع إضاءة تظهر فلسفة العمق الفني داخل رونق 
استخدامها  نرى  النص  اللوحة. ويف لوحة تجسيد 
لغة الحروف يف رسم طائر يحمل هذه الحروفيات 
عىل  الزيت  خامة  العمل  هذا  خالل  وتستخدم 
الكانفس يف رؤية جاملية، أما لوحات بعرثة الريش 
ملا  املشاهدة  إشكالية  استخدمت  أنها  فنجد 
يحدث يف حروفياتها ومنحتها لغة الفيلم أو رونق 
املشاهدة الرقيقة وهو ما ميز هذه املساحة من 

األلوان يف سكون تعبريي جميل.
فتضيف  إبداعاتها  لتنوع  توتنجي  وترحل 
نصوصا  إليها  وتضيف  ووجوها  إنسانية  أشكاال 

وتتنقل توتنجي لرتسم لوحة خطت فيها قراءات 
تبدو  وفيها  الصالة«  »تنويعات  اسمها  متنوعة 
الدعاء  بني  ما  الفنية  التعبريات  فنون  جامليات 

والرجاء واالستغفار والخشوع والحمد.
محاولة  املرأة«  »هوية  لوحاتها  يف  وتستخدم 
وهو  اإلبداع  هذا  تحمل  بالطبع  املرأة  أن  إظهار 
الجميلة  اإلبداعية  القدرة  هذه  إظهار  مع  الفكر 
وصلت  قد  لتكون  وتنوعاتها  الزهور  رسم  ومع 
غلب  قد  الشك  التي  لوحاتها  آخر  إىل  توتنجي 
عىل طابعها الحروفيات العربية والتي استخدمتها 
األلوان،  وأضافت  األعامل  من  مجموعة  رسم  يف 
هذه  منت  إىل  الوعي  الرمز،  املواقف،  الشخوص، 
طابع  عليها  غلب  مبوضوعات  فجاءت  اللوحات 
ندرة االتجاه ولكنها مل تكن يف مضمون واحد من 
خالل محاوالت الفنانة استخدام الحرف مع تنوع 
عالوة  التغيريات،  صفة  منحها  ما  وهو  املوضوع 
عىل ذلك نجد إشكالية تنوع اللوحات واستخدام 
أن  الفنانة  استطاعت  وهنا  متغرية،  ألوان  لغة 
متسك بعصا التنوع ومل متسك بلون واحد ليكون 
استخدامها  فجاء  األسايس  اللون  محورية  هو 
إضافات  والزيت  والباستيل  اإلكريليك  األلوان 
صياغتها  وحسن  احرتافيتها  إىل  تحسب  جديدة 

وعنايتها بالحرف العريب.
توتنجي رمبا مل تقدم الكثري يف لوحاتها لنتأملها 
مجموعة  قدمت  ما  خالصة  كانت  ولكن  أكرث 
رغم صغر عددها إال أنها كانت داللة عىل تفوق 
األلوان  وإضافة  النصوص  صياغة  كان يف  إبداعي 
واإلضاءة الفنية التي شكلت عنرصا جامليا ملهام 
لتأمل هذا النوع من األعامل بني تنوعها موضوعا 

ورسام. 

ولكنها  واإل نجليزية  العربية  باللغتني  كتابية 
عىل  الباستيل  باستخدام  الرمزي  املضمون  تقصد 
عىل  الزيت  خامة  تقدم  أخرى  وبلغة  الخشب، 
خيايل  مضمون  عن  اإلعالن  لوحات  تشبه  لوحة 
وتستخدم إبداعية التجريد الرمزي لتربهن عىل ما 
يجول يف النفس بشكل يجمع بني لفتات التجريد 
ولكنها  الكالسيكية  رسوم  ملحات  من  بعض  ورمبا 
النهاية تعرب عن مضمون فني. أما يف لوحاتها  يف 
مساحات  فرنى  ومحمد«  السامء  من  »رسالة 
األلوان الغالبة مع تكنيك الحروفية البالغة الدقة، 
يف اللوحة األوىل تجرد اللون ومتنحه لغة املتابعة 
وتقربه من حروفيات اللوحة وكأن هناك من يقرأ 
ترصدها  أن  الفنانة  قصدت  التي  الرسالة  هذه 
الثانية  اللوحة  أما  املشاهدة،  عبق  وسط  العيون 
ففيها حروفيات مقدسة خطت الفنانة فيها اسم 

سيد األنبياء سيدنا محمد عليه الصالة والسالم.

في معرض التشكيلية السعودية هدى توتنجي بقاعة الفنون

حروفيات تعانق لغة التراث..
شخوص كالسيكية وألوان وطيور

المشاركون
في المعرض

العنزي،  أفراح  املستيك،  أحمد 

أنفال األنصاري، أنفال القالف، حسني 

حمزة  الرضا،  عبد  حسني  البناي، 

دانة  النمران،  خلود  الصمد،  عبد 

القحطاين، دالل الجيامز رشا الياقوت، 

ريم  املكارم،  أبو  روان  املكارم،  أبو  رنا 

العبد  زهراء  العثامن،  ريم  العثامن، 

محمد،  زينب  عواد،  زهرة  السالم، 

سارة  الهويل،  سارة  الخواري،  سارة 

شهد  دشتي،  رشيفه  عبدالله،  يونس 

عائشة  السامل،  شيخة  الشمري،  عايد 

الحمود،  عبدالرحمن  العجمي، 

عبداللطيف  الهندي،  عبدالرزاق 

الحداد، غدير املرسي،  أشكناين، غدير 

العويض،  فاطمة  الخرضي،  فاطمة  

فاطمة  الخضاري،  جاسم  فاطمة 

شاكر جاسم، فهد النجار، لولوه املهنا، 

مريم شموه، مشاعل  الكندي،  محمد 

القعود،  نجالء  يزدجي،  منى  الفيصل، 

جاسم،  العزيز  عبد  هدى  الفايز،  نور 

الزيدان،  ياسني  الخالدي،  ياسمني 

يرسى الكروف، ويوسف شاكر.
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