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«الطوق واإلسورة» 

تفوز بجائزة للترجمة

في حفل كبير أقيم في لندن، وتحت 

اشراف جمعية املؤلفني البريطانيني 

واملركز البريطاني للترجمة، منحت 

جوائز الترجمة لعام ٢٠٠٩ من ثماني 

وهي  االنكليزية.  الــى  اجنبية  لــغــات 

السويدية،  من  برنارد شو»  «جائزة 

«جــائــزة مــؤســســة كــولــبــانــكــيــان» من 

الــبــرتــغــالــيــة، «جـــائـــزة روســيــكــا» من 

الروسية، «جائزة سكوت مونكريف» 

من الفرنسية، «جائزة شيغيل - تيك» 

مــن االملــانــيــة، «جـــائـــزة بــريــمــيــو فاله 

ايــنــثــيــالن» مـــن االســبــانــيــة، «جــائــزة 

والفنلندية،  الهولندية  من  فونديل» 

ـ بانيبال من  و«جائزة سيف غباش 

الجوائز  بتسليم  قــام  وقــد  الــعــربــيــة. 

سير بيتر ستوتهارد رئيس تحرير 

االدبـــي». وقــد كانت  التايمز  «ملحق 

جـــائـــزة ســيــف غــبــاش ـ بــانــيــبــال من 

املقيمة  املــصــريــة  املــتــرجــمــة  نــصــيــب 

في مدينة مرسيليا الفرنسية سماح 

«الطوق  لرواية  سليم، عن ترجمتها 

الراحل  املــصــري  للكاتب  واالســــورة» 

يــحــيــى الــطــاهــر عــبــد الــلــه، الــصــادرة 

االميركية  الجامعة  عن  باالنكليزية 

في القاهرة.

جائزة البابطني تحدد 

مواضيع دوراتها املقبلة
وضـــــــــعـــــــــت مــــــــؤســــــــســــــــة جــــــــائــــــــزة 

لإلبداع  البابطني  سعود  عبدالعزيز 

الشعري خطة مستقبلية تمتد حتى 

عام ٢٠١٤ بشأن التحضير لدوراتها 

ســــــواء األدبــــيــــة أو املــتــعــلــقــة بـــحـــوار 

اعتمد  حيث  والحضارات.  الثقافات 

مجلس أمناء املؤسسة في اجتماعه 

الــــــــــذي عــــقــــد مــــــؤخــــــرًا فــــــي الــــكــــويــــت 

التي ستقام  املقبلة  الـــدورات  عــنــوان 

بــعــد دورة «خــلــيــل مـــطـــران ومــحــمــد 

التي ستعقد في  مــاك دزدار»،  علي/ 

العام،  أكتوبر مــن هــذا  فــي  سراييفو 

التالية  أقــر املجلس عقد دورتــه  كما 

لها عن حوار الحضارات في السويد 

كونبهاغن  جامعتي  بــني   ٢٠١١ عــام 

ولــــونــــد، وتــســمــيــة الــــــــدورة الـــرابـــعـــة 

عــشــرة لــلــمــؤســســة بــــدورة «أبــوتــمــام 

وعــــمــــر أبـــــوريـــــشـــــة»، وإقـــامـــتـــهـــا فــي 

دمشق عام ٢٠١٢.

اتفاقية بني مهرجان 

الفجيرة  واملسرح  األميركي
عـــلـــى هـــامـــش مـــهـــرجـــان الــفــجــيــرة 

الدولي للمونودراما في دورته الرابعة 

وقعت هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم 

مــع مجموعة  تــعــاون مشترك  اتفاقية 

مسرح االتصال األميركي TCG تأكيدًا 

ألهمية التعاون من الهيئة واملنظمات 

الــعــاملــيــة واملـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة في 

الهيئة محمد  الــعــالــم. وقــع نيابة عــن 

ســـعـــيـــد الـــضـــنـــحـــانـــي نــــائــــب رئـــيـــس 

الــهــيــئــة ونـــيـــابـــة عـــن الـــــ TCG امــيــلــي 

املــديــر الــتــنــفــيــذي وكــــان وفـــد أمــيــركــي 

قــد شــهــد حــفــل الــتــوقــيــع ضــم الــكــاتــب 

األمــيــركــي كــارلــو بــــراون عــضــو ممثل 

مــديــر  مــــان  بــيــتــر  وكــيــفــن   TCG إدارة

الــــعــــالقــــات الــــدولــــيــــة والـــــوفـــــد الــفــنــي 

املــهــرجــان، كما  املــشــارك فــي فعاليات 

شهد توقيع االتفاقية املهندس محمد 

ســـيـــف األفــــخــــم عـــضـــو مــمــثــل الــهــيــئــة 

ومدير املهرجان واألستاذ علي مهدي 

االتفاقية  شهد  كما  الهيئة.  مستشار 

رامندو ماجومادار والدكتور توبياس 

بيانكون وسكرتير عام الهيئة الدولية 

.ITI للمسرح

كونا ــــــ قال رئيس قسم االثار واملتاحف 

فـــي املــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون 

واالداب طالل الساعي ان معرض «مقتنيات 

املــيــالد» ضمن مهرجان  قبل  االول  االلـــف 

مــواد  على  ١٦ يحتوي  الـــ  الثقافي  القرين 

 ٣٣٠) الهلنستي  العصر  الــى  تعود  اثــريــة 

- ١٥٠ ق.م). واضــاف الساعي في تصريح 

ان  املــعــرض،  افتتاح  صحفي على هامش 

هـــذه املــكــتــشــفــات تــعــود لــأللــف األول قبل 

امليالد والى القرن األول امليالدي.

 واشار الى اكتشافات عديدة تعود 

الى هذه الفترة كــأدوات برونزية من 

رؤوس سهام 

وخــواتــم وعــقــود، اضافة الــى فخاريات 

من أوان وصحون وجرار.

وذكر ان من املكتشفات اثارا استخدمت 

فـــي املــعــبــد الــهــلــنــســتــي كــمــبــاخــر ومــذابــح 

وتماثيل وصخور عليها نقوش مختلفة 

وكتابات  العربية  الجزيرة  لجنوب  تعود 

يــونــانــيــة كــحــجــر «ســـوتـــيـــلـــوس» وحــجــر 

«ايكاروس» في جزيرة فيلكا.

التاريخية  وقــال الساعي ان القصص 

تذكر ان جنود االسكندر حينما حضروا 

الـــــى فــيــلــكــا أبـــلـــغـــوا االســـكـــنـــدر بـــوجـــود 

جزيرة مشابهة لجزيرة يونانية تقع في 

بحر «ايجه»، فقام 

االســــكــــنــــدر املــــقــــدونــــي بـــــاطـــــالق اســـم 

«ايــــــــكــــــــاروس» عـــلـــيـــهـــا تـــيـــمـــنـــا بـــجـــزيـــرة 

ايـــكـــاروس االغــريــقــيــة الــواقــعــة فـــي بحر 

ايجه.

 وحــول ترميم اآلثــار املكتشفة، اوضح 

الساعي ان «الترميم يتم حسب االتفاقية 

التنقيب  التي يبرمها املجلس مع بعثات 

ومــــــن ضـــمـــن االتــــفــــاقــــيــــة تـــــدريـــــب الــــكــــادر 

الوطني على 

الترميم». واشار الى ان هناك عددا من 

«وتعمل  التنقيب  بعملية  تقوم  البعثات 

حــالــيــا فـــي جـــزيـــرة فــيــلــكــا بــعــثــة ايــطــالــيــة 

تقوم بمسح للمواقع االسالمية ومحاولة 

الـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــفـــتـــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــهــذه 

البعثات ملزمة  ان هــذه  املــواقــع»، مضيفا 

بالعمل مع الكادر الوطني الكسابه مزيدا 

من الخبرة.

الـــتـــي تنطق  يـــذكـــر ان جـــزيـــرة فــيــلــكــا   

الشمالي  الــركــن  فــي  تقع  «فيلجا»  محليا 

العربي على ب عد  الخليج  مـــن    الغربي 

الكويت  مدينة  مــن ســواحــل  كيلومترا   ٢٠

وتبلغ مساحتها ٤٣ كيلومترا مربعا.

اللجنة  أكتوبر ٢٠٠٨ وافــقــت   وفــي ١٤ 

الــفــنــيــة فـــي املــجــلــس الــبــلــدي عــلــى انــشــاء 

جزيرة  وحتى  الساملية  منطقة  مــن  جسر 

فيلكا لربط الجزيرة بالكويت. 

أخبار ثقافية

 التاريخ يحكي: مقتنيات األلف األول قبل امليالد ...في الكويت 

 محمد نصرالله يبحث عن «أرض أخرى» بني الواقع والحلم 

الــتــي يبحث  أي أرض أخـــــرى  تــلــك 

عنها الفنان التشكيلي األردني محمد 

نــصــر الــلــه ابـــن املــخــيــم، الــــذي بحسب 

قوله لــم يــر أرض بــالده األم قــط؟ أهي 

الوئام  نــوع من  التي يسودها  األرض 

بــــني مـــفـــرداتـــهـــا عـــبـــر ســـطـــوح مــمــتــدة 

والواقع  الحلم  تخوم  على  ومتناغمة 

مــن األزرق واألصـــفـــر والــبــنــي؟ أم هي 

الـــتـــي يـــســـودهـــا حـــــوار هـــادئ  األرض 

بينها وبني تفاصيلها وكائناتها بما 

فيها  يتعملق  والــتــي  اإلنـــســـان،  فــيــهــا 

اإلنـــســـان وكــأنــه مستكشف على  هـــذا 

حــافــتــهــا فـــي الــصــمــت الـــــذي يــقــع بني 

السكينة والوحشة؟ 

«أرض أخـــــرى٢» هــي عــلــى أي حــال 

الـــعـــنـــوان الـــــذي قـــدمـــت تــحــتــه لــوحــات 

الــفــنــان نــصــر الــلــه فـــي املـــعـــرض الـــذي 

أقامه املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب األحد املاضي، ضمن فعاليات 

مهرجان القرين، وافتتحه بدر الرفاعي 

األمــــني الـــعـــام وهـــاشـــم الــرفــاعــي مــديــر 

إدارة الفنون التشكيلية.  

يرفض نصر الله أن يعتبر تجربته 

«بـــل هي  أو تعبيرية ويــقــول  واقــعــيــة 

مــزيــج مـــن أســالــيــب مــخــتــلــفــة، فــالــجــو 

الــعــام فيها غــرائــبــي، أمــا الــرمــوز التي 

 مهاب نصر
أستخدمها فيها فهي منفذة بطريقة 

تعبيرية. أحاول في أعمالي الفنية أن 

أوفق بني القيمتني الجمالية والفكرية، 

وأن أبقي األسئلة التي أثيرها معلقة 

لـــلـــوحـــتـــي  أحـــــفـــــظ  وأن  الـــــــهـــــــواء،  فـــــي 

خصوصيتها في الوقت نفسه».

رغم السطوح الواسعة للون الواحد 

تــتــدخــل الــتــقــنــيــة بـــمـــهـــارة االشــتــغــال 

بالكشط ووسائل أخرى إلبراز األبعاد 

ناتئة  لــو كانت  والــظــالل والعمق كما 

بشكل طبيعي من روح املكان. مفردات 

قــلــيــلــة فـــي كـــل لـــوحـــة بــعــضــهــا رمـــزي 

املساحة  تكسر  الــطــائــر  أو  كالحصان 

اللوحات  فكرة.  التئامها حول  وتعيد 

بعضها زيتية وأخرى مركبة من مواد 

مختلفة أبــرزهــا لــحــاء الــخــشــب، الــذي 

الطبيعي  بــالــتــكــويــن  اإليـــحـــاء  يــعــطــي 

بعيدا عن تدخل الخامات املصنعة.

كانت لنصر الله من قبل تجربة مع 

بحياته،  وجدانية  صلة  لها  «األزرق» 

األزرق  «هــذا  قائال  كــان يتحدث عنها 

يخترق عاملي دائمًا  بألوانه واشكاله، 

 
ُ

ست
َّ

بــآفــاقــه وتلم الــفــضــاء  اتــســع  كلما 

النهاية أو  يــبــدأ مــن   ..
َ
بحرية األشـــيـــاء

البداية بانتهاء لوحتي… ينتهي في 

أيام  التي في ذاكرتي  الصورة األولــى 

عندما  أتــذكــرهــا  والــشــقــاوة..  الطفولة 

كنت أسكن في مخيم الوحدات، صورة 

بركة املــاء املــوجــودة فــي حارتنا التي 

كنت من خاللها كل يوم، أتامل بعيون 

عــلــى صفحتها  أمــســك  ــنــي 
ّ
عــل متلهفة 

األزرق،  البحر  ووجـــه  الــزرقــاء  السماء 

وكــل تلك األشــيــاء الــتــي كــانــت تتحرك 

عـــلـــى ســطــحــهــا وتـــبـــعـــث فــــي داخـــلـــي 

التأمل»

في معرضه هنا يستكمل نصر الله 

هذا التأمل، لكن تظل معظم اللوحات 

تعكس اللون املألوف للواقع وال تكسر 

واألصــــفــــر  لـــلـــســـمـــاء  األزرق  الــــتــــوقــــع، 

للصحراء وهكذا.

عــــن لـــوحـــاتـــه الـــخـــمـــســـني، الـــتـــي تــم 

عــرضــهــا بـــني أعـــمـــال مـــفـــردة ومــركــبــة، 

يــقــول نــصــر الــلــه «روح الــقــصــيــدة هي 

ألتقي  وعــنــدمــا  لــلــوحــة،  الشرعية  األم 

مــعــهــا فــي لــحــظــة نــقــاء الــــروح تهزني 

وتحرضني على الرسم». 

يذكر أن الفنان نصر الله من مواليد 

مخيم الوحدات للالجئني الفلسطينيني 

فــي األردن عــام ١٩٦٣، وقــد شـــارك في 

معظم املعارض التشكيلية التي أقيمت 

في األردن منذ عام ١٩٨، كما ساهم في 

العديد من املعارض العربية والدولية 

والــبــيــنــالــيــات مــنــهــا بــيــنــالــي الــشــارقــة 

 ،١٩٩٧ بـــنـــغـــالدش  وبـــيـــنـــالـــي   ،١٩٩٥

وبينالي القاهرة١٩٩٨، ومن معارضه: 

التراب» و «طيور وفزاعات»  «أناشيد 

و «فضاء آخر» و «مرايا ترابية»، الذي 

أقيم العام املاضي في غاليري املشرق 

في عمان. 

• حضور كبير شهده املعرض

• حافة الحلم• حوار

•  محمد نصرالله يتحدث عن لوحاته لبدر الرفاعي وهاشم الرفاعي 

• زوار املعرض•  من املقتنيات املعروضة • قطع آثرية

• عبدالعزيز سعود البابطني

السماء والتراب والبحر اقتسمت معرضه

   يقولون 

 ال تــوجــد ثـــورة فــي مصر تكتمل، فنحن ال نصل ملــا يــعــرف فــي الــروايــة بنقطة 

التحول.

وقت  فــي  تتفسخ  حتى  البعض  بعضها  مــع  املتناقضات  لتعايش  أميل  نحن 

واحد.

محمد املنسي قنديل 

 صباح القصيد  

 أحاكمها في مهجتي ولها اليد          وأطلب منها رد قلبي فتجحد

وأسأل داجي هجرها عن صباحه         وهجر الغواني ليلة ما لها غد

ابن القيسراني 

متاحف

تشكيل

الجو العام غرائبي 

والرموز تعبيرية

 


