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محطة

جوائز لدعم الشباب املتألق ...وتتويج رموز الفن املصري

لغة األشياء

مهرجان اإلبداع التشكيلي املصري الثاني في مئوية «الفنون الجميلة»

| القاهرة  -من داليا جمال طاهر |

ف � ��ي إط � � � ��ار اح � �ت � �ف� ��ال ال� �ح ��رك ��ة
التشكيلية امل�ص��ري��ة ب �م��رور 100
ع � ��ام ع �ل ��ى إن � �ش� ��اء ك �ل �ي��ة ال �ف �ن��ون
الجميلة ت�ح��ت ش �ع��ار « 100ع��ام
من اإلبداع» ...افتتح وزير الثقافة
املصري فاروق حسني ...ورئيس
ق�ط��اع ال�ف�ن��ون التشكيلية الفنان
محسن ش �ع�لان ...أول��ى فعاليات
م �ه��رج��ان اإلب � ��داع ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي في
دورت��ه الثانية ،والتي تمثلت في
م�س��اب�ق��ة ال �ع �م��ل ال �ف �ن��ي ل�ص��ال��ون
الشباب الـ  19بجميع قاعات قصر
الفنون بدار األوبرا املصرية.
ش �ه��د م� �ه ��رج ��ان ه � ��ذا ال � �ع� ��ام...
ع� ��ودة «ص ��ال ��ون ال �ش �ب��اب» ليقام
بقصر الفنون ...بعد أن تم توزيعه
في العام املاضي على « »5قاعات
عرض رئيسية.
وزي � ��ر ال �ث �ق��اف��ة ال �ف �ن��ان ف� ��اروق
ح�س�ن��ي ق ��ال  :م��ع ك��ل دورة ت�ق��ام
ل� � �ص � ��ال � ��ون ال� � � �ش� � � �ب � � ��اب ...وال� � � ��ذي
نستقبله ع��ام��ًا ب�ع��د ع ��ام ك��واح��د
م��ن أه��م إن �ج��ازات وزارة الثقافة
تتكشف لنا نماذج واعدة وجادة
م ��ن ش �ب ��اب م �ص��ر ال ��ذي ��ن ت�ت�ع��دد
أوج ��ه وم�لام��ح ت��أل�ق�ه��م م��ن خ�لال
م �ش��ارك �ت �ه��م ال �ف ��اع �ل ��ة ب�م�خ�ت�ل��ف
ف ��روع وم �ج��االت ال�ف��ن التشكيلي
 ،م��واك�ب�ين ب��ذل��ك ...ح��رك��ة الفنون
العاملية والتي يتصدرها شباب
ي� �ت� �س ��م ب� ��امل � �غ� ��ام� ��رة وال� �ت� �ج ��ري ��ب
وال �ج �ن��وح ن �ح��و ت �ج��دي��د دائ� ��م ال
ي �ن �ق �ط��ع ب �ف �ع��ل م� �ن ��اخ ع� �ص ��ري ال
يضن باملعلومة واملعرفة .
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
ال � �ف � �ن� ��ان م� �ح� �س ��ن ش � �ع �ل�ان ق� � ��ال :
ي �ق ��ام ص ��ال ��ون ال �ش �ب��اب ال � �ـ «»19
ضمن م�ك��ون��ات م�ه��رج��ان اإلب��داع
ال �ت �ش �ك �ي �ل��ي ف� ��ي ع ��ام ��ه ال� �ث ��ان ��ي ،
وي�ع��ود ف��ي ه��ذه ال ��دورة لقواعده
ب�ق��اع��ات قصر ال�ف�ن��ون الستعادة
ال � ��دفء ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ال� �ج ��وار بني
أجنحة ومجاالت املشاركة.
وأضاف :في هذه الدورة اتسعت
م � �ج� ��االت ون � �ط� ��اق ورش ال �ع �م��ل
املقامة مصاحبة للصالون  ،كما
تم رصد أسوار جديدة في مواقع
م �ه �م��ة داخ� � ��ل م �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ي��زة
لتجميلها ب��أع�م��ال ال �ج��داري��ات...
لعلنا ن�ص��ل ب��ذل��ك إل��ى ب�ع��ض ما
ن��أم �ل��ه م ��ن ان �ت �ش��ار وخ � ��وض في
ش � � ��وارع م �ص��ر ح �ت��ى ن �ص��ل إل��ى
وجدان وذوق الجماهير.
انطلقت مسابقة العمل الفني
هذا العام لتطرح عنوان «اآلخر»...
ع� �ل ��ى أذه� � � � ��ان ش � �ب� ��اب ال �ف �ن ��ان�ي�ن
كمدخل إلى مجاالت التعبير في
ك�ل�م��ة واح � ��دة ت�ح�م��ل ال �ك �ث �ي��ر من
املعاني واالستلهامات والتأويل
والتوقع والتخيل واالفتراض.
ب �ل��غ إج �م��ال��ي ع� ��دد امل �ش��ارك�ين
في املسابقة  231فنانا وقد شهد
ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ان �خ �ف��اض��ا ف� ��ي ع��دد

قصة قصيرة

يسبقها بخطوة بعد أن ترجال
م���ن ال���س���ي���ارة ف���ي ط��ري��ق��ه��م��ا إل��ى
ال���س���وق ،ي��ت��م��ه��ل ،ي��م��د ي���ده ب��زاوي��ة
خلفية ،تمد يدها وه��ي تستعجل
خ��ط��وات��ه��ا خ��ط��وة واح����دة لتلحقه،
ي��م��س��ك ي���ده���ا أخ���ي���را ،ي��ل��ت��ف��ت في
ات����ج����اه ك���ت���ف���ه ال����ي����س����رى ،ي��ب��ت��س��م
لها ،ت��رد االبتسامة بعني مشرقة
وأنفاس مقطوعة ...يقول:
ـ مرحبا!
ت��ت��س��ع اب���ت���س���ام���ت���ه وه�����و ي���رى
رض��اه��ا ب��واق��ع ال���ح���ال ،ال����ذي شق

لوحة للفنانة مها املنصور

عمل ملحمد غزالة

لوحة للفنان محمد العبد

اللوحة الفائزة بالجائزة

املشاركني في مجال التصوير من
 66فنانا إلى  61فنانا  ،وفي مجال
التصوير الضوئي م��ن  39فنانا
إلى  38فنانا  ،وفي مجال النحت
من  23فنانا إل��ى  20فنانا  ،وفي
مجال الرسم من  28فنانا إلى 22
فنانا  ،وفي مجال البيرفورمانس
م � ��ن أرب� � �ع � ��ة ف� �ن ��ان�ي�ن إل � � ��ى ث�ل�اث��ة
فنانني ،وزيادة عدد املشاركني في
مجال الكمبيوتر جرافيك من 23
فنانا إل��ى  24فنانا  ،وف��ي مجال
الخزف من  6فنانني إلى  11فنانا
 ،وف� ��ي م �ج��ال ال �ج��راف �ي��ك م ��ن 21
فنانا إل��ى  32فنانا  ،وف��ي مجال
العمل امل��رك��ب م��ن  10فنانني إلى
 11ف�ن��ان��ا ،إل��ى ج��ان��ب م�ش��ارك��ة 9
فنانني في مجال الفيديو آرت.
واس� �ت� �ح ��دث ص ��ال ��ون ال �ش �ب��اب
هذا العام إقامة ورش عمل موازية
أق �ي �م��ت ب �م��رك��ز م �ح �م��ود م�خ�ت��ار
ال� �ث� �ق ��اف ��ي ...ب �م �ش��ارك��ة  57ف�ن��ان��ا
ت �ح��ت س��ن  30س �ن��ة ف��ي م �ج��االت
« ال�ت�ص��وي��ر ال��زي �ت��ي وال�ج��راف�ي��ك
وال � ��رس � ��م وال � �ن � �ح� ��ت وال �ت �ج �ه �ي��ز
ف��ي ال �ف��راغ وال �ت �ص��وي��ر ال�ض��وئ��ي
والفيديو آرت والبيرفورمانس».
وت � � � ��م ت� �خ� �ص� �ي ��ص  3ج � ��وائ� ��ز
ألع � �م� ��ال ه � ��ذه ال � � ��ورش ق �ي �م��ة ك��ل
ج � ��ائ � ��زة  8آالف ج �ن �ي ��ه م �ص��ري
وان �ق �س �م��ت إل� ��ى  6ج ��وائ ��ز ق�ي�م��ة
ك��ل منها  4آالف جنيه وف��از بها

 6فنانني  ،وت��م تصوير فعاليات
ال ��ورش وع��رض�ه��ا كتقليد جديد
ع�ل��ى ش��اش��ات ع��رض م��ع اف�ت�ت��اح
الصالون.
وت �م �ي��زت دورة ه ��ذا ال �ع��ام في
الصالون بالجوائز التي قدمتها
شخصيات ع��ام��ة ...فقد تضمنت
ال� �ج ��وائ ��ز امل �ق��دم��ة م ��ن ال��داع �م�ي�ن
لالقتناء جائزتي اقتناء مقدمتني
م��ن ال��دك �ت��ور محسن ن��ور رئيس
ال�ش��رك��ة امل�ص��ري��ة ل�ت�ج��ارة أدوات
امل � � ��ائ � � ��دة 5« ...آالف ج �ن �ي ��ه ل �ك��ل
ج ��ائ ��زة» ...ف��از ب�ه��ا ال�ف�ن��ان عمرو
ال �ك �ف��راوي ال ��ذي ش ��ارك بعمل في
م �ج��ال ال ��رس ��م وال �ف �ن��ان��ة س��ام�ي��ة
عبد املنصف التي شاركت بعمل
في مجال النحت.
وج ��ائ ��زت ��ي اق� �ت� �ن ��اء م �ق��دم �ت�ين
م��ن ن��دي��م إل�ي��اس رئ�ي��س مؤسسة
دار إل� �ي ��اس ال �ع �ص��ري��ة ل�ل�ط�ب��اع��ة
وال� � �ن� � �ش � ��ر 5 ...آالف ج� �ن� �ي ��ه ل �ك��ل
ج� ��ائ� ��زة ...ف� ��از ب �ه��ا ال �ف �ن��ان خ��ال��د
ص�ل�اح ال��دي��ن ال ��ذي ش ��ارك بعمل
في مجال النحت والفنانة دارين
محيي الدين زكريا ...التي شاركت
بعمل في مجال الحفر.
وج��ائ��زت��ي اق �ت �ن��اء م �ق��دم��ة من
ن�ب�ي��ل أب��و ال�ح�س��ن «ق��اع��ة إب ��داع»
 5آالف جنيه لكل جائزة ،فاز بها
ال �ف �ن��ان��ان ع�ل�اء أب ��و ال�ح�م��د ال��ذي
شارك بعمل في مجال التصوير،

اليوم

أميرة
عليها ،تجيبه:
ـ أهال...
وتنهي تحيتها بابتسامة تبقى
مرسومة على زاويتي فمها.
ي��ت��ط��ل��ع إل�����ى األم��������ام ،ي���ج���د ف��ي
ال��س��ي��ر ،تثقل ي���ده ال��ت��ي يمسكها
بها ،يتمهل ،لقد قاربا الباب الذي
ي��ق��ص��دان��ه ،تسترد أنفاسها قبل
الدخول إلى املعرض.
يترك يدها قبل املدخل بخطوة،
ي��س��ب��ق��ه��ا ب��خ��ط��وت�ين ح��رص��ا منه
على بلوغ الباب ليفتحه لها ،يلقي

وم�ح�م��ود ال��دوي�ح��ي ال ��ذي ش��ارك
بعمل في مجال النحت.
أم��ا ج��ائ��زة االق �ت �ن��اء املقدمتني
م ��ن ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د أب � ��و ال �غ��ار
وقيمتها  5آالف جنيه ففازت بها
الفنانة هند ع��اط��ف ...ملشاركتها
بعمل ف��ي م�ج��ال التصوير ،وف��از
الفنان أحمد مجدي بجائزة صب
أح� ��د ال �ت �م��اث �ي��ل ب �خ��ام��ة ال �ب��رون��ز
املقدمة من الدكتور السيد عبده
سليم ملشاركته بعمل ف��ي مجال
النحت.
وللعام الثاني ...يساهم املطرب
م �ح �م��د م �ن �ي��ر ف ��ي ت �ق��دي��م ج��وائ��ز
ملسابقة العمل الفني وال��ذي قدم
 5ج��وائ��ز ف��ي ال�ع��ام امل��اض��ي قيمة
ك��ل م�ن�ه��ا أل ��ف ج �ن �ي��ه ،وق� ��دم ه��ذا
العام جائزتني متساويتني قيمة
ك��ل منهما  2500جنيه وف��از بها
ال�ف�ن��ان ح��ات��م أح�م��د عبد الحميد
ملشاركته بعمل في مجال الخزف
وال� � �ف� � �ن � ��ان � ��ة ش � �ي� ��ري� ��ن م �ص �ط �ف��ى
مل� �ش ��ارك� �ت� �ه ��ا ب� �ع� �م ��ل ف � ��ي م� �ج ��ال
التصوير.
ال �ت �ق��ت « ال� � ��راي » ف ��ي اف �ت �ت��اح
صالون الشباب باملعيدة بمعهد
ال �ف �ن��ون ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ب �ج��ام �ع��ة 6
أكتوبر الفنانة هالة أبو ش��ادي...
ال�ح��اص�ل��ة ع�ل��ى ج��ائ��زة ال�ص��ال��ون
ف ��ي م� �ج ��ال ال �ت �ص��وي��ر ال �ض��وئ��ي
وق� ��ال� ��ت  :ال � �ص� ��ال� ��ون ي �ت �ك �ل��م ع��ن

| وليد خالد المسلم |
ال��ت��ح��ي��ة ع��ل��ى أص���ح���اب امل���ع���رض،
تدخل زوجته وهو ممسك بشراعة
الباب.
يلتفت مغتبطا ،يسألها همسا:
ـ علك تكونني بخير؟
تبتسم مبتهجة ،تهمس:
ـ الحمد لله.
ي���ن���ت���ش���ي ،ي���ت���ذك���ر ارت��ب��اط��ه��م��ا
ب���ب���ع���ض م���ن���ذ أم�����د ب���ع���ي���د ،ي��س��أل
نفسه« :أكان قد تعرف عليها قبل
والدت�����ه؟» يبتسم ل��خ��اط��ره ،يميل
ناحيتها ،يسر لها قائال:
ـ أين رأيتك قبل هذه املرة؟
تستغرب سؤاله ،تجاريه قائلة:
ـ ربما على سطح القمر!
يتحدث إل��ى ص��اح��ب امل��ع��رض،
يسأله عن آخ��ر ما ن��زل من فنون
بيوت األزياء.
ـ تفضل!
ي��ق��ول��ه��ا ص��اح��ب امل��ح��ل وي��ق��وم
م��ص��اح��ب��ا ل��ه��م��ا إل����ى زاوي�����ة فيها
معروضات متنوعة.
ينتظر اختيارات زوجته ،تشير
إلى أكثر من قطعة ،يميل لترشيح
ق����ط����ع����ة ت����ظ����ه����ر ف����ي����ه����ا ال����خ����ط����وط
العريضة للمالبس الهندية األنيقة
املحتشمة.
ت���دخ���ل غ���رف���ة ال���ق���ي���اس ،ت��خ��رج
مبتهجة ،ينظر لها متأمال ،يبتسم
دون أن ينطق ح��رف��ا وال همسا،
تسأله:
ـ كيف تراني؟
ت��ت��س��ع اب���ت���س���ام���ت���ه ،ي���ق���وم م��ن
مكانه ،يأخذ حولها جولة ،يتطلع
لها م��ن جميع الجهات ،يعود إلى
حيث ك��ان يجلس ،تبقى مكانها
تختال أم��ام املرايا ،تنظر لنفسها
م����ن ش���ت���ى ال������زواي������ا ،ت���س���أل���ه م���رة
أخرى:
ـ كيف تراني؟
يفتح فمه ،يقول:
ـ أك������ن������ت أم�������ي�������رة ه�����ن�����دي�����ة ي���ا
عزيزتي؟
قالها بهدوء وصدق.
تبتسم له.

جلسات ندوة
«دور اإلعالم»
ت��ق��ام ف���ي م��ك��ت��ب��ة ال��ب��اب��ط�ين
املركزية للشعر العربي لليوم
ال����ث����ان����ي واالخ������ي������ر ،ج��ل��س��ات
ن��دوة «دور االع�ل�ام ف��ي ح��وار
العرب والغرب» ،ففي التاسعة
وال���ن���ص���ف م���ن ص���ب���اح ال��ي��وم
ال���ج���ل���س���ة االول��������ى وع���ن���وان���ه���ا
«دور الحوار في حل األزم��ات
العاملية وم��س��ؤول��ي��ة االع�ل�ام»،
وت����ت����رأس ال��ج��ل��س��ة ال���دك���ت���ورة
هيلة املكيمي ،ويتحدث فيها
وزير خارجية فنلندا السابق
ال��ك��ات��ب بارستيفباك ،ونائب
م���دي���ر ل���وم���ون���د دي��ب��دل��وم��ات��ك
ال����ف����رن����س����ي آالن غ���رس���ت���ي،
وم����دي����ر ب��ع��ث��ة ج���ام���ع���ة ال�����دول
ال���ع���رب���ي���ة س���اب���ق���ا ف�����ي ل���ن���دن
غ��ي��ث ارم���ن���ازي ،والصحافية
الهولندية برناديت دوفيسير.
وال����ج����ل����س����ة ال����ث����ان����ي����ة ب��ع��د
الظهر عنوانها «الحوار ودور
الصحافيني ووسائل االعالم»
وي���ت���رأس���ه���ا ع������ادل دروي������ش،
وي��ت��ح��دث ف��ي م��ح��وره��ا االول
الكاتب الهولندي بول هالوران،
وم����ن����ت����ج����ة ب�����رن�����ام�����ج BBC
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ف��اف��اف��ي��س��ال��وف��ا،
وامل���ح���ور ال��ث��ان��ي ي��ت��ح��دث فيه
ال��خ��ب��ي��ر االع�ل�ام���ي البلجيكي
بيتر ميكل ،وكاتبة امل��دون��ات
االميركية اندريا فيكرزكو.

صفوت في دار
اآلثار اإلسالمية
ض���م���ن امل����وس����م ال��ث��ق��اف��ي
ل���دار اآلث����ار االس�لام��ي��ة يلقي
ال������دك������ت������ور ن����ب����ي����ل ص����ف����وت
م���ح���اض���رة ب��االن��ك��ل��ي��زي��ة في
ال���س���اب���ع���ة م����ن م����س����اء ال���ي���وم
ت��ح��ت ع��ن��وان «ال���ص���ورة م��رآة
البصيرة تفسيرات بصرية
في الصور العربية».

ف�ك��رة اآلخ ��ر ،و«بطبيعة شغلي»
أت�ك�ل��م ع��ن ن�ظ��رة املجتمع للمرأة
أو ال�ب�ن��ت ف��ي س��ن ال � ��زواج ،دائ�م��ًا
شغلي فوتوغرافيا وفيديو آرت،
وف��ي ه��ذا ال �ع��ام ص ��ورت «م��ودي��ل
بنت صغيرة» ،وحاولت أن أجسد
ف ��ي ك ��ل ل ��وح ��ة ف ��ي  18ق �ط �ع��ة أن
ال �ب �ن��ت ب��داخ �ل �ه��ا ص � ��راع داخ �ل��ي
وأن �ه��ا ت�ح��ب ف�ك��رة ف�س�ت��ان ال�ف��رح
لكنها تحس أن املجتمع يخنقها
وتحاول فك هذا الحصار.
أم � � ��ا ص � ��ال � ��ون م � �ص� ��ر ال� �ث ��ان ��ي
ف ��ان� �ط� �ل ��ق ف � ��ي ق� ��اع� ��ة أف� � ��ق واح � ��د
ب �م �ت �ح��ف م �ح �م��د م �ح �م��ود خليل
وحرمه بالجيزة  ،وضم إبداعات
 10فنانني من كبار فناني الحركة
ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة امل �ص��ري��ة  ،وت�ن��وع��ت
أعمالهم ...بني التصوير والرسـم
وال �ح �ف �ـ��ر وال �ن �ح �ـ��ت وه� � ��م :زي �ن��ب
السجيني والغول أحمد وحلمي
ال � �ت� ��ون� ��ي وأح � � �م � ��د ف � � � ��ؤاد س �ل �ي��م
وج�م�ي��ل شفيق وف� ��اروق شحاتة
وم�ص�ط�ف��ى ع�ب��دامل�ع�ط��ي وف��رغ�ل��ي
ع �ب��دال �ح �ف �ي��ظ وم �ص �ط �ف��ى ال � ��رزاز
وأحمد ن��وار .التقت « ال��راي » في
افتتاح صالون مصر – قبل أيام
– برئيس لجنة تحكيم مسابقة
األعمال الجدارية لصالون الشباب
ال��دك �ت��ور م�ص�ط�ف��ى ال� � ��رزاز وق ��ال
 :أش � ��ارك ه ��ذا ال �ع��ام ف��ي ص��ال��ون
مصر ب�ـ  4أع �م��ال 3 ...منها تمثل

ع�م�لا واح� ��دا ع �ب��ارة ع��ن لوحتني
كبيرتني فيهما وجه سيدة فيها
ش �م��وخ ت�ن�ظ��ر لنفسها ف��ي امل ��رآة
ك��أن�ه��ا تنظر م��ن ش�ب��اك وه��ي في
املرآة تنظر لنفسها من شباك من
ال�ن��اح�ي��ة األخ� ��رى ،أم��ا ال�ل��وح�ت��ان
األخ��ري��ان فهما ع�ب��ارة ع��ن تمثال
أخ � �ض� ��ر ،أق � �ص� ��د ب � �ه� ��ذه ال �س �ي ��دة
م� �ص ��ر ،ش �خ �ص �ي��ة ف �ي �ه��ا ش �م��وخ
وفيها إصرار وفيها تحمل وفيها
خير وفيها تجدد .
ول�ف��ت ال ��رزاز إل��ى أن ...صالون
م �ص��ر األول ك� ��ان ب ��داي ��ة ال �ف �ك��رة
وج � � ��اءت ف� �ج ��أة ف� �ك ��ان االش� �ت ��راك
فيها مضطربا ولم يستقر ،وميزة
ال� � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة ل �ص��ال��ون مصر
أن ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى ق �ط��اع ال�ف�ن��ون
التشكيلية اس �ت �ف��ادوا م��ن خبرة
ال �ص��ال��ون امل ��اض ��ي م ��ن م�م�ي��زات��ه
وم��ن سلبياته والفنانون عرفوه
منذ وقت مبكر.
وأع� � � ��رب ال � � � ��رزاز ع� ��ن س �ع��ادت��ه
ب� � �ت � ��وج� � �ه � ��ات رج � � � � � ��ال األع� � � �م � � ��ال
واملؤسسات والذواقة واألشخاص
ال� ��ذي� ��ن س ��اه� �م ��وا ف� ��ي ال� �ص ��ال ��ون
ب��أن�ه��م اق �ت �ن��وا أع �م��اال أو منحوا
ج ��وائ ��ز وك �ت �ب��وا أس �م��اء ه��م على
األعمال ،ألن هذا يعطي إحساسا
ل�ل�ش�ب��اب ب ��أن امل�ج�ت�م��ع «ملتفت»
إليهم وأنهم لو اجتهدوا يجدون
أن املجتمع يحتضنهم.
ورأى أن ع � � � � � ��ودة ص � ��ال � ��ون
ال �ش �ب��اب ل�لإق��ام��ة ب�ق�ص��ر ال�ف�ن��ون
ك� ��ان أف �ض��ل ق � ��رار ألن� ��ه ف ��ي ال �ع��ام
امل ��اض ��ي ل ��م ي �ش��اه��ده ال �ج �م �ه��ور،
فعند نزول الزائر إلى قاعة يبذل
ف�ي�ه��ا ك��ل وق �ت��ه .أم ��ا رئ�ي�س��ة قسم
التصميمات بكلية التربية الفنية
ـ ج��ام �ع��ة ح �ل��وان س��اب �ق��ًا ال�ف�ن��ان��ة
زينب السجيني فقالت لـ « الراي
» :لم أشارك في معارض جماعية
م�ن��ذ ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ل�ك��ن ه��ذا ال�ع��ام
مل��ا ق��رأت األس �م��اء امل�ش��ارك��ة كلهم
أص� ��دق� ��اء أو ك � ��ان ب �ع �ض �ه��م «م��ن
تالمذتي» قلت :جميل أن أش��ارك
معهم.
وأض� � ��اف� � ��ت  :ل � ��م أش� � � � ��ارك ف��ي
ح�ض��ور اف�ت�ت��اح ص��ال��ون الشباب
ل�ك��ن ش��اه��دت ب�ع��ض األع �م��ال في
ال�ت�ل�ف��زي��ون وأرى أن األع �م��ال في
ن �م��و أك �ث��ر م��ن ال �ف �ت��رات ال�س��اب�ق��ة
 ،وم � ��ن األف � �ض� ��ل ط �ب �ع��ًا أن ي �ق��ام
ص��ال��ون ال�ش�ب��اب ف��ي م�ك��ان واح��د
ألن إق��ام �ت��ه ف ��ي أم ��اك ��ن م �ت �ع��ددة
يجعل ال�ن��اس تشاهد ج��زءا دون
اآلخر ...وتعتبر املسألة  ،وخروج
الفن للجماهير مهم جدا والبد أن
يخرج الفن وينزل للناس ألن الفن
أساسًا من الناس وللناس.
وأش��ادت بإقامة صالون مصر
ف��ي ق��اع��ة أف ��ق واح ��د ألن �ه��ا أق��رب
أك�ث��ر إل��ى ال �ن��اس وال�ط��ري��ق سهل
ج � ��دا ف ��ي ال� ��وص� ��ول ل� �ه ��ا ،وق �ص��ر
األم �ي��ر ط ��از ي�ق��ع ف��ي ح � ّ�ى شعبي
لكن الوصول له صعب.

يا للوهم!
| باسمة العنزي |
تفتح خزانة مالبسها تفرغ األرفف من محتوياتها ،تعيد ترتيب
ك��ل ش���يء ،ت��ح��اول أن تشغل تفكيرها ع��ن تلك ال��ف��ك��رة ،ال��ت��ي تبدو
كصخرة عمالقة هبطت فجأة على سقف طمأنينتها الوهمية!
ترسم خطة عملها للساعات املقبلة ،لن يكون لديها متسع من
الوقت لالستسالم لتلك الفكرة الضالة التي تعثرت بها قبل أي��ام،
تزيح بأصابعها مخلفات الخيبة ،تبحث عن كأس ماء بارد عل مرارة
الحدث تغادر لسانها.
صوت خالد الشيخ يخرج حزينا معاتبا بأغنية قديمة( ...تبعد
امل��رس��اة عن عيوني وتخليني في سفر) ،ت��ود لو حزمت حقائبها
وسافرت ملكانها املفضل ،لكن مواعيد الرحلة غير مناسبة للثالث
سنوات املقبلة .ما الذي يجعل اآلخرين يتماهون أحيانا في أنانيتهم
الى درجة االصطدام بمن حولهم من صغار النرجسيني!
م���ا ال����ذي يجعلهم ي��ب��ت��ل��ع��ون ط��ع��م ال���وه���م ،وي��ق��اي��ض��ون��ه ب��ك��ل ما
يملكون؟ املغامرة الساذجة التي يحلم بها األغلبية ،تجدها هي لعبة
غير مسلية على اإلطالق.
ما زالت مقاطع األغنية تتردد من زاوية ما (وتخليني بال شوية
أمل ،)...األمل يقدم على صواني الفضة الثمينة للكل وحسب املناسبة،
ال��ك��ل أص��ب��ح ق����ادرا ع��ل��ى إخ����راج ع��ص��اه ال��س��ح��ري��ة وض���رب طبقات
الهواء الراكدة من حولنا ،وتقديم ورود األمل لنشتريها ،لكنها ورود
بالستيكية مصنوعة بألياف الخدعة والحيلة ،تقدم باستخفاف ملن
يصدق أنهم ق���ادرون على زرع األم��ل في األرض ،التي لوثوها فما
عادت قادرة على احتواء بذور الحياة في تربتها.
تلتفت للخلف وال��ص��وت ينساب مكمال كلمات األغنية األخيرة
(خ��ل��ه يتحدى وع���ودك و يتعدى ك��ل ع��ه��ودك) ،قليلون م��ن يوفون
بوعودهم ،رغم أن الكل يعاهد ويعد من أصغر بائع يعرض عليك
ف��ي متجره بضاعته املغلفة ب��وع��د ال��ك��م��ال ال��ى ف��ط��ري��ات السياسة
امل��ت��ك��اث��رون ،وف��ي جيب ك��ل منهم دف��ت��ر ال��وع��ود املبتكرة ،ال��ى غول
اإلعالم الذي يعدك دائما بالحقيقة والحياد وهي كذبة أخرى سمجة
ووعد فقد بريقه وانعكس لنقيضه.
دائما في كل عملية ترتيب جديدة ،هناك الكثير من األشياء التي
نسيناها في ظالم الخزائن الخشبية وح��ان الوقت للتخلص منها،
ننظر لها ن��ق��رر بسرعة موقعها بعد لحظات ت��ع��ود أم ت��خ��رج من
دائرة االهتمام؟! هل نكون أعتقناها من جمودها أم استغنينا عنها
ببساطة؟!
بعد سنوات
من االحتفاظ باألشياء الثمينة
نظرت في صندوق قمامتي
وجدت أشياء كثيرة
لم أقم برميها*
فكرت كثيرا وه��ي جالسة على الكرسي الهزاز تنظر لتالل من
األشياء ،التي تريدها وال تريدها ،أحيانا ال نعرف ما نريد فيتطوع
اآلخرون بنصحنا وألن الفكرة راقت لنا نتحمس لها ونبدأ بتنفيذها
ث��م نكتشف ونحن ف��ي منتصف الطريق أنها ل��م تكن ق��ط فكرتنا،
م��ن ه��ذا ال��ذي أقنعنا بنصيحة ال تناسبنا! كأنه خدعنا ب��ب��راءة و
بمباركة منا.
وأحيانا أخرى نعرف ما نريد لكننا بحاجة لقليل من التشجيع،
حتى نطمئن أنفسنا انه كان قرارا على درجة عالية من الحكمة.
م��ن ال��ن��اف��ذة ت��ش��اه��د ورق���ة يطيرها ال��غ��ب��ار ،ي��ه��زأ ب��وج��وده��ا في
منتصف طريقه ،الغبار أيضا يهزأ بمخاوفها التي بدأت صغيرة ثم
تضخمت بشكل مفجع.
األرفف الفارغة ،تحتاج أوال لقطعة قماش مبللة باملاء إلزالة ذرات
الغبار العنيدة ،بعدها تعيد ما ترغب به ملكانه بعد أن تفقد ملكيتها
ملا لم تعد ترغب باقتنائه.وفي كل مرة يتكرر هذا االختيار عليها أن
تكون أكثر قدرة على إقناع نفسها بأن األحالم ملك شخصي بينما
األوهام ملك اآلخرين!
أحقد على الذين
ال يجهدون أنفسهم
في معاينة الخارج
اإلطار دافئ للغاية
أتمنى أن أموت مثلهم
هؤالء الذين ماتوا في سالم
دون رؤية ما يميت*
* (أنسب األوقات للخطيئة) للشاعر تامر عفيفي .2008عن دار
ميريت.

ندوة حول حفائر جزيرة فيلكا في دار اآلثار اإلسالمية
ن�ظ�م��ت دار اآلث� ��ار اإلس�لام�ي��ة
مساء األربعاء املاضي في مركز
امل� �ي ��دان ال �ث �ق��اف��ي (م �ق��ر منطقة
ح��ول��ي التعليمية) ،ن ��دوة ح��ول
ح �ف��ائ��ر ج� ��زي� ��رة ف �ي �ل �ك��ا ،ش� ��ارك
فيها شهاب عبدالحميد شهاب،
م ��دي ��ر إدارة اآلث � � ��ار وامل �ت��اح��ف
ب ��امل� �ج� �ل ��س ال� ��وط � �ن� ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
وال� � �ف� � �ن � ��ون واآلداب ،ورئ � �ي ��س
ال�ب�ع�ث��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�س�ل��وف��اك�ي��ة
املشتركة ،والدكتورة بنديكوفا.
ق� � ��دم مل � ��وض � ��وع ال � � �ن � ��دوة أح �م��د
خاجة ،عضو اللجنة التأسيسية
ألصدقاء الدار.
ي � ��ذك � ��ر أن ال � �خ � �ب � �ي ��ر ش� �ه ��اب
ك � � ��ان ق � ��د ط � � ��رح أث� � �ن � ��اء زي� ��ارت� ��ه
لألكاديمية السلوفاكية للعلوم،
ب �م �ع �ه��د اآلث� � � ��ار ف� �ك ��رة م� �ش ��روع
بحثي مشترك متعدد األه��داف.
وب � � ��دوره � � ��ا ،ق� ��ام� ��ت ال� ��دك � �ت� ��ورة
ب� �ن ��دي� �ك ��وف ��ا ب� �ت� �ط ��وي ��ر ال� �ف� �ك ��رة
وت �ح��وي �ل �ه��ا ال� ��ى م� �ش ��روع ق��ائ��م
مازالت تتولى قيادته.
ت� � �ن � ��اول امل � �ت � �ح� ��دث� ��ان ن �ت��ائ��ج
س � � �ن� � ��وات ع� � ��دي� � ��دة م� � ��ن ال� �ع� �م ��ل
ف ��ي ف�ي�ل�ك��ا ،م ��ع ال �ت��رك �ي��ز بصفة
أس ��اس� �ي ��ة ع �ل��ى ال �ح �ف��ائ��ر ال �ت��ي
ج��رت ف��ي م��وق��ع ال�خ�ض��ر .ويقع
ه � � � ��ذا امل � � ��وق � � ��ع أق � � �ص� � ��ى ش � �م ��ال
ال �ج��زي��رة ،وي��رج��ع ت��اري �خ��ه إل��ى
ال�ع�ص��ر ال� �ب ��رون ��زي(1100-3500
ق م) ،وب� ��ه ت�ل��ال ث�ل�اث ��ة م�م�ي��زة
ت�ض��م «م�خ�ل�ف��ات ح�ض��اري��ة» من
تلك الحقبة التاريخية .كما تم
تناول جزيرة فيلكا بصفة عامة
مع التركيز على مواقع القصور
والعوازم والزور.
وم�م��ا ج��اء ف��ي ح��دي��ث شهاب
ع�ب��دال�ح�م�ي��د ع��ن ج��زي��رة فيلكا
أنها أكبر الجزر الكويتية مساحة
بعد جزيرة بوبيان ،حيث يبلغ
طولها  14ك��م تقريبا وعرضها
ن �ح��و  6ك ��م ،وت �ق��ع إل ��ى ال�ش�م��ال
ال� �ش ��رق ��ي م� ��ن م ��دي �ن ��ة ال �ك ��وي ��ت،
وتبعد عنها نحو  20ك��م ،وهي
أكبر ج��زر ج��ون الكويت .جذبت
الجزيرة انتباه علماء اآلثار منذ
نهاية خمسينات القرن املاضي،

شهاب الشهاب

لوسيا بنديكوفا

جانب من الحضور

مل� ��ا ي �ن �ت �ش��ر ع �ل��ى س �ط �ح �ه��ا م��ن
تالل أثرية تمثل حقبا تاريخية
مختلفة ،ما شجع تلك البعثات
على تنظيم ف��رق علمية لتنفيذ
أع �م ��ال م �ي��دان �ي��ة ل�ك�ش��ف أس ��رار
ت� �ل ��ك ال� � �ت �ل��ال .وأث � �ب � �ت ��ت ن �ت��ائ��ج
تلك ال��دراس��ات ب��أن االستيطان
اإلن� � �س � ��ان � ��ي ف� � ��ي ال� � �ج � ��زي � ��رة ق��د
ب� � ��دأ م� �ن ��ذ األل� � � ��ف ال � �ث� ��ان� ��ي ق �ب��ل
امل �ي�لاد ،واس�ت�م��ر خ�لال الفترات
التاريخية املختلفة حتى العام
1990م .وت �ع �ت �ب��ر ال� �ج ��زي ��رة من
منظور آث ��اري ،سجال تاريخيا
متكامال ملدة  4آالف عام.
وأض � ��اف ش �ه��اب أن ��ه ب��ال��رغ��م
من النتائج املذهلة التي توصل
إل� �ي� �ه ��ا ال� �ع� �م ��ل األث � � � � ��ري ،إال أن
الجزيرة ال تزال تحتفظ ببعض

ال �غ �م��وض واألس� � � ��رار م �ن �ه��ا :ما
اس � ��م ال� �ج ��زي ��رة خ �ل��ال ال �ف �ت��رات
التاريخية املختلفة؟ وما العالقة
ال� �ت ��ي ت��رب �ط �ه��ا ب �م �م �ل �ك��ة دمل ��ون
التي ورد ذكرها في النصوص
امل�س�م��اري��ة ال��راف��دي��ة؟ وم��ا سبب
ع � ��دم وج � � ��ود م� �ق ��اب ��ر م �ع��اص��رة
للمستوطنات التي كشف عنها
حتى اآلن؟
كما تناول املحاضر في نهاية
ح ��دي� �ث ��ه اس� � ��م ال � �ج� ��زي� ��رة خ�ل�ال
الفترات التاريخية املختلفة من
خ�ل��ال ع� ��رض ل �ب �ع��ض ال��وث��ائ��ق
األثرية والدراسات التاريخية.
أما الدكتورة لوسيا بنديكوفا
ف �ق��ال��ت ان م �ح��اض��رت �ه��ا ت�ش��رح
ع� �ن ��وان ك �ت��اب ل �ل �م��ؤل��ف ه��اري��ت
ك��راف��ورد (دمل ��ون وج�ي��ران�ه��ا في

ال� �خ� �ل� �ي ��ج) .وت� ��رك� ��ز ع �ل ��ى األل� ��ف
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ق.م( .ب � ��داي � ��ة ووس� ��ط
العصر ال �ب��رون��زي) حيث كانت
مستعمرة الخضر املوجودة في
ش�م��ال غ��رب ج��زي��رة فيلكا .كما
تقدم نبذة تاريخية عن الخليج
العربي خالل العصر البرونزي
ع�ن��دم��ا ك��ان��ت دمل ��ون ل�ه��ا مكانة
رائدة في املنطقة .تجرى الحفائر
ف � ��ي م� ��وق� ��ع ال� �خ� �ض ��ر م� �ن ��ذ ع ��ام
 2004ب��واس �ط��ة ال�ب�ع�ث��ة األث��ري��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �س �ل��وف��ان �ي��ة ( .وف��ي
ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ُي� �ق ��ارب امل��وس��م
ال��راب��ع للحفائر على االن�ت�ه��اء )
وه� ��ذا م��وق��ع م �ه��م ي�ح�ت��ل مكانا
مهما على شاطئ ميناء طبيعي
(دوجة سعادة) .وقد كان جاذبا
ألجيال من الباحثني الذين اقروا
بأهميته في القرن املاضي.
وأضافت املحاضرة :تلى ذلك
ث��ان��ي م �س �ت �ع �م��رة ك �ب �ي��رة تمثل
أك�ث��ر ال �ف �ت��رات ت�م�ي��زا ف��ي ت��اري��خ
م� ��وق� ��ع ال � �خ � �ض� ��ر ،وق � � ��د ظ �ه ��رت
خ�لال النصف األول م��ن األلفية
ال �ث ��ان �ي ��ة ق.م .وم � ��ن امل �م �ك ��ن أن
ن �ف �س��ر األط �ل��ال امل ��وج ��ودة على
خليج الخضر باعتبارها بقايا
م��رك��ز ل �ت��وزي��ع ال �ب �ض��ائ��ع حيث
ك��ان��ت ت �خ��زن ال �ب �ض��ائ��ع بشكل
م��ؤق��ت بعد جلبها بالسفن عن
ط��ري��ق البحر  ،قبل حملها إلى
م ��واق ��ع ال �ت �س �ل �ي��م  .ورب� �م ��ا ك��ان
ال �ن ��اس ال��ذي ��ن اس �ت �خ��دم��وا ه��ذا
الشاطئ من التجار أو من الكتبة
الذين يقومون ب��اإلدارة املحلية.
رب� �م ��ا ع � ��اش أول � �ئ ��ك ب �ع �ي��دا ع��ن
ال�ب�ح��ر( ،ح �ي��ث ع�ث��ر ع�ل��ى أط�لال
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ق ��راف ��ة ال �ح��دي �ث��ة
للمسلمني) وإن �م��ا ك��ان بقائهم
إل � ��ى ج ��ان ��ب ال� �ش ��اط ��ئ م ��ن أج��ل
العمل أو اإلقامة املؤقتة.
وأنهت حديثها مبينه أن تلك
ال�ب�ق��اي��ا ب��اإلض��اف��ة إل ��ى األط�ل�ال
املعمارية تعطينا امكانية النظر
إلى ماوراء حجب املاضي لنعلم
أك� �ث ��ر ع� ��ن ال� �ح� �ي ��اة ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
الكويت الحديثة قبل  4000عام
مضت.

