
الفنانة التشكيلية القطرية عرضت 30 لوحة في قاعة »الفنون«

أمل العاثم... تبحث عن الجاذبية 
في إيحاءات لونية

| كتب مدحت عالم |

تـــعـــّبـــر الـــفـــنـــانـــة الـــقـــطـــريـــة 
ــالـــهـــا  ــــي أعـــمـ أمـــــــل الــــعــــاثــــم فــ
الــتــشــكــيــلــيــة عـــن الــكــثــيــر من 
بــاإلنــســان  املتعلقة  املـــفـــردات 
ــه  ــاتــ ــعــ ــلــ ــطــ ــــف تــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ فـــــــــي مـ
التعبير  ــذا  وهــ وتــحــوالتــهــا، 
يأتي دائمًا في أنساق رمزية، 
تــتــخــذ مــــن خـــالـــهـــا الــفــنــانــة 
رؤيــتــهــا، تــلــك الــتــي تــتــحــاور 
فيها مــع الــخــطــوط واأللــــوان 
ــهــــا  ــتــ ــغــ ــبــ واألشـــــــــــــكـــــــــــــال بــــصــ

التشكيلية.
ــــذي  الــ وفـــــــي مـــعـــرضـــهـــا - 
ــي  ــنــ ــوطــ ــــس الــ ــلـ ــ ــجـ ــ أقـــــــامـــــــه املـ
للثقافة والفنون واآلداب في 
قاعة الفنون في ضاحية عبد 
الــســالــم - عــرجــت الــعــاثــم إلــى 
مضامني محلقة في فضاءات 
ــنــــظــــومــــة  الــــــخــــــيــــــال وفـــــــــــق مــ
تشكيلية تتفاعل مع الحداثة 
ــن الـــتـــكـــثـــيـــف  ــ ــر قـــــــدر مــ ــبــ ــأكــ بــ
ــالــــي فــقــد  ــتــ ــالــ واإليـــــــحـــــــاء، وبــ
- التي تعدت  ظهرت األعمال 
كــبــيــرة  بــــأحــــجــــام  لــــوحــــة   30
ومتوسطة - في أنماط فنية 

مفعمة بالحيوية والحركة.
ــه   واملــــــــــعــــــــــرض أعـــــــطـــــــت لـ
صاحبته عــنــوان »جــاذبــيــة«، 
لـــــلـــــتـــــأكـــــيـــــد عــــــلــــــى الـــــفـــــكـــــرة 
تــدور حولها  التي  الرئيسية 
مختلف األعــمــال، وهــي فكرة 
ــار  ــ ــهـ ــ اســـتـــشـــرفـــتـــهـــا مـــــن اإلبـ
والدهشة، بفضل ما احتوته 
األلـــــــــــــوان مــــــن شــــــراهــــــة عــلــى 
ــات، وتـــنـــوع  ــ ــــوحـ ــلـ ــ ــح الـ ــطــ أســ
ــلــــف الــــــــدرجــــــــات،  ــتــ بـــــــني مــــخــ
وكــذلــك الــتــدرج اللوني الــذي 
ــي الـــخـــطـــوط  ــ ــر جـــلـــيـــًا فــ ــهــ ظــ
ــة  ــ ــــوعـ ــنـ ــ ــتـ ــ والــــــــــفــــــــــضــــــــــاءات املـ

للوحات.
ــة فـــي  ــ ــانــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــى الــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ وتــ
ــونـــي  ــلـ ظـــــل هـــــــذه الــــتــــنــــوع الـ
والــــخــــطــــوط والــــــظــــــال، إلـــى 
الــــــوصــــــول لــــذائــــقــــة املـــتـــلـــقـــي 
ــــال لــغــتــهــا الـــخـــاصـــة  مــــن خــ
ــا الـــتـــجـــريـــديـــة.  ــهـ ــاتـ ــاغـ ــيـ وصـ
واملحافظة على لغة التواصل 
بـــني ريــشــتــهــا الـــتـــي تــخــاطــب 
الــذي  اإلنــســان، واملتلقي  بها 
يــطــمــح إلـــى مــشــاهــدة أعــمــال 

متميزة.
ــى عـــبـــر  ــنــ ــبــ ــتــ والـــــــعـــــــاثـــــــم تــ
أفـــكـــارهـــا الــتــشــكــيــلــيــة هــمــوم 
خال  مــن  وتطلعاتها،  املـــرأة 
االعتناء بتفاصيلها، ورصد 
الغموض  حــاالتــهــا، وتــبــيــان 
فــــــي األلــــــــــــــوان الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة 
والــــــــــــــــزرقــــــــــــــــاء والـــــــــحـــــــــمـــــــــراء 
ــى  والــــبــــنــــيــــة، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــ
ــــوان الــبــيــضــاء والــصــفــراء  األلـ

والسوداء.
ــفــــنــــانــــة - فــي  الــ واهــــتــــمــــت 
مــا اهــتــمــت- بــمــســألــة الــظــال 
ــات  ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ واإلضــــــــــــــــاءة واإلســ
الفنية على واقــع الــحــال، من 
خال لغة تجريدية يتماهى 
ــــزة بــشــكــل الفــــت،  ــرمـ ــ فــيــهــا الـ
ــيـــة مــفــعــمــة  ــنـ مـــــع عــــنــــاصــــر فـ

بالحيوية والحركة.
أعمالها:  عــن  العاثم  وقــالــت 
ــــدارات  »خـــــارج نـــطـــاق الــقــمــر مـ
كـــــونـــــيـــــة مــــــتــــــعــــــددة أحـــــدثـــــت 
ــا لـــعـــواملـــهـــا،  ــانـ ــيـ الــــجــــاذبــــيــــة كـ
تتجاذب  استطالية  شخوص 
ــحــدد كيانها 

ُ
خـــال مــســارات ت

ــيــــة، تــشــكــلــت  بـــمـــجـــمـــوعـــة لــــونــ
ــراب األرض ونــقــاء  ــ ــون تـ لــ مـــن 
ــم  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــب وصــــــــــفــــــــــاء الـ ــ ــشـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــر، حــــكــــايــــة ســــرد  ــحــ ــبــ ورقــــــــة الــ
ــة، حــيــث  ــيــ ــونــ ــكــ لـــلـــجـــاذبـــيـــة الــ
بني  الجمع  ازدواجــيــة  تتجلى 
التفاصيل الشخصية والرموز 
ــــات  ــايـ ــ ــكـ ــ الـــــــعـــــــامـــــــة، ضـــــمـــــن حـ
ــيــــكــــيــــة صــــاغــــت نــمــطــا  درامــــاتــ

معينا لكل من هذه العوالم«.
ــل عـــمـــل هــو  ــ ــت: »كـ ــ ــافـ ــ وأضـ

ــاد  ــ ــعــ ــ ــن األبــ ــ ــ ــر عـ ــبــ ــعــ ــرة تــ ــ ــكــ ــ فــ
ــة بـــني  ــ ــدثــ ــ ــحــ ــ الــــــــروحــــــــيــــــــة، مــ
 
ً
ــــا ــكَّ مـــــداراتـــــهـــــا جـــــــذبـــــــًا... شــ

ومــــــضــــــمــــــونــــــا اجــــتــــمــــاعــــيــــًا 
ــــن خـــال  مـــتـــنـــوعـــًا، يـــظـــهـــر مـ
تــــــــضــــــــاريــــــــس الـــــــعـــــــمـــــــل بــــني 
والتأثيرات  السطوح  ملمس 
ــــرى ذلـــك  ــيـــث نــ املـــخـــتـــلـــفـــة، حـ
متجليا   - بتجاذبه   - الــجــدل 
تــحــت تــأثــيــر كــلــي فــي سياق 
فــنــي يــتــســم بــالــبــســاطــة، من 
تــأثــيــره  عــــن  يـــخـــرج  أن  دون 

الفني العميق«.
وختمت بقولها: »تمركزت 
العناصر العامة للعمل الفني 
حول مركز جاذبية تاريخي، 
بــلــون هــويــة خــاصــة تتخطى 
ــل، مـــمـــا عــكــس  ــمــ ــعــ فــــضــــاء الــ
مجتمعًا أكثر رحابة متجليًا 

في مدار أكبر اتساعًا«.
بالكويت  الفنانة  وأشــادت 
حــاضــنــة اإلبـــــــداع اإلنــســانــي 
ــرة  ــذكـ ــتـ ــا، مـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــجـ ــكــــل تـ بــ
ــت  ــ ــويــ ــ ــكــ ــ ــ إقـــــــامـــــــتـــــــهـــــــا فــــــــــي ال
وتــخــرجــه فــي املــعــهــد العالي 
لــلــفــنــون املـــســـرحـــيـــة، مــؤكــدة 
هذه  من  فنيًا  استفادت  أنها 
اإلقــامــة، وأنــهــا حصلت على 
درجــــــــة الــــبــــكــــالــــوريــــوس فــي 
الــتــربــيــة الــفــنــيــة فـــي جــامــعــة 
أول معارضها  قطر، وأقامت 
ــة فــــي الـــبـــحـــريـــن فــي  الـــخـــاصـ
العام 2000، ومنذ ذلك الحني 
ــا مــحــلــيــًا  ــهــ ــالــ ــمــ ــــت أعــ ــــرضــ ُعــ
العديد  عنها  ونالت  ودوليًا، 

من الجوائز.

ألقى الضوء على مؤلفه الجديد في ندوة »كتاب الشهر« ملكتبة الكويت الوطنية

عبدالله املال: الدستور الكويتي... 
هو منظومة وطنية متكاملة يجب حمايتها

| كتب مدحت عالم |

ــــني  ــ ــفـ ــ ــ ــؤلـ ــ ــ ــاملـ ــ ــ احــــــــــتــــــــــفــــــــــاء بـ
والــــــبــــــاحــــــثــــــني واملــــــــؤرخــــــــني 
ــــني وفــــــــــــي إطـــــــــار  ــيــ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــكــ ــ الــ
فعاليات ندوة »كتاب الشهر« 
اســتــضــافــت مــكــتــبــة الــكــويــت 
مــن  أول  ــاء  ــ ــسـ ــ مـ الــــوطــــنــــيــــة، 
أمس الباحث عبدالله نجيب 
املــا، الــذي ألقى الــضــوء على 
»املوسوعة  الجديد  إصـــداره 
الــنــدوة  وأدار  الـــدســـتـــوريـــة«، 
ــبــــة كـــامـــل  ــتــ ــكــ مـــــديـــــر عــــــــام املــ

العبدالجليل.
وفـــــــــــي تـــــقـــــديـــــمـــــه أوضـــــــــح 
العبدالجليل أن تلك املؤلفات 
ــو  ــفــ ــؤلــ الـــــــتـــــــي يـــــــصـــــــدرهـــــــا مــ
الـــكـــويـــت تــســاهــم فـــي تــعــزيــز 
الــثــقــافــة وصــنــاعــهــا في  دور 
الــكــويــت، وقـــال: »الــيــوم خال 
الطيب، نعلن عن  الجمع  هذا 
كتاب جديد متميز يرفع قدر 
ــأول مــره  الــكــويــت الــثــقــافــي، فــ
الدستورية  املوسوعة  تصدر 
لــدولــة الــكــويــت، بكل مــا فيها 
هــادفــة ومفيدة  مــن مواضيع 
لــــخــــدمــــة جــــمــــيــــع الـــبـــاحـــثـــني 
واملؤلفني وعموم القراء، الذين 
لديهم اهتمام بمسار الحركة 
ــا،  ــهــ ــوراتــ ــطــ الــــدســــتــــوريــــة وتــ
الــدقــيــقــة لنشأة  والــتــفــاصــيــل 
دســـتـــور الــكــويــت، والــقــوانــني 
ـــة  ــقــ ــــاحـــ والــــــتــــــشــــــريــــــعــــــات الـ
واملــكــمــلــة لــــه، ومــــن قــــام على 
ــة  ــبـ ــراقـ عــمــلــيــة الـــتـــشـــريـــع واملـ
فيه«.  التشريعية  واملحاسبة 
وبــــنّي الــعــبــد الــجــلــيــل أن هــذا 
للموسوعة  األول  هــو  الــجــزء 
الــتــشــريــعــيــة وهـــي مـــن إعـــداد 

عبدالله نجيب املا.
وقـــال املـــا: »بــعــد عــمــل دام 
ــبـــحـــث  ســــــت ســــــنــــــوات مــــــن الـ
والغوص في املضابط، وكنوز 
املعلومات  ومــراكــز  الــوثــائــق، 
فــي مــجــلــس األمــــة والــصــحــف 

املــحــلــيــة، ومـــن خـــال لقائي 
بــــشــــخــــصــــيــــات ســـيـــاســـيـــة 
عاصرت تأسيس الدستور، 
ولــــــقــــــائــــــي بـــــمـــــن مــــــارســــــوا 
ــة،  ــيــ ــمــــوقــــراطــ الــــحــــيــــاة الــــديــ
فكرة إصدار  لبلورة  سعيت 
عــمــل يتعلق بــدســتــور دولــة 
ــويــــت، وتـــــاريـــــخ الـــحـــيـــاة  ــكــ الــ
الــبــرملــانــيــة والــديــمــوقــراطــيــة 
ــمــــرت  ــد أثــ ــقــ ــد فــ ــمــ ــه الــــحــ ــ ــلـ ــ ولـ
الجهود عن إنتاج املوسوعة 

الدستورية الكويتية«.
وأكد املا أن الكويت لديها 
ــيـــز، وهــــــو مــن  ــمـ ــتـ ــور مـ دســـــتـــ
أقـــــدم الـــدســـاتـــيـــر فـــي الــوطــن 
الــعــربــي ، مــنــّوهــًا إلـــى أهمية 
املواضيع املتعلقة بالجوانب 
السياسية، والتي تحتاج إلى 
توثيق، خصوصًا أن املصادر 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة املــــوجــــودة في 
االنــتــرنــت قــد يــكــون بعضها 
غــيــر دقــيــق، أو مــدســوس من 
ــــول إلـــــى أهـــــداف  ــــوصـ أجـــــل الـ

مختلفة عن الحقيقة. 
املعلومات  أن  املــا  وكــشــف 
ــا لـــــم تــكــن  ــهـ ــنـ الــــتــــي بــــحــــث عـ

ولكنه  إليها،  الــوصــول  سهلة 
حـــــرص عـــلـــى أن يــمــضــي فــي 
هــــذا املــــشــــوار، إلــــى أن انــتــهــى 
مـــن مـــوســـوعـــة، الـــتـــي تــتــكــون 
ــثـــر 740 صـــفـــحـــه، و27  أكـ مــــن 
موضوعًا مختلفًا، معظم هذه 
املــواضــيــع بنيت على أســاس 
شر في 

ُ
واحــد، البعض منها ن

ــر لم  الــســابــق، والــبــعــض اآلخــ
يــنــشــر، وأنــــه وصـــل إلـــى هــذه 
الــنــتــيــجــة ووضـــــع آلـــيـــة عمل 
عن طريق استشارة مجموعة 
مـــن اإلخــــــــوان، وأيـــضـــًا بحث 
واملكتبة  املجلس،  مكتبة  في 
ــدارات  ــ الــوطــنــيــة، لــيــرى اإلصـ

املتعلقة ببحثه.
وبنّي املا أنه خال الستة 
املقبلة ســيــكــون قد  أســابــيــع 
ــهـــى مــــن إنــــجــــاز الـــجـــزء  ــتـ انـ
الثاني من املوسوعة، والذي 
مختلفة  بمواضيع  يتعلق 
الجزء  أمــا  األول،  الجزء  عن 
الثالث من املوسوعة سيتم 
الـــنـــصـــف األول  إصــــــــداره فــــي 
العام املقبل، وهو متعلق  من 
بــالــنــطــق الــســامــي والــخــطــاب 
ــيــــس  ــة رئــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ األمـــــــــيـــــــــري، وكـ
املجلس، والحضور والغياب، 
موضحًا أن هذا موضوع مهم 
بالنسبة ألداء النواب، وأيضا 

االستجوابات. 
وذكر املا في الندوة أنه أّجل 
من  االستجوابات  عن  الحديث 

الثالث،  الجزء  إلى  الجزء األول 
بعد ما وجــد أنــه قد ال يختلف 
كــثــيــرًا عـــن بــعــض الــكــتــب الــتــي 

تكلمت عنه.
وأضـــــــــــــــــــاف املــــــــــــــــا: »هــــــــــذا 
اإلصـــــــــــدار اعــــتــــبــــره امـــــتـــــدادا 
لعملي السابق الذي قمت به 
والذي هو عبارة عن تصميم 
بــرنــامــج الـــدســـتـــور الــكــويــتــي 
 App store بــبــرنــامــج  ــوارد  ــ الــ
املـــتـــاح بــالــهــواتــف واألجـــهـــزة 
الــذكــيــة، كــمــا أعــتــبــره امــتــدادًا 
لـــكـــافـــة اإلصــــــــــدارات املــتــعــلــقــة 
ــاب 

ّ
بــاملــوضــوع نــفــســه مـــن ُكــت

ــقــــديــــر  ــتــ ــم كــــــامــــــل الــ ــ ــهـ ــ أكـــــــــن لـ
واالحــــتــــرام. وجــــاء اخــتــيــاري 
ــلـــق بـــالـــدســـتـــور  ــتـــعـ لـــعـــمـــل يـ
الـــكـــويـــتـــي إليـــمـــانـــي الــعــمــيــق 
الوطنية،  املـــادة  هــذه  بأهمية 
ــا تـــعـــمـــقـــنـــا فــيــهــا  ــمـ ــلـ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
وجدناها تحمل كل ما يجسد 
الــوالء للوطن العزيز،  معاني 
ونبذ الفتنة وتعزيز التاحم 
الـــوطـــنـــي بــــني أبــــنــــاء الــشــعــب 
والــدفــاع عن  الوفي،  الكويتي 

األرض وكل ما يصون كرامة 
واالهتمام  الكويتي،  اإلنسان 
وتحقيق  وصــحــتــه  بتعليمه 
الــــعــــدل واملــــــســــــاواة وحـــمـــايـــة 
املــال العام، وكــل ما من شأنه 
ضمان حياة أفضل للمواطن 
الكويتي وكل من يعيش على 

أرض الكويت الطاهرة«.
: »وإنــنــي 

ً
واســتــطــرد قـــائـــا

أتشرف بأن أهدى عملي هذا 
لــلــجــيــل الـــحـــاضـــر ولــأجــيــال 
ــيـــعـــرفـــوا مــكــانــة  ــة ، لـ ــادمــ ــقــ الــ
الــدســتــور، ومـــا يتصل بــه أو 
يتفرع عنه من تاريخ برملاني 
ــراطـــي، وتــضــحــيــات  ــوقـ ــمـ وديـ
كـــل إنـــســـان شــريــف دافــــع عن 
ــادئ الــوطــنــيــة والــحــريــة  ــبــ املــ
ــنــــي  ــة بــــحــــســــهــــا الــــوطــ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
األصــيــل، ولــيــعــرفــوا كــذلــك أن 
الدستور الكويتي الذي صدر 
في 11/ 11/ 1962 هو منظومة 
ــة يـــجـــب  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ وطــ
عليها،  واملحافظة  حمايتها 
لتحقيق االستقرار السياسي 

والسلم االجتماعي«.

) تصوير سعد هنداوي( عبد الله املال وكامل العبد الجليل في الندوة  

جانب من الحضور

»املوسوعة الدستورية«

مع فنانات وفنانني كويتيني

أمل العاثم تشرح لوحاتها
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