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«شاعر العرب  »4ينطلق في نوفمبر على مسرح عبد الحسني عبد الرضا

فايز بن دمخ :نفخر باسم األمير سعود بن محمد
أعلن رئيس مجلس إدارة تلفزيون رواس��ي فايز بن دمخ عن إطاق
النسخة الرابعة من برنامج الشعر الجماهيري «شاعر العرب» في
الكويت في نوفمبر المقبل.
وقال بن دمخ خال مؤتمر صحافي إن ال��دورة الرابعة ستكون على
جائزة صاحب السمو األمير سعود بن محمد آل سعود رحمه الله
وأضاف« :تشرفنا أن تحمل الدورة الجديدة اسم سمو األمير سعود
بن محمد آل سعود رحمة الله عليه وهو أحد رواد الشعر والسياسة
واألدب وص��دي��ق ال �م �ل��وك ول�س�ن��ا ه�ن��ا ب �ص��دد ال�ت�ع��ري��ف ب��ه وك��أن�ن��ا
نتحدث عن قامة كبيرة لألجيال الجديدة كي تتعرف عليه .ووجه
الشكر ألسرة األمير سعود على موافقتها ومساندتها للبرنامج.
وأكد أن «شاعر العرب» أكبر برنامج شعري في الوطن العربي بناء
على مشاركة كبار شعراء دول مجلس التعاون الكبار فيه على سبيل
المثال ال الحصر الشعراء محمد الخس ،سعد بن ج��دالن ،ف��اح بن
م �ب��رد ،ج ��زاء ص��ال��ح ،س�ل�ط��ان ال �ه��اج��ري ،ع�ب��د ال�ل��ه ب��ن زوي �ب��ن ،خالد
مدعث الدوسري ،حمد االسعدي ،سعد سلطان المطيري وب��داح بن
محسن السهلي.
كما أش��ار إل��ى أن لجنة تحكيم البرنامج مستمرة ف��ي موقعها في
ال��دورة الرابعة ألنها تضم خبرات هي األفضل وجلس أمامها كبار
شعراء الجزيرة العربية .وتتكون من مطلق بن شاح و فهد الروقي
وع�ل��ي ال�م�س�ع��ودي وزاي ��د آل زاي ��د ال �م��ري م�س�ت��ذك� ً�را ال��راح��ل القدير
سليمان الفليح الذي غيبه الموت وكان أحد االعمدة الرئيسية للجنة
التحكيم في الدورات السابقة.
ح��ول موعد البث ق��ال :البرنامج سينطلق  11نوفمبر المقبل على
مسرح عبد الحسين عبد ال��رض��ا التابع للمجلس الوطني للثقافة
وال�ف�ن��ون واآلداب وأض ��اف :أنتهز الفرصة ألت�ق��دم ب��واف��ر الشكر إلى
وزي ��ر اإلع ��ام ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود وأم �ي��ن ع��ام ال�م�ج�ل��س م.ع�ل��ي
اليوحة واألمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش ومدير
إدارة ال�م�س��رح ص��ال��ح ال�ح�م��ر ع�ل��ى م��واف�ق�ت�ه��م ال�ك��ري�م��ة إلق��ام��ة ه��ذه
الفاعلية الثقافية ال�ه��ام��ة على م�س��رح ال�ف�ن��ان الكبير عبد الحسين
عبد الرضا وقال :هذا التجاوب ليس بمستغرب على الكويت قيادة
وشعبا.
ً
وردا على س��ؤال ح��ول تفاصيل البرنامج ق��ال :ستكون هناك حلقة
ك��ل أس�ب��وع على أن ننتهي ف��ي  30ديسمبر  2016ويقدمه اإلعامي
ع ��ادل ال�ع�ج��ل وال �ف �ن��ان��ة ن�ي��رم�ي��ن م�ح�س��ن الف �ت��ا ال ��ى أن ��ه م��ن ال�م�ق��رر
ً
شاعرا سيتم اختيارهم من قبل اللجنة االستشارية التي
مشاركة 40
سيعلن عنها بعد اكتمال تشكيلها وهي مستقلة عن لجنة التحكيم
الرئيسية ومن قبل لجنة الفرز.
ع��ن س��ر اختيار نيرمين محسن ق��ال :ف��ي ك��ل دورة ك��ان معنا فنانة
مميزة ..واخترنا ه��ذه ال�م��رة الفنانة نيرمين محسن لتكون الوجه
ال�ن�س��ائ��ي ف��ي ال�ت�ق��دي��م ب �ن��اء ع�ل��ى ت��رش�ي��ح ال�م��رك��ز اإلع��ام��ي ال�ت��اب��ع
ً
خصوصا أنها أثبتت نجاحها وجماهيريتها
لمؤسسة رواس��ي ،
وتعاقدنا معها بالفعل.

فايز بن دمخ خالل امل�ؤمتر ال�صحايف

بن دمخ مت��صطا ً اأع�صاء جلنة التحكيم

ك�م��ا أش� ��ار ب��ن دم ��خ ال ��ى أن ت�ل�ف��زي��ون رواس � ��ي ه��و ال �ن��اق��ل ال��رس�م��ي
للبرنامج الفتا الى أنه سيلتقي الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون
اإلع ��ام ��ي ي��وس��ف م�ص�ط�ف��ى ع �ق��ب ش �ه��ر رم� �ض ��ان ل �ب �ح��ث إم�ك��ان�ي��ة
النقل المشترك بين رواس��ي وتلفزيون الكويت مؤكدا على تقديره
واحترامه للتلفزيون الرسمي لدولة الكويت.
حول كيفية المشاركة قال :المشاركة المبدئية ستكون عبر االتصال
الهاتفي حيث يسجل الشاعر قصيدته التي ستصل إلى لجنة الفرز
على أن تختار اللجنة في النهاية  40شاعرا م��ؤك� ً�دا ان المشاركات
مفتوحة من جميع أنحاء الوطن العربي وليس هناك مفاضلة بين
شاعر كبير وآخ��ر مغمور وال بين رج��ل وام��رأة ألن الفيصل للنص
ً
مشيرا إلى أن المتسابقين األربعين سيتم استضافتهم على
وحده..
نفقة القناة.
وبخصوص الجوائز قال رئيس مجلس إدارة «رواسي» :جوائز هذه
ال ��دورة عينية ل�ل�م��راك��ز الخمسة األول ��ى ع �ب��ارة ع��ن خ�م��س س�ي��ارات
ً
صاحب المركز األولى سيحصل على سيف شاعر العرب فضا عن

سيارة قيمتها  500الف ريال سعودي من ثم أصجاب المراكز األربع
ً
األخرى سيحصلون على سيارات أيضا.
كما ذكر أن قرار إيقاف التصويت اتخذ منذ الدورة الثالثة واضاف:
ً
ناجحا وقد يكون ظالما ألنه ينصف من يستحق
قد يكون التصويت
وق��د ينصف م��ن ال يستحق ب�ن��اء على حجم ال��دع��م ال��ذي يحظى به
ً
مدفوعا بقوة
المتسابق من أهله أو قبيلته ل��ذا ف��إن اللقب قد يأتي
ال�م��ال ول�ي��س ب�ن��اء على الموهبة األدب �ي��ة ،ل��ذا ارت��أي�ن��ا أن التصويت
استنزاف مالي فاوقفناه في الدورة الثالثة وكانت تجربة ناجحة.
وردا على ت��واف��ر ال��دع��م المناسب لبرنامج كبير مثل ه��ذا ش��دد بن
دم��خ ع�ل��ى أن��ه ي�ت�ش��رف أن ي�ك��ون ال�ب��رن��ام��ج ن�ت��اج م�ج�ه��ود شخصي
وق��ال «ق�م��ة ال�ن�ج��اح أن أت�ف��وق على ب��رام��ج أخ��رى تقف وراء ه ��ا دول
ً
وبتعاون وسائل إعام تثق في أدائنا وهو األمر األقوى تأثيرا ..كما
أكد أن الكويت هي هوليوود الخليج وأي برنامج يخرج منها يحظى
بمتابعة ال يحلم بها أح��د وال��دل�ي��ل حجم المتابعة للبرنامج على
شبكة اإلنترنت».

(ت�ص�ير علي امل��صى)

سيف الشعر للفائز األول
وخمس سيارات جوائز
اختيار نرمني محسن
للتقديم ..والبث على رواسي
وتلفزيون الكويت

«نفيسة البيضا» رؤية مختلفة
عن القاهرة في حضن الجواري

�صليمان الق�صار

(ت�ص�ير برهان �صالمة)

من حفل الت�قيع

احتفل بإطالق النسخة الثالثة من كتابه في فنون املطبخ الكويتي

سليمان القصار :الطبخ حقق لي شهرة
أكبر من الغناء
أق��ام��ت دار ومكتبة «ذات الساسل»
حفل توقيع الجزء الثالث من كتاب
ال �ف �ن��ان س �ل �ي �م��ان ال �ق �ص ��ار ب �ع �ن��وان
«مطبخ القصار» تزامنا م��ع افتتاح
فرع المكتبة الجديد في الشويخ.
الكتاب صدر في طبعة أنيقة وفخمة
ويحتوى على العديد من الوصفات
التي تمتاز بالنكهة الرائعة والطعم
اللذيذين.
وخ��ال حفل التوقيع رح��ب القصار
ب��ال�ح�ض��ور وش�ك��ر «ذات ال�س��اس��ل»

الق�صار مع هبة املن�ص�ر

ع� �ل ��ى ج� �ه ��وده ��ا ف� ��ي ن� �ش ��ر ال �ث �ق��اف��ة
وااله �ت �م��ام ب�ف�ن��ون ال�ط�ب��خ الكويتي.
ك �م��ا أش � ��ار ال� ��ى ن �ج��اح ت �ج��رب �ت��ه في
برنامجه التلفزيوني الشهير «نكهه
وب � �ه� ��ار» ،واس �ت �ض��اف �ت��ه ك��وك �ب��ة م��ن
ال �ش �خ �ص �ي��ات ال � �ب� ��ارزة ،ح �ي��ث ي�ق��وم
بتحضير ال �م��أك��والت ع�ل��ى طريقته
ال �خ��اص��ة م ��ع ال �م �ق��ادي��ر وال �ن �ك �ه��ات
والبهارات.
وأض � � ��اف ال� �ق� �ص ��ار :أض� �ف ��ت ال �ع��دي��د
من النكهات الجديدة غير التراثية،

ف �ن �ح��ن ف� ��ي ال �خ �ل �ي ��ج ن �ع �ت �م��د ط ��ول
عمرنا على البهارات التي تأتي من
الهند ،وأفريقيا ولكن لحظة الطبخ
نقوم بتحويلها الى الطابع المحلي
الخاص بنا .وفي هذا الكتاب حاولت
ادخ� � ��ال أك � ��ات م ��ن ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة،
واألج� � �ن� � �ب� � �ي � ��ة ،وراع � � �ي � � ��ت ان ت� �ك ��ون
الوصفات جدا مبسطة وسهلة.
ردا على سؤال ما الذي حقق له شهره
أك�ث��ر ال�غ�ن��اء أو الطبخ ق��ال القصار:
ال �غ �ن��اء ك� ��ان م� �ش ��وارا ط ��وي ��ا ،وذاع

صيتي ولكن ك��ان شهرتي محدودة
بين البيوت ،وك��ان القصار معروفا
ب�س�ب��ب األع � ��راس وال �م �ن��اس �ب��ات .أم��ا
ال �ط �ب��خ ف �س��اه��م ف ��ي ت �ك��وي��ن ق��اع��دة
ج �م��اه �ي��ري��ة ك �ب �ي��رة ش �م �ل��ت ال��رج��ال
وال � �ش � �ب ��اب ول � ��م ت �ق �ت �ص��ر ع� �ل ��ى ف�ئ��ه
معينة ،وأدخلني في كل بيت ،وعزز
استقطابي فشمل الصغير والكبير
من متابعي البرنامج.
وع� � �م � ��ا اذا خ � �ي� ��ر ف � ��ي اخ � �ت � �ي� ��ار أي
مطبخ غير الكويتي ،أج ��اب :ف��ي كل
م�ط�ب��خ ه �ن��اك ش ��يء ي �م �ي��زه وي �ع��رف
ب� ��ه ف �ع �ل��ى س �ب �ي��ل ال� �م� �ث ��ال ال �م �ط �ب��خ
ال �ل �ب �ن��ان��ي ي� �ع ��رف ب��ال �م �ق �ب��ات ،أم��ا
المطبخ السوري يعرف بالمحاشي
وال�ك�ب��ب ،وال�م�ط�ب��خ ال�ك��وي�ت��ي يعرف
بالمجابيس ،أم��ا أص�ن��اف الشوربة
فموجودة في العراق وايران.
م��ن جانبها ع�ب��رت م��دي��رة التسويق
في ذات الساسل هبة المنصور عن
سعادتها باطاق الكتاب ،وأن��ه جاء
تزامنا مع قدوم شهر رمضان الكريم
ح �ت��ى ي �ك��ون ف��رص��ة ل ��رب ��ات ال�ب�ي��وت
ف��ي م�ع��رف��ة م��ا ه��و ال�ج��دي��د ف��ي عالم
الطبخ.
وي� � �ح� � �ت � ��وي ال� � �ك� � �ت � ��اب ع� � �ل � ��ى ص � ��ور
ف��وت��وغ��راف�ي��ة م�ل��ون��ة ع��ال�ي��ة ال �ج��ودة
خ � ��اص � ��ة ب � �ك� ��ل وص � � �ف� � ��ة ،م� � ��ع ت� �ن ��وع
ال��وص�ف��ات وب�س��اط��ة ال�م�ق��ادي��ر حتى
ي �م �ك��ن ل �ك��ل س� �ي ��دة ت �ح �ض �ي��ره��ا ف��ي
المنزل.

* رانيا مسعود
ً
اختار الكاتب العنوان مبسطا كما يجري على ألسنة
العامة م��ن تركيب ،فلم يضف ف��ي نهاية االس��م الهمزة
ً
وربما لم يشكل كلمة َن ِف َ
مستخدما االس��م ال��دارج
يسة
المخفف :نفيسة البيضا .وهو ما يشير إلى استخدام
الشخصية في الحديث بتاريخية الرواية.
ال �غ��اف ي�ح�م��ل ال �ص��ورة ال�ن�م�ط�ي��ة ال �ت��ي ت �ع��ادل معنى
ال �ع �ن��وان ب �ب �ي��اض وج ��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة وال �ح �ل��ي وال��زي �ن��ة
التي ترتديها .والخلفية المزدانة بالوردات وهي تتكئ
على قطعة من األثاث ذات الطابع الفارسي أو اإليراني
المنتشر في هذا العصر .افتتح الكاتب الرواية بمقولة
شكسبير حيث رب��ط فيها بين ال�ن��ار وال��ذه��ب وال�م��رأة
والرجل وكلها كلمات تختزل من ورائها معاني كثيرة
وتتيح لك تخيل المفتتح المرتبط بهذه القضايا التي
سوف يطرحها الكاتب .ثم انتقل إلى الحديث المباشر
عن بطلة ال��رواي��ة «م��اري» الجارية روسية األص��ل التي
بيعت ف��ي س��وق النخاسة واش�ت��رت�ه��ا م�ه��رة لتقديمها
أحداث
إلى السنجق علي بك الكبير .القصة تطوافة في
ٍ
تربطنا باألثر المتبقي لتلك السيدة ال��ذي نجده على
مقربةٍ من منازلنا في الحي الشعبي بجوار باب زويلة.
والشخصيات واضحة األثر في النص الروائي تعبر بنا
من مجرد تاريخية األحداث إلى التعمق في ذاتية الحس
اإلنساني لكل جارية وقعت في األسر وبيعت في أسواق
النخاسة .كلمات جدتها ووالدتها تدقان كالجرس في
أذنيها من آن إلى آخر حين تتنزه بين جنبات القصر أو
اطاع عالي
المنزل الجديد للسيد .ويبدو الكاتب على
ٍ
اإلح �س��اس ب��ال�ق��ارئ حين ي�ق��دم ل��ه وج�ب��ات��ه التاريخية
التي اغترفها من معين الجبرتي ونجيب توفيق وجمال
الغيطاني ،فيصف له بغير مباشرة ويملي عليه األلفاظ
المستخدمة في ذلك الوقت وكذا األناشيد والمناسبات
المختلفة ويضفرها مع األحداث.
إع ��داد األم وال �ج��دة وال ��دة األم البنتيهما ج �س� ًّ
�دي��ا كي
ً
تصبح أسيرة وجارية يتضح من همسات األم والجدة
من آن آلخ��ر إل��ى الفتاة .فبين تحذيرات األم وتعليقات
ال� �ج ��دة وت �ع �ل �ي �م��ات �ه��ا ل �ل �ف �ت��اة ب�ك�ي�ف�ي��ة إدارة ح�س�ن�ه��ا
واستغال جسدها ،نجد الفتاة تتأرجح بين رأييهما.
الجاريات تنتزعنهن أيادي البانات يجلين أجسادهن
ُ
�داد ك �ع��رائ��س ت �س��اق ك�م�ح�ظ�ي��ات إلرض� ��اء ال �س��ادة.
ب ��إع � ٍ
ي�ت�ح�ل�ل��ن م ��ن ال ��وس ��خ وم� ��ن األص � ��ل وال �ج �ن��س واالس� ��م
والماضي أمام الجميع ،ويحفظن كل ذلك في سرائرهن
ليؤدين أدواره��ن باألجساد في إرض��اء رغبات السادة.
ً
قديما
هكذا المشاهد التي أرتنا مهرة والبانة وماري ً
باسمها الجديد الذي اكتست به أمام مرآتها عارية من
ماضيها إال م��ن ب�ي��اض وج�م��ال ال�ج�س��د .وت�ل�ق��ي إليها
ُ
بحكمتها :التاريخ يا نفيسة ما هو إال حاصل احتيال
األح�ي��اء على األم ��وات .لتستكمل نفيسة « -م ��اري» في
مجموعة الوصايا التي مازالت تقدمها لها
السابق –
ُ َّ َّ
يحفنها من الجدة واألم إلى تلك ال� مهرة.
النساء الاتي
ُ
ُ
بأسماء دون
الكاتب ينتقل بين مشاهده التي يعنونها
ٍ
ً
أن يضع لها أرق��ام��ا أو حتى يقسم روايته إل��ى فصول،
وه��و م��ا ي�خ��رج بنا م��ن تقليدية التقديم إل��ى اللوحية
ال �ت��ي ت�ق�ت�ط��ع ال �م �ش �ه��د ت �ل��و ال �م �ش �ه��د ف ��ي ح��رف �ي��ة أداء
مصوري الفوتوغرافيا السينيمائية.
ُ
يفوت الكاتب اإلشارة من حين إلى آخر إلى طبيعة
وال
ال�ب��اد ال�ت��ي أت��ت منها ت�ل��ك ال�ج��اري��ة ح�ي��ن ي�ت�ح��دث عن
ذك��ري��ات�ه��ا ف��ي ال�م��راع��ي وح��دي��ث ال�ش�ب��اب وم�غ��ازالت�ه��م،

وكذا أشجار البلوط ،والجوز .وحين يتحدث عن موقف
وقوعها كسبية م��ن السبايا حين أح��اط��ت بها الذئاب
بين المراعي وفي أحضان الجبال.
روي � ً�دا روي � ً�دا ُ
ُ
وتلتحم
تفقد ال�ج��اري��ة اسمها الحقيقي
ُ
ب ��االس ��م ال �ج��دي��د ف �ن �ك��اد ن�ن�س��ى االس� ��م ال ��روس ��ي ال ��ذي
أطلق عليها حتى نظنها ص��ارت نفيسة بالكلية .لكن
ً
كثيرا يستعيد بنا األح��داث حيث كانت ابنة
شرودها
ذلك األب الذي ضحى بها لتباع كجارية يعبث بجسدها
ال �ن �خ��اس��ون .ه �ن��اك ح�ي��ث ال �م��روج ًوال �غ��اب��ات واألك ��واخ
والنساء الائي تظهر أمامهن عارية بعد ظهورها أمام
والدتها .عرفت الفتاة أنوثتها من أعين المتفحصين
ل �م��ام��ح ج �س��ده��ا ال �م �ت��وه �ج��ة ب��ال �ن �ش��وة ال �م �م �ت��زج��ة
ُ
ب��اش�ت�ه��ائ��ه .ت�ن�ت�ق��ل ال �ج��اري��ة م��ن واح ��د إل ��ى آخ ��ر حتى
تستقر ف��ي بيت علي ب��ك الكبير ال��ذي ك��ان يعمل تحت
يده محمد بك أبو الدهب .تتوالى أحداث الرواية حتى
وف��اة نفيسة التي يكتب عنها الجبرتي ويصر البلكي
ًّ
حرفيا في كتابته عن آثارها التي
على استعارة كلماته
خلفتها وع��ن زيجتها م��ن م��راد ب��ك بعد حياتها التي
أمضتها مع علي بك الكبير إلى أن حانت وفاته.
ال ��رواي ��ة م �ش �ح��وذة ب ��أح ��داث ت�ح�م��ل ط �م��وح ال �ج��اري��ات
وتطلعهن وكيفية وصولهن باألجساد إلى مطامعهن
ونيلهن من أسيادهن والمكائد التي يحيكنها.
المعجم ال��ذي ينحت ب��ه الكاتب منحوتاته التاريخية
في المشاهد هو معجم رخيم ق��وي .ال يتجلى فقط في
ً
توظيفا ً
جيدا
استخدامه لأللفاظ التاريخية وتوظيفها
ب�م��ا ال ي�ج�ع�ل�ه��ا م�س�ت��وح�ش��ة ل �ل �ق��ارئ ،ب��ل ف� ً�ي توظيف
التراكيب بما ُيضفي على الجو النصي روعة في إتقان
األداء السردي .تأملوا معي هذه الفقرة :ص� 42
الوصف في نص البلكي له مرجعيته التاريخية التي
يجمع لها من اآلثار والنفائس ما يضفي على المشهد
المرسوم روح��ه ذاتية الطابع المتفرد .فها هو يصف
السجاد والرخام والقاشاني واألث��اث الذي يغلب عليه
الطابع الفارسي اإليراني المعروف.
ال �ح��وار ال ��ذي يستخدمه ال�ب�ل�ك��ي ه��و األن �س��ب ألح��داث
النص .الجمل القصيرة التي تختفي من خلفها الرغبات
والشهوات بين نفيسة والرجال ما يجعل القارئ يتخيل
المشهد بحواره القصير وإيماءات تحدث بين الجارية
والسيد.
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