
}اليهودي الحالي{
ل���ل���ك���ات���ب ال���ي���م���ن���ي ع���ل���ي المقري 
 رواي������ة ج���دي���دة عن 

ً
ص�����درت أخ����ي����را

}دار ال��س��اق��ي{ ف��ي ب��ي��روت بعنوان 
}اليهودي الحالي{. ج��اء في كلمة 

الناشر على الغالف:
}ت��ق��ع ال��ف��ت��اة المسلمة فاطمة 
في غرام سالم، الشاب اليهودي، 
ف���ي ب��ي��ئ��ة م��خ��ت��ل��ط��ة ي���ه���ودي���ة - 
إسالمية. كانت تقرأ عليه بعض 
���م���ه اللغة 

ّ
آي������ات ال����ق����رآن وت���ع���ل

مها ه��و اللغة 
ّ
ال��ع��رب��ي��ة، ويعل

العبرية. ولم يلبث العاشقان 
غ���ي���ر مكترثين  م���ض���ي���ا  أن 
المعترضة،  ب�������األص�������وات 
وع��اش��ا س��وّي��ة ف��ي صنعاء 

ح���ي���ث ت���ب���دأ رح��ل��ت��ه��م��ا الطويلة 
ر والصراع القائمين{.

ّ
ة في مواجهة التوت

ّ
والشاق

 فيها الكاتب التاريخي بالمتخّيل، إلى 
ُ
تعيدنا الرواية التي يخلط

أجواء عاصفة عاشتها اليمن خالل القرن السابع عشر بين أتباع 
الديانتين اليهودية واإلس��الم��ي��ة. وتظهر األح���داث ص��راع اآلباء، 

اليهود والمسلمين، في الدين وغرام األبناء في الحب. 

إصدار

تمّدد على السرير وأغمض عينيه، ثم ب��دأت الجلسة. ق��ال الطبيب 
النفساني:

- ارجع بذاكرتك الى الوراء.
- ال استطيع الرجوع أكثر، لو رجعت خطوة سأسقط من على حافة 

 على عتبة الفاتح من العصر الحجري.
ً
التاريخ. إنني االن تحديدا

- أف... إلى هذا الحد أنت متشائم؟
- بالعكس... أنت المتشائم.

- أنا؟!
 ها أنت تتأفف لمجرد أنني لم أحقق رغبتك بالسقوط من 

ً
- طبعا

التاريخ.
- أردتك أن تتوّصل بالتداعي إلى تحديد نقطة ما في ماضيك لعلها 

تدلنا على جوهر مشكلتك الراهنة.
- ليست لي أي مشكلة مع الماضي، مشكلتي مع الحاضر.

... ما مشكلتك مع الحاضر؟
ً
- حسنا

- قلت لك... أشعر أنني ضائع.
- لماذا؟

- ألنني ضائع.
- أين.

- ال أدري وقد أدري وال أدري إنني أدري لعلني في مكان أو المكان أو 
ربما كنت ولم أكن. أهو انبعاجي المفلطح أم هي صيرورة االنا؟ ليس 

في سراويل العبق ما ينبئ عن بقة ذائبة في صفاء.
- أأنت شاعر حداثي؟

-كال.
 أستطيع أن أفهمه؟

ً
 ال تقول شيئا

ً
- لماذا إذا

-إنني ال أتحدث إليك. إنني أتحدث إلى األجيال المقبلة.
؟ كيف تتحدث إلى 

ً
 حداثيا

ً
- كيف هذا وأنت تقول إنك لست شاعرا

األجيال المقبلة وأنت ضائع؟
- األجيال المقبلة ضائعة أكثر مني.

- دع غيرنا يبحث عنها. المهم اآلن هو أن نحاول العثور عليك.
- حاول.

- هل تتذكر اسمك؟
 
ً
 وال فاقد الذاكرة ولست خارجا

ً
 يا دكتور. أنا لست مجنونا

ً
- طبعا

للتو من دائرة المخابرات فكيف أنسى اسمي؟ إسمي يا طويل البقاء 
عبد القوي. هذه إرادة أبي. كانت أمي تريد أن تسميني عبد اللطيف، 

لكن أبي تشبث برأيه. أبي هو سبب عذابي.
- عقدة أوديب... هنا أصل المشكلة.

- ما عالقة أوديب بمشكلتي. أنا لم أقتل أبي آلخذ مكانه ولو كنت 
فعلت ذل��ك لما طلبت منك ال��ع��ون، ب��ل لكانت ال��دول��ة ه��ي التي تكلفت 
 باعتباري مواطن شرف. سبب عذابي 

ً
 وميتا

ً
بإعانتي وإسعادي حيا

 مع اسمي. لماذا ال تشغل عقلك أأعلمك 
ً
يا دكتور أن قدري جاء متوافقا

شغلك؟ أنا مملوك ابن مملوك وأوديب ملك ابن ملك فكيف يمكن ليربوع 
مثلي أن يتجمل بعقدة ملكية؟

- اهدأ يا عبد القوي... ليس في األمر ما يدعو إلى االنفعال. قل لي... 
هل تتذكر اخر مكان كنت فيه؟

- في الجانب األيسر من صدري.
- كنت في قلبك؟!

- كال في قلب قلبي.
. كيف تكون في قلب قلبك إذا كان قلبك نفسه 

ً
- أنت تزيد األمر تعقيدا

في صدرك أنت؟
 في قلب قلبي نحن 

ً
- أنا أحب بالدي فهي في قلبي، وأنا فيها فأنا إذا

متقلبان على بعضنا البعض، لكنها واسفاه ضد مبدأ }السفن آب{.
- كيف؟

- تحبها... ال تحبك.
- عن أي بالد تتحدث؟

- عن بالد }هاء{.
- لكنك من بالدنا.

- نعم... من بالد }هاء{.
- لكن هذا ليس اسم بالدنا!

. أنت ال تعرف.
ً
- بل هو اسمها... وفعلها أيضا

 ال تنفعل. أنا ال أعرف نّورني. هل هذا هو الحرف األول من 
ً
- حسنا

اسم بالدك؟
- كال هو اسمها الكامل. إنه ليس حرف َهجاء بفتح الهاء. هو اسم 
البالد بطولها وعرضها وهو اسم ِهجاء بكسر الهاء، اسم صوت تخيل 

على رغم أال صوت فيها سواه.
- صوت واحد؟!

- وبالعكس.
- كيف؟!

- إم��ا أن تتماشى م��ع األوض����اع فيكون ص��وت��ك }ه���اء{ وه��و صوت 
الحمار. وإما أن تمشي ضد األوضاع فيصبح صوتك }آه{ وهو صوتي 

وصوت أمثالي من الخونة والعمالء.
ل. لو نظرت الى المسألة بتفاؤل لوجدت أن }هاء{ قد  - يا أخي تفاء

تكون نصف ضحكة ونصف ضحكة أفضل من ال شيء.
- نصف الضحكة ال يشتمل على همزة: هذا نصف نهقة... هل أنت 

 يا دكتور؟!
ً
متفائل حقا

 وأرجو أن تتفاءل مثلي.
ً
- طبعا

لت مثلك ألصبح في هذه  - ال يا دكتور، أن��ا متفائل مثلي. لو تفاء
العيادة مواطنان صالحان وفي هذه الحالة من سيعالج من؟ وهل هو 

مكسب تاريخي أن نؤدي نهقة كاملة؟!
أتريد الصراحة؟ الطبيب الباطني أحسن منك. أعتقد أنه متفائل مثلي. 
صحيح أنه تصرف معي مثلما تتصرف الحكومة عندما أمرني بأن أخلع 

مالبسي وأنبطح، لكنه والحق ُيقال لم يطلب مني إال أن أقول: }آه{!
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كتاب

ي���ع���ال���ج ال���م���ؤل���ف ش���ق���ي القضية، 
ال��ع��ل��م ون��ظ��رة المجتمع إل���ى العالم. 
لذلك يعمد إلى صياغة ماهية العلم 
الذي يأمل بتأسيسه في المجتمع من 
ج��ان��ب، وصياغة ماهية النظرة إلى 
العالم التي يملكها المجتمع، وإنشاء 
عالقة هذه النظرة بالعالم، من جانب 
آخ�����ر. ل����ذا ي���ط���رح م��ف��ه��وم }االتساق{ 
ب���اع���ت���ب���اره ال��م��ف��ه��وم ال���ج���وه���ري في 
ال��ن��ظ��رة إل���ى ال��ع��ال��م، ف����إذا ك��ان��ت لكل 
إنسان، أو لكل ثقافة، نظرة إلى العالم، 
ف�����إن ال���س���م���ة األس���اس���ي���ة ال���ت���ي تميز 
ه��ذه ال��ن��ظ��رة ه��ي أن��ه��ا ت��ك��ون متسقة 
م��ع ذات��ه��ا وم��ع العالم ال��واق��ع��ي. وما 
نجاح الحضارة العربية اإلسالمية 
ال��ق��دي��م��ة، ف���ي االن���ت���ش���ار، ف���ي العالم 
القديم، إال بسبب }االتساق{ مع الذات 

ومع العالم.
يقترح أبو زيد اعتماد نموذج من 
ال��ت��راث لتحقيق القضية المطروحة 
)العالقة بين النظرة العربية والعالم(، 
ليتسم ه��ذا ال��ن��م��وذج بثالث سمات: 
، وأن يعتمد 

ً
 علميا

ً
أن يكون نموذجا

م��ف��ه��وم االس���ت���ق���راء االح��ت��م��ال��ي، وأن 
يعتمد عدم الفصل الكامل بين الذات 
وال����م����وض����وع. وأم�����ا ال��ت��ط��ب��ي��ق الذي 
 ،

ً
يقترحه الكاتب باعتباره نموذجا

هو منهج }الفصل- الوصل{ لدى عبد 
القادر الجرجاني، القائم على ثالث 
خ���ط���وات أس���اس���ي���ة، إن���ش���اء القضية 
ال��دي��ن��ي��ة وال��ق��ض��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ك���ل في 
م��ج��ال��ه��ا ب��ش��ك��ل ك���ام���ل، ال��ف��ص��ل بين 
ال��ق��ض��ي��ت��ي��ن ك���ل ف���ي م��ج��ال��ه��ا، إنشاء 
ع��الق��ة راب��ط��ة بين القضيتين، وهي 
عالقة التدرج في القدرة اللغوية، بال 
حدود. فاالعتماد على منهج }الفصل-
ال�����وص�����ل{، إض����اف����ة إل�����ى المساهمة 
اإلي���ج���اب���ي���ة ف����ي ص���ي���اغ���ة النموذج 
العلمي الجديد، ثم العمل على صياغة 
ق���وان���ي���ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ف���ي مستوياتها 
كافة، ذلك كله يفضي في النهاية إلى 
تقديم حل لمشكلة العلوم اإلنسانية، 

.
ً
وتأسيسها مجددا

وجهة نظر

يفيد أبو زيد أنه وبعد حوالي قرن 
ون��ص��ف ال��ق��رن م��ن ب���داي���ات النهضة 
ال���ع���رب���ي���ة ال���ح���دي���ث���ة، ي���م���ك���ن القول 
بحدوث تقدم في بعض المجاالت، 
س���واء على النظم المجتمعية، أو 
الفنون واآلداب، أو البنية التحتية 
والنظم الخدمية، لكن بقي مجال 
 من 

ً
 ت��ق��ري��ب��ا

ً
واح�����د س��ق��ط ت���م���ام���ا

خ��ارط��ة ه��ذا التقدم النسبي في 
م���س���ي���رة ال���ن���ه���ض���ة، ه����و العلم. 
ف����ط����وال ت���ل���ك ال����م����دة، ل����م تنتج 
المجتمعات العربية، باستقالل 
 
ً
 علميا

ً
ع����ن ال����غ����رب، اب����ت����ك����ارا

 
ً
 تكنولوجيا

ً
، وال تطبيقا

ً
واحدا

 
ً
، أو حتى منتجا

ً
 ج��دي��دا

ً
عالميا

. فاإلنجازات العلمية 
ً
 جديدا

ً
صناعيا

ال��ع��رب��ي��ة ك��اف��ة، ش��دي��دة المحدودية، 
تمت إما بواسطة علماء مهاجرين في 
الغرب، أو بواسطة استيراد منظومات 
غ��رب��ي��ة بشكل م��ت��ك��ام��ل، أو ح��ت��ى من 
خ���الل ت��وك��ي��الت علمية تكنولوجية 
م���ن دون ال��ح��د األدن�����ى م���ن استيراد 
التكنولوجيا. وفي واقع األمر كل ما 
يعتمد على الفكر العلمي سواء على 
مستوى العلم النظري أو التطبيقي، 
. ونتج 

ً
 كامال

ً
حقق في هذه الفترة فشال

من ذلك إما فشل بعض المؤسسات 
العلمية منذ ال��ب��دء، مثل مؤسسات 
ال���ت���ع���ل���ي���م ف������وق ال���ج���ام���ع���ي ومراكز 
 من 

ً
األبحاث التكنولوجية، أو تفريغا

المضمون، كما في حالة مؤسسات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ج��ام��ع��ي، أو المؤسسات 

التكنولوجية والصناعية.
يضيف المؤلف أنه وعلى التوازي 
 
ً
م��ع ذل���ك أظ��ه��ر ال��ف��رد ال��ع��رب��ي رفضا
 ل��ل��ع��ل��م س������واء ع���ل���ى مستوى 

ً
ك����ام����ال

ال��س��ل��وك ال���خ���اص أو ال���ع���ام، أو على 
مستوى الفرد العادي أو المثقف أو 
حتى المتخصص في العلوم. فالعالم 
في معمله يطبق المنهج العلمي، لكنه 
في إدارة معمله ذاته وعالقاته بزمالئه 

 
ً
أو في حياته الخاصة، يظهر تناقضا
 معه، واألم��ر ذات��ه بالنسبة إلى 

ً
تاما

ال���م���ه���ن���دس وال���ط���ب���ي���ب والسياسي 
والمهني واإلعالمي.

النظرة المعرفية

ي��ؤس��س أب��و زي��د ف��ي القسم األول 
م��ن ك��ت��اب��ه م��ف��ه��وم ال��ن��ظ��رة المعرفية 
العربية وبيان عناصرها األساسية. 
 
ً
س��واء من الناحية النظرية تأسيسا

على مفهوم النظرة العربية إلى العالم 
أو م��ن ال��ن��اح��ي��ة العملية بمقارنتها 
بالتطبيق ال��واق��ع��ي ل��ه��ا وه���و العلم 
العربي في العصر الذهبي للحضارة 
العربية اإلسالمية. ويستنتج الكاتب 
بعد نهاية هذا االستعراض أن مفهوم 
النظرة إلى العالم لم يتشكل بصورة 
كاملة بعد، وأن أثر هذا المفهوم في 
سلوك الفرد والمجتمع هو أثر واضح، 
وإن كانت الكيفية التي يؤثر بها في 
العقل اإلنساني ليست واضحة بعد. 
وف���ي ن��ه��اي��ة ه���ذا ال��ق��س��م ي��ب��ي��ن كيف 
أن توقف العلم العربي ال يرجع إلى 
مجرد أسباب موضوعية علمية، بل 

يعود إلى مشكلة عدم االتساق.
ف�����ي ال���ف���ص���ل ال����ث����ان����ي يعالج 
ال����م����ؤل����ف ال����ع����الق����ة ب���ي���ن النظرة 
إل��ى ال��ع��ال��م والمنهج العلمي من 
المنظور ال��ت��اري��خ��ي. وال��ه��دف من 
ذلك تقديم إثبات تاريخي أن المنهج 
العلمي، ثم العلم كمفهوم ع��ام، هو 
 
ً
مفهوم تطوري تاريخي يتغير تبعا
للنظرة إلى العالم التي تنشئه. وفي 
ال��ف��ص��ل ال��راب��ع يعتمد أب���و زي���د على 
مفهوم االستقراء باعتباره المفهوم 
المركزي ف��ي العلم إلث��ب��ات تاريخية 
ال��ع��ل��م وتبعيته للنظرة إل���ى العالم. 
ف��ي��س��ت��ع��رض م��ف��ه��وم االس���ت���ق���راء في 
كل من الحضارة اليونانية القديمة 
وال�����ح�����ض�����ارة اإلس�����الم�����ي�����ة القديمة 
والحضارة الغربية الحديثة. ويبين 
ال���م���ؤل���ف أن ه����ذا ال��م��ف��ه��وم يختلف 
ب��ش��ك��ل أس���اس���ي ف���ي ك���ل م��ن��ه��ا، وأن 
ه��ذه المفاهيم مجتمعة تختلف عن 
مفهوم االس��ت��ق��راء ف��ي الفكر العلمي 

المعاصر. 
أم��ا الفصل ال��خ��ام��س ف��ي��ف��رده أبو 
زي��د لبيان كيف أث��رت ه��ذه القضية، 
أي تاريخية العلم، في محاوالت الفكر 
العربي اإلس��الم��ي لتحقيق االتساق 
في نظرته إلى العالم. فيحلل في هذا 
الفصل ثالث محاوالت في هذا الفكر 
ح��اول��ت أن تحقق االت��س��اق بين هذه 
النظرة والفكر العلمي الحتمي الذي 
كان قيد التشكل في المراحل األخيرة 
م���ن ال���ح���ض���ارة اإلس���الم���ي���ة العربية. 
 من 

ً
وف��ي الفصل ال��س��ادس، وانطالقا

إثبات تاريخية العلم وأن العلم هو 
ج��زء م��ن نظرتنا إل��ى ال��ع��ال��م، فيقوم 
الكاتب بإثبات التعارض بين النظرة 
العربية إل��ى العالم والعلم الحتمي 
الميكانيكي ال��ح��دي��ث. وي��ج��م��ل هذا 
التعرض في ثالث نقاط أساسية، هي 
الحتمية، ومفهوم القوانين العامة، 
ومشكلة الحرية. ثم يستعرض كيف 
 في 

ً
يؤثر هذا التعرض سيكولوجيا

سلوك الفرد العربي.

الجرجاني

ف����ي ال���ف���ص���ل ال���س���اب���ع يستعرض 
 منهج عبد القادر 

ً
أبو زيد تفصيليا

ال���ج���رج���ان���ي ف����ي م��ع��ال��ج��ت��ه لقضية 
اإلع���ج���از ال��ل��غ��وي ف��ي ال���ق���رآن الكريم 
وإن����ت����اج����ه ل���ن���ظ���ري���ة ال���ن���ظ���م، ويبين 
صاحب الكتاب في هذا االستعراض 
أن ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال���ق���ادر اس��ت��خ��دم في 
معالجة قضيته منهج أسماه منهج 
}ال����ف����ص����ل- ال������وص������ل{. وف������ي الفصل 
 
ً
ال���ث���ام���ن ي���ق���دم ال���م���ؤل���ف استعراضا
 لمحاوالت التأسيس العلمي 

ً
موجزا

ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ف��ك��ر ال��ن��ه��ض��ة العربية 
الحديثة منذ الثلث األول م��ن القرن 
ال���ت���اس���ع ع��ش��ر وح���ت���ى اآلن. ويثبت 
أبو زيد أن تلك المحاوالت لم تنجح، 
إم��ا العتمادها على النظرة الغربية 
ال��ح��دي��ث��ة، وه����و م���ا ي�����ؤدي إل����ى عدم 
االت����س����اق م����ع ال����الوع����ي ال���ع���رب���ي، أو 
الع��ت��م��اده��ا م��ح��اول��ة أس��ل��م��ة العلوم 
وه��و ما ي��ؤدي إل��ى ع��دم االتساق مع 
ال��واق��ع العلمي اإلنساني المعاصر. 
 حتى 

ً
وكان هذا االستعراض ضروريا

يمكن الوقوف على الموقف الحالي 
لقضية التأسيس العلمي من الناحية 

النظرية في فكر النهضة العربية.
أم���ا ف��ي ال��ف��ص��ل ال��ت��اس��ع واألخير 
فيقدم سمير أبو زيد صياغة موجزة 
 ل���م���ف���ه���وم العلم 

ً
 م�����وج�����زا

ً
وت����ح����دي����دا

المعاصر بناء على ما سبق تقديمه 
 في عمل سابق. وقد كان ذلك 

ً
تفصيليا

 ألن معالجة قضية االتساق 
ً
ضروريا

تقتضي وض���وح المفهومين الذين 
س��ت��أس��س ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ق��ض��ي��ة، وهما 
ال��ن��ظ��رة ال��ع��رب��ي��ة إل���ى ال��ع��ال��م والعلم 
المعاصر. وأن مفهوم العلم المعاصر  
س���ب���ق ت���ق���دي���م���ه ت��ف��ص��ي��ل��ي��ا وأصبح 
 ت��ق��دي��م ال���ص���ورة المتكاملة 

ً
م��الئ��م��ا

الموجزة له.

صدر عن }مركز دراسات الوحدة 
العربية{ كتاب }العلم والنظرة 

العربية إلى العالم{ للكاتب الدكتور 
سمير أبو زيد. يتساءل الكاتب عن 

إمكان وجود ما يمكن أن نسميه 
بـ{النظرة العربية إلى العالم{، ثم 

يصوغ اإلشكالية، موضوع الكتاب، 
بأسلوب آخر: العائق الحقيقي، 

لتقبل المجتمعات العربية الحديثة 
والمعاصرة للعلم هو }نظرة هذه 

المجتمعات إلى العالم{. كذلك 
يرى أن وجود هذا العائق يستلزم 

إعادة تأسيس العلم في تلك 
النظرة.

بيروت –  عبدالله أحمد

تشكيل

تح معرض الفنان عبد العزيز 
ُ
افت

آرت����ي ف��ي ص��ال��ة أح��م��د العدواني 
ف����ي ض���اح���ي���ة ع���ب���د ال����ل����ه السالم، 
حضره عدد كبير من الشخصيات 
السياسية والفكرية والفنية، إلى 
جانب جمهور كبير من المهتّمين 

بالشأن التراثي.
يضّم المعرض 30 لوحة فنية 
��خ��دم��ت فيها األل����وان الزيتية 

ُ
اس��ت

وال��م��ائ��ي��ة وال���غ���واش والباستيل 
 
ً
 متنّوعا

ً
 م��زي��ج��ا

ً
ال��زي��ت��ي، م��ش��ك��ال

من الخامات ضمن إطار لوحاته، 
ي��ت��ع��م��ق ب���ال���ت���راث م����ن خ�����الل لغة 
تأثيرية تستمد واقعيتها من ذاكرة 

اإلنسان.
يسعى آرتي إلى إع��ادة صياغة 
ال��م��ش��اه��د وال���ذك���ري���ات الكويتية 
القديمة من خالل لوحاته، فيشّيد 
الشكل العمراني القديم للمباني 
واألس�����واق وال��ب��ي��وت، ال سيما أن 
ه���ذه األش���ك���ال ال��ع��م��ران��ي��ة ل���م تعد 

.
ً
سائدة راهنا

تطوير األدوات 

ي��دأب آرت��ي على تطوير أدواته 
ال��ف��ن��ي��ة م���ن خ����الل رؤى ت��ن��ب��ع من 

مقاييس المدرسة التأثيرية، يمزج 
ب��ي��ن ال���ق���دي���م وال���ح���دي���ث، يمارس 
الرسم بمختلف أشكاله عن طريق 
 مع محتوى 

ً
تكنيك يأتي منسجما

ل��وح��ات��ه. ي��رس��م ب���األل���وان المائية 
والزيتية والباستيل وغيرها من 
المواد التي يراها مناسبة إليصال 

فكرته.
ع��ن محتوى معرضه الخامس 
في مشواره التشكيلي، يقول آرتي: 
}يأتي معرضي استكمااًل لسلسلة 
أعمالي التراثية التي بدأتها عام 
1992 من خالل معرضي األول الذي 
نظمته آن�����ذاك، ال��ت��زم��ت بالحفاظ 
ع���ل���ى ال�����ت�����راث ال���م���ف���ع���م بذكريات 
الماضي الجميل رغبة في إيصال 
مالمح هذا الموروث الضخم إلى 
الجيل الراهن لإلفادة من تجارب 
األجداد واآلباء الذين مخروا عباب 
 وح��ف��روا في 

ً
 وغ��رب��ا

ً
ال��ب��ح��ر ش��رق��ا

 إلنشاء مالمح 
ً
 ونهارا

ً
الصخر ليال

الدولة الحديثة، هدفي التأكيد أن 
الحاضر غرس الماضي{.

ح���ول أه��م��ي��ة ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة من 
الفنون، يؤكد آرتي ضرورة إنشاء 
���ق الموروث 

ّ
م��ت��ح��ف وط���ن���ي ي���وث

 
ً
االجتماعي واإلرث الثقافي، مشيرا

إلى أن هذه المهمة منوطة بوزارة 
اإلعالم والمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، يقول: }أمنيتي 
أن يقتني المتحف ال��وط��ن��ي هذه 
ل 

ّ
النوعية م��ن األع��م��ال ألن��ه��ا تمث

تراث وطن{.

تبادل ثقافي 

يشير آرتي الى ض��رورة تفعيل 
دور المؤسسات الثقافية الكويتية 
 
ً
في دعم الفنانين المحليين، مطالبا
إف���س���اح ال��م��ج��ال أم��ام��ه��م لتقديم 
معارضهم الفنية الفردية في بلدان 
عربية وأجنبية من منطلق التبادل 
ال��ث��ق��اف��ي بينها، ك��ذل��ك ي��وض��ح أن 
ال���م���ع���رض ال����ف����ردي ي��م��ن��ح الفنان 
فرصة المشاركة في ع��دد ال بأس 
به من األعمال ما يساعد في تقديم 

معرض متكامل.
يسعى آرتي إلى تقسيم أعماله 

إلى مجموعات تشترك في وحدة 
ال���م���وض���وع وت���رك���ز ع��ل��ى درج����ات 
ال�����ل�����ون وال���ت���ق���س���ي���م���ات اللونية، 
ويستمد عناوين أعماله من الواقع 
ومن اللهجة الكويتية ومن األسماء 
ال��ت��ال��ي��ة: }ش���وع���ي وق����ت الغروب، 
نقعة حديثة، خوش قعدة، وحجي 

كم الكيلو؟{.

استدعاء الماضي 

ي�����ؤك�����د آرت���������ي أن�������ه يستوحي 
ت��ف��اص��ي��ل أع���م���ال���ه م���ن الذكريات 
الجميلة التي ال ينساها، ويوضح 
: }ل��������م أع��������ش ت����ل����ك ال�����ف�����ت�����رة بكل 
تفاصيلها، إنما استطعت تكوين 
ب��ع��ض ال���ت���ص���ورات ل��ه��ا وإن كان 
والدي يصطحبني أثناء جوالته 
إلى هذه األماكن القديمة واألزقة 
الضيقة واألس���واق التراثية، لكن 
هذه المشاهدات شّكلت في ذاكرتي 
 ال بأس به كنت أستدعيه 

ً
مخزونا

أثناء مرحلة الرسم، الصور حالة 
جديدة{. 

ي����ض����ي����ف آرت��������ي:{اع��������ت��������دت في 
معارضي تقديم لوحات تتضمن 
 م���ن ح��ي��اة دول����ة الكويت 

ً
أن��م��اط��ا

خ����������الل ال�����خ�����م�����س�����ي�����ن�����ات وح����ت����ى 
السبعينات، إذ تميزت هذه الفترة 
ب��ال��ن��ه��ض��ة ال���ع���م���ران���ي���ة وتغيير 
أش��ك��ال ال��م��ب��ان��ي ال���واض���ح، كذلك 
ق���ّدم���ت ل���وح���ات ألش���خ���اص على 
م���ت���ن ال���س���ف���ي���ن���ة، ورس�����وم�����ات في 
أوضاع متباينة للمدينة والساحل 

والبحر{. 
  

 
ً
ي��ن��ف��ي آرت������ي أن ي���ك���ون فنانا
 فحسب ويقول: }ال أنقل 

ً
توثيقيا

الصورة كما هي إنما أسعى إلى 
ت��ق��دي��م إض���اف���ات ج��م��ال��ي��ة ورؤى 
فنية من خالل ضربات متناسقة 
 
ً
م���ن األل������وان ت��م��ن��ح ال��ل��وح��ة بعدا

جماليا يبهر المتلقي ال سيما أن 
الصور الفوتوغرافية آنذاك كانت 
باللونين األبيض واألس��ود، لكن 
تفاصيلها تتضمن حالة جديدة 
ت���خ���ت���ل���ف ع�����ن ال���ت���ف���اص���ي���ل التي 

احتوتها الصورة األصلية{.

مشروع جديد

 
ً
يعلن آرتي أنه سيقّدم مشروعا
 ي��أم��ل ب����أن ي��ن��ال إعجاب 

ً
ج���دي���دا

 أن�����ه سيرسم 
ً
ال���م���ت���ل���ق���ي، م���ب���ي���ن���ا

مجموعة م��ن ال��ل��وح��ات بأحجام 
كبيرة توثق المرحلة الراهنة التي 
 اإلفصاح 

ً
يعيشها البلد، راف��ض��ا

عن تفاصيل المشروع بأكمله. 

لمحة ذاتية

عبد العزيز آرت��ي خريج كلية 
ال��ت��رب��ي��ة األس���اس���ي���ة وع���ض���و في 
الرابطة الدولية للفنون ورابطة 
الحرف اليدوية لقارة آسيا، وفي 

جمعية الصحافيين الكويتية.
ش���ارك ف��ي ع���دد م��ن المعارض 
الفنية المحلية والخارجية منذ 
ال��ع��ام -1980 2008 ف��ي بلغاريا 
وك������وب������ا وروس�������ي�������ا والبحرين 

والسعودية وقطر واإلمارات.
ن�����ال ال���م���ي���دال���ي���ة ال���ذه���ب���ي���ة في 
مه 

ّ
معرض الكاريكاتور الذي ينظ

ال����ن����ادي ال���ع���رب���ي ض��م��ن معرض 
دورة مجلس التعاون الخليجي 
ل���ل���ري���اض���ة ع������ام 1994، وال�������درع 
ال���ذه���ب���ي���ة ع���ل���ى م���س���ت���وى الوطن 
العربي في المعرض السنوي في 
دول��ة اإلم���ارات العربية المتحدة 

.1995

يستعيد الفنان عبد العزيز آرتي 
 
ً
من خالل أعماله التشكيلية أنماطا

من حياة دولة الكويت القديمة، 
يدخل إلى دهاليز األزقة والفرجان 

الضيقة، ويغوص في أعماق البحر 
 مالمح من عبق الماضي. 

ً
راصدا

الفي الشمري

}العلم والنظرة ...{ لسمير أبو زيد...
في أسباب تراجع العرب           

أعماله تمزج بين القديم والمعاصر
أحمد مطرعبد العزيز آرتي يستعيد تراث الحياة الكويتّية 

حديقة اإلنسان

 بالد )هاء(

)تصوير جهاد صالح(شارع فهد السالم

سوق الخضرة


