يأتي..

سارة العليوي :منع رواياتي
في السعودية بسبب الجرأة

مئوية كلية الفنون..
تاريخ أصيل

اإلثينـن  3نوفمبـر

إديث بياف ...الغناء
حتى الموت

األربعاء  5نوفمبر

الثالثاء  4نوفمبـر

« الحرية هي صمت القوانين»
( توماس هوبس  -فيلسوف بريطاني)
culture@awan.com

ّ ُ
عامر الزهير :الشخصيات التي صورتها أدانت نفسها بنفسها...

الثقافة
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في عرض خاص ل ـ « عندما تكلم الشعب» فمنعته الرقابة

ما خلف كواليس االنتخابات..
يستعرض الفيلم لقطات من
االن��ت��خ��اب��ات الكويتية وم��ا يدور
ف���ي م���ق���رات ال��م��رش��ح��ي��ن كاشفا
ب��ع��ض ال��م��م��ارس��ات وم����ا ترتب
عليها وراص���دا ردود الفعل عند
ال��ن��اخ��ب��ي��ن ،ووض����ح ال��زه��ي��ر أنه
أراد م��ن ه��ذا الفيلم أن ينبه إلى
م���م���ارس���ات ب��ع��ض ق�����ادة العمل
السياسي في البلد ،لما لدورهم
م����ن أه���م���ي���ة ف����ي إص�������دار بعض
ال��ق��رارات المؤثرة في البلد قائال
«:ه��ؤالء يمثلون نسبة كبيرة من
ط��اق��م سفينتنا ال���ذي���ن ي��دي��رون
دفتها في بحر األزمات السياسية
المتتالية ،وإن ل��م يكونوا أكفاء،
ن���زه���اء ،وم��ص��ل��ح��ي��ن حقيقيين،
فإن مصيرنا جميعا هو الغرق ال
محالة».
وب���يّ���ن أن���ه ق��ص��د ع���رض هذا
الفيلم ف��ي فترة كانت البلد فيها
م��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ان���ت���خ���اب���ات نيابية
وي���ض���ي���ف« :ف���ق���د ت��ك��ال��ب��ت ق��وى
ال���ف���س���اد ل��ل��س��ي��ط��رة ع���ل���ى بيت
ال��ش��ع��ب .وم����ن خ��ل�ال متابعتي
ب����ال����ك����ام����ي����را اف����ت����ت����اح م����ق����رات
المرشحين وندواتهم ،باإلضافة
إل��ى أنشطة أخ��رى ق��ام بها بعض
النشطاء السياسيين من الشباب
وغ����ي����ره����م ،ف���ق���د ت��ج��م��ع��ت ل���دي

(تصوير :عبدالرحمن الفضلي)

من اليمين أمل الغانم وعلي الجالوي وعلي الديري ود.سعد البازعي ومحمد علي فرحات

ح��ص��ي��ل��ة م���ن ال���م���ادة المصورة
ت��ق��در ب��أك��ث��ر م���ن س��ت��ي��ن ساعة.
ك��ان ع��ل��يّ إع���ادة مشاهدتها كلها
الستخالص أهم ما فيها من آراء
ورؤى ،ثم أقوم بعد ذلك بترتيبها
ووض��ع تعليقي عليها لكي تصل
ال��ى المُشاهد ف��ي سياق وثائقي
سلس ،القصد منه تبيان الحقيقة
له كما رأيتها ،ما أمكنني ذلك».

آراء متباينة
وأ ث��������ار ا ل���ف���ي���ل���م التسجيلي
ال��ن��ق��اش ب��ي��ن اإلع���ج���اب والنقد
والتساؤالت التي أثرت الجلسة،
وبسبب ال��وق��ت ال���ذي مضى في
ع��رض الفيلم ل��م يتبق للمناقشة
ق����در ك���اف���ي ل�لاس��ت��م��اع إل����ى كل
ال���م���داخ�ل�ات وال�����رد عليها.وقد
تمحورت المداخالت ح��ول مدى
أهمية «حيادية» العرض في الفيلم
الوثائقي أو التسجيلي ،إذ علق
د.الرميحي بأن الجزء األول من
الثالثية كان أكثر تقنية وحيادية
ب���رأي���ه ،وك����ان ي��ف��ض��ل استبعاد
بعض اللقطات لما فيها من إخالل
لمفهوم الديموقراطية ولوجوب
الموازنة في طرح وجهات النظر،
دون توضيح ال��م��وق��ف المسبق
لتصوير الفيلم وإنتاجه.
وبين الزهير وجهة نظره في
أن «حيادية الفيلم ،أو موضوعيته
تظل دائ��م��ا مسألة نسبية ترجع

بوستر الفيلم

المخرج عامر الزهير

إلى صاحب الفيلم كيفية تحقيقها
وت��خ��ت��ل��ف آراء ال��م��ش��اه��دي��ن في
تقييمها .فالفيلم الوثائقي ،أيّا كان
نوعه ،هو وسيلة يختارها مخرج
العمل للتعبير عن مكنون نفسه،
م��ث��ل��ه ف���ي ذل����ك م��ث��ل ال���ك���ات���ب أو
الفنان التشكيلي أو الموسيقي،
ف��إم��ا أن نعجب بتلك ال��م��ق��ال��ة أو
اللوحة أو المقطوعة ،أو الفيلم،
وإم������ا ال» ،واس���ت���ش���ه���د ال��زه��ي��ر
ب��ال��ف��ي��ل��م ال��وث��ائ��ق��ي «فهرنهايت
 »11/9لمخرجه األميركي مايكل
م���ور ال����ذي ح���از ج��ائ��زة السعفة

ال���ذه���ب���ي���ة م����ن م���ه���رج���ان «ك�����ان»
السينمائي العام  ،2004مبينا أن
«ال��ف��ي��ل��م ك���ان م��ن��ح��ازا ،وب��ش��دة،
ضد اإلدارة األميركية والرئيس
األم��ي��رك��ي وح��رب��ه على اإلره���اب
ب���ط���ري���ق���ة واض�����ح�����ة ،ص��ري��ح��ة
ومباشرة».

تأثير الفيلم في المشاهدين
وأض��������اف« :ب���ع���د ال���ع���روض
الخاصة للجزء الثاني من «عندما
ت��ك��ل��م ال��ش��ع��ب» ،ك���ان الكثيرون

يأتون إلي ليخبروني ،والدهشة
ف��ي ع��ي��ون��ه��م ،ب��أن��ه��م ل��م يدركوا
أن كل تلك األح���داث  -يقصدون
األح���داث ال��ت��ي ظ��ه��رت ف��ي الفيلم
كجلسة  15م���اي���و 2006الشهيرة
التي أسقط فيها الشعب الحكومة
وم��ا تال ذل��ك من أح��داث أدت إلى
حل البرلمان -قد وقعت فعال في
الكويت مع أنهم كانوا موجودين
ف��ي ال��ب�لاد حينها .سماعي لذلك
جعلني أزداد حرصا على توّخي
الحقيقة وإظ��ه��اره��ا للناس دون
رتوش ،ولكن بتصرف في المادة

يحفظ مصداقيتها ويجعلها سهلة
للفهم».
وب��ع��د م��داخ�لات ف��ي اقتناص
ب����ع����ض ال����ل����ق����ط����ات وت����ك����راره����ا
وع��رض��ه��ا ،أج����اب ال��زه��ي��ر« :لم
ي��ك��ن ق��ص��دي ال��ت��جّ ��ن��ي ع��ل��ى أحد
مطلقا ،كما أن تلك الشخصيات قد
دان��ت نفسها بنفسها ،طبعا دون
قصد منهم ،وأن دوري لم يتعد
ك��ون��ي ك��ن��ت م��وج��ودا بكاميرتي
ال��ت��ي رص���دت تخبطهم وضعف
حججهم».
ك����م����ا أج����������اب ال�����زه�����ي�����ر ع��ن
ال�����ت�����س�����اؤالت ال�������دائ�������رة ح����ول
ال���م���وس���ي���ق���ى ال��م��س��ت��خ��دم��ة في
الفيلم وم���دى مساندتها الفكرة
ال�����م�����ط�����روح�����ة ف������ي ال���م���ش���اه���د
ال��م��ع��روض��ة ،إض��اف��ة إل���ى كيفية
ال��ت��ق��اط ب��ع��ض ال��ل��ق��ط��ات ببعض
األساليب والحيل البسيطة.
ال���ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن ال���ج���زء
األول م����ن ال���ث�ل�اث���ي���ة ت����م منعه
ف���ي إدارة ال��م��ص��ن��ف��ات ب�����وزارة
اإلع�لام وك��ان موضوعه «حقوق
ال��م��رأة السياسية» منذ بدايتها،
ك��م��ا أن ال��ج��زء ال��ث��ان��ي منها حاز
«ال��ج��ائ��زة األول�����ى» ف��ي مسابقة
األف��ل�ام ال��وث��ائ��ق��ي��ة م��ن مهرجان
الخليج السينمائي في دبي للعام
 ،2008وسيتم نشر ل��ق��اء مطول
ت��م إج����راؤه م��ع ال��م��خ��رج الزهير
حول وضع السينما في المشهد
الثقافي في الكويت قريبًا.

االستعداد النطالق «األسبوع
الثقافي الكويتي» الرابع في األردن

إعالن نتائج المسابقة اإلبداعية األولى
لدارة المشرق للفكر والثقافة للعام 2008

عمّان -كونا  :تبدأ ف��ي العاشر م��ن الشهر
ال��ج��اري ف��ع��ال��ي��ات األس��ب��وع ال��ث��ق��اف��ي الكويتي
ف��ي ع��م��ان ت��ح��ت رع��اي��ة وح��ض��ور الملكة رانيا
العبدالله وبمشاركة ع��دد من ال���وزراء والنواب
واالك��ادي��م��ي��ي��ن وف��ع��ال��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة ف���ي ك���ل من
الكويت واألردن.
وت��وقّ��ع سفير دول���ة ال��ك��وي��ت ل���دى المملكة
األردنية الهاشمية الشيخ فيصل الحمود المالك
ال��ص��ب��اح ،ف��ي تصريح لوكالة االن��ب��اء الكويتية
(كونا) ،حضورا مميزا لهذا العام من المواطنين
األردنيين والطلبة والرعايا الكويتيين في األردن
وذلك للتميز الذي أ ُدخل على األسبوع الثقافي.
وأش��اد الشيخ فيصل بالدور الكبير للمكتب
الثقافي الكويتي برئاسة األستاذ الدكتور حمد
الدعيج ال��ذي يبذل وفريقه جهودا وتحضيرات
ك��ب��ي��رة ل��ه��ذا األس���ب���وع ال��ث��ق��اف��ي .وأوض�����ح أن
األس��ب��وع الثقافي الكويتي في األردن يتضمن
أنشطة متنوعة بمشاركة نخبة م��ن الفعاليات
ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة وم��ح��اض��رات
اقتصادية وتاريخية وأنشطة للفنون الشعبية
لكال البلدين الشقيقين.
ي��ذك��ر أن األس��ب��وع ال��ث��ق��اف��ي ال��ك��وي��ت��ي الذي
س��ي��ن��ط��ل��ق ي����وم ال���ع���اش���ر م���ن ال��ش��ه��ر ال���ج���اري
وي��س��ت��م��ر ح��ت��ى ال��ث��ال��ث ع��ش��ر يعتبر األسبوع
ال��راب��ع ف��ي المملكة األردن��ي��ة الهاشمية ويقام
ف��ي عمان ويشمل ع��ددا م��ن محافظات المملكة
األردنية الهاشمية .وستنطلق فعاليات األسبوع
الثقافي الكويتي من الجامعة األردنية بعدد من

«أوان» ـ عمّان :أعلنت السيدة
زه���ري���ة ال���ص���ع���وب رئ��ي��س��ة دارة
ال��م��ش��رق للفكر وال��ث��ق��اف��ة ،نتائج
ال��م��س��اب��ق��ة اإلب���داع���ي���ة ف���ي حقلي
ال��ق��ص��ة ال��ق��ص��ي��رة وال���ش���ع���ر في
دورتها األولى للعام  ،2008بعد أن
اعتمدت النتائج بشكل رسمي بعد
االج��ت��م��اع ال��ع��ام ل��ل��ج��ان المحكمة
واألمانة العامة للجائزة .وقد كانت
النتائج على الشكل التالي:
حقل القصة القصيرة :الجائزة
األول�������ى ل��ق��ص��ة «ان����ت����ح����ار» بقلم
نوشين حسين الكيالني .الجائزة
ال��ث��ان��ي��ة لقصة «ح��ن��ان» بقلم علي
محمد حامد الخرشة .أما الجائزة
الثالثة فكانت مناصفة بين قصة
«ش��م��س» بقلم «س��ن��اء محمد خير»
محمود صويلح ،وقصة «صحو»
ب���ق���ل���م ه������دى ي����وس����ف س��ل��ي��م��ان
الجرادات.أمّا في حقل الشّ عر ،فقد
حُ جبت الجائزة األول���ى ،ف��ي حين
ن��ال��ت قصيدة «ع��ي��د م��ي�لاد حزين»
لصفوان يوسف قديسات الجائزة
ال��ث��ان��ي��ة ،ف���ي ح��ي��ن ن��ال��ت قصيدة
«أنشودة أردنية» الجائزة الثالثة.
ويذكر أنّ هذه الجائزة ستكون
دوري����ة س��ن��وي��ة ب��دع��م م��ن وزارة
الثقافة ف��ي خطتها الشاملة لدعم

فيصل الحمود

الكلمات باالضافة إل��ى ع��رض فيلم وثائقي عن
تطور العالقات األردنية -الكويتية لمدة خمس
عشرة دقيقة ،فيما تشارك وألول مرة الشركات
االس��ت��ث��م��اري��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف���ي األردن
ومؤسسات كويتية أخرى قدمت من الكويت.
وأش�������ار ال���ش���ي���خ ف��ي��ص��ل ال���ح���م���ود إل�����ى أن
األسبوع الثقافي يشمل ع��ددا من المحاضرات
ذات االهتمام المشترك السيما ما يتعلق منها
بالتعليم والمعرفة وتطور العالقات بين البلدين
والتطورات االقتصادية العالمية ،باإلضافة إلى
دور دولة الكويت في الحضارة والتاريخ.

األق��ل�ام األردن���ي���ة ال��شّ ��اب��ة ،وفتح
الباب أمام انطالقها .وقد صرّحت
السيدة زهرية الصعوب بأنّ حفل
ت���وزي���ع ال���ج���وائ���ز ب��ش��ك��ل رسمي
س��ي��ك��ون ف��ي ال��ق��ري��ب ت��ح��ت رعاية
وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة ال��س��ي��دة نانسي
باكير مؤكدة أنّ ال��دارة تسعى إلى
أن يكون هذا الحفل منبرا ً للمبدعين
الفائزين ،للتعريف بهم ،وتقديمهم
للمشهد اإلب���داع���ي األردن�����ي آملة
دع���م���ه���م م����ن ق���ب���ل ال���م���ؤس���س���ات
واألف��راد المعنيين باألقالم الشّ ابة
الموهوبة.
وق�������د ن����� ّوه�����ت ال���ص���ع���وب
ب����أنّ األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة قد
ت��ك�� ّون��ت ف��ض�لاً عنها م��ن د.غسان
علي،والشاعر باسم صروان،في
ح����ي����ن ت����ك���� ّون����ت ل���ج���ن���ة ت��ح��ك��ي��م
ال��ن��ص��وص ال��ش��ع��ري��ة م��ن د.ع���ادل
سقف الحيط ،والشاعر د.إبراهيم
الخطيب ،والشاعرخالد فوزي ،في
حين تك ّو نت لجنة تحكيم القصة
م��ن :د .س��ن��اء ال��ش��ع�لان ،وراض��ي
صدّوقة ،ومخلد بركات.
وق���د أع��ل��ن اإلع�ل�ام���ي عدلي
ال����ه����واري رئ���ي���س ت��ح��ري��ر مجلة
«ع��ود ال��نّ��د» اإللكترونية ع��ن دعمه
لألعمال الفائزة بنشرها حصريا ً

مدد

َ َْ
تعالوا نكره اللغة!
صالح دبشة

أفراح الهندال
عرض المخرج الكويتي عامر
الزهير الجزء الثالث من ثالثيته
التسجيلية «عندما تكلم الشعب»
في جلسة خاصة ظهر الخميس
ال��م��اض��ي ف���ي ق���اع���ة اجتماعات
صحيفة «أوان» بحضور رئيس
ال���ت���ح���ري���ر د.م���ح���م���د الرميحي
ومدير التحرير التنفيذي أسامة
الرنتيسي والكاتب دبي الحربي
إض����اف����ة إل�����ى ض���ي���وف ان��ت��ه��زت
«أوان» ف��رص��ة ح��ض��وره��م إلى
ال���ك���وي���ت ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي بعض
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي البالد
م���ن م��ث��ل أس���ت���اذ األدب بجامعة
الملك سعود في المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة د.س���ع���د ال���ب���ازع���ي،
إض���اف���ة إل����ى ال���ش���اع���ر اللبناني
محمد علي فرحات و الشاعرين
البحرينيين علي الجالوي وعلي
ال��دي��ري ،كما حضر م��ن الكويت
األستاذة أمل الغانم والكاتب وليد
الفضلي.
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ف����ي ال����ع����دد  31م����ن م��ج��ل��ت��ه على
العنوانين اإللكترونيين التاليين:
www.oudnad.info
www.oudnad.net
وق��د ذك���رت د .س��ن��اء الشعالن
ال��ن��اط��ق��ة ال��رس��م��ي��ة ب��اس��م الجائزة
أنّ األع��م��ال الفائزة تشي بمواهب
حقيقية تحتاج إل��ى ال��دع��م مشيرة
إل����ى أنّ األع���م���ال ال���ف���ائ���زة تتميز
ب����ال����رش����اق����ة واإلش�������������راق ،وه���ي
ل��غ��ة م��ح��مّ��ل��ة ب��ال��رم��ز واإلح�����االت،
وم��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى رص��ي��د ك��ب��ي��ر من
التأويالت والتفسيرات وال��رؤى،
كما أنّ األعمال الفائزة قدّمت نماذج
م��ت��م��يّ��زة ع��ل��ى ال��درب��ة واالح��ت��راف
ف��ي االل��ت��ق��اط والتشكيل والبناء،
واألع��م��ال في جل ّها تبنّت القضايا
اإلنسانية المحيطة ،وانتصرت لها
عبر م��ح��اوالت تجريبية محمودة
اس��ت��ط��اع��ت أن ت��خ��ت��رق األش��ك��ال
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة دون أن ت��ك��س��ره��ا أو
تكون على حساب ج��ودة األعمال
وتماسكها .وه��ي ف��ي ه��ذا المقام
ت��دع��و ال��ج��ه��ات ال��م��ع��ن��ي��ة إل���ى دعم
األص��وات الفائزة ،موجهة شكرها
إلى اإلعالمي عدلي الهواري الذي
س���ارع إل��ى تبنّي األع��م��ال الفائزة
ونشرها في مجلته « عود الند».

هل تعرفون الفرق بين حرف السين وحرف الشين؟ انتبهوا معي
وانظروا إلى الحرفين «س  ،ش» ،هاه  ..لم تعرفوا ! ،سأخبركم إذا ً ..
حرف السين كان ولدا ال يلعب في الشارع وينظف أسنانه كل يوم،
فكان كما ترونه نظيفا ،أما حرف الشين فكان ال يسمع كالم والديه
وال ينظف أسنانه ،فبدت أسنانه متسخة بهذه البقايا كما ترون.
لم أستغرب من شيء حين سمعت ذلك قبل مدة من أحد الزمالء
الموجهين ،عندما تطرق في حديثه إل��ى وع��ي بعض المعلمين في
إط��ار تعليم اللغة في المرحلة االبتدائية ،وللحق؛ فقد تصاعدت في
نفسي مشاعر النفور من ح��رف الشين لمجرد سماع ذل��ك بعد كل
هذا العمر من التعامل المتواصل والحب العميق للغة ،وإن كان كذلك
فما ال��ح��ال م��ع األط��ف��ال ف��ي ب��دء تعلمهم ال��ل��غ��ة؟ ،وكيف سينظرون
إلى بقية الحروف المنقوطة؟ ،أو باألحرى ماذا قال لهم هذا المعلم
عنها؟ ..والذي يؤسف له أن مثل ذلك ينطبق على عدد ال بأس به من
المعلمين ،مع األخذ باالعتبار أن أسباب المشكلة ال تُقصر عليهم.
لقد م ّر زمن طويل على تجاوز مشكالتي «الوجدانية» مع بعض
حروف اللغة التي جاءت بسبب المعلمين ،وفيما أذكر في المرحلة
المتوسطة أن معلما -وكنا نتدرب على الخط -ق��ال ذات م��رة عن
حرف الراء «مش حابب يمسك اللي بعده!» ،ومن تلك اللحظة رحت
أنظر للحروف «ال���راء وال���زاي وال���دال وال���ذال وال���واو واألل���ف» على
أن فيها نقصا ً ما ،وص��رت ال أستسيغ الكلمات التي تأتي حروفها
مفرقة مثل «رأس ،ورق ،دار» وغيرها ،وبتُّ أشعر أنها تفتقد األلفة
والتماسك والصلة فيما بين حروفها ،ورحت أتخيل أن ريحا خفيفة
يمكن أن تشتتها.
ف��ي ذل���ك ال���وق���ت؛ ك���ان خ��ط��ي ف��ي األس����اس ج��ي��دا إال م��ع حرف
الراء -ومثله حرف الزاي -فازداد األمر تعقيدا بسبب تعليق المعلم،
وتضخمت لديّ أزمة انحناء الراء في لحظة الكتابة ،فكان يأتي عندي
مختلفا وسيئ الشكل من كلمة إل��ى أخ��رى ،حتى إن��ي اعترفت بكل
شجاعة للمعلم «ال أعرف أن أخطّ حرف ال��راء بشكل جيد!» ،وأقول
«اعترفت» ألنه ال يتابع بدقة ،فقال لي «تخيّل أنك ترسم ربع دائرة!»،
قالها ولم يتابعني ،لكني تنبهت من عبارته إلى شيء آخر ،وهو أني
أجيد رسم حرف ال��واو ،ورح��ت عند كتابة ال��راء أحاكي دائ��رة الواو
في الهواء وقبل اكتمالها أنزل بس ّن القلم على الورقة وأكمل ،وبذلك
أجَ ���دت رس��م ال���راء وم��ع��ه ال���زاي ،ك��أن��ي ع��ق��دت صلحا م��ع الحرفين
متخلصا من قطيعة عمّقها ذاك المعلم.
وكذلك في المرحلة الثانوية ،فقد تطرق معلمنا آنذاك خالل شرح
الدرس إلى فكرة عابرة عن حرف الخاء بالقول إن «الخاء» هو صديق
الكلمات السيئة ،ومثّل بكلمات على شاكلة «خيانة ،خسة ،خطيئة،
خمر ،خنق ،خطف ،خَ بَل  ...إل��خ» ،ما جعل أسهم الخاء تهبط إلى
أدنى مستوياتها في عقلي وعاطفتي ،ورحت أحاول رفعها بوساطة
كلمات مثل «خيل ،خير ،خدمة  ...إلخ» لكنها كانت قليلة قياسا إلى
الكلمات السيئة فلم تسعفني المحاوالت ،حتى أدركت أن الحل يكمن
في الزمن عن طريق النسيان أو تغير الرؤية.
واألم��ر يعد أكثر خطورة في المرحلة االبتدائية من دون شك،
حتى إني ال أنسى أبدا «هواجس حرف الطاء» ،قال لي المعلم «ارسم
رِجْ ال ،ابدأ بالقدم على شكل بيضة ثم أنزل خطا عليها يمثل الساق!»،
وم��ن تلك اللحظة اق��ت��رن ح��رف ال��ط��اء ب��ال��ق��دم ،ف��ك��ان أح��ده��م��ا على
ال��دوام يستدعي اآلخر ،وساهمت اللغة أحيانا في رفد هذا الهاجس
عبر كلمات غير قليلة ،مما جعل القدم تدخل بقوة في تحديد معنى
كل كلمة تشتمل على ح��رف ال��ط��اء ،فكلمة «وط��أ» ال يتحقق معناها
عندي من دون أقدام ،وكلمة «هبط» أحس حال سماعها بأقدام تمس
األرض ،وق��س على ذل��ك «ح���طَّ  ،ون���طَّ » وغيرهما ،وانسحب األمر
معي إلى اللهجة العامية فكلمة «طمر» تعني «قفز» وال يكون ذلك إال
باألقدام ،و«طاح» تعني عندي «وقع بسبب تعثر قدميه» ،وكنت أرى
أن كلمة «طقَّ » التي تعني «ضرب» تعبّر عن خناقة بدأت برفسة رجل،
ومما كنت أستغربه وجود حرف الطاء في كلمة «طيور» إلى درجة
أنني بدأت أتخيل أنها تسقط من السماء وتدهسها أق��دام المارة من
البشر.
واألم���ر ال يقتصر على تعليقات وش��روح��ات وإب��داع��ات أولئك
المعلمين ،بل يتمثل أيضا في مواقفهم من إجابات التالميذ ،فقد ذكر
زميلي الموجّ ه في حديثه أن معلما آخر سأل تالميذه «وظّ ��ف كلمة
(صعبة) في جملة مفيدة من إنشائك» فأجاب أح��د التالميذ «اللغة
العربية لغة صعبة» فقال له المعلم «أحسنت!».
salah.dabsha@awan.com

الكتب الكويتية التراثية والدينية...
في الجزائر
الجزائر -كونا :زار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة جناح
دولة الكويت في المعرض الدولي الـ  13للكتاب في الجزائر ،داعيا الى
التواصل الثقافي بين البلدين.
وثمن ممثل شركة (غ��راس) الكويتية للنشر والتوزيع والدعاية
واالعالن بهجت بدوي عبدالله في تصريح صحافي االهتمام الذي
يوليه الرئيس الجزائري لتظاهرة المعرض الدولي للكتاب.
وقال عبدالله إن دولة الكويت تشارك في المعرض الدولي للكتاب
بالجزائر ال��ذي انطلق في الـ  27من شهر اكتوبر الماضي ويستمر
حتى الخامس من نوفمبر الجاري للمرة الخامسة على التوالي.
وذكر أن الشركة ممثلة في المعرض بـ  236عنوانا ،مضيفا أنها
تحرص على المشاركة في كل طبعة تقام بالجزائر بهدف خلق حلقة
تواصل معرفية مع الشعب الجزائري.
وأوض��ح عبدالله أن ال��دار تنشر كتبا نوعية يغلب عليها الطابع
التراثي اضافة الى الكتب الدينية التي القت استحسانا من قبل زوار
المعرض من مختلف طبقات المجتمع الجزائري.
يذكر ان المعرض ال��دول��ي للكتاب افتتح ي��وم االثنين الماضي
ويحتضن ما يزيد على  500دار نشر من  24دول��ة عربية وافريقية
وأوروب��ي��ة في حين ان عدد العناوين المعروضة اكثر من  120ألف
عنوان بزيادة قدرها  40في المئة مقارنة بالعام الماضي.

