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فن تشكيلي

وهوايات

»الحميضي« و»إيوان مكتبي« أقاما »تدرجات نادرة« للسجاد القديم والمعاصر

300 عمل من الفن اإلسالمي عرضتها الكويت في قصر تاريخي بالمجر

لميس بالل
بعد النجاحات واإلجنازات للسنة الرابعة أقام »إيوان 
مكتب����ي« )لبنان( بالتعاون مع مجموعة احلميضي 
معرضه السنوي الرابع حتت عنوان »تدرجات نادرة« 
في نادي الكورنيش، حضره عشاق وهواة السجاد 
والتحف اإلسالمية، وأسرة »إيوان مكتبي« )اجليل 
الثالث( ورجال اإلع����الم والصحافة، وتخلله عبق 
املاضي ورائحة التاريخ واحلضارة اإلس����المية، مع 
نفحة منعشة من نسيم االبتكار واحلداثة واإلبداع.

اشتمل املعرض على مجموعة مختارة من السجاد 
القدمي واملعاصر، باإلضافة الى تش����كيلة بارزة من 
التحف الفنية اإلسالمية وتخلله عرض لباقة نادرة 
من السجاد األنتيك )الزيغلر، السرابي، والهيريز(، 
إضافة الى مجموعة مميزة من املنسوجات واألقمشة 
اإلسالمية والعثمانية واملغربية واالوزبكية التراثية 
احمليكة خصيصا جلهاز العرائس خالل القرنني الثامن 
عشر والتاسع عشر، باالضافة الى مجموعة مميزة 
من السجاد الكاراباخ األرمني القدمي مبقاسات نادرة 

من القرن التاسع عشر.
ومن القطع الفريدة التي تضمنها املعرض مجموعة 
نادرة من األبواب الدمشقية العائدة للعهد العثماني، 
سيف شمشير يعود للقرن الثامن عشر، تتخلله كتابة 

مباء الذهب على اجلانبني، وتش����كيلة من الطاوالت 
واملفروش����ات العثمانية القدمي����ة، وخزانة مغربية 
اندلسية من إسبانيا في القرن الثامن عشر مستوحاة 
من موجودات قصر احلمراء األندلسي، وكذلك سجادة 
كرمان »مشاهير« صنعت في ايران في عهد القاجار 
رسم عليه مشاهير العالم من ملوك وأباطرة ومفكرين 
من أفالطون وس����يدنا نوح گ م����رورا بنابليون 

بونابرت ووصوال الى شاه إيران.
كان باملعرض ايضا صندوق مملوكي قرآني بالفضة 
والذهب من القرن التاس����ع عشر في مصر مبقاس 

كبير نادر جدا.
كما تخللت املعرض س����جادة نفيسة هي كرمان 
الور، وتضمنت رسومات على امتداد مساحتها بطريقة 
فنية رائعة جدا، متثل احداث امليتولوجيا الفارسية، 
باإلضافة الى س����جادة قشقاي � غول فرجن � مبقاس 
كبير نادر ذات ألوان زاهية من الزعفران مؤرخة في 
عام 1221 هجرية، اضافة الى تشكيلة من املخطوطات 

العربية والزخرفة اإلسالمية.
وكعادت����ه قدم محمد مكتبي باق����ة من ابتكاراته 
احلديثة في عالم حياكة السجاد املتداخل الذي يحاكي 
احلداثة والتجدد والتغيير بألوان زاهية تضاهي ألوان 

قوس قزح وتالئم املنازل املعاصرة.

برعاية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
أقيم معرض الفنون اإلس����المية في مدينة 
كاستهاي بجمهورية املجر. وقد كانت االنطالقة 
األولى من خالل زيارة التسيو تسوما مدير 
متحف قصر هيليكون ملتقى الكويت الدولي 
الثالث للفنون االس����المية ولشدة اعجابه 
بالنجاح ال����ذي حتقق في هذا املعرض قدم 
املتحف طلبا إلقامة أنش����طة من هذا النوع 
في جمهورية املجر. ومتت مخاطبة وزارة 
االوقاف املمثلة في وكي����ل الوزارة د.عادل 
الفالح من قبل س����فارة جمهورية املجر في 
الكويت. وبعد عدد من االجتماعات التنسيقية 

بني اجلانبني مت اجناز امللتقى.
التاريخية في  واستضاف احد القصور 
مدينة كاستهاي املعرض، ويعود هذا القصر 
إلى عهد الباروك ويضم مجموعة قيمة من 
األعمال الفنية، ومن اجلدير بالذكر ان املعرض 
يع����رض للزوار 300 عمل م����ن اعمال الفن 
االسالمي املتنوعة والقيمة قدمها من الكويت 

متحف طارق رجب.
ويهدف املعرض الى عرض املنهج الوسطي 
املعتدل لإلسالم والذي تعزز وجوده في جميع 
جوانب احلضارة اإلس����المية وكذلك تقدمي 
الفنون االسالمية للجمهور املجري بصفتها 
احدى ركائز الهوية احلضارية اإلس����المية 
ولتعزي����ز التعاون ب����ني اجلانبني الكويتي 

واملجري السيما في املجال الثقافي.
وقد أقيم حفل االفتتاح في إحدى القاعات 
التاريخية في قصر هيليكون الذي يقع في قلب 
مدينة كاستهاي السياحية التي تشكل مركزا 
سياحيا يؤمها مئات اآلالف من الزوار سنويا، 
وشهد احلفل عدد من السفراء وممثليهم، فقد 
حضر منصور العمر القائم بأعمال السفارة 
الكويتية في جمهورية املجر وممثلو كل من 
سفارة اململكة العربية السعودة وجمهورية 
مصر العربية وجمهورية اليمن وجمهورية 
اجلزائر، كما حضر سفير جمهورية پولندا 

لدى الكويت وس����فير جمهورية املجر لدى 
الكويت، وممثلو عدد من اجلمعيات االسالمية 
في املجر وممثلون ع����ن اجلاليات الدينية 

األخرى وعدد من االكادمييني والباحثني.
واستهل احلفل بكلمة من د.التسيو تسوما 
مدير املتحف رحب فيه����ا باحلضور وقدم 
فيها د.عادل الفالح وكي����ل وزارة االوقاف 
والشؤون اإلسالمية في الكويت الذي ألقى 

كلمة بهذه املناسبة.
اعقبتها كلم����ة وزارة اخلارجية املجرية 
التي ألقاها يانوش هوفاري سفير جمهورية 
املجر في الكويت شرح فيها الروابط  التي 
تصل املجر بالشرق والعالقات القدمية مع 
احلضارة اإلسالمية، والتي استطاع الشعب 
املجري احلفاظ عليه����ا وبها وكان منفتحا 

ومتفهما للقيم اإلسالمية السمحة.

متحف الفن اإلسالمي في كاستهاي

خالل زيارة وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية والوفد املرافق له الى املعرض 
قام مدير متحف قص���ر هيليكون بإطالع 
الوفد على مش���روع طموح إلقامة متحف 
متخصص بالفن االسالمي يشمل مجموعة 
ضخمة من األعمال الفنية املوزعة على مناطق 
مختلفة من املجر وضمن متاحف ومجموعات 
خاصة سيتم جمعها في قاعات املعرض الذي 
صمم بنيانه وفق الطراز اإلس���المي وقام 
بتصميمه مهندس بلجيكي فاز مبس���ابقة 
نظمت على مستوى الدول األوروبية للقيام 
بهذه املهمة، وقد اطلع الوفد على مجس���م 

الهندسية واملوارد  املش���روع واملخططات 
املالية مليزانية املتحف.

محاضرة عن وسطية اإلسالم

قدم وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح خالل زيارته إلى 
املعرض محاضرة عن وسطية االسالم فند 
فيها العديد من األوهام الرائجة حول الدين 
اإلسالمي وشهدت اقباال من املهتمني السيما 
ممثلي الكنائس املس���يحية على اختالف 
مذاهبها الى جان���ب ممثلي بقية االقليات 
الدينية في املجر. وقد أثنى أحد احلضور 
على ما سمع وأكد أن  احملاضرة قد غيرت 

وجهة نظره السلبية جتاه الكويت.
وقام وكيل ال���وزارة فيما بعد بزيارة 

إلى البرملان املجري  واجتمع كذلك بوزير 
التعليم والثقافة املجري وعدد من املسؤولني 
املعنيني، واع���رب وزير التعليم والثقافة 
املجري خالل ه���ذا االجتماع عن نيته في 
النشء باحلضارة االسالمية من  تعريف 
خالل املناهج التعليمية واملقررات الدراسية، 
وقد قام د.عادل الفالح بتقدمي درع تذكارية 

الى وزير الثقافة والتعليم املجري.
وعقب ذل���ك قام بزي���ارة الى عدد من 
اجلمعيات االسالمية في بودابست، اطلع 
من خاللها على اوضاع اجلالية املس���لمة 
في املجر، ووقف عل���ى الدور الذي تقوم 
به هذه اجلمعيات واخلدمات التي تقدمها 

للمسلمني هناك.
وقامت محطة التلفزيون املجري وبعض 

الصحف بتغطية انشطة املعرض واجراء  
مقابالت مع الضيوف والفنانني وش���كلت 
بالثقافة اإلسالمية  هذه فرصة للتعريف 

لشريحة أوسع من اجلمهور.
وشهد احلفل توقيع احلضور على بيان 
كاستهاي الذي اعلن فيه عن نية املجتمعني 
الوعي بحقيقة االسالم وحضارته  بنشر 
ومد جسور الصداقة والتعاون بني الشعوب 

االوروبية واملسلمة.
والى جانب الوفد الرسمي الكويتي ضم 
املعرض مشاركات من عدد من الفنانني من 
مختلف الدول العربية واالسالمية، فمن وفد 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية شارك 
د.عادل الفالح وكيل وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية وابراهيم الصالح الوكيل املساعد 
للشؤون الثقافية واحمد العصفور مدير 
ادارة املسجد الكبير وعبدالرحمن الشاهني 
مدير مكتب الوكيل ووليد العمار مدير ادارة 
العالقات اخلارجية وفريد العلي من مركز 
الكويت للفنون االسالمية � املسجد الكبير، 

كما شارك الفنان جاسم املعراج.
 ومن خارج الكويت شارك الفنانون امين 
حسن من سورية وامير احمد فلسفي من 
ايران وبلعيد حميدي من املغرب وعدنان 
الشيخ عثمان من سورية وصالح عبداخلالق 
من مصر ومنيب اوبرادوفيتش من البوسنة 
والهرسك وجناتي سنجق طوطان واحمد 
جوكتان من تركي���ا وصباح االربيلي من 

بريطانيا.
وق���دم الفنانون ورشا يومية اجتذبت 
اهتم������ام اجلمه���ور املج���ري الذي كان 
حاض���را ومتف��اعاًل ج��دا م���ع ما قدم���ه 
الفنان��ون، وم���ن اجلدير بالذكر ان احمد 
جوكت���ان قام بتقدي��م دورة مكثف���ة لفن 
االبرو )الرسم على املاء( الربع���ة اشخاص 
قام خاللها باطالعهم على اساس���يات هذا 

الفن وتقنياته.

إعداد: زينب ابو سيدو

الوكيل أثناء افتتاح معرض الفنون اإلسالمية

د.عادل الفالح يهدي وزير الثقافة والتعليم مجسم البومورشة األطفال

قطع من السجاد القدميامتزاج املاضي باحلاضر

ورشة اخلطالوكيل يهدي مجسم البوم ملدير املتحف

نانسي ومحمد مكتبي وعارف اليوسفي )أسامة البطراوي(شيرين مكتبي بجانب أثمن سجادة باملعرض


