
االربعاء 6 يناير 2010  15محليات
افتتح الملتقى الرابع للفنون اإلسالمية بمسجد الدولة الكبير بحضور جمع من فناني العالم اإلسالمي

العلي: الفن اإلسلامي بمظاهره المتنوعة أحد مكونات الهوية الحضارية لنا كمسلمين

الفاح: »األوقاف« تمثل ريادة عربية في احتضان الفنون اإلسامية
الفنون اإلنسانية ُتعّد مدخًا للتواصل مع اإلنسان الغربي الذي ُأشبعت روحه حب الفنون منذ صباه

أسامة أبوالسعود
صورة لصاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وسور من 
القرآن الكرمي نقشتها يد فنان من 
عشرات املبدعني الذين جاؤوا من 
مشرق االرض ومغربها للمشاركة 
في امللتقى الرابع للفنون االسالمية 
والذي افتتحه وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية د.عادل الفالح 
الدولة  مساء امس االول مبسجد 
الكبي����ر نيابة عن وزي����ر العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد ويستمر 

على مدى 10 ايام متواصلة.
وقال الفالح في كلمة افتتح بها 
هذا احلدث الذي شهد حضور عدد 
كبير من الفنانني من الصني وايران 
وتركيا ومصر والكويت وغيرها من 

الدول العربية واالسالمية:
احلمد هلل مب����دع اجلمال في 
الكون، وخالقه ومعلمه، والصالة 
والسالم على النبي البسام، الذي 
جاءت شريعته جامعة بني جمال 
الفطرة وفطرة اجلمال، وعلى آله 
النجوم الزاهرة، وصحبه اأُلسود 
الكاسرة، ومن تبعهم بإحسان الى 
يوم الدين. وقال الفالح: قلما جند 
اهتماما بشؤون الفنون واجلماليات 
عند الفقهاء والعلماء، ولعل ذلك 
يرج����ع الى اس����باب كثيرة، منها 
ما يتعل����ق باحل����رج الفقهي في 
املوضوع، ومنها ما يرتبط بواقع 
الراهنة عامليا  الفنون وحالته����ا 
وعربي����ا، لكن هذا كله ال ميكن ان 
يقف حائال في وجه تقدمي الرؤية 
االسالمية املعتدلة في هذا امليدان 
احلساس، وتلبية حاجة افراد االمة 
الى االسترواح واالستجابة ملعاني 
اجلمال املبثوثة في مفردات الكون 

وخطاب القرآن.
وتاب����ع: ميكن القول ان وزارة 
االوقاف والش����ؤون االس����المية 
بالكوي����ت متث����ل ري����ادة عربية 
واس����المية في هذا املجال، وذلك 
من خالل اجنازه����ا ملجموعة من 
االنشطة اخلادمة للفنون االسالمية: 

الفنون التي متثل رسالة حضارية 
اس����تمدت روحه����ا واصالتها من 
العقيدة السمحة لديننا احلنيف، 
فتجلت بشتى اشكالها ومضامينها 
وألوانها املعبرة عن صفاء الروح 

والوجدان لدى الفنان املسلم.
وتابع ارن قائال: وانني اغتنم 
هذه الفرصة ألتقدم بجزيل الشكر 
وخالص التقدير الى وزارة األوقاف 
والش����ؤون االس����المية ممثل����ة 
في ش����خص الوزير ومس����اعديه 
االفاضل، لتكرمها بإتاحة فرصة 
الفنون  ارباب ه����ذه  ب����ني  اللقاء 
والقائمني على املؤسس����ات التي 
تعنى به����ا وذلك لتبادل اخلبرات 
واآلراء وبل����ورة التوصيات التي 
من شأنها دفع عجلة العمل اجلاد 
من اجل رفعة هذه الفنون وتأمني 
الرعاية ألصحابها واالرتقاء بالذوق 
الرفيع لدى اخلاصة والعامة من 
محبيها، واس����محوا لي ان اشير 
هنا الى اهتمام املركز منذ انشائه 
بالفنون االسالمية بشكل عام وبفن 
اخلط بشكل خاص من خالل البحث 
والنشر وعقد الدورات التدريبية 
واقامة املعارض وتنظيم املسابقات 
الدولية، كما اول����ى املركز عناية 
خاصة للحرف اليدوية التقليدية 
وذلك بعقد العدي����د من الندوات 
واملؤمت����رات واملهرجان����ات على 
امتداد العالم االس����المي. وأضاف 
ارن وق����د: احتضن بلدكم العزيز 
مشكورا العديد من اجتماعات املركز 
وأنشطة واخص منها بالذكر اقامة 
معرض وحلقة دراسية حول فن 
اخلط عام 1992 بالتعاون مع دار 
اآلثار االسالمية ومن دواعي االعتزاز 
ايضا ان استذكر معكم ما شهدته 
عالقات املركز م����ن تطور ومناء 
مع املؤسسات الثقافية والعلمية 
الكويتية مثل مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلم����ي واملجلس األعلى 
للثقافة والفنون واآلداب ومركز 
الكوي����ت للفنون االس����المية من 
خالل مشاركة ارسيكا في الدورات 

السابقة لهذا امللتقى الهام.

الدولي  الكويت  من مثل مهرجان 
املتتالية  االنش����ادي، واملعارض 
للخط العربي، ومعرض املساجد في 
أملانيا، ومعرض االسالم في روسيا، 
بل ارتفع اهتمامها باملوضوع الى 
تأسيس مركز للفنون االسالمية 
تابع الدارة املسجد الكبير، غدا مركز 
اشعاع فكري وثقافي وحضاري، كل 
هذه االنشطة من اجل ان متثل القيم 
الروحية واالخالقية اطارا وحدودا 
ال تتجاوزها الفنون االس����المية، 
بل ترعاها وجتسدها في ايقاعها 

وألوانها وأشكالها وزخارفها.
واك����د د.الف����الح ان: الفن����ون 
االنسانية االصيلة املنضبطة تعد 
مدخال فعاال للتواصل مع االنسان 
الغربي الذي اشبعت روحه حب 
الفنون منذ صباه، وصار لها في 
محيطه اخل����اص والعام حضور 
قوي، يتمثل في اللوحات واملسارح 
واملهرجانات واملس����ابقات، لذلك 

كان علين����ا ابراز عطاء احلضارة 
االس����المية في مختل����ف الفنون 
واجلماليات، وحتفيز ناش����ئتنا 
على االهتم����ام بتطوير خبراتهم 
التجويد واخل����ط والزخرفة  في 
واألصوات، والنقش والرس����وم 

وغيرها من الفنون.
واض���اف: ان الواجب يقضي 
تقدمي الشكر اجلزيل الى مجموع 
اخلطاطني والفنانني واحلرفيني 
املش���اركني ف���ي ه���ذا املعرض 
الكرمي، كما نتقدم بالشكر الوافر 
للمؤسسات واملتاحف املساهمة 
على جهودهم املتواصلة خلدمة 
الفن���ون االس���المية، وجتلي���ة 
جمالياتها في العصور االسالمية 
الزاهية، وال ننسى ان نزجي الشكر 
الكبير ومركز  ادارة املسجد  الى 
الكويت للفنون االسالمية، وكل 
العامل���ني معهم ف���ي اجناح هذا 
املعرض الكرمي على انش���طتهم 

املتواصلة وابداعاتهم املشرقة.
وم����ن جانبه قال رئيس مركز 
الكويت للفنون االس����المية فريد 
العلي: شّكل الفن االسالمي مبظاهرة 
واليزال احد اهم مكونات الهوية 
احلضارية لنا كأمة، وعليه فال غرابة 
ان تولي وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية الدعم لكل ما من شأنه ان 
يدعم هذه الفنون ويسعى الى نشر 
مبادئها وترويج ما استندت اليه من 
القيم واملفاهيم، ومن هنا كان انشاء 
مركز الكويت للفنون االس����المية 
ليشكل جانبا حضاريا مميزا من 
مسيرة املسجد الكبير. وتابع العلي 
قائال: وقد نشط املركز منذ انشائه 
في العديد من املجاالت السيما في 
جانب تعليم هذه الفنون ونشرها 
بني اجلمهور عموما والناشئة على 
وجه اخلصوص والعمل على شد 
االنتباه الى هذه الفنون وترسيخ 
الوعي بقيمتها احلضارية اجلمالية، 

وق����د جاء هذا امللتق����ى حلقة في 
سلس����لة من االنشطة وامللتقيات 
التي نظمها مركز الكويت للفنون 
االسالمية في املسجد الكبير وسلط 
من خاللها مزيدا من الضوء على 
مكانة املسجد الكبير ودوره كنقطة 

اشعاع حضاري.
واوض����ح ان هذا امللتقى حقق 
للكويت مكانة مرموقة في ميدان 
الفن����ون االس����المية ف����ي العالم 
العربي واصبح هذا امللتقى حدثا 
ينتظره الفنانون ومتذوقو الفنون 
االسالمية بفارغ الصبر، وميكننا 
تلمس النج����اح من خالل االقبال 
اجلماهيري على حضور املعارض 
الفنية والدورات التي نظمها املركز 
ومايزال في فنون اخلط والزخرفة 
واالبرو، وكلنا امل ان تكون هذه 
الدورة امتدادا للنجاحات السابقة. 
وتابع العلي: لقد نال امللتقى هذه 
املكانة نتيجة للعديد من العوامل 

من اهمها املعايير الفنية الرفيعة 
التي يت����م على ضوئه����ا اختيار 
الفنانني الذين يصطفيهم امللتقى 
من نخبة املبدعني في هذا املجال 
من كل انحاء العالم االسالمي، وهو 
األمر الذي جعل املشاركة في هذا 
امللتقى مصدر اعتزاز للمشاركني 
فيه، وختم بالقول ان اجل واجمل 
ما نفخر به من اجنازات هذا امللتقى 
هو تواصلكم الغالي مع ضيوفنا 
االعزاء الذين يشرفني في هذا املقام 
ان اك����رر ترحيبنا بهم في بلدهم 
الكويت راجني لهم طيب املقام بيننا. 
ومن ناحيته ألقى مدير عام مركز 
األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
االس����المية باسطنبول )ارسيكا( 
التابع ملنظمة املؤمتر االسالمي خالد 
ارن كلمة قال فيها: إنه ليس����رني 
ويشرفني ان احيي جمعكم الكرمي 
في هذا امللتقى باسم مركز األبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة االسالمية 

باسطنبول )ارسيكا( التابع ملنظمة 
املؤمتر االسالمي، وقد سعدنا بطلب 
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
في الكويت من مركز )ارس����يكا( 
التعاون لتنظيم املعرض الدولي 
للخزف والسيراميك بالتنسيق مع 
مركز الكويت للفنون االسالمية، 
حيث قام مركز ارس����يكا بجهود 
مكثفة م����ع اجلهات احلرفية التي 
تعمل في ميدان اخلزف والسيراميك 
وجرى التواصل مع اهم احلرفيني 
املبدعني في هذا امليدان للمشاركة في 
هذا املعرض احليوي الهام، ويسرنا 
التعبير عن االعتزاز بهذا التعاون 
الطيب مع الوزارة في هذا املجال، 
العزيزة هذا  الكويت  ومشاركتنا 
احلدث الفني والثقافي الهام، الذي 
يضم نخبة من اساتذة واخصائيي 
الفنون واحلرف التقليدية االسالمية 
العالم لعرض  انحاء  من مختلف 
واستعراض سيرة ومسيرة تلك 

د.عادل الفالح ود.مطلق القراوي ود.إبراهيم الصالح وخالد أرن خالل االفتتاح

زخارف إسالميةد.سمير ارشيدي يشرح لوحة باخلط العربي رسمها فنان إيراني
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