
 18  مجتمع  السبت  ١٢  مارس  ٢٠١١   

 بشرى الزين
  على مدى اربعني عاما تربع على عرش فنه في الكويت، يرصد ما حوله في صمت وهدوء ويختزل العالم في نظرات عينيه، مسكونا بريشته وقلمه فاختّط 
لنفسه طريقا لم يسبقه اليه احد من بني جيله. خجول كما يصفه محبوه وأصدقاؤه لكن عطاءه المس جرأته وموهبته التي مألت صفحات أعماله وابداعاته. 
الكاريكاتور والكاتب املسرحي الزميل عبدالسالم مقبول الذي رأى «ان العطاء ليس مّنة ليتباهى به االنسان أمام املأل وامنا واجب جتاه من أحسن اليك»، 
جاء معرضه الشـامل من ١٩٧١ الى ٢٠١١ جتسيدا لـ ٤٠ عاما من «العطاء في حب الكويت» ويحتفي على طريقته بأعيادها الوطنية الثالثة. حب الوطن 
لم يفارق مقبول في مسيرته وتفتقت هواجسه في لوحاته ورسوماته الكاريكاتيرية مسكونة بقضايا الوطن واألمة خطتها يده بحزنها وفرحها وأملها فحضرت 
فيها محنة الكويت فترة االحتالل العراقي الغاشـم وقضية األسرى، الى جانبها مذبحة صبرا وشاتيال وغيرها وفي واجهة أخرى لوحات حملت عناوين «قصة 
كفاح» و«همس امللكات» ونقل لصور من الطبيعة البرية والبحرية واألسواق التراثية، وتعليقات ساخرة على قضايا سياسية واجتماعية خلصها رواق الرسوم 
الكاريكاتيرية ايضا والتي أبهرت زوار معرضه في صالة احمد العدواني بعراقة فنه وتاريخ موهبته وانسانيته الكامنة في بساطته وتواضعه. «األنباء»  استطلعت 

بعض آراء الزوار حول الفنان وفيما يلي التفاصيل: 

 مشعل احلربي 

عن الكاريكاتير قبل استقدام فنانني 
فيما بعد، الفتا الى ان ما مييز الفنان 
هو توظيفه الفكاره التقليدية في حب 
الوطن حيث تظهر فلسفة خياله في 
هذه اللمسة العاطفية جتاه الكويت، 

ايضا في كتاباته ورسوماته.

  مسكون بالفن

الغنائي ناشي احلربي    الشاعر 
استذكر «صديق العمر» عندما كانا 
املقوع  زميلني في املدرسة مبدينة 
واســـترجع ذكريـــات الطفولة في 
وصف الفنان عبدالسالم مقبول بأنه 
«مسكون بالفن» منذ صغره فقد كان 

هادئا يختزل العالم في عينيه.
  واضاف ان مقبول يشعرك دائما 
بأنه مشـــغول بأمر مـــا في داخله 
ويرصد ما حوله في سكون وخجل، 
مبينا انه اضافـــة الى ابداعاته في 
الرسم فإن له ميوال مسرحية وفي 
االخراج الصحافي ما مينحه قوة في 
فنه ويستحق ان نطلق عليه فنانا 
«مبعنى الكلمة» مذكرا بصدق فنه 
الذي يتجلى في «احلميمية» في حبه 
لوطنه وما تتناوله لوحاته من رسم 
لشخصيات وشيوخ وطبيعة برية 
وبحرية تلخص ما يحمله قلبه من 

حب للكويت.
  وأمل احلربــــي ان مينح الفنانون 
امثال عبدالســــالم مقبــــول اهتماما 
وتشجيعا وتكرميا افضل على عطائهم 

الالمحدود للفن الكويتي. 

الواليات املتحدة رســــام الكاريكاتير 
عبدالرضا كمال بدأ حديثه عن ذكرياته 
مع الفنان عبدالســــالم مقبول حيث 
بدأ مشوارهما قبل ٤٠ عاما حني عمال 
في مجلة «مرآة األمة» في العام ١٩٧١ 
ولــــم يكن احد حينــــذاك ميارس فن 

الكاريكاتير في الكويت.
  وتابع كمال اثناء عملنا في مجلة 
«مرآة األمة» كنت ارسم الكاريكاتير 
ذي الطابــــع االجتماعي في حني كان 
عبدالسالم مقبول يخط ما هو سياسي 

علما ان االجتاهني متداخلني.
  واشار الى انهما اقاما اوائل املعارض 
على مستوى اخلليج في االعوام ١٩٧٢ 
- ٧٣ - ٧٤ في وقت ال احد يعرف فيه 

املعرض بأنه معلم فــــي مجال الفن 
الكالســــيكي وفنان دقيــــق جدا في 
التعامل بحساسية شديدة مع االشكال 
وااللوان وميتلك حرفية عالية في مجال 
استخدام اللون والتشكيل وتشريح 
االجسام. واضاف ان اللوحات املرسومة 
باالبيض واالسود من اصعب الفنون 
التشكيلية وعلى الفنان ان يبني كل 
تدرجات االلوان من خالل لون واحد 
هو االسود، موضحا ان هذا ما يؤكد ان 
الفنان عبدالسالم مقبول متمكن جدا 
في هذا املجال ويكاد يكون الوحيد في 
الكويتية املخلص لتقاليد  الصحافة 

الفن الكالسيكي.
  اما زميــــل املهنة والدراســــة في 

الوجه في «البورتريه» او غيره مضيفة 
ان كل ذلك يبرز قوة حتمله وصبره 

وقدرته على الرسم.
  ورأت ان ما مّيــــز لوحات الفنان 
عبدالسالم مقبول هو ادراجه لفكرة 
جديدة تتعلق بوضع اطار البورتريه 
«مثال» داخل اطار وعدم االكتفاء برسمه 
منفردا بــــل وضع ضمــــن مجموعة 
افكار واضافات ســــبق بها ما تسهله 
التكنولوجيــــا التصويرية وتضيفه 

من «رتوش».

  حرفية عالية

  رســــام الكاريكاتور فــــي الزميلة 
«القبس» كفاح محمد وصف صاحب 

 زيــــد الرفاعي الشــــغوف بزيارة 
املعارض الفنية دفعه اهتمامه باقتناء 
اللوحــــات واالشــــياء التراثيــــة الى 
االطالع على معرض الفنان الصحافي 

واملسرحي عبدالسالم مقبول.
  رأي الرفاعــــي ان املعرض يعتبر 
متنفســــا وفضاء لالستمتاع باحلس 
الفني الرفيــــع واالبتعاد عن الروتني 

الذي يصاحب احلياة اليومية.
  واضاف ان «عبدالســــالم مقبول» 
فنان معروف وله تاريخ فني عريق، 
مشيرا الى ان ما حتتويه اروقة املعرض 
خير دليل على موهبته وحرفيته في 
اقتناء االلوان وخّط رسوماته سواء 

الكاريكاتورية او اللوحات الزيتية.
  ودعا الرفاعــــي الى زيادة تنظيم 
املعارض الفنية في الكويت حتى يتمكن 
الفنانون واملهتمون باالطالع على ما 
تكتنزه الكويت من كفاءات ومهارات 

في مختلف االلوان الفنية.
  اما املهندسة واملصممة والفنانة مرمي 
الغيث التي تعمل في املجلس الوطني 
للثقافــــة والفنــــون واآلداب فمكنتها 
الصدفة مــــن ان تكون اول من تطلع 
على اعمال الفنان عبدالسالم مقبول 
التي يحتويها معرضه لدى مشاركتها 

في ترتيب وتنظيم املعرض.
  وانطالقا من حسها الفني ودراستها 
في هذا املجال قالت في وصفها العماله 
«ريشة الفنان قوية» الن قوتها مستمدة 
من نقله للواقع بدقة متناهية سواء في 
رسمه للطبيعة الصامتة او تقاسيم 

 نصب تذكاري
 كنت طفال صغيـــرا عندما كان العم 
عبدالســـالم مقبول يلتقي والدي والعم 
عبدالرضا كمال في باحة ملحق صغير 

ببيت جدي في منطقة الروضة.
  كان والدي الشاعر ناشي احلربي يرش 
باحة املنزل باملاء إلضفاء جو بارد على 

املكان الذي جنتمع فيه.
  هكـــذا يتذكـــر مشـــعل احلربـــي 
لقاءات «الثالثة» كمـــا وصفها الفنانان 

الكاريكاتوريان عبدالســـالم مقبــــول 
وعبدالرضا كمال ووالد الشـــاعر ناشي 
احلربي بعد صالة عشاء كل يوم يقول 
«شـــهادتي مجروحة في العم بو أحمد 
الذي يعـــد من أحسن الرسامني في تاريخ 
الكويت والتـــي أعطاها من جهده وفنه 
الكثير ويستحق نصبا تذكاريا تكرميا 
لعطائه اضافة الى ان فنه زرع فينا حب 

الكويت والتشبث بالهوية الوطنية. 

 أولمبياد الفن التشكيلي
ــا لواقعه في العالم العربي بادرت  ــا منها بأهمية الفن ودوره وتلمس  وعي
الفنانة مرمي الغيث بتقدمي بحث بعنوان «أوملبياد الفن التشكيلي» الى منظمة 

اليونسكو لعرض سلبيات وأسباب تعثره.
ــليط الضوء على بعض القطاعات  ــمل أيضا تس   واضافت ان البحث يش
ــيقى والسينما التي أصبحت لها جوائز وتقام بشأنها ملتقيات  الفنية كاملوس
ــذا البحث تتركز أيضا  ــرة بأن فكرتها في ه ــة مذك دولية لإلبداع واملنافس
ــوارات  ــادة معاجلتها في التزيني بها كإكسس ــتخدام مواد بعد اع ــول اس ح
ــن املنظمة حيث اعتبرت الفنانة مرمي الغيث  ومجوهرات، ما القت ترحيبا م

ثاني من تقدم بهذه الفكرة بعد مواطن صيني. 

 الفنان ُمدّلل
 قالت الفنانة مرمي الغيث ان الفنان عليه ان يتقبل النقد 
بصدر رحب سواء اإليجابي أو السلبي، مشيرة الى ان الفنان 

الكويتي ُمدّلل الى أبعد احلدود.
   وذكرت انه مادام العمل معروضا على اجلمهور بشكل 
عام فإن األمر يتطلب اســـتيعاب اآلراء مبختلف اجتاهاتها 

سواء من فنان أو متذوق أو مطلع على الفن.
  واعتبرت ان هنـــاك معوقات اجتماعية وتربوية حتول 
دون بروز وتطوير الفن بأشكاله علما ان مهد الفن كان في 

العالم اإلسالمي واقتبسه الغرب وأصبح رائدا فيه.

(كرم ذياب)   الفنان عبد السالم مقبول والفنانة مرمي الغيث والزميلة بشرى الزين 

 زيد الرفاعي  مرمي الغيث  كفاح محمد  ناشي احلربي  عبدالرضا كمال 

 يختتم معرضه «٤٠ عامًا في حب الكويت» اليوم في قاعة أحمد العدواني

 زوار معرض عبدالسالم مقبول لـ «األنباء»:
  أعماله تؤكد أنه فنان مبدع مسكون بحب الكويت 


