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ملك: الكويت 
بحاجة إلى توثيق 

الشخصيات املهمة 
وترجمتها إلى 

مسلسالت وثائقية

الغربللي: كتابي 
موجه لألطفال ويعزز 
الصداقة عند الطفل 

ويؤكد أهميتها 
في احلياة

الزمامي: استخدمت في 
كتاب »تراتيل« مفردات 
الطبيعة في سياق لغة 

رومانسية تسترجع 
زمن احلب

الصايغ: »شبح املاضي« 
مجموعة قصصية 

تناقش حياة املرأة 
وعالقاتها األسرية

املؤمن: كتبت باللغة 
اإلجنليزية النتشارها 

بني الشباب والكتاب 
خليط من الكوميديا 

والتراجيديا

الكندري: لم ارتبط 
بنوع معني في الكتابة 
وقصة »فرجينيا 999« 
استوحيتها من الواقع

على هامش حفل توقيع كتبهم الذي أقامته شركة »52 دغريس«

7 كّتاب سردوا جتربتهم: الدعم املعنوي األهم لالستمرار في الكتابة والنشر
تتضمن ث���اث قصص قصيرة، 
مبينة ان القصص اجتماعية تناقش 
العربي���ة وعاقاتها  املرأة  حياة 

االسرية بطريقة هادفة.
وقال صاحب رواية »فريجينا 
999« محم���د الكندري ان قصته 
اس���تواحها من وقائ���ع صادفها 
في حيات���ه وترجمها الى احداث 
وثاثة شخصيات خيالية تنتقل 
العالم  الى مناطق مختلف���ة في 
منها الواليات املتحدة االميركية 
والكويت والعراق وافغانستان، 
مبين���ا انه لم يرتبط بنوع معني 

في الكتابة.
واوضح���ت صاحب���ة كتاب 
»سجات داثرة.. امرأة رثة املابس 
من الكويت« ندى ششتر املكتوب 
العربي���ة ولكن بحروف  باللغة 
ق���ررت جتميع  انها  اجنليزي���ة 
قصصها التي كتبتها في مدونتها 
على شبكة االنترنت شارحة ان 
القصة عن ام���رأة كويتية طيبة 
القلب مختبئة حتت طبقات من 
الشحم وذوق مزر باالزياء تبحث 
عن احلب في مجتمع يدقق على 

القالب قبل القلب.

شهادات

٭ كان من ب���ني احلضور الفنان 
طارق العلي الذي اشاد بالكتاب 
ومتنى لهم االستمرارية ومواصلة 
النجاح، مؤكدا على ضرورة دعمهم 
 »Degrees 52« ومثمن���ا خط���وة
لدعمهم من خال تنظيمها حلفل 

توقيع مؤلفاتهم.
الدرويش  ن���وال  ٭ االعامي���ة 
حرصت على احلض���ور وابدت 
سعادتها باحلضور الكبير الذي 

يدل على جناح احلفل.
٭ أسرار السعيد الشابة الكويتية 
التي كانت عريفة احلفل اجادت 
وابدعت واظهرت متكنا كبيرا من 
خال تقدميها للكتاب والتعريف 

بهم.
٭ بعد االعان عن بدء التواقيع 
الكتب حرص اجلميع على  على 
اقتنائه���ا وتزاحموا على الكتاب 
للحصول على نسختهم اخلاصة 

املذيلة بتواقيعهم.
٭ بعد اخلت���ام كان العزف على 
الغيتار رحلة ابحر فيها اجلميع 

مع العازف زكريا املوسوي.
زينب أبوسيدو  ٭

على البوم صور وتوثيق دقيق 
حلياتها.

من جانبه قال صاحب كتاب 
النثر »تراتيل« حمد الزمامي ان هذا 
الكتاب هو الثاني له ويقع في 112 
صفحة ويحمل 18 نصا نثريا في 
احلب والوطن واالنسان، مشيرا 
الى ان استخدامه مفردات الطبيعة 
في سياق لغة رومانسية بسيطة 

تسترجع زمن احلب.
وذك���ر علي املؤم���ن صاحب 
كتاب رواي���ة باللغة االجنليزية 
بعنوان »العالم الذي نعيش فيه« 
ان سبب اجتاهه للغة االجنليزية 
هو انتشارها بني الشباب في هذا 
اجليل، وكون دراس���ته اعتمدت 
بشكل رئيس���ي على االجنليزية 
مبينا ان كتابه عبارة عن خليط 
من الكوميديا الساخرة والتراجيديا 
احلزينة وتقنيات مختلفة في سرد 

القصص.
وشرحت ليلى الغربللي خلفية 
نشرها لكتابها األول »هدية« الذي 
استلهمت كتابته بعد املرور مبشاكل 
اجتماعية مع بع���ض االصدقاء 
موضحة ان كتابها موجه لاطفال 
وبني طيات���ه عبر جتذب الكبار، 
وانه يع���زز الصداقة عند الطفل 

ويؤكد اهميتها في احلياة.
كما بينت الكاتبة بشاير الصايغ 
ان مجموعتها القصصية »شبح 
املاضي« الت���ي تعتبر األولى لها 

وكشف ان املرحلة الثانية هي 
توسعة الشركة في اغلب محتواها 
الثقافي  وتركز عل���ى اجلان���ب 
واالعامي فهن���اك محطة راديو 
»Degrees 52« ومسرح يحتضن 
العروض املختلفة وكذلك املكتبة 
التي الفها مؤلفون كويتيون على 

مدى التاريخ.
واكد عل���ى اهتمام الش���ركة 
باحلرك���ة الثقافي���ة الت���ي نتج 
عنها حفل التوقيع هذا للمؤلفني 
املتواجدين، وان الشركة ستواصل 
دعمها وتبنيها لكل املميزين الذين 
نرى انهم سيكونون عامة مميزة 
في املجتم���ع وفقا ملش���روعهم 

وامكانياتهم ومجال ابداعهم.
واختتم العلي شاكرا احلضور 
حرصهم على دعم الكتاب في يوم 
التوقيع والذي ان دل فامنا يدل 
على دعمه���م واالهتمام باحلركة 

الثقافية في الكويت.
وقد اكدت صاحبة كتاب »ماما 
انيسة االنسانة« التوثيقي ابرار 
ملك حاج���ة الكويت الى توثيق 
الش���خصيات املهمة ف���ي تاريخ 
الكوي���ت ف���ي جمي���ع اجلوانب 
وترجمتها الى برامج او مسلسات 
وثائقية ليأخذ اجليل احلالي عبر 
املهمة من حياتهم ومس���يرتهم، 
مشيرة الى ان كتابها يسرد سيرة 
حياة االعامية القديرة انيس���ة 
جعفر بطريقة روائية ويحتوي 

متاش���يا مع سياس���تها التي 
وضعتها نص���ب عينيها قبل ان 
يصبح احللم حقيقة ومواصلتها 
العم���ل لتحقي���ق اهدافها وبعد 
املرحلة األولى التي استطاع من 
خالها القائمون على املش���روع 
الوصول الى شريحة كبيرة من 
املجتمع ومع االنطاق في تنفيذ 
املرحلة الثانية للمشروع، ومع كل 
ما مضى وتسارع اخلطى لتبني 
املواه���ب الكويتية على مختلف 
اهوائه���ا ومواهبها في التصميم 
والفن والتأليف والعمل اإلعامي 
والعاق���ات العامة والتس���ويق 
اك���دت مجموعة من  واملطاع���م 
الكت���اب الكويتيني خال مؤمتر 
صحافي على هامش حفل توقيع 
اقامته ش���ركة »52  الذي  كتبهم 
Degrees« حيث سردوا جتربتهم 
في الكتابة، ان االهتمام واالقبال 
عل���ى الكتب خصوص���ا احمللية 
في املجتم���ع الكويتي في تزايد 
ملحوظ ومبش���ر، مشددين على 
اهمية الدعم املعنوي قبل املادي 
للكتاب والروائيني لاستمرار في 
الكتابة وتشجيع اجليل احلالي 
القادمة على االنخراط  واالجيال 
في مج���ال الكتابة واالدب، وذلك 
وسط حضور جماهيري واعامي 
وطبقة مثقفة كبيرة جعلت منه 
مهرجانا ثقافيا لم نشهده منذ زمن 
طويل وسط ما يقال عن عزوف 
عن القراءة والسعي وراء العلوم 
 »Degrees 52« واملعرفة، فاثبتت
ان هذه النظرية السائدة لم يعد 
لها مكان وان شغف القراءة مازال 
موج���ودا ومزروع���ا في نفوس 
اجليل احلالي من الش���باب على 
الذين تواجدوا  وجه اخلصوص 
ملعرفة مضمون الكتب وانواعها 

والتعرف على مؤلفيها.
انطلق احلفل في السابعة مساء 
وبدأته عريفة احلفل اسرار السعيد 
بتق���دمي املؤلفني م���ع ذكر نبذة 
بسيطة عن مؤلفاتهم ومضمونها 

باختصار.
ق���ام بع���د ذلك نائ���ب املدير 
العام لشركة »Degrees 52« حمد 
س���امي العلي بالقاء كلمته التي 
عرف فيها بالش���ركة ومحتواها 
واهدافها واالنشطة التي حتتضنها 
وابرز ما تس���عى اليه للتواصل 

مع اجلميع.

)سعود سالم( حمد الزمامي وعلي املؤمن ومحمد الكندري   ليلى الغربللي وندى ششتر واسرار السعيد

محمد الكندري يوقع على نسخة من كتابه لنوال الدرويش

جانب من احلضور في حفل توقيع الكتب


