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د.حمد العدواني خالل زيارته مدرسة جابر املبارك الثانوية

الكاتبة البحرينية أميرة البلوشي وّقعت «القدر املوجع»: 
قصص ورسائل اجتماعية متزج الدراما بالرومانسية

ندى أبونصر

احتفلت الكاتبة البحرينية 
البلوشــي بتوقيــع  أميــرة 
روايتهــا «القــدر املوجــع» 
الصــادرة عن دار تقاســيم 
للنشــر، مساء أول من أمس 
في معــرض الكويت الدولي 
للكتاب بحضــور نخبة من 
املثقفــني والكتــاب واألدباء 
والنقاد واملفكرين وعشــاق 

الكلمة.
املناســبة، قالت  وبهــذه 
أميرة البلوشي في تصريح 
لـ «األنباء» ان «القدر املوجع» 
روايــة اجتماعيــة طرحــت 
بأســلوب شــائق، مزجــت 
فيــه الدراما بالرومانســية، 
وجسدت فيه مشاعر مختلفة 
واخليبــة  واأللــم  كاألمــل 
والضيــاع، الفتــة إلــى أنها 
تروي قصة بطلــي الرواية 
اللذيــن تزوجــا عــن حــب 
وقناعة، وكان بينهما تكافؤ 
اجتماعــي وعقلي وعاطفي، 

الكثير من القصص الغريبة 
واملؤملة، إن تسللنا إلى شغاف 
قلوب مــن حولنــا وبداخل 
منازل األشخاص لعلمنا ما 
يعانيــه غيرنا من مشــاكل 
وهمــوم وأوجاع، ولصدمنا 
مــن واقعهم املريــر الذي ال 
يظهرونــه، وأدركنــا الكثير 
مــن النعم التــي أكرمنا اهللا 
بها، مناشدة اجلميع االهتمام 
واحلفاظ على القلوب احملبة 
الصادقــة وااللتفاف حولها 

والتمسك بها.
وتابعت: فمن منا لم يشعر 
باأللــم فــي يوم مــن األيام، 
ألم فقــد األحبة، ألــم الغدر 
واخليانة، ألم الظلم والقهر، 
ألم عقوق األبناء وجحودهم، 
ألم نكــران وإهمال الوالدين 
ألبنائهما، أو شعر بألم بسبب 
خســران وظيفــة أو جتارة 
وغيرهمــا، جميعنا جترعنا 
األلم ولكــن بطرق مختلفة، 
وكانــت ردود األفعال أيضا 
متباينة ولهذا يجب أن نرأف 
ببعضنا بعضا، فكل إنسان 
في هذه احلياة لديه ما يكفيه 
من هموم وآالم، مشيرة الى أن 
الرواية اعتمدت على األسلوب 
البسيط القريب من القلب لكي 
ال ميل القارئ، ويشعر باملتعة 

والتشويق أثناء القراءة. 
وفي نهاية حديثها تقدمت 
بالشــكر لــكل من ســاندها 
ودعمها في مسيرتها األدبية 
في مملكة البحرين وجميع 

دول اخلليج.

أكدت أنها اعتمدت في روايتها على األسلوب البسيط القريب من القلب لكي ال ميّل القارئ

الكاتبة البحرينية أميرة البلوشي مع روايتها «القدر املوجع»  (أحمد علي)

وعلى قدر كبير من التفاهم 
واالنســجام، ولكن شــاءت 
األقدار ان تفرق بينهما بسبب 
تباين رغباتهما، واألقدار ذاتها 
ستجعلهما يلتقيان في يوم 
من األيام، لكن السؤال: ما تلك 
الرغبات؟ وماذا ســيحدث؟، 

أترك املفاجآت للقراء.
وأضافت البلوشي: هناك 
العديــد مــن الرســائل التي 
أحببت ان أوجهها من خالل 
روايتــي وهي ان في حياتنا 

البلوشي متوسطة عددا من احلضور خالل حفل التوقيع

احلبيل: «الفردوس» تتناول االحتالل العراقي للكويت
دعاء خطاب

Doua_khattab
الكاتــب ســلمان  يشــارك 
احلبيــل ألول مرة في معرض 
بروايــة  الدولــي  الكتــاب 
«الفــردوس» التي صدرت عن 
دار بالتينيــوم بــوك للنشــر 
والتوزيع، والتي تتناول حقبة 

مهمة في تاريخ الكويت.
وعــن الرواية قال الكاتب 
سلمان احلبيل: تتحدث الرواية 
عن فترة االحتــالل العراقي 
وتعكــس دور الكويتيني في 
هذه االزمة وتضحياتهم، ولكن 
ماذا ســيكون دور الكويتيني 
جتــاه وطنهم بعد عشــرات 
الســنوات من التحرير؟ هذا 

ما ستكشفه الرواية.
وعن اختيار اسم الرواية 
قــال احلبيــل لـــ «األنباء»: 
اخترت اســم «الفــردوس» 
لســببني يشــير األول الــى 
أحــداث الروايــة التي تدور 
في منطقة الفردوس التابعة 
حملافظــة الفروانية واآلخر 
إشــارة الى اســم اجلنة في 
دار اخللود، حيث أدعو اهللا 
أن يســكن شــهداء الكويت 
فــي الفردوس األعلــى، كما 
اخترت عنوان ثانويا «قصري 

(ولو أنزلنا هــذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعا)، إذن فكل 
مخلوقات اهللا لها مشاعر مثل 
البحــار واالشــجار والطيور 
وغيرها، فما ان يحدث امر غير 
مألوف ستكون هناك ردة فعل 
جتاه هذا االمر، لذلك وصفت 
مشاعر الشخصيات ومشاعر 

الطبيعة واجلسم من يد وعني 
ولسان وغيره، اضافة الى هذا 
فقــد بالغت قليال الن املبالغة 
أحيانــا مطلوبــه، فبينت من 
خالل الرواية أن اجلماد أيضا 
له مشــاعر لذلك هناك دالالت 
على املشــاعر بشــكل مباشر 

وغير مباشر.

أكد أن الرواية تثير تساؤالت عن دور الكويتيني جتاه وطنهم حاضراً ومستقبالً

سلمان احلبيل

غالف الرواية

بعد املسافة» ألختبر خيال 
وتفسير القارئ.

اتذكر  وأضــاف احلبيــل: 
هناك مقولة للراحل الروائي 
اســماعيل فهد اسماعيل حني 
قال: القارئ اذكى من الكاتب، 
وهنــا اؤكد هــذه املقولة الن 
الكاتب مقيــد في زمن قصير 
لتقدمي مادته، بينما القارئ ال 
يتقيد بزمن وستظل املادة في 
متناول يده ســنوات عديدة، 
وهذا ما دفعني ان اقدم روايتي 
بأسلوب غير مباشر في بعض 

األحيان.
وعن املبالغــة في وصف 
بعض الشــخوص أو األشياء 
أردف قائال: قال اهللا سبحانه 
وتعالــى فــي محكــم تنزيله 

بان الرفاعي وّقعت ديوانها «وأتى ربيع احلب»
وقعــت األديبة الشــاعرة 
بــان الرفاعي ديوانها اجلديد 
بعنــوان «وأتى ربيع احلب» 
وذلك في دار أروقة مبعرض 
الكويت الدولي للكتاب بدورته 

الـ ٤٥ الكتاب.
وتعد الشاعرة بان الرفاعي 
صاحبة جتربة شــعرية من 
طراز خاص، وأسلوب ينحو 
الــى اإلعالء من شــأن املعنى 
وسمو املشاعر االنسانية التي 
ميتزج فيهــا احلب بالتفاؤل 
العطــاء  ويكــون  واألمــل، 
الســعادة،  بالحــدود، قمــة 
والعطاء هنا يبدو في معطفها 
الشعري دفقات تترجم نبض 
قلب يهيم عشــقا في الوجود 
تارة، ويشكو من طعنات خفية 
تلقاها في زحمة احلياة لكنه 
فوق كل هذا يتسامى ويسامح.

الديوان في مجمله أغاريد 
عصافيــر جتــوب ســاحات 
احلروف، تتدثر بأحلانها تارة، 
عندما يأخذهــا احلنني أليام 
مضت سريعا رمبا كانت وهما 
وخياال، ثم ما تلبث أن تصحو 
على واقع مؤلم، تنتقده بشدة 

واألقنعة تتســاقط ســريعا 
من وجوه املنافقني بال حياء، 
وأتساءل: لم قل الوفاء، حتى 
أصبح اليوم رياء ولم اجلحود 

دوما هدية األوفياء».
وال يخلــو الديــوان مــن 
احلكمة واملسحة الدينية التي 
تبدت كثيرا في ثنايا الديوان، 
فتراها متســائلة «وملاذا تاج 
علــى رؤوس األغبياء، فكلنا 
يعلم أن احلياة فانية، واأليام 
تتقلب بني فرح وشقاء، والكفن 

خــال من اجليــوب، واملال ال 
يشتري سعادة األصحاء، وال 
يزيد في العمــر يوما إن حل 
األجل والقضاء». ثم تخلص 
من دفقاتها الشعرية ولوحاتها 
الفنيــة املتماهيــة فــي عالم 
الروح، لتعلن بنفس بصيرة 
أن السعادة احلقيقية تكمن في 
العطاء، وليس املال أو الغنى 
والطمع متمثلة في ذلك سلفها 
فيلســوف السعادة واحلكمة 
الشاعر املهجري اللبناني إيليا 
أبي ماضي إذ يقول: أيها الشاكي 
الليالي إمنا الغبطة فكرة رمبا 
اســتوطنت الكــوخ ومــا في 
الكوخ كســره.. وخلت منها 
القصور العاليات املشمخرة، 
تلمس الغصن املعرى فإذا في 
الغصــن نضرة، وإذا مســت 
حصاة صقلتها فهي درة... أيها 
الشــاكي الليالي إمنا الغبطة 
فكرة». هكذا تقدم الشــاعرة 
نفسها على شطآن القصيد ثم 
يأخذها حلن الكلمات لتكتب 
من وحي الشعر أغانيها التي 
طاملــا تغنــى بهــا الكثير من 

مشاهير األغنية الكويتية.

بان الرفاعي خالل توقيع ديوانها اجلديد

ففيه تتساقط األقنعة ومتوت 
أزهــار الوفاء فوق أغصانها، 
وتنتشر أثواب التملق والنفاق 
في عالم مادي يتوشح باجلشع 
والطمع، تتلقى فيه الطعنات، 
مــن األحبــاء، عالــم تطحنه 
املاديــات وتغــدو فيه الروح 
غريبــة تســبح فــي وحدتها 

لتخلق عاملها اخلاص.
وحول هذه املعاني، تقول 
«فــوق جســد أيامــي كانــت 
الطعنات تتوالى من األحباء، 

وزير التربية: استقطاب التجارب التعليمية العاملية
عبدالعزيز الفضلي

اســتقبل وزيــر التربيــة ووزيــر 
التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني أمس القائم بأعمال ســفارة 
الواليات املتحدة لدى الكويت جيمس 
هولتســنايدر، وســفيرة كنــدا عليا 
مواني، وسفير سلطنة عمان د.صالح 
اخلروصي، وســفير اململكة األردنية 
الهاشمية صقر أبوشتال، وسفير تونس 
الهاشمي عجيلي ملناقشة أهم املواضيع 
ذات االهتمام املشــترك والتعاون في 

مجال التعليم.
ومت خالل اجتماع الوزير مع سفيرة 
كندا مناقشــة مذكرة تفاهم مشتركة 
للتعــاون في الشــأن التعليمي ونقل 
اخلبرات الكندية فــي التعليم العام، 
وتطوير العملية التربوية في الكويت 

لتحقيق التميز.
وأكد د.حمد العدواني في تصريح 
صحافــي علــى ضــرورة اســتقطاب 
التجارب واخلبرات العاملية من الدول 
املتقدمة في التعليم، واالســتفادة من 
ممارساتها الرائدة في مجاالت تطوير 
التعليم ملواكبة املتغيرات التي يشهدها 

العالم في هذا املجال.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف 
إلى حتقيق رؤية القيادة السياســية 
في إصالح منظومة التعليم، وحتقيق 
رؤية كويت جديدة وحتديدا الركيزة 
الثالثة من خطة التنمية التي تستهدف 
إصالح نظام التعليم إلعداد الشــباب 
بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء فاعلني 
يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية في 
قوة العمل، وتساهم في تعزيز رسالة 
وأهداف الوزارة التي تصب في جودة 
التعليم، وحتقيق التميز في العملية 

املدرسة فاضل الصفار الشأن التربوي.
وأبدى ارتياحه وأثنى على اجلهود 
املبذولــة مــن قبل الهيئــة التعليمية 

واإلدارية في املدرسة.

التعليمية، وتطوير العمل اإلداري.
هذا، وضمن جوالته التفقدية، قام 
العدوانــي أمس بزيــارة إلى «ثانوية 
جابر املبارك» ناقش خاللها مع مدير 

ناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل اخلبرات مع ٥ سفراء

د.حمد العدواني مستقبال سفير عمان د.صالح اخلروصي

العدواني خالل لقائه سفيرة كندا عليا مواني

ملشاهدة الڤيديو


