
ــنــــاد  ــيــ ــبــــرومــ ــــز «الــ ــركـ ــ دشـــــــن مـ
الـــثـــقـــافـــي» فــــي حـــولـــي أنــشــطــتــه 
ــيــــة بـــمـــعـــرض  ــنــ ــفــ الــــثــــقــــافــــيــــة والــ
افــتــتــحــتــه صــبــاح أول مـــن أمــس 
الصباح  األحــمــد  أمــثــال  الشيخة 
ــبــــد الـــلـــه  فـــــي حــــضــــور نــــــــوري عــ
عــبــدالــلــطــيــف الـــعـــدنـــان وعــدنــان 
العثمان،  اللطيف  عبد  عبدالله 
ونــخــبــة مـــن كـــبـــار الــشــخــصــيــات 

والفنانني التشكيليني.
املركز  القائمون على  ويسعى 
إثــراء  فــي  املساهمة  إلــى  الجديد 
الـــســـاحـــة الــثــقــافــيــة، بــكــل جــديــد 
ومــبــتــكــر، واإلســـهـــام فــي تطوير 
الــــحــــركــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
باملزيد من األنشطة، التي تتنوع 
في فعالياتها، إلى جانب تقديم 
الـــــدعـــــم والـــتـــشـــجـــيـــع الـــكـــافـــيـــني 

للشباب الكويتي املبدع.
 واملعرض األول - الذي يستمر 
حــتــى 16 يــونــيــو الـــجـــاري - جــاء 
هويتنا  عــنــوان «قــصــتــنــا...  تحت 
حرص  إطار  في  وذلك  الثقافية»، 
«البروميناد» على دعم وتشجيع 

الثقافة والفن في الكويت.
الـــــــذي   - املـــــــعـــــــرض  ويـــــــهـــــــدف 
يشارك فيه 17 فنانًا من الكويت 
ــًا - إلــــــــى إبــــــــراز  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ كــــــبــــــارا وشـ
مجموعة متنوعة من املواضيع، 
مـــن خــــالل أعــمــالــهــم الـــتـــي يــزيــد 
عددها على 30 عمال، تعبيرًا عن 
مجموعة من املشاعر والتجارب 
الــتــي تــســرد كــل مــنــهــا قــصــة عن 
ــكـــويـــت وثــقــافــتــهــا عــبــر  تــــــراث الـ

العصور. 

وقــالــت مــديــرة املــركــز الثقافي 
في «البروميناد» نور السعدون: 
«يجّسد املعرض ملحمة بصرية 
ــال الـــفـــنـــانـــني عــن  ــ ــمـ ــ ــا أعـ ــهــ تــــرويــ
ــاريـــــخ الــــكــــويــــت؛ حـــيـــث يــمــكــن  ــ تـ
بمثابة  وجماعيًا  فرديًا  اعتباره 
صــــــوت الـــــبـــــالد الــــــــذي نــــأمــــل أن 
شرائح  كــافــة  مسامع  إلــى  يصل 
والذين ندعوهم بجد  الجمهور، 
إلـــى عـــدم تــفــويــت هـــذه التجربة 

املدهشة».
التسويق  قسم  مــديــرة  وقــالــت 
عالية  «الــعــثــمــان»  مجموعة  فــي 
ــتـــاح هـــذا  ــتـ ــّثـــل افـ ــمـ الــــجــــاســــر: «يـ
بالفخر  تفيض  لحظة  املــعــرض 
ــبــــة ملـــــركـــــزنـــــا الـــثـــقـــافـــي  ــنــــســ ــالــ بــ
الــجــديــد، وذلـــك نــظــرًا ملــا ينطوي 
ــيـــه مـــــن اإلبـــــــــــداع واملــــــهــــــارات  ــلـ عـ
والرؤية املمّيزة. ونأمل أن تشكل 
للمواهب  حــافــزًا  الــفــعــالــيــة  هـــذه 
الـــجـــديـــدة، مـــع الــتــرويــج ألهمية 
الـــجـــهـــود الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة املــطــلــوبــة 

لــلــحــفــاظ عــلــى املــشــهــد الــثــقــافــي 
والفني في الكويت وتنميته». 

ويــعــتــبــر املــــركــــز الـــثـــقـــافـــي فــي 
متعدد  مــشــروعــًا  «الــبــرومــيــنــاد» 
ــة  ــاحــ ــــدف إلـــــــى إتــ ــهـ ــ األغــــــــــــراض يـ
ــــي فـــي  ــنـ ــ ــفـ ــ ــة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر الـ ــنــــصــ مــ
الكويت، وتشجيع ودعم املواهب 
الــفــنــيــة عــبــر اســتــضــافــة أنــشــطــة 
ثــقــافــيــة وفــنــيــة مــخــتــلــفــة لــســكــان 
الــدولــة، ويشمل عـــروض األفـــالم، 
واملعارض  املسرحية،  والعروض 
وورش  ــرات  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ واملـ ــة،  ــيـ ــنـ ــفـ الـ

العمل. 
ويــشــغــل املــركــز- الــواقــع ضمن 
املــــــول- مــســاحــة 400 قــــدم مــرّبــع 
متضمنًا منطقة رئيسيًة متعددة 
لــــورش  وحــــــــدات  و3  األغـــــــــــراض، 
الــــعــــمــــل، ومـــنـــطـــقـــة لـــالســـتـــقـــبـــال. 
ويــــســــمــــح تـــصـــمـــيـــمـــه بـــالـــتـــحـــرك 
بــــحــــريــــة مـــــع تـــمـــتـــعـــه بــــإطــــالالت 
تصل  العاصمة  أفــق  على  فــريــدة 

حتى خليج الكويت. 

الــتــي  الــعــمــل  ورش  وســتــتــيــح 
يتسع  الـــذي  املــركــز-  يستضيفها 
لــــــــــ400 شـــخـــصـــًا دفــــعــــة واحــــــــدة- 
أنشطة  إلقــامــة  خــاصــة  مساحات 
مــســتــقــلــة أو تــعــاونــيــة بــالــتــزامــن 
ــعــــارض؛ حيث  مـــع اســتــضــافــة املــ
ــــت وحــــــــــــدات اســـتـــضـــافـــة  ــمـ ــ ــّمـ ــ ُصـ
الــــــــورش بـــشـــكـــل ذكـــــي لــألنــشــطــة 
الــتــفــاعــلــيــة، وتـــتـــّســـع كـــل واحــــدة 

منها ملا يصل إلى 12 شخصا. 
ويـــشـــار إلـــى أن«الــبــرومــيــنــاد» 
الثالث  الــدائــري  طــريــق  على  يقع 

مقابل القادسية.
التشكيليون  الــفــنــانــون  وقــــدم 
في املعرض أفكارهم التي ارتكزت 
ــا عــــلــــى مـــنـــظـــومـــة  ــهـ ــمـ ــعـــظـ فــــــي مـ
ــيـــة ومــــــا تــمــثــلــه  ــافـ ــقـ ــثـ ــة الـ ــويــ ــهــ الــ
لــإلنــســان الــكــويــتــي، مـــن أهــمــيــة، 
وبالتي  املتالحقة،  عــصــوره  عبر 
فــقــد حــكــى الــفــنــانــون املــشــاركــون 
في املعرض بأعمالهم التشكيلية 
تراكمت  التي  الهوية،  هــذه  قصة 
ثقافاتها عبر األجيال لتصل إلى 
بالتراث  متوهجًا  الحالي  الجيل 

والفكر والحضارة والرقي.
ــــون فــي  ــاركـ ــ ــشـ ــ والــــفــــنــــانــــون املـ
ــا الــبــقــصــمــي،  ــريــ املــــعــــرض هــــم ثــ
وســــكــــيــــنــــة الــــــــكــــــــوت، وســـهـــيـــلـــة 
الــنــجــدي، ونــــورة الــعــبــد الــهــادي، 
ومــــحــــمــــد الــــشــــيــــبــــانــــي، ومـــحـــمـــد 
الشيخ، ومحمد جاسم السمحان، 
الغيث،  ومريم  القناعي،  ومرزوق 
ــي،  ــانــ ــنــ ــكــ ومـــــحـــــمـــــود أحـــــمـــــد أشــ
ومحمود القطان، وحميد خزعل 
النعمان  وعلي  الرئيس،  وفاضل 
عبير  والدكتورة  املشعل،  وعــادل 

الكندري، وعبدالرضا باقر.

حجية صرفية
ُ
لغتنا ليست أ

لغته  يكتسب  الــعــربــي  اإلنــســان  كـــان 
وفـــق الــتــعــريــف الــقــائــل «الــلــغــة ظــاهــرة 
اجــتــمــاعــيــة، إلـــى جــانــب كــونــهــا ظــاهــرة 
عــقــلــيــة. لـــم يــكــن يــــدري مـــا الــفــاعــل ومــا 
املفعول به؟ وما املنصوب وما املجرور؟ 
ــة الـــفـــطـــريـــة  ــويـ ــغـ ــلـ تـــكـــلـــم بـــاملـــمـــارســـة الـ
كانت  بل  لغته  يكن»ُيعْقلن  لم  السليمة، 

ُتعقلنه». اللغة 
ذلك اإلنسان العفوي، الفطري لغويًا، 
أحس في عصر علماء النحو والصرف 

بأنه أصم، أبكم، َعِييُّ ال يفهم.
جلس  األعـــرابـــي  مــســلــم  أبـــا  أّن  ُرِوي 
النحو،  مجالس  مــن  مجلس  إلــى  يــومــًا 
اء،  الــهــرَّ مسلم  بــن  مــعــاذ  الــشــيــخ  فسمع 
ــلـــم الـــــصـــــرف يـــســـأل  ــعـ ــًا بـ وكــــــــان مــــولــــعــ

تالميذه:
أّزًا:  هـــــــم  َتـــــــُؤزُّ مـــــن  تــــقــــولــــون  «كــــيــــف 
ــيـــف تــــأتــــون بــمــثــال  ــعــــْل؟ وكـ يـــافـــاعـــل افــ
وبعت،  وغزوت،  رميت  من:  «اطمأَنْنُت» 
يجيبوا(الحظ  ولــم  سكتوا  فــإذا  وقلت؟ 
داللـــة الــســكــوت الـــواجـــم!) قــال لهم:يقال 
َأْوِزْز.  أو  أّز،  يــــاآّز  األولـــــى:  املــســألــة  فـــي 
ْوت  ــَزوَّ ــ واْغ ــْيــُت  اْرَمــيَّ الثانية:  ويــقــال فــي 
واْبَيّعْعْت واْقَوَلْلُت»!. فنهض أبو مسلم 

األعرابي وهو يقول: 

يعجبني النحو  في  أخذهُم  كان  قد 
حــتــى تــعـــــاَطــوا كـــالَم الــّزنــج والـــــروِم

ملــــا ســـــمــعــُت كـــــــالمـــًا لــســـــت أفــهــمـــــه
ــــوم ـــ ــبــ ــ ــــان وال ــربـ ــ ــغـ ــ كـــــــأنـــــــه َزَجـــــــــــــُل الـ

يعصمني ــلـــه  والـ نـــــــحـــَوهـــُم،  تـــــركــُت 
ــجــراثــيــم ـــ ـــم فــــي تـــلـــك ال مـــــــن الـــّتـــــــقـــحُّ

من  درس  أول  فـــي  طــفــلــنــا  يــتــعــلــم  أال 
الفصيحة «لغة  العربية  ة  القراء دروس 
أجنبية» بالنسبة إليه؟ بلى. إنها لكذلك 
فـــي عــصــر ســـيـــادة الــلــهــجــات الــعــامــيــة، 
ــه،  ــاتــــذتــ ــا لـــغـــريـــبـــة عـــلـــى أســ ــهــ حـــتـــى إنــ
ــيــــه... وهــو  ــه، وأبــ ــ ومــثــقــفــي عـــصـــره. وأمـ

يسمعهم ال يتحدثون بما عّلموه!
الـــطـــفـــل الـــعـــربـــي يــــمــــارس، قـــبـــل ســن 
املـــدرســـة، الــلــغــَة (أوالـــلـــهـــجـــة) بــنــحــوهــا 
ــا وتـــــراكـــــيـــــبـــــهـــــا املــــــــوروثــــــــة،  ــ ــهــ ــ ــرفــ ــ وصــ
املـــــــحـــــــدودة، فـــــيـــــدرك املـــــذكـــــر واملــــؤنــــث 
ــــة...  ــــالقـ ــــطـ ــا بـ ــهــ ــــحـــــدث بــ ــتـ ــ ــــع ويـ ــمـ ــ ــــجـ والـ
ــعــــال فـــي حــديــثــه عــفــويــًا  ف األفــ ويــــصــــرِّ

فطري  بــــإدراك  إنــمــا  عــقــلــي،  إدراك  دون 
يجب  التي  للغة  االجتماعية  باملمارسة 

أن نستثمرها ونعّمقها لديه. 
ســــنــــاه أصـــــول لــهــجــتــه  ونـــحـــن لـــو درَّ
ــا عـــفـــويـــًا،  ــهــ ــارســ ــمــ ــــي يــ ــتـ ــ الــــعــــامــــيــــة، الـ
وشـــــرحـــــنـــــا لــــــه أصــــــــــول صــــرفــــهــــا كـــمـــا 
ينطق  كما  نحوها  وقــواعــد  يمارسها، 

بها... لجمد لسانه في حلقه!
نحَو  نعّلمه  عندما  صانع  هو  فكيف 
الــفــصــحــى وصــرَفــهــا وهـــي غــريــبــة على 

لسانه؟
ولـــيـــس صــحــيــحــًا مـــا يـــــراه الـــدكـــتـــور 
أن  يقول:«ينبغي  حني  الطيب  الله  عبد 

س الصغير النحو ُيدرَّ
ــــذه  ــأخـ ــ ونـ الـــــقـــــواعـــــد  ُنــــَحــــّفــــظــــه  وأن 
بــتــطــبــيــقــهــا». إنـــنـــا إن فــعــلــنــا بـــه هـــذا، 
العفوية  املــمــارســة  لديه  نعّطل  فسوف 
ذهــــن  فــــــي  ُنـــــــدِخـــــــل  أال  عـــلـــيـــنـــا  لــــلــــغــــة. 
ــلــــة األولـــــــى،  طـــفـــلـــنـــا خــــاصــــة فــــي املــــرحــ
أنـــه «يــتــعــلــم» لــغــة ثــانــيــة. بــل علينا أن 
ممارسة  اللغة  هــذه  «يــمــارس»  نجعله 
الفصحى  العربية  تكون  أن  أي  سليمة. 
درس  أداة  ال  وتـــعـــبـــيـــر،  تـــفـــكـــيـــر  أداة 
وبالغتها  وصرفها،  بنحوها،  مستقل 
بــل  ـــص،  تـــخـــصُّ أداة  لــيــســت  فــالــعــربــيــة 
وعن  الحياة،  فــي  تعبير  أو  حــيــاة.  أداة 
ــاة. ثــــم يــــأتــــي الـــنـــحـــو والــــصــــرف  ــيــ الــــحــ
العصرية،  أكـــّرر:  (العصرية)  والــبــالغــة 
جماليًا  جـــاذب  منطقي  علمي  بمنهج 

وذوقيًا. 
يـــعـــنـــي  ال  الـــــعـــــربـــــيـــــة  ــيــــط  ــســ ــبــ تــ إن 
الــتــبــســيــط  هـــجـــرهـــا.  وال  تــســطــيــحــهــا، 
السليمة  باملمارسة  اللغة  هو«تجميل» 
ــيـــًا يــعــيــد  ــالـ ــًا فـــنـــيـــًا وجـــمـ ــ ــذوقـ ــ فـــهـــمـــًا وتـ

رونقها وبهاءها إلى ألسنة العرب.
كثير من أبواب الصرف في مناهجنا 
الصرفية  الهندسة  ممارسة  إلى  يهدف 
ــيــــدًا عــن  ــعــ ــة، بــ ــيــ ــقــــالنــ ــعــ الــــريــــاضــــيــــة، الــ
تلبي  الــتــي  العفوية  اللغوية  املــمــارســة 
حــاجــة فــكــريــة، واجــتــمــاعــيــة، ونــفــســيــة. 

فاللغة ليست ُأحجية صرفية!
مــا أتــعــس طــلــبــتــنــا!، صــغــارًا وكــبــارًا، 
مهم صرفًا لن يصرفوه ونحوًا  حني نعلِّ

لن ينحوه!

* شاعر وناقد سوري
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املعرض افتتحته أمثال األحمد وشارك فيه 17 فنانًا بعنوان «قصتنا... هويتنا الثقافية»

«البروميناد» الثقافي... ملحمة بصرية عن تاريخ الكويت

أمثال األحمد وعدنان العثمان مع الفنانني التشكيليني    (تصوير موسى عياش)

عادل املشعل يشرح لوحاته

... مع أعمال فاضل الرئيس
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نور السعدون:
املعرض بمثابة صوت 

البالد الذي نأمل أن 
يصل إلى مسامع شرائح 

الجمهور كافة

عالية الجاسر:
نأمل أن تشكل فعالية 

االفتتاح حافزًا للمواهب 
الجديدة

يسمح تصميم املركز 
بالتحرك بحرية

مع تمتعه بإطالالت 
فريدة على أفق العاصمة 
تصل حتى خليج الكويت


