
عبدالرزاق القادري
ربما ح��ان ال��وق��ت أخ��ي��راً ك��ي نزايد 
على فنوننا، لكنها مزايدة من نوع 
آخ���ر، تعلي ش��أن الحركة الثقافية 
والتشكيلية ف��ي ال��ك��وي��ت، وتقدم 
ل��ل��س��اح��ة المحلية ن��م��وذج��اً فريداً 
ومتحضراً من التعامل مع الفنون 

البصرية. 
ب��األم��س ب��دأت دب��ي وك��ج��زء من 
تفعيل خططها اإلنمائية باستقطاب 
أهم المزادات العلنية الفنية، لتصبح 
وم��ن خ��ال س��وق الفن وبورصته 
محط أنظار العالم العربي والغربي، 

والمركز الحيوي األول لسوق الفن 
ف��ي المنطقة، محققة نجاحاً ب��ارزاً 

يحسب لها. 
..ال�������ي�������وم ول�����ك�����ل األص���������وات 
المتشائمة ولكل المقتنين المختبئين 
ف��ي ق��اع��ه��م، ول��ل��ذي��ن يبحثون عن 
ال��ف��ن ف��ي أس���واق أخ���رى بعيدة عن 
هنا، تعود الكويت لتؤكد أن بريقها 
ق��د يخفت لكنه ل��ن يختفي، وأنها 
ق��ادرة على التواصل مع الحركات 
العالمية، ونفض الغبار عن سوق 
الفن فيها باعتباره واحداً من ركائز 

المامح الحضارية والفكرية. 
ل��ق��د ت���ص���درت ال���ك���وي���ت قائمة 

ال���دول الخليجية ف��ي نشر الفنون، 
وك������ان ل���ه���ا ال�������دور ال�����ري�����ادي في 
تأسيس ح��رك��ة تشكيلية حقيقية، 
وم����ع أن ال��ت��ط��ور ال��م��ن��ط��ق��ي لهذه 
ال��ب��داي��ة ال��م��ب��ك��رة ل��م ي��ك��ن منطقياً، 
ن��ت��ي��ج��ة م����ا أف�����رزت�����ه ال���ت���ح���رك���ات 
ال��م��ن��اه��ض��ة ل��ل��ف��ن��ون م���ن معوقات 
حالت دون تأسيس مشاريع فنية 
ج��ادة، وإنجاب الكثير من األسماء 
ال��ب��ارزة، إال الوقت ك��ان ق���ادراً على 
تعزيز الوعي البصري، وهذا الوقت 
نفسه م��ع الجهد واإلص���رار ه��و ما 
سيعيد للحركة التشكيلية عافيتها 

من جديد. 

م��س��اء أم��س وت��ح��دي��داً ف��ي قاعة 
ن��ادي الكورنيش، أثبت محبو الفن 
ورواده والءه���م وثقتهم بالتنظيم 
المحلي المدّعم بالخبرة العالمية، 
وذل���ك بعد أن حقق ال��م��زاد العلني 
األول ل���أع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة العربية 
واإلي���ران���ي���ة ال����ذي ق��ام��ت بتنظيمه 
الشيخة لولو الصباح، وتحويله إلى 

حقيقة بعد أن كان حلماً.
وب���ط���ب���ي���ع���ة ال�����ح�����ال ت���ف���اوت���ت 
م���س���ت���وي���ات األع����م����ال وي����ب����دو أن 
تقييمها وتصنيفها ف��ي م��ث��ل هذا 
ال��ح��دث المتميز غير وارد لكونها 
التجربة األول��ى استبشارا بمرحلة 

ج��دي��دة ون��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ل��س��وق الفن 
التشكيلي في الكويت باستمراريتها 

وتألقها أكثر فأكثر.
واحتضن المزاد مجموعة أعمال 
متميزة جداً لفنانين عرب وإيرانيين 
تنافس بشكل كبير أعمال المزادات 
ال��ع��ال��م��ي��ة األخ�����رى، وه���ي لفنانين 
أس���م���اؤه���م ح����اض����رة دائ����م����اً مثل 
»محمد رواس، روك��ن��ي هيرزاده، 
نبيل ن��ح��اس، ج��م��ال عبدالرحيم، 
رضا دركشاني، حسن مير، أحمد 
ال��س��ودان��ي، ف��ري��دة ل��ش��اي، شانت 
أف��ي��دي��س��ي��ان«. وق��د حقق الفنانون 
اإليرانيون روكني هيرزاده وفريدة 

ل��ش��اي أع��ل��ى األس���ع���ار ف��ي المزاد 
ف��األول بيع عمله ب� 30 أل��ف دوالر، 
أم���ا ال��ث��ان��ي��ة ف��ب��ي��ع عملها ب�����37 ألف 
دوالر، وهو أعلى سعر توقف عليه 

المزاد.
ولعل مستوى بعض اللوحات 
الكويتية ل��م يكن على ال��ق��در نفسه 
م��ن أع��م��ال الفنانين اآلخ��ري��ن، بيد 
أن ال��اف��ت تحقيق بعضها أسعاراً 
عالية، فلوحة الفنانة ش��روق أمين 
حصدت مبلغ 28 ألف دوالر توقف 
المزاد عنده، فيما بيع عمل النحات 
س��ام��ي م��ح��م��د، وه���و ع��م��ل صغير 
ج���داً حجمه 12 س��م بمبلع 14 ألف 

دوالر، كما بيعت لوحة الفنانة ثريا 
البقصمي، وعنوانها »جدار برلين« 

بمبلغ 9 آالف دوالر.
ومن الفنانين الكويتيين اآلخرين 
ال���ذي���ن ع���رض���ت أع��م��ال��ه��م وبيعت 
ف���ي ال���م���زاد: »ف���ري���د ع���ب���دال، غ���ادة 
الكندري، هند عقيل، فاضل العبار، 
ف���رح ب��ه��ب��ه��ان��ي، أم���ي���رة بهبهاني، 
ران���ي���ا أب��وال��ح��س��ن، أح��م��د البناي، 
شروق أمين، فيصل ماضو، سهيلة 
النجدي، ثريا البقصمي، إبراهيم 
حبيب، عبدالكريم العنزي، سامي 
محمد، إب��راه��ي��م إسماعيل، خزعل 

القفاص«. 

سة مجموعة »جام«  وتقول مؤسِّ
الشيخة لولو الصباح: »إن المزاد 
حقق نجاحه وأكد أن الكويت قادرة 
على احتضان مثل ه��ذه الفعاليات 
وال���ن���ت���ائ���ج ك���ان���ت م���ذه���ل���ة وت���دف���ع 

للفخر«.
وك����ان للشيخة ل��ول��و الصباح 
الفضل م��ع شريكتها ليديا يمريك 
بجعل ه��ذا الحلم واق��ع��اً. كما أبدت 
مة المزاد الفرنسية ليزا ميمون  منظِّ
س��ع��ادت��ه��ا ال��ب��ال��غ��ة ب��ت��واج��ده��ا في 
ال���ك���وي���ت، وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ه����ذا الحدث 
الكبير، معتبرة أن المزاد كان رائعاً 

وناجحاً بكل المقاييس.
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سارة بالين.. غاضبة
غالبية الكنديين يؤيدون

الموت الرحيم

بينيلوب كروز تستعد لـ» قراصنة الكاريبي«

م��دري��د - د.ب.أ: أل��غ��ت الممثلة اإلسبانية 
ب��ي��ن��ي��ل��وب ك����روز م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي ف��ي��ل��م جديد 

للمخرج الدنماركي الرس فون ترير.
وذك��رت صحيفة »أل بايس« اإلسبانية أمس 
أن ك���روز ت���رى أن��ه��ا ال تستطيع ال��ت��وف��ي��ق بين 
مشاركتها في فيلم فون ترير، ودورها المخطط 

في الجزء الرابع من فيلم »قراصنة الكاريبي«.
وج��اء ف��ي تقرير الصحيفة أن ق��رار اإللغاء 
كان وقعه شديدا على ك��روز، ألنها تكن تقديرا 

كبيرا للمخرج فون ترير.
وأضافت الصحيفة أنه سيتعين على كروز 

االس��ت��ع��داد ل��ل��ج��زء ال��راب��ع م��ن فيلم »قراصنة 
الكاريبي«، المقرر تصويره في يوليو المقبل 
ف���ي ه�����اواي، ب��ت��دري��ب��ات ل��ع��دة ش��ه��ور خاصة 

بالمبارزة.
ومن ناحية أخ��رى ذك��رت الصحيفة أن فون 
ترير فصل سيناريو فيلمه الجديد »السوداوية« 

خصيصا على كروز.
وأضافت الصحيفة أن��ه سيتعين اآلن إعادة 

كتابة السيناريو جزئيا.
ووفقا لبيانات الصحيفة من المقرر أن يبدأ 

تصوير الفيلم في السويد في يونيو المقبل.

واشنطن - يو بي أي: أعربت حاكمة والية 
أالسكا السابقة سارة بالين عن سخطها الشديد 
من برنامج تلفزيوني خ��اص بشركة فوكس، 
ألن���ه ه���زأ ب��م��ن ي��ش��ك��ون م��ن م��ت��ازم��ة »داون«، 
وألمح إلى ابنها تريغ البالغ من العمر 22 شهراً، 

المصاب بهذا االضطراب الجيني.
وأف���ادت شبكة »س��ي إن إن« األميركية بأن 
بالين، التي كانت مرشحة لمنصب نائب الرئيس 
عن الحزب الجمهوري في االنتخابات الرئاسية 
األخ��ي��رة، استخدمت صفحتها ال��خ��اص��ة على 
موقع »فيسبوك« االجتماعي لتقول إنها غاضبة 
ج��داً لدرجة ال تسمح لها بإعطاء رّد متماسك، 
ول���ذا ستقوم ابنتها بريستول ب��إص��دار بيان 

كامل نيابة عن العائلة.
وان���ت���ق���دت ع��ائ��ل��ة ب��ال��ي��ن ب��رن��ام��ج ال��رس��وم 
المتحركة »فاميلي غ��اي« على »ف��وك��س«، الذي 
ع���رض ي���وم األح���د ال��م��اض��ي حلقة تظهر فيها 
م��راه��ق��ة م��ص��اب��ة ب��م��ت��ازم��ة »داون« وتقول 
ل��ش��خ��ص��ي��ة أخ����رى »أم����ي ه���ي ح��اك��م��ة أالسكا 

السابقة«.
وت��ع��رض ف��ي الحلقة أي��ض��اً أغنية ورقصة 
تقوم بها شخصية أخرى تستخدم لغة تقلل من 

أهمية األشخاص الذين يشكون إعاقات.
وق��ال��ت ب��ال��ي��ن »ي��ط��ل��ب م��ن��ي ال��ن��اس التعليق 
على عرض فوكس، وكانت بريستول هي التي 
سألت عما فكرت ب��ه عند السخرية م��ن أخيها 
تريغ )وغيره من ذوي الحاجات الخاصة(، لذا 
بدالً من الرد طلبت منها أن تعد بياناً أكثر لباقة 
مما كنت ألقوله بشأنه مسألة تقتضي القول 

أنه يكفي«.
ون���ش���رت ب��ري��س��ت��ول ال��ب��ي��ان ع��ل��ى صفحة 

وال��دت��ه��ا، وج���اء ف��ي��ه »ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال��م��رء ابنا 
أو ابنة لشخصية ع��ام��ة، فعليه أن يربي جلداً 
س��م��ي��ك��اً، وش��ع��رت أن���ا وإخ��وت��ي ب���اإلس���اءة من 
اإلهانات التي وجهت إلى أخينا، ولذا ال يمكننا 

أن نلتزم الصمت«.
وأض��اف��ت أن »ال��ن��اس م��ن ذوي الحاجات 
ال��خ��اص��ة ي��واج��ه��ون ت��ح��دي��ات، ك��ث��ي��ر م��ن��ا لن 
ي��واج��ه��وه��ا ي��وم��اً.. حياتهم صعبة بما يكفي 
ك��م��ا ه���ي ع��ل��ي��ه اآلن، ول����ذا لِ����َم ق���د ي��رغ��ب أي 
 ش��خ��ص ب���زي���ادة ص��ع��وب��ة ح��ي��ات��ه��م م��ن خال 

السخرية منهم؟«.

باحثة كويتية تدعو إلى االهتمام
بمرضى )السلياك(

كونا: دع��ت باحثة كويتية أم��س إل��ى االهتمام 
ب��م��رض��ى )ال���س���ل���ي���اك( وه����و م����رض ي��ت��س��ب��ب من 
تحسس األم��ع��اء الدقيقة للجلوتين ال��م��وج��ود في 
بروتين القمح والشعير والشوفان والحنطة. وقالت 
مؤلفة كتاب )قصتي مع السلياك( سعاد الفريح: إن 
م���رض، )ال��س��ل��ي��اك( ي���زداد ف��ي ال��ك��وي��ت ف��ي الفترة 
األخيرة مؤكدة أن التشخيص المبكر مفتاح لحياة 
أف��ض��ل. وأوض��ح��ت ال��ف��ري��ح أن م��رض )السلياك( 
م��رض متشعب ومرتبط بأمراض أخ��رى »ل��ذا فإن 
االهتمام بالموضوع من األهمية بمكان ويستدعي 
تضافر الجهود« مشيرة إل��ى أن ال��دراس��ات أثبتت 
أن األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بهذا المرض 
ه��م أق���ارب مرضى )السلياك( وم��رض��ى متازمة 
داون ومرضى متازمة تيرنر. وأض��اف��ت: إن من 

بين األش��خ��اص األكثر عرضة لإلصابة بالمرض 
م��رض��ى م��ت��ازم��ة وي��ل��ي��ام وم��رض��ى )إي ج��ي إي( 
بنسبة 2 ف��ي المئة وم��رض��ى الصدفية ومرضى 
السكر نوع )إي(، مبينة أن الدراسات أثبتت أن 10 
في المئة من األطفال واثنين في المئة من البالغين 
المصابين بمرض السكر النوع األول )إي تايب( 

يكونون مصابين بالسلياك. 
وذك���رت أن دراس���ة حديثة أج��ري��ت على 3325 
طفا دنماركيا أج��راه��ا ال��دك��ت��ور ول��ي��ام إي��ت��ون في 
جامعة ج��ون هوبكنز أظ��ه��رت أن األط��ف��ال الذين 
تحمل أمهاتهم جينات األم��راض المناعية )مرض 
السكر نوع واحد والروماتويد والسلياك( يكونون 
عرضة لإلصابة بمرض التوحد بما يعادل ثاثة 

أضعاف األمهات العاديات.  

تورنتو - آفي: أظهر استطاع للرأي أن غالبية الكنديين 
ي��ؤي��دون ص���دور ق��ان��ون يجيز ال��م��وت ال��رح��ي��م للمرضى 

الميؤوس من شفائهم.
وأش�����ار االس��ت��ط��اع ال����ذي أع����ده م��رك��ز أن���غ���وس ريد 
ون��ش��رت نتائجه ال��ي��وم ال��ث��اث��اء أن 67 % م��ن الكنديين، 
يدعمون قرارا حكومياًً يجيز الموت الرحيم، فيما عارض 
ذلك 23 %، وقال 10 % منهم إنهم غير متأكدين من صواب 

قرار كهذا.
وأج��ري االستطاع ال��ذي شمل 1003 أشخاص ما بين 

الثاني والثالث من الشهر الحالي.
41 % م��ن المستطلعين ع��دم مقاضاة شخص  وط��ال��ب 
ساعد مريضاً ال أمل في شفائه على االنتحار مقابل 25 % 
دعوا لمحاكمة من يقدم على مثل هذا األمر، فيما قال 33 % 

إن ال رأي لهم في هذا الموضوع.
وتبين أن أكثر المؤيدين ل��ص��دور ق��رار يجيز الموت 
الرحيم في كيبك، إذ أيد ذلك 77 % منهم، فيما عارض ذلك 

مستطلعون في مانيتوبا وساسكاتشهيفن بنسبة 46 %.
وك��ان استطاع مشابه أج��ري في أغسطس الماضي، 

أظهر أن 71 % يؤيدون شرعنة الموت الرحيم في كندا.

)أرشيف( )أرشيف(سارة بالين  بينيلوب كروز 

األميركيون.. األكثر  وسامة
لندن - يو.بي.آي: أظهر استطاع للرأي، شمل مسافرين 
بريطانيين، تبين بنتيجته أن البريطانيين يعتبرون أن األميركيين 

هم األكثر وسامة في العالم.
وق��ال خمسة آالف بريطاني شملهم االستطاع ال��ذي أعده 
م��وق��ع  »OnePoll.com« ال��ب��ري��ط��ان��ي: إن األم��ي��رك��ي��ي��ن هم 
األكثر وسامة في العالم، يليهم البرازيليون في المرتبة الثانية، 

واإلسبان في الثالثة، ثم يأتي بعدهم األستراليون واإليطاليون.
ولم يذكر الموقع متى تّم التوصل إلى هذه النتائج أو هامش 
الخطأ فيها. وقال متحدث باسم الموقع »لدى أميركا الكثير الذي 
تقدمه إلى العالم، وبإمكانها التباهي بأن لديها أكثر األشخاص 
وسامة على وجه األرض«. وأضاف »أن أشخاصاً مثل جيسيكا 
ألبا وجنيفر أنيستون وبراد بيت يظهرون الوجه الجميل ألميركا 
ولشعبها الوسيم«. ومن المفارقة أن البريطانيين الذين شملهم 
االستطاع، وضعوا أنفسهم في المرتبة السادسة من حيث 
الوسامة وجيرانهم الفرنسيين في المرتبة التاسعة واسكتلندا 

في الدرجة التاسعة عشرة، وألمانيا في الدرجة العشرين.
ولكي ال يتهم الموقع بمحاباة األميركيين نشر في سبتمبر 
الماضي نتيجة استطاع أظهر أن األميركيين هم خامس أسوأ 

العشاق في العالم.

أول مزاد .. ينعش سوق 
الفن في الكويت

الشيخة لولو الصباح تعلن افتتاح المزاد ليلة أمس

المزاد حظي بجمهور فني وثقافي مميز

)تصوير: سعيد الخالدي(األميركية إيلين أغوبيان تقود المزاد الفنانة فريدة لشاي أمام لوحتها التي بيعت ب�� 37 ألف دوالر    


