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منوعات

من إبداعات «رشا شيك»

حسن أشكناني يعرض إحدى القطع القديمة

عارضة «رشا شيك»

وكيلة ألبرز املاركات العاملية

«رشا شيك» ...تقدم عروضًا
ملدة أسبوع واحد
ت� � �ق � ��دم ش � ��رك � ��ة رش� � � ��ا ش �ي��ك
للتجميل واألزي � ��اء م�ف��اج��أة من
ال� �ع� �ي ��ار ال �ث �ق �ي��ل ألول م � ��رة ف��ي
م � �ش� ��واره� ��ا وه � ��ي ت �خ �ف �ي �ض��ات
ت �ص ��ل إل � ��ى  35ف� ��ي امل� �ئ ��ة ع�ل��ى
ف � �س ��ات� ��ن ال � �س � �ه� ��ره وال � ��زف � ��اف
واملاكياج ملدة اسبوع واحد فقط
وك��ان ه��ذا ال�ع��رض لتمكن امل��رأة
املواكبة ألحدث صيحات املوضة
من االستفادة من منتجات رشا
شيك.
ك � � � � ��ان والي� � � � � � � � ��زال م� ��رك� ��زه� ��ا
التجميلي مهدًا للجمال واألناقة
وت �ق �ص��ده ال �س �ي ��دات ال �ب��اح �ث��ات
ع ��ن ال �ت �م �ي��ز واإلط� ��ال� ��ة ال �ف��ري��دة
واملميزة من كافة األقطار العربية
وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة .م ��ن ه �ن��ا ،ت��واص��ل
رش ��ا ال �ح��اف��ظ ت�ف��وق�ه��ا ف��ي ه��ذا
امل �ج��ال ،ع�ب��ر خ�ط��وات�ه��ا السباقة
إل � � � ��ى ض � � ��م أح � � � � ��دث ص� �ي� �ح ��ات
وص � ��رع � ��ات امل� ��وض� ��ة وال� �ج� �م ��ال
وج� �ع� �ل� �ه ��ا ب � �م � �ت � �ن� ��اول ال� �ن� �س ��اء
الكويتيات والخليجيات.
وب � �ع� ��د أن أص� �ب� �ح ��ت وك �ي �ل��ة
ألب � � ��رز امل� � ��ارك� � ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة ف��ي
م�ج��ال مستحضرات التجميل،
يعد مركزها التجميلي صرحًا
وح��دي �ق��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن ف�س��ات��ن
السهرة والزفاف موقعة ببصمة
أهم املصممن العرب.
وك �م��ا ك��ان��ت وال ت� ��زال رائ ��دة
في طرح كل ما هو جديد وغير
مألوف ،وكرمى لعيون زبائنها،
قامت رشا شيك وألول مرة في

مقتنيات والكترونيات قديمة

أصغر املهتمني بالتراث يدخل عالم اآلثار

أشكناني :الكويت تمتلك مواقع إسالمية ومسيحية في كاظمة والصبية
 ...ولدينا آثارعمرها  5500سنة من «الفترة العبيدية»
| حوار وتصوير منى كريم |

تميز وجمال

م �ش��واره��ا ب�ت�ق��دي��م م �ف��اج��أة من
عيار ثقيل لكل ام��رأة باحثة عن
الجمال واألن��اق��ة وه��و بتخفيض
األسعار بنسبة  35في املئة وذلك

ك �ه��دي��ة م �ح �ب��ة وع ��رب ��ون ت�ق��دي��ر
منها للسيدات األوف �ي��اء اللواتي
يرين في مركزها منبعًا للجمال
واألناقة.

ح �س��ن أش �ك �ن��ان��ي ش ��اب ك��وي�ت��ي
اه� �ت� �م ��ت ب� ��ه وس� ��ائ� ��ل اإلع � � � ��ام ف��ي
السنوات األخيرة باعتباره أصغر
امل�ه�ت�م��ن ب��ال �ت��راث ال�ك��وي�ت��ي حيث
أس � ��س م �ت �ح �ف��ًا ف� ��ي ب� �ي ��ت ع��ائ �ل �ت��ه
ي� �ت ��وزع ع �ل��ى أرب � ��ع غ� ��رف ت�ح�ت��وي
على الكثير من القطع القديمة التي
حصل عليها بعد بحث ط��وي��ل أو
م��ن خ��ال م�س��اع��دة ك�ب��ار ال�س��ن من
ح ��ول ��ه .وي� �ق ��وم ه� ��ذا امل �ت �ح��ف على
اه � ��داءات ال �ع��وائ��ل ال�ك��وي�ت�ي��ة التي
ف��رح��ت ب��ال �ه��واي��ة ال �ت��ي ي�م��ارس�ه��ا
أشكناني وتشجيعًا له على املضي
ف��ي ه ��ذا ال �ط��ري��ق ،خ��اص��ة وأن� ��ه ال
يمتلك أي دعم مادي في هذا املجال
ويتكفل بكافة التفاصيل دون أن
يفكر ب��امل�ت��اج��رة ب�م��ا يقتنيه على
ال��رغ��م م��ن امل�غ��ري��ات املختلفة التي
ج��اء ت��ه م��ن ج�ه��ات مختلفة ليقول
إن «تراث الكويت ليس للبيع».
ت �س �ل �ي��ط ال � �ض� ��وء ع �ل ��ى م�ت�ح��ف
أش �ك �ن��ان��ي وه ��واي� �ت ��ه ل �ي��س ب��أم��ر
ج��دي��د ،إال أن ال�ج��دي��د ف��ي مسيرة
ه��ذا ال�ش��اب أن��ه انطلق م��ن هوايته
ليختار تخصصه األكاديمي حيث
ح�ص��ل أخ �ي��را ع�ل��ى املاجستير في
ع�ل��م اآلث� ��ار م��ن ج��ام�ع��ة ميشيغان
األم �ي��رك �ي��ة وب � ��دأ ف ��ي ال �ع �م��ل ع�ل��ى
رسالة الدكتوراه في جامعة جنوب
ف� �ل ��وري ��دا ال� �ت ��ي ي ��رك ��ز ف �ي �ه��ا ع�ل��ى
اآلث��ار الكويتية في فيلكا وكاظمة
وال � �ص � �ب � �ي ��ة .وف� � ��ي زي � � � ��ارة أخ� �ي ��رة
ل �ل �ك��وي��ت ل�ل�ت�ن�ق�ي��ب وج �م��ع بعض
العينات ،التقت «الراي» بأشكناني
ليحدثنا عن املنحى الجديد الذي
ات� �خ ��ذه م ��ن خ ��ال ال �ت �خ �ص��ص في
هذا العلم العريق.
ف��ي ب��داي��ة الحديث ،ق��ال أشكناني
ب ��أن ال �ه��واي��ة ل�ع�ب��ت دورًا ك �ب �ي �رًا في
تحديد م�ج��ال دراس �ت��ه حيث التحق
بجامعة ال�ك��وي��ت واخ �ت��ار تخصص
ال� �ت ��اري ��خ ب �ي �ن �م��ا ك� ��ان ع �ل��م اإلن �س ��ان
تخصصه املساند والذي قام بتعريفه

مخطوطة قديمة أللفية بن مالك

جانب آخر من متحف أشكناني

على علم اآلثار .شغف أشكناني بكل
م ��ا ه ��و ق��دي��م واس �ت �خ��دام��ه ل�ت��وث�ي��ق
تاريخ الكويت نقله من جمع القطع
القديمة إلى دراسة آثار الكويت حيث
أش��ار إل��ى أهمية ج��زي��رة فيلكا التي
تمتلك مواقع جميلة ومستوطنات،
ك �م��ا ي� �ت ��واج ��د ف �ي �ه��ا ق �ص��ر وم �ي �ن��اء

وم �ع �ب ��د وف � �خ� ��اري� ��ات وأخ� � �ت � ��ام .أم ��ا
بالنسبة للمواقع األخرى.
ف��أش��ار أش�ك�ن��ان��ي إل��ى أن الكويت
تمتلك م��واق��ع إس��ام�ي��ة ومسيحية،
وف��ي م�ن��اط��ق م�ث��ل ك��اظ�م��ة والصبية
ه�ن��اك آث��ار ي�ت�ج��اوز ع�م��ره��ا ال� � 5500
سنة من «الفترة العبيدية».

وعن االهتمام الحكومي باآلثار،
امتدح أشكناني جهود الدولة في
االه �ت �م��ام ب��امل��واق��ع ال�ت��اري�خ�ي��ة في
ال �ك��وي��ت ودع � ��م رح � ��ات ال�ت�ن�ق�ي��ب
املتتالية التي ت��زور الكويت ،لكنه
يرى بأن الكويت تفتقد إلى الوعي
بأهمية اآلث��ار ،فاملناهج الدراسية

جانب من الوثائق الكويتية القديمة املعروضة

مقتنيات كويتية قديمة من املتحف

صورة ألشكناني ودروعه التكريمية في املتحف

جانب من املتحف

ال تسلط ال �ض��وء ع�ل��ى ه��ذا ال�ج��زء
من التاريخ وال توجد كتب كافية
ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ح� �ق ��ل ،ك� �م ��ا أن امل � ��واد
وال ��دراس ��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ه��ذا
امل�ج��ال غير م�ت��واف��رة بالطريقتن
امليدانية والنظرية.
أم� � ��ا ف �ي �م��ا ي� �خ ��ص ال� ��رب� ��ط ب��ن
هوايته واهتمامه األكاديمي ،قال
أش�ك�ن��ان��ي إن ك��اه�م��ا م�ت��راب��ط في
األه � � ��داف ألن� ��ه ي��أخ��ذ ع �ل��ى ع��ات�ق��ه
كأحد الشباب الكويتي مهمة حفظ
ال �ت��راث ب��ن اآلث ��ار وال�ق�ط��ع امل��ادي��ة
امل �س �ت �خ��دم��ة س��اب �ق��ًا ف� ��ي ال �ح �ي��اة
ال�ي��وم�ي��ة .وإج��اب��ة ع��ن س��ؤال�ن��ا عن
ماهية مفهوم جمع القطع القديمة
خ��اص��ة ب �ع��دم��ا ام �ت �ه��ن ال�ك�ث�ي��رون
ه ��ذه ال �ه��واي��ة ل�ي�ج�م�ع��وا ق�ط�ع��ًا ال
ي �ت �ج��اوز ع�م��ره��ا ال � �  50ع��ام��ًا ،ق��ال
أش �ك �ن ��ان ��ي ب � ��أن ه � ��ذه ال� �ه ��واي ��ة ال
تقوم على تواريخ معينة ،فأهمية
ال� �ق� �ط� �ع ��ة ت �ع �ت �م ��د ع� �ل ��ى ن ��درت� �ه ��ا
وان�ع��دام استخدامها ،فهو يمتلك
ال �ك �ث �ي ��ر م� ��ن ال� ��وث� ��ائ� ��ق ال �ع��ائ �ل �ي��ة
واألشياء املنزلية الصغيرة التي ال
تحمل قيمة شرائية إال أنها تملك
ق �ي �م��ة م �ع �ن��وي��ة ألن �ه��ا ت �م �ث��ل ف�ت��رة
سابقة من تاريخ املجتمع الكويتي.
ف� ��ي ال� �ن� �ه ��اي ��ة ،ع � ّ�ب ��ر أش �ك �ن��ان��ي
ل� �ن ��ا ع � ��ن أم� �ن� �ي ��ات ��ه ال � �ت� ��ي ي �ب �ح��ث
ع ��ن ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل م��ن
أهمها أن يكون ق��ادرًا على توعية
اآلخ��ري ��ن ب��أه�م�ي��ة ال �ت��راث واآلث ��ار
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ي �ب �ح��ث ب �ش �ك��ل ع�ل�م��ي
في هذين املجالن ،كما يتمنى أن
يكون هنالك توجه منظم لتوعية
األجيال القادمة بأهمية ما تمتلكه
ال �ك��وي��ت م ��ن ت ��اري ��خ وذاك� � � ��رة .أم��ا
ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال�ش�خ�ص��ي ف�ي��ري��د
أشكناني أن يتم بحث ال��دك�ت��وراه
بنجاح وأن ينتقل بمتحفه إلى مقر
رسمي ضخم يسمح ل��ه بالتوسع
ف��ي جمع القطع القديمة وإض��اف��ة
امل��زي��د لها ليكون م��ن أه��م األم��اك��ن
امل �ح �ل �ي��ة امل �ه �ت �م��ة ب��ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى
التراث.

