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العنوان اإللكتروني للقسم الثقافي في »العرب«

متابعات
هيئة الكتاب المصرية 

تحتفي بذكرى أمل دنقل
اتفق الدكتور أحمد مجاهد، رئيس 
الهيئة المصري���ة العامة للكتاب، مع 
الناقد أس���امة األلفي، مساعد رئيس 
تحري���ر جري���دة األهرام، عل���ى قيام 
األخي���ر بإع���داد كتاب ت���ذكاري عن 
الشاعر الراحل أمل دنقل، في الذكرى 
الثالثي���ن لرحيل���ه، والت���ي تحل في 

شهر مايو من العام المقبل.
 يضم الكتاب دراس���ات وشهادات 
تتناول حياة الشاعر الراحل وأعماله 
من شتى الزوايا بأقالم عدد من كبار 
النقاد، من بينهم الدكاترة: يوس���ف 
يوس���ف  القاع���ود،  حلم���ي  نوف���ل، 
الش���اروني، حس���ن البن���داري، عبد 
اللطي���ف عب���د الحليم "أب���و همام"، 
محمد جبريل، به���اء جاهين، محمد 
ش���بل الكومي، أحمد الصغير، فضال 
عن رفيق���ة حياة دنق���ل األديبة عبلة 
الروين���ي، وآخرين. يذك���ر أن دنقل، 
ولد في قرية القلعة بمحافظة قنا عام 
1940، وتوف���ي في 21 مايو عام 1983، 
وصدرت له 6 مجموعات شعرية هي : 
"البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" 1969، 
و"تعليق على ما حدث" 1971، و"مقتل 
القم���ر" 1974، و"العه���د اآلتي" 1975، 
و"أقوال جديدة في حرب البس���وس" 

1983، و"أوراق الغرفة 8" 1983.

الدورة التاسعة للسينما 
الجزائرية بمدينة ليل 

الفرنسية
تنظم الطبعة التاس���عة للس���ينما 
الجزائرية بمدينة ليل )شمال فرنسا( 
تح���ت اش���راف جمعية "س���ود-نور 
ايفوليسيون" من 7 الى 16 ديسمبر/
كان���ون االول في اطار احياء الذكرى 
 )1962-2012( لالس���تقالل  الخمسين 
حس���بما علمت واج لدى المنظمين.
وعلي���ه يتضم���ن برنام���ج الطبع���ة 
الجدي���دة الت���ي تنظم تحت ش���عار" 
حفل بصوتين من أجل ارساء جسور 
بي���ن األجي���ال و الش���عوب" حوالي 
عش���رين فيلما مط���وال أغلبها حول 
حرب التحرير الوطنية. كما يتضمن 
برنام���ج التظاه���رة أفالم���ا قصيرة 
و تنظيم ندوات و موائد مس���تديرة 
اضاف���ة الى مع���رض تكريمي خاص 
بمحمد م���زاري الفنان الكاريكاتوري 
الجزائ���ري الكبير. وللعلم فان الفليم 
القصي���ر " بوبل أون مارش" )ش���عب 
يتحرك( لروني فواتيي الس���ينمائي 
القضي���ة  تبن���ى  ال���ذي  الفرنس���ي 
خ���الل  عرض���ه  س���يتم  الجزائري���ة 

االفتتاح الرسمي بحضور صاحبه.

إصدار جديد 
للباحث عمار علي السمر

صدر حديًثا ع���ن "المركز العربي 
لألبحاث ودراس���ة السياسات" كتاب 
للباحث الس���وري عمار علي السمر 
بعنوان "شمال العراق 1958 - 1975: 
دراس���ة سياس���ّية" )560 صفحة من 

القطع الكبير(.
مس���هب  بح���ث  الكت���اب  وه���ذا 
ف���ي األح���وال السياس���ية للمنطقة 
الش���مالية من العراق ط���وال الفترة 
الممت���دة ما بي���ن س���نة 1958، وهي 
تاري���خ القضاء عل���ى النظام الملكي 
الهاشمي، وس���نة 1975، وهي تاريخ 
توقيع اتفاقي���ة الجزائر بين العراق 
وإيران الت���ي أدت إلى انهيار القوى 
آنذاك.ي���درس  الكردي���ة  المس���لحة 
الكت���اب تل���ك المنطق���ة بالتفصيل، 
جغرافًي���ا وطبيعًيا، ث���م يعرج على 
دراسة الس���كان فيها قبل أن يتوغل 
في رصد التط���ورات التاريخّية التي 
س���بقت قيام الحك���م الجمهوري في 

سنة 1958.

نادين دوفوال 
و»ذاكرة الفراشة«

ة  صدر عن دار "غليف" الباريس���َيّ
للكاتب���ة  الفراش���ة"  "ذاك���رة  كت���اُب 
 Nadine“ ة نادين دوف���وال الفرنس���َيّ
Devoille” عن���واُن الكت���اب األصل���ّي 
“La Mémoire du Papillon”.وهو يقُع 
في 238 صفحة من الحجم الوس���ط، 
ا  ُن مجموعًة من القَصص. وأَمّ ويتضَمّ
اإله���داُء فإلى هدى بركات، في ذكرى 
الفراش���ات. ُيذك���ُر أَنّ نادين دوفوال 
ناَل���ت إح���دى جوائز ناج���ي نعمان 
ة "جائزة االسِتحقاق" في َموسم  األدبَيّ
ل ع���اَم 2003، والجوائُز  قطافه���ا األَوّ
الع���ام،  ه���ذا  احتفَل���ت،  المذك���ورُة 
بإصدار نتائج َموسمها العاشر.هذا، 
ولم ُتلِق دوفوال سالَحها، قلَمها، قّط، 
َصِت  َفر. وخَصّ ْف عن الَسّ كما لم تتوَقّ
، َمه���َد الحضارات  الَمش���رَق العربَيّ
وأرَض األن���وار، باهتمامه���ا، ورَوْت 
عنه الكثي���ر. وُيلَحُظ، في نصوصها، 
َة  عاضُد والَغيرَيّ الكرُم والحن���اُن والَتّ

ورهافُة الحّس.

جديد مركز 
دراسات الوحدة العربية 

صدر عن مركز دراس���ات الوحدة 
العربي���ة كت���اب »الث���ورة واالنتقال 
الديمقراطي في الوطن العربي: نحو 

خطة طريق«.
فتح انتص���ار الثورة التونس���ية 
فص���واًل كثي���رة متنوع���ة: التغيي���ر 
الس���لمي بسواعد الش���عب؛ التغيير 
المس���ّلحين  بس���واعد  العني���ف 
ْطُو الحزبي على َعَرِق  واألجانب؛ الَسّ
الثّوار الش���باب؛ الجدل االستقطابي 
النظ���ام  أساس���ات  ح���ول  الح���اد 
السياس���ي؛ الحركي���ة المتزايدة في 
أوس���اط الش���باب العربي؛ اش���تداد 
الضغ���ط الش���عبي على االس���تبداد 
والفساد والتهميش؛ وتنامي مطالب 
والعدال���ة  والديمقراطي���ة  الحري���ة 
االجتماعية؛ تنّطع أنظمة دكتاتورية 
متخّلفة للمطالب���ة بالديمقراطية في 
ب���الد غيرها، ال في بالده���ا؛ التدخل 
الغربي الس���افر في هندسة الحروب 
األهلية في أوطاننا باس���م مس���اندة 
تمكي���ن  الديمقراطي���ة؛  المطال���ب 
دوي���الت صغيرة م���ن أدوار أكبر من 
حج���م الدول الكب���رى... إلخ، كل ذلك 
انفتح على هالل الثورة التونس���ية، 
وم���ا أعقبه���ا من ث���ورات. لكن الذي 
ال يرق���ى إلي���ه ش���ك أن إرادًة جديدة 
ف���ي المجتمع انطلق���ت، وُأْطِلقت من 

عقالها.

»بال شطآن« ..
غواية العودة إلى اجلذور ولعبة األوطان البديلة

»هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة« 
تفتح مجال الصورة لتسجيل هويات الشعوب

{ عدنان حسني أمحد

لندن - ال تجنح سلوى جّراح، الروائية 
العراقية فلس���طينية األصل، إلى التعالق 
مع نص���وص إبداعي���ة معروف���ة، لكنها 
تعت���رف بفكرة اإللهام، وال تجد ضيرًا في 
أن تقول بأن مس���رحية "ست شخصيات 
تبحث عن مؤلف" للكاتب اإليطالي لويجي 
بيرانديلو كان���ت العنص���ر الُملِهم الذي 
زه���ا الختيار الهيكل الع���ام لروايتها  حفَّ
التي تعتمد على ست شخصيات رئيسية 
تش���ّكل المس���ار الس���ردي ال���ذي تتنوع 
ضمائره بين المتكّلم والش���خص الثالث 
وال���راوي العلي���م. كم���ا أن هيمن���ة هذه 
الش���خصيات الست لم يمنع الروائية من 
إتاحة الفرصة لشخصيات مؤازرة أخرى 
تعّزز بع���ض األحداث، وتضيء الجوانب 
المخبأة ضمن س���ياق الرواية وفضائها 

العام.
تناول���ت س���لوى ج���ّراح ع���ددًا كبيرًا 
من الثيم���ات والموضوع���ات المحورية 
في روايته���ا الرابعة "بال ش���طآن" ولعل 
أبرزه���ا الُحب، الح���رب، الَفق���د، الغربة، 
الحني���ن، الس���فر، الهجرة، االس���تعباد، 
الصراع الطبقي، العنف، الخوف، الوطن، 
المواطن���ة، األوط���ان البديل���ة، الح���زن، 
الموت، وثيم���ات أخرى ال يمكن حصرها 

في هذه الدراسة النقدية المتواضعة.
الب���د م���ن اإلش���ارة إل���ى أن الج���ذور 
الفلس���طينية للروائي���ة س���لوى ج���ّراح 
س���تلعب دورًا مهم���ًا ف���ي إث���راء النص 
الروائ���ي بعناصر وأفكار وش���خصيات 
ُمهّجنة تتسّرب إلينا من صبوح الصفدي، 
وبديع���ة وابنتهم���ا ُجمانة التي س���وف 
ُتصب���ح عراقية خصوصًا بع���د اقترانها 
برض���ا الكاتب، هذا الش���اب الذي أحّبته 
وارتض���ت به زوج���ًا لها عل���ى الرغم من 
أنه لم يكمل تحصيله الدراسي الجامعي 
بسبب المسؤوليات المنزلية التي ُألقيت 
عل���ى عاتقه بعد وفاة والده. وبما إن هذه 
الرواي���ة ه���ي رواية ش���خصيات وأفكار 
بامتي���از فس���ألوذ به���ذه الش���خصيات 
الس���ت عّلني ألق���ي بعض الض���وء على 
الموضوعات والمحاور األساس���ية لهذا 

ق. النص الروائي المتدفِّ

ُجمانة . . اللؤلؤة الثمينة
تبدأ الرواي���ة من موت رض���ا الكاتب 
والف���راغ الكبي���ر ال���ذي خّلف���ه رحيل���ه 
المفاج���ئ حي���ث نس���ترجع م���ع ُجمانة 
طبيعة الحياة الجميلة التي عاش���تها مع 
حبيبها وش���ريك حياتها رض���ا الكاتب. 
تنتم���ي ُجمان���ة إلى أس���رة فلس���طينية 
تتكّون م���ن األب صب���وح الصفدي واألم 
بديعة. وق���د اضطروا للهج���رة من قرية 
"سعسع" الفلسطينية بعد نكبة 1948 إلى 
"جّزين" اللبنانية. وفي عام 1950 هاجروا 
إل���ى الع���راق فوجدوا ضالته���م فيه ألنه 
وّفر لهم اإلحس���اس بالكرام���ة، ومنحهم 
الشعور بالمواطنة، بل أن ُجمانة تزوجت 
من عراق���ي فأصبحت عراقي���ة كما يقول 
والده���ا. أكمل���ت الهندس���ة ف���ي العراق 
وأصبحت مهندس���ة معماري���ة، لكنها لم 
ت���زاول مهنتها حينما انتقل���ت إلى لندن 
مع زوجها رضا الكاتب، وأخذت تساعده 
في مهنت���ه، لكنها تفرغت أخي���رًا لتربية 
أطفاله���ا الثالث���ة "رامي، راني���ا وِرهام"، 
وحينم���ا الق���ى زوجه���ا أجل���ه المحتوم 
إث���ر أزمة قلبي���ة حادة ش���عرت بالوحدة 
والفراغ، وأدركت معنى الفقد الذي قادها 

إلى التأمل في سؤال الموت المرعب.

رضا الكاتب
 كان رضا يتمّنى أن يكون كاتبًا، لكنه، 
ن  مع األس���ف الش���ديد، لم يحاول أن يدوِّ
أفكاره على الورق، فظل تاجرًا للس���ّجاد، 
ُمحب���َا له���ذه المهن���ة، وُمنقطع���ًا إليها. 
لم يكم���ل تعليمه الجامعي بس���بب وفاة 
والده الذي حّمله مسؤولية أعباء العائلة 
بُرمته���ا. كان رض���ا مثقف���ًا يح���ب األدب 
والف���ن، ويرتاد الس���ينما، ويتابع األفالم 
العالمية ذات الس���وّية الفنية العالية كما 
هو الح���ال مع فلم "رجل وامرأة" للمخرج 
الفرنس���ي كل���ود ليلوش ال���ذي يتمحور 
حول فكرة الُحب الذي يمكن أن يتجّدد مع 
امرأة أخ���رى أو رجل آخر. كما كان رضا 
ذّواقة بكل معنى الكلمة، فهو ال يقتني إاّل 
الس���ّجاد الثمين الممت���از، وال يبيعه إاّل 
ألصح���اب الذوق الرفي���ع. وحينما هيمن 
النظام السابق على مجمل مرافق الحياة 
في العراق، وبدأ بإشاعة الخوف والذعر 
في قلوب الناس، قّرر رضا أن يس���افر هو 
وزوجت���ه إلى لندن ولم يع���د للعراق ألنه 

وجد في لندن تحديدًا ما يمكن تس���ميته 
بالوطن البديل.

بلقيس . . القيثارة الحزينة
تنتمي بلقيس إلى الطبقة المتوس���طة 
مث���ل كل ش���خصيات النص الرئيس���ية، 
لكنه���ا بخالف غالبية أبن���اء هذه الطبقة 
االجتماعية لم تتحّمس إلكمال دراس���تها 
الجامعية، وقد حصلت بالكاد على معّدل 
متواض���ع في الفرع األدب���ي من المرحلة 
الثانوية، ألنها بحس���ب زعمه���ا تريد أن 
تت���زوج و "تس���تقر" بالتعبي���ر العراق���ي 
الدارج. لق���د أحّبت عبد الق���ادر ووجدت 
فيه الرجل الذي ُيشبع رغباتها وال يدعها 
تنظ���ر بعين الحاجة والش���غف إلى رجل 
آخ���ر. أنجبت ل���ه ولده���ا األول علي بعد 
يومين من هزيمة 1967، لكن هذا الش���اب 
ال���ذي س���وف يكم���ل دراس���ته ويتخرج 
من الكلية ُيصاب بش���ظية إثر انس���حاب 
الق���وات العراقية من الكوي���ت عام 1991 
ويفارق الحياة ليترك العائلة كلها أسيرة 
للي���أس والحيرة والضياع. ل���م تكن أمه 
بلقي���س تصّدق أن���ه رحل بهذا الش���كل 
الكابوس���ي الخاطف ليس���تقر هو اآلخر 
في عالمه األبدي. لقد اس���تطاعت سلوى 
���ف الحزن  ج���ّراج ببراعة ن���ادرة أن تكثِّ
إلى أعلى درجاته وتصّبه في ش���خصية 
بلقيس الت���ي أصبحت أيقون���ة حقيقية 
المتواصلة،  والكآب���ة  العمي���ق  للح���زب 
فالغرابة أن "تهّج" م���ن العراق، وتغادره 
إل���ى األب���د فكل ش���يء أصبح في���ه رمزًا 

للوحشة والخواء والفقدان.

وي عبد القادر الحلاّ
يمحض عب���د القادر الحي���اة ُحبًا من 
ن���وع خ���اص. فق���د درس ونال ش���هادة 
البكالوريوس ف���ي اإلدارة واالقتصاد. ثم 
أح���ّب بلقيس وخطبه���ا وتزوجها، وبنى 
له���ا قصرًا باذخ���ًا على نه���ر دجلة الذي 
يحب���ه، لكن ه���ذا القصر المني���ف تحّول 
إل���ى من���زل موحش مهجور بع���د أن فقد 
ابن���ه األول عل���ي في ح���رب الخليج عام 
1991. وحينم���ا اس���تحالت الحي���اة على 
بلقيس ق���ّرر أن "يه���ّج" معه���ا ومع ابنه 
الثان���ي جواد إلى لندن عّلهم يخففون من 
وطأة هذه الذك���رى المفجعة التي هّزتهم 
م���ن األعماق. ل���م يكن عبد الق���ادر يحب 
السياسة، وال يريد أن يخوض في ُطُرقها 
الُموِحل���ة، وأكثر من ذل���ك كان يقول بأنه 
"ال يفه���م" في السياس���ة، لذلك ظّل مراقبًا 
له���ا، يتأملها من بعيد وهي تأخذ العراق 
من ه���ّوة ضيقة إلى خان���ق أكثر ضيقًا. 
الغريب أن مجمل ش���خصيات هذا النص 
الروائ���ي ال عالقة لها بالسياس���ة، فرضا 
الكات���ب كان ي���رّدد دائم���ًا: "ال وقت لدي 
للنق���اش العقيم"، كما كّف عادل النعماني 
عن الحدي���ث عن ثورة تم���وز وقوانينها 
الجريئ���ة، ول���م يذك���ر س���يرة االقط���اع 
واالقطاعيي���ن الذي���ن كان ينتقدهم بحدة 
ويعتبرهم ُمس���تعِبدين وس���ببًا رئيسيًا 
من أس���باب الفقر في الع���راق. إن الالفت 
للنظ���ر أن العم���ل السياس���ي كان قرين 
الطبقة الوسطى والفقيرة، لكننا في هذا 
النص ل���م نلمس أي حض���ور تقريبًا إذا 
ما وضعنا اهتمام���ات النعماني وبعض 

تصوراته السياسية جانبًا.

خلود. . أيقونة الحنين
على الرغم من أّن بلقيس هي شخصية 
تراجيدي���ة حزين���ة، وأّن ُجمانة قد بلغت 
ذروة وحدتها بعد غي���اب رضا المفاجئ 
الش���خصية األكث���ر  إاّل أن خل���ود ه���ي 

إش���كالية ف���ي م���دار النص، لي���س ألنها 
ماتت ميتة تراجيدية حس���ب هّزت جميع 
األهل واألقرباء واألصدق���اء، وإنما ألنها 
َبَنت نفس���ها من الصفر تقريبًا بمساعدة 
زوجه���ا المحامي ع���ادل النعماني الذي 
مّهد لها الطريق ألن تتعلم أش���ياء كثيرة 
في الحياة بحيث تصبح س���يدة مجتمع 
رة من طبقة شعبية فقيرة أو  وهي المتحدِّ
مسحوقة على وجه التحديد. فخلود هي 
توأم كوثر، وابنة حمدية العابد، الزوجة 
الصغيرة الثانية للس���يد لطفي معروف، 
المتزوج م���ن ابنة عمه الت���ي أنجبت له 
صبيي���ن. وحينم���ا توفي أبوه���ا لطفي 
مع���روف حاولت الزوج���ة األولى انتزاع 
البيت المسّجل باسم أمها، لكن المحامي 
عادل النعمان���ي ربح القضية وضمن لها 
البي���ت. وأكث���ر م���ن ذلك طلَب ي���د خلود 
لل���زواج عل���ى الرغم م���ن معارضة األهل 
والفوارق الطبقية الهائل���ة بين االثنين. 
وحينما تركا العراق بعد سنة من الزواج 
بدأت تتعّلم كل ش���يء سواء منه مباشرة 
أو من خ���الل تجاربها الش���خصية. وقد 
س���اعدتها موهبتها في الق���راءة، وحّبها 
للثقاف���ة والمعرف���ة عل���ى تعّل���م اللغ���ة 
اإلنكليزي���ة بس���رعة كبيرة، ث���م اإلحاطة 
ب���كل تفاصيل الطبقة المتوس���طة العليا 
التي تتعلق بالطعام والش���راب والرقص  

واالستماع للموسيقى وما إلى ذلك.

عادل النعماني
عل���ى  النعمان���ي  ع���ادل  ينط���وي 
ش���خصية مس���تديرة، وربم���ا يكون هو 
أكث���ر ش���خصيات النص الروائ���ي ثراًء 
وإش���كالية، فهو محاٍم مش���هور ومثقف 
من جهة، وس���ليل أس���رة ثري���ة إقطاعية 
معروف���ة من جهة أخرى، ولكنه يقف ضد 
النظام اإلقطاعي، ويعتبره س���ببًا في فقر 
الكثير من العراقيين واس���تعبادهم. لقد 
كان النعمان���ي يخت���رق منظوم���ة القيم 
والتقالي���د التابع���ة للطبقة المتوس���طة 
العلي���ا التي ينتمي إليها، وينتقد بش���دة 
النظ���ام اإلقطاع���ي الذي يس���رق جهارًا 
نهارا جهد الفالحين وقوتهم. لقد تحدى 
النعمان���ي أس���رته وطبقته ف���ي آٍن معًا 
حينما ت���زوج خلود بع���د أن أحّبها ُحبًا 
صادقًا وجد نفس���ه في���ه، وحقق ذاته من 
خالله، وشّيد أركان أسرة سعيدة متّحابة 
ف���ي كنفه، وس���افر م���ن أجل ه���ذا الحب 
العفي���ف إلى لندن واس���تقر فيه���ا، لكن 
الق���در كان يق���ف له بالمرص���اد. فحينما 
عادت خلود إلى بغداد لتعيد اكتش���افها 
م���ن جديد، وتتعرف عل���ى أهلها وذويها 
بعد ه���ذا الغي���اب طوياًل كان���ت العبوة 
الالصقة بانتظارها حي���ث أصابت منها 
مقت���اًل وأجبرت ع���ادل النعماني وولديه 
وصديقتيه���ا الحميمتين ُجمانة وبلقيس 
وعبد القادر أيضًا على العودة إلى بغداد 

ليواروها الثرى.

مواجهة الموت
ال أعتق���د أن هناك موقف���ًا أصعب من 
مواجهة الموت، وربما كان موقف بلقيس 
ه���و األنم���وذج األول له���ذه المواجه���ة 
العصيب���ة حينم���ا رأت نفس���ها وجه���ا 
لوج���ه أمام الجث���ة الب���اردة البنها علي 
ال���ذي أصابت���ه ش���ظية وأودت بحياته. 
وُجمان���ة ه���ي األنم���وذج الثان���ي لهذه 
المواجه���ة المفجعة حينما رأت نفس���ها 
أمام زوجها رضا الذي س���قط وهو يعمل 
في حديقة المن���زل. كان متكئًا على جذع 
ش���جرة، رأس���ه متدٍل على رقبته، ويداه 
مسترخيتان بين ساقيه. وحينما توقفت 
نبضات قلب���ه في المستش���فى، وهمدت 
أنفاس���ه، قّبلت���ه، لكن وجه���ه كان باردًا، 
وه���ي ذات البرودة التي ش���عر بها عادل 
ل جبين خلود ليضعنا  النعماني وهو يقبِّ
وجهًا لوجه أمام س���ؤال الموت المرعب. 
هل كانت تش���عر بوج���وده ووجود األهل 
واألصدق���اء، وهل كانت تس���مع صمتهم 

وبكاءهم وعبراتهم المختنقة؟

الغربة والحنين
الرئيسية  الس���ت  الش���خصيات  مّرت 
على وجه التحديد وبعض الش���خصيات 
القس���رية،  الهجرة  بتج���ارب  الم���ؤازرة 
واالختياري���ة،  االضطراري���ة  والغرب���ة 
والحنين إلى الوطن وما ينطوي عليه من 
ذكريات حميمة. ويكفي أن نشير هنا إلى 
الهجرة القسرية لعائلة صبوح الصفدي 
الت���ي هاج���رت إلى لبن���ان ومنه���ا إلى 
العراق. كما هاج���رت العائالت العراقية 
الثالث من بغ���داد إلى لن���دن تباعًا، وقد 

تكّيفت ف���ي المناخ االجتماع���ي الجديد، 
لك���ّن هذا التكّيف ل���م يقطع خيط الحنين 
إل���ى الوطن، فبلقيس ل���م تترك في بغداد 
مج���ّرد ذكريات متناثرة هن���ا وهناك لكي 
تعود إليه���ا كّلما ش���ّدها الحنين، وإنما 
دفن���ت فلذة كبده���ا، وقطعة م���ن روحها 
هن���اك، وحينما ع���ادت م���ع زوجها عبد 
القادر بعد عشر سنوات من الغربة، وبعد 
س���قوط بغداد على يد الق���وات األميركية 
المحتل���ة قالت: "ال أري���د أن أزور العراق 
مّرة أخرى، حتى عالوي اعتاد على بعادنا 
عنه". أما عبد القادر فقد شعر باالختناق، 
فَقصرُه لم يعد َسكنًا، وبغداد لم تعد دارا 
للس���الم، فالغبار يغطي كل شيء، وحتى 
م���اء دجلة الذي كان متدفق���ًا قد هبط عن 
شاطئيه كثيرا. لم تفكر بقية الشخصيات 
مث���ل رض���ا الكات���ب وُجمان���ة الصفدي 
وع���ادل النعمان���ي بالعودة إل���ى العراق 
ذل���ك ألنه���ا تكّيف���ت واندمج���ت بالحياة 
اللندني���ة من جهة، كم���ا أن أخبار العنف 
المف���رط، والقتل المجاني، والس���يارات 
المفخخة الت���ي تتفجر في بغداد ومعظم 
المدن العراقية قد أجه���َزت على رغبتهم 
ف���ي الع���ودة من جه���ة أخ���رى، إن كانت 
ه���ذه الرغبة متوفرة أصاًل. أما خلود فقد 
عادت بم���لء إرادتها ألنه���ا كانت تبحث 
عن ش���يء تفتقده، وربم���ا رممت ذاكرتها 
المرئية الت���ي أعطبتها س���نوات الغربة 
الطويلة. كانت تريد أن ُتشِبع عينيها من 
بغداد، وأن تتيح لبغداد أن تش���بع منها، 
وتبح���ث في دواخلها وأعماقها الُمغتِربة 
لس���نين طويل���ة. أرادت خل���ود أن تعيد 
اكتشاف بغداد، وأن تفهمها، وأن تحبها 
من جدي���د، لكن عبث األق���دار لم يتح لها 
ع الحياة راضية مبتس���مة  س���وى أن تودِّ
إل���ى عالمها األب���دي الذي س���تخلد فيه 
مثل كل الذين س���بقوها إل���ى ذلك البرزخ 
المجه���ول. لقد أبدعت س���لوى جّراح في 
مقاربة سؤال الموت والحزن على األحّبة 
الذي���ن تختطفهم هذه الق���وة المجهولة، 
وربما أدركت ُجمانة درس الفقد، والحزن 
المستديم من بلقيس التي ُفجعت بولدها 
البك���ر علي، لكنها تركت كّوة في نفس���ها 
للتنفيس ومجاراة الحي���اة، وأيقنت بأن 
"الح���زن، بعكس كل ما في الطبيعة، ُيولد 
كبي���رًا ثم يصغ���ر" كما تقول األس���اطير 

األغريقية!

الثيمات المؤازرة
إن َمْن يقرأ هذا النص الروائي يش���عر 
بأن الكاتبة س���لوى ج���ّراح تريد اإلحاطة 
بأكب���ر َق���َدر ممك���ن م���ن الموضوع���ات 
والثيم���ات التي تؤرقه���ا بوصفها امرأة 
عراقي���ة مثقف���ة أحّبت الع���راق وتماهت 
في���ه، وال تريد وطنًا س���واه. والغرابة أن 
تمتد الرواية زمنيًا إلى خمسينات القرن 
الماضي وتس���تمر حتى يومنا هذا. وقد 
توقف���ْت الروائية عند الح���روب العديدة 
الت���ي خاضه���ا العراقي���ون، وس���نوات 
الحصار الطويلة، والتضحيات الجسيمة 
التي قّدموه���ا على مّر العقود الخمس���ة 
الماضي���ة. ولع���ل قدرتها االستش���عارية 
الفائق���ة تتمثل في رصد والتقاط لحظات 
ال���ذل واالنكس���ار التي عاش���ها الجندي 
العراق���ي المهزوم ال���ذي كان يقّبل أقدام 
الجن���ود األميركيي���ن الغ���زاة. ل���م يفت 
ز على حياة الجالية  س���لوى جّراح أن تركِّ
ر طبيع���ة  العراقي���ة ف���ي لن���دن، وتص���وِّ
حياته���م االجتماعي���ة، واندماجه���م في 
المجتمع البريطاني أو انحس���ارهم عنه. 
وق���د قّدم���ت ص���ورة أمينة ع���ن مبررات 
من جه���ة االندم���اج من جهة والتش���بث 

بالجذور من جهة أخرى.
ال أدري إذا كان���ت الروائي���ة س���لوى 
جّراح قد اختارت أس���ماء الش���خصيات 
عن قص���د يخبئ خلفه دالل���ة مجازية، أم 
أّن هذه األس���ماء جاءت عفوية مجردة من 
أي قصد مسبق؟ وفي الختام البد لنا من 
التوقف بشكل س���ريع عند داللة العنوان 
الذي أعتبره مفتاحًا للنص يتيح للقارئ 
وضع السياق الس���ردي برمته في فضاء 
رم���زي يمك���ن أن تتعدد تأويالت���ه. فثمة 
إش���ارة إلى أن مياه دجل���ة قد هبطت عن 
الشاطئين فعّم الجفاف، وساد التصّحر. 
وثمة إشارة أخرى إلى أن دجلة قد فاض 
بش���كل جنون���ي، واندف���ع بش���كل أهوج 
متج���اوزًا الش���واطئ التي كان���ت تكبح 
جماح���ه، وكأنه يجري ف���ي أرٍض لم تعد 
أرض���ه، وبين أن���اس لم يعودوا أناس���ه 
الذين يعرفهم، وكال التأويلين ال يبتعدان 
كثي���رًا ع���ن الحقيقة الُم���ّرة التي يعرفها 

غالبية العراقيين.

{ أبوظب��ي- أعلن���ت "هيئ���ة أبوظبي 
للس���ياحة والثقاف���ة" عن تحدي���د يوم 30 
س���بتمبر/أيلول المقب���ل كموع���د نهائي 
الس���تقبال األعم���ال المرش���حة لل���دورة 
السابعة من مس���ابقة اإلمارات للتصوير 
الفوتوغرافي لع���ام 2012، والتي تنظمها 
الهيئ���ة وتقام برعاية االتحاد الدولي لفن 
ويفوق   ،FIAP الفوتوغراف���ي  التصوي���ر 
مجم���وع جوائزها المادية 135 ألف دوالر 

أمريكي.
وس���تقوم لجنة تحكيم مختصة، تضم 
خبراء محليين وعرب ودوليين في مجال 
بتحكيم  الفوتوغراف���ي،  التصوي���ر  ف���ن 
األعمال المقبولة في شهر أكتوبر/تشرين 
األول المقبل، فيما سيتم تكريم الفائزين 
في حفل خاص تنظمه الهيئة في منتصف 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وتتكّون المس���ابقة من مح���اور عامة 
ومح���ور رئي���س بعن���وان )انعكاس���ات 
ثقافي���ة(، ويرم���ي إل���ى تجس���يد الغنى 
المتنوع في أنماط حياة الشعوب وهوية 
كل منها. وتش���هد الدورة الجديدة أيضًا 
تقديم جائزة "الفن���ون الجميلة للتصوير 

الضوئي" للمّرة األولى.
وأشار مبارك حمد المهيري، مدير عام 
"هيئة أبوظبي للس���ياحة والثقافة"، إلى 
أن تركيز المسابقة على محورها الرئيس 
)انعكاس���ات ثقافية( يه���دف إلى تحفيز 
منهم،  والهواة  المحترفي���ن  المصّورين، 
على التق���اط وتس���جيل القي���م الثقافية 
المتنوع���ة للش���عوب من مختل���ف أنحاء 
العال���م، وق���ال: "نتطلع إل���ى تقديم هذه 

المفاهيم إلى قطاع واس���ع من الجمهور، 
بم���ا يس���اهم في إيج���اد منص���ة لتعزيز 
الح���وار وتبادل ال���رؤى بي���ن الثقافات 

المتباينة".
وس���تعرض الهيئ���ة الص���ور الفائزة 
للجمه���ور ف���ي مع���رض س���تنظمه لمدة 
ش���هرين ابت���داًء من منتص���ف نوفمبر/
تش���رين الثاني المقبل في مركز معارض 
من���ارة الس���عديات الواق���ع ف���ي جزيرة 
الس���عديات، فض���اًل ع���ن إص���دار كتاب 
موس���وعي له���ذه األعم���ال، علم���ًا ب���أّن 
المس���ابقة قد حصلت عل���ى أعلى تقييم 
لكتابها الموس���وعي على م���دى العامين 
الماضيي���ن م���ن قب���ل االتح���اد الدولي،  
واعت���راف الجمعي���ة األمريكية للتصوير 
الفوتوغرافيPSA  ،وترخيص من اتحاد 

.UPI المصورين الدوليين
م���ن  الماضي���ة  ال���دورة  أّن  ويذك���ر 
المس���ابقة، الت���ي تس���عى إل���ى تطوير 
الحركة الفوتوغرافية في دولة اإلمارات، 
ق���د اس���تقطبت أعمال ما يزي���د عن 6000 
مص���ّور م���ن 134 دول���ة قّدم���وا حوال���ي 
15000 ص���ورة للمنافس���ة ف���ي مختل���ف 
الفروع والفئات. وأوضح بدر النعماني، 
مدير المس���ابقة ع���ن احتفاء المس���ابقة 
دورة هذا الع���ام بالمصّور العراقي مراد 
والذي يعتبر  الداغس���تاني “1917-1982” 
رائدًا لفن التصوير الفوتوغرافي العربي 
الحدي���ث، وذلك لم���ا تحمل���ه أعماله من 
س���مات إبداعية ونظرة تحديثية، بالرغم 
م���ن أن المرحل���ة الت���ي عاصره���ا كان 
ال���دور الكبير فيها للصورة التس���جيلية 
فمنذ منتصف  الكالس���يكية،  والتوثيقية 

الثالثين���ات ف���ي القرن الماض���ي وحتى 
وفات���ه قّدم الداغس���تاني أعمااًل عكس���ت 
قيمًا ثقافي���ة لبداية الف���ن الفوتوغرافي 

العربي الحديث.
وبمناس���بة ه���ذا االختي���ار، أش���ادت 
م���ي م���راد الداغس���تاني ابن���ة المصّور 
الراح���ل، باالهتم���ام الكبير ال���ذي تبذله 
أبوظب���ي لتطوير الحرك���ة الثقافية على 
الصعيدي���ن المحل���ي والدولي، ُمش���يرة 
إل���ى أّن العاصمة اإلماراتي���ة دأبت على 
تكريم رم���وز الفن والفكر والثقافة العرب 
والتروي���ج لهم على المس���توى العالمي، 
وذلك من خالل العديد من أهم المش���اريع 
والفعاليات الثقافي���ة التي تقدمها "هيئة 
أبوظبي للس���ياحة والثقاف���ة"، وتوجهت 
بالشكر إلدارة المسابقة وللهيئة على هذا 
التكري���م النبيل ألحد أهم رموز التصوير 
الفوتوغرافي في العالم العربي، وخاصة 
م���ن خالل هذه المس���ابقة ذات الس���معة 

العالمية المرموقة.
للمس���ابقة  العام���ة  المح���اور  أم���ا 
فتض���م موضوع���ات الطبيع���ة والوجوه 
"البورتريه" والرياض���ة والصور المقربة 
"الماك���رو" و"ص���ورة المس���تقبل بعيون 
للمصوري���ن  المخصص���ة  المس���تقبل"، 
الش���باب الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة. 
وتمنح المسابقة جوائز خاصة للمواهب 
"المصور اإلماراتي  اإلماراتية، وجائ���زة 
لعام 2012"، وجائزة "الصورة اإلماراتية"، 
وجائ���زة "الص���ورة العربي���ة"، وجائ���زة 
"أفضل مصور على مس���توى المسابقة"، 

وجائزة "أندية التصوير". 
كم���ا ت���ّم تخصي���ص جائ���زة "الفنون 

الجميل���ة للتصوي���ر الضوئ���ي"، وه���ي 
عب���ارة عن ثالث ميدالي���ات ذهبية، تمنح 
ألفضل األعمال التي تقدم أفكارًا إبداعية 
وحديثة تس���هم في تطوي���ر فن التصوير 

الفوتوغرافي.
وتواصل المسابقة تقديم جائزة "نور 
علي راشد" " 1929 – 2010 " لتصبح جائزة 
س���نوية، باعتب���اره إحدى الش���خصيات 
الرائدة ف���ي فن التصوي���ر الفوتوغرافي 
ف���ي دول���ة اإلم���ارات، وتقدي���رًا وعرفانًا 
بأعماله الفوتوغرافية التي س���اهمت في 
توثيق حي���اة مجتمع اإلمارات. وأش���ار 
النعمان���ي إلى أّن المس���ابقة تطمح إلى 
اس���تقبال األعمال المتمي���زة للمصّورين 
م���ن مختل���ف دول العال���م م���ن مختلف 
الفني���ة، كاألعمال  المدارس واألس���اليب 
التركيبية، البانوراما، الشرائح الموجبة 
والس���البة، الصور الرقمي���ة، المعالجات 
والص���ور  الحديث���ة،  الفني���ة  التقني���ة 
باخت���الف مقاس���اتها وأحجامه���ا، على 
أال تخرج تلك األعم���ال عن القيم األدائية 
لفن التصوي���ر الفوتوغرافي، والقوانين 
المتبعة في االتحاد الدولي لفن التصوير 

الفوتوغرافي.
وأوضح أّن فتح باب المشاركة لجميع 
المصورين م���ن مختلف دول العالم، جاء 
إيمانًا بش���مولية الفن وتقاطع انشغاالت 
واهتمام���ات اإلنس���ان وإبداعاته في كل 
زمان وم���كان، وبقدرة الصورة على خلق 
مزيد من رواب���ط التواصل والتفاعل بين 

الشعوب.

{ فراس حج حممد

ص���درت رواية الكاتب���ة األردنية ليلى 
ف���ي  الخري���ف"  ذاك  "رغب���ات  األط���رش 
طبعته���ا األولى ع���ام 2011، وق���د حازت 
الرواية قبوال ورواجا بين جمهور النقاد 
والكت���اب، وهي بال ش���ك رواية كاش���فة 
ومعرية لعصب الحقيق���ة ومرارة الواقع 
المعيش بكل مس���توياته وتع���دد أماكنه 
وأزمنت���ه، عب���ر زم���ن روائي س���بق عام 
1948 بس���نوات، وحتى ع���ام 2005، فتبدأ 
الرواي���ة الحديث عن نكبة فلس���طين وما 
س���بقها من أحداث، وتنتهي بنكبة عمان 
–إن ص���ح ه���ذا التعبير- والت���ي تمثلت 
بتفجير الفنادق الثالث "راديسون ساس" 
و"جراند حي���اة" و"ديْز إْن" عام 2005 على 
أي���دي عصابات ل���م تفص���ح الرواية عن 

انتمائهم وأيديولوجيتهم.
تتصارع على مساحة السرد الحكائي 
والح���دث الروائ���ي ف���ي رواي���ة "رغبات 
ذاك الخري���ف"، ش���خوص تحرك���وا في 
فضاء روائي مفتوح على وجع إنس���اني 
ووج���ودي قاتل وأليم، ش���خوص روائية 
وحقيقية، وحي���وات كثيرة هدها البؤس 
والتع���ب، أس���ر فلس���طينية تغرب���ت عن 
الوطن لتعيش مأساة اللجوء، وما عانته 
تلك األس���ر في متاه���ات الغربة، وتحطم 
أحالمه���ا على صخرة الواقع السياس���ي 
الذي خذلها، فل���م تعد تحلم بالعودة إلى 
فلسطين الوطن واألمنية، بل زاد تشردها 
وابتعادها أكثر لتنس���ى الوطن في غمرة 

الحياة ومصاعبها. 
يتناثر اليقين، ويغدو القلق والتالشي 
س���مة بارزة تقتل النفس وتعش���ش فيها 
االستس���المية  أو  الهروبي���ة  األف���كار 
الماجنة، فمن هارب إلى فضاء إلكتروني 
موه���وم ليصن���ع حلم���ا متخي���ال عب���ر 
محادثات التش���ات، إلى آخر منغمس في 
المباريات الرياضية أو األغاني الماجنة 
والمسلس���الت، وإما أن ترميه اآلمال في 
أحضان األحزاب اإلس���المية التي تدغدغ 
المشاعر والعواطف عبر نصوص مؤولة، 
لتحقي���ق رغبات مكتومة ف���ي نفوس من 
يح���رك وقودها من الش���باب الباحث عن 

قطعة أم���ل يتمس���ك بها، وإم���ا أن تجد 
ملجأها في ترهات السحرة والمشعوذين 
عربا وغير عرب، لنكتش���ف ف���ي النهاية 
أنه���ا لم تكن إال مجرد حلقات متسلس���لة 
مفضي���ة النعدام األفق لصناعة جيل قادر 

على التغيير.
وتالم���س الرواية كذلك أحالم ش���باب 
ضائعين في أوطانهم، يحلمون بتحقيق 
متواضع���ة،  وأح���الم  بس���يطة  أمان���ي 
فيهج���رون الوط���ن على أم���ل أن يجدوا 
ف���ي ب���الد الغرب���ة مناف���ذ لتحقي���ق تلك 
الرغبات الخريفية، فيس���افر أحدهم إلى 
فرنس���ا واآلخر إلى أمريكا، وإذا بالواقع 
ق���د تغي���ر، فتنتك���س اآلم���ال وتتبعث���ر 
األح���الم، فتغير حياة الغربة وأس���بابها 
الموضوعية المس���تجدة مسار حياتهم، 
فغي���ث الصيدالني الذي حل���م بأن يكون 
عالم جين���ات وراثي���ة مش���هورا ينتهي 
تاجر عقارات، فيغنى وينس���ى طموحاته 
العلمي���ة، فال مكان لها ف���ي عالم تغيرت 

معادالته.
وأما موسى عبد الحميد، فإنه لم يكمل 
حلم���ه بأن يصب���ح كوافي���را مرموقا في 
باريس عاصمة األناقة والجمال، فتنتهي 
به اآلمال إلى التجارة كذلك، بعد أن عانى 
األمري���ن من م���رارة التش���رد واالختباء 
كالجرذان خوفا من الشرطة التي تالحق 
العم���ال غي���ر الش���رعيين المقيمين في 
فرنسا، وليرتمي أخيرا في أحضان سيدة 
فرنس���ية خمس���ينية ذات األربع���ة أبناء 
فيحصل على اإلقامة، ويظهر للعلن، وقد 

دفع ثمنا باهظا أحالمه وأمانيه!!
وتتاب���ع الرواي���ة خيب���ات األم���ل مع 
محاس���ن الطيرواي وزوجها الذي تزوج 
عليها س���كرتيرته، فتبوء أحالم محاسن 
بالفش���ل الذريع تجاه رجل أحبته وباعت 
أهلها من أجل���ه، ووقفت بجانبه وجعلت 
من���ه رجال كم���ا تق���ول الرواي���ة، لتكون 
النهاي���ة الط���الق البائن بينون���ة كبرى 
وكراهية مطلق���ة، ويزداد ش���قاء زوجها 
سامي محمود أيضا عندما تموت زوجته 
الثانية "عطاف"، فيعود مرغما من أجل أن 
يكمل مشوار الحياة ليتابع ولده وابنته، 
ولكن بعد أن خسر عالقته وحميميته مع 

زوجة أحبته حتى النخاع.
وترس���م الرواي���ة فصال آخر للش���قاء 
اإلنس���اني وهذه المرة مع رج���اء وزياد 
البس���تاني اللذي���ن انتظ���را ي���وم عي���د 
الح���ب ليحتف���ال معا في أج���واء بيروت 
الرومانسية، حيث الموت لهم بالمرصاد، 
فيكون عبث تفجير موكب رئيس الوزراء 
اللبناني رفيق الحريري قاطعا وحاس���ما 
ف���ي القضاء عل���ى أن يتب���ادل المحبون 
الهدايا، تلك الهدايا التي ظلت محبوسة 
ف���ي األدراج تنتظ���ر وقت���ا أجم���ل لترى 
النور، ولم يستسلما لما حدث فيقرر زياد 
التوجه إلى عمان الحقا برجاء ليخطبها، 
فيك���ون نزيل فن���دق "غراند حي���اة" الذي 
يترن���ح تحت وق���ع تفجير آث���م، فينتهي 
الحلم ويتبعثر مع أش���الء البش���ر الذين 

قتلوا بال ذنب في تفجير ال يرحم.
ولع���ل م���ن أكث���ر الحي���وات ش���قاء 
إنسانيا حكاية عثمان وخديجة الزوجين 
الس���ودانيين اللذي���ن ج���اءا إل���ى عمان 
ليبحثا ع���ن تحقيق حل���م أن يكون لهما 
طفل، فتنهي الحياة وش���قاؤها مس���يرة 
الحل���م عل���ى وق���ع التفجي���رات اآلثمة، 
فيطمع���ان بعد كل المعان���اة من الغنيمة 
باإلي���اب، لتنته���ي الرواي���ة بجملة على 
لس���ان عثمان "كيف يمكن لطفل نحلم به 

أن يعيش في عالم مجنون كهذا؟"
نهاي���ة طبيعي���ة تنته���ي به���ا رواية 
صورت بؤس���ا وتعاسة بش���رية، متلونة 
الحكايات واألشخاص، ممتدة في المكان 
والزمان؛ ماضيا وحاضرا ومستقبال في 
ظ���روف مختلفة، لتلتق���ي كلها عند نقطة 
ارت���كاز واح���دة هي: أن ال م���كان ألحالم 
كبيرة أو صغيرة في هذا الواقع الكارثي، 
فالكل يفقد أحالم���ه وينأى عنها، وتزداد 
المس���افة يومي���ا بين الش���خص والحلم 

لينغرس أكثر في واقع أسود.
الخري���ف"،  ذاك  "رغب���ات  ه���ي  ه���ذه 
صورت الحي���اة بكل رغباته���ا، ولم تكن 
تل���ك الرغبات لتزهر، وكيف لها ذلك، وقد 
نبتت في صحراء الواقع في خريف ليس 
ل���ه آخر؟ رواية تفتش عن أمل فال تجد له 
أي بارقة تلوح في األفق، لم تجد س���وى 

الموت لتنتهي به.

{ ريم حممود

ولوح���ات  إش���ارات،  العال���م..  لغ���ة 
نحملها من الماضي لنرسم بها حاضرنا 
والمستقبل.. حجر، وشجر، ووطن مفقود 
وآخر مهّجر، وشخوص نسكنها وأخرى 
تس���كننا، وهكذا دوالي���ك إلى أن نخلص 

إلى أن الكل فينا واحد وإن تعدد...
الفن���ان  ريش���ة  رس���متها  إش���ارات 
التش���كيلي س���مير الصفدي الق���ادم مع 
رياح الجنوب )مجدل شمس( من جوالننا 
المهّج���ر، ليق���دم ف���ي غالي���ري )مكتب( 
معرضه الف���ردي الثاني ضمن مش���روع 
)12ب����12( والمس���تمر لغاي���ة 19 الش���هر 

الجاري.
سبع عشرة لوحة تشكيلية من القياس 
الكبي���ر مرس���ومة باالكريلي���ك والزيتي 
المعش���ق بالرم���اد والت���راب، اتس���مت 
بتش���كيالت خطوط عريض���ة وتكوينات 
بسيطة لعناصر مختزلة ضمن اللوحات، 
حتى األل���وان ب���دت مختص���رة، ليظهر 
األبي���ض واألس���ود كلونين أساس���يين 
يتخللهم���ا لون حي���اد، وكأن الفنان يريد 

أن يضفي بعدًا رابعًا وروحًا للوحة.
لحظ���ة العب���ور بين اللوح���ات بهدف 
التمع���ن والق���راءة، تعكس ف���ي المتلقي 
غموضًا ترس���مه أوجه الناس المتجسدة 
في الرسومات.. بعضها لم يكتمل كلوحة 
)رؤي���ا(، وأخ���رى حائ���رة كما ف���ي )حلم 
صغي���ر ف���ي عال���م أصفر( حي���ث الناس 
تحت خط الصفر بأحالم صغيرة ووجوه 
ملب���دة، والكثي���ر من األوجه م���ات لديها 
الحل���م، ليس لعج���ز في المن���ال بل ألن 
الشخص حامل الحلم هو من مات، وهذا 
م���ا كان عب���ر لوحتي )حل���م ميت وموت 
مزدوج(، بتصوير يجسد ما نعيشه اليوم 

من فقدان للشباب واألحالم.
كذلك انعكست تأمالت الفنان الروحية 
عبر لوحة )السماء السابعة(، ومن خالل 
)كلنا قديس���ون( و)مالك الليل واأليقونة 
الذهبية ( إذ ظه���رت مالمح غير معروفة 
لقدي���س بهاالت مذهبة كم���ا األيقونات.. 
كذل���ك ظهر االنع���كاس جلي���ًا عبر لوحة 
)القبعة والمريدين( وكأن الفنان يتساءل 
م���ن أولئك الن���اس األطه���ار والملفحون 
بالسواد الذين يعتلون المنابر بتبادلهم 
للقبعات. ال يكتم���ل معرض ابن الجوالن 
من دون ارتس���ام للوطن.. فها هو يتراءى 
في سلس���لة م���ن اللوحات عب���ر الحدود 
والحواج���ز، ويظه���ر كم���ا الجب���ل رمزًا 
باقيًا، كما أنه يس���ير بينن���ا، لحنًا أبديًا 
يمثل الوجود... ففي لوحة )خلف الشريط 

الحدودي( يرتس���م الوطن هن���اك، قابعًا 
خلف س���ياج، وما يحجب األفق )غراب(.. 
لنج���ده في )الجبل ب���اق والغراب راحل( 
مش���كاًل من خالل زيت���ون أخضر يعتلي 
صهوة جبل وأناس يترقبون الحاضر، ما 
يفصلها ويحجبها أيضًا غراب.. لتكتمل 
الرواي���ة ب� )الغراب بينن���ا(.. إنه الغراب 
يعيش بيننا نربيه ونغذيه من ش���رورنا 
فيتجسد ش���رًا أعظم كأنه »الضد«، وكأن 
اللوح���ات الث���الث رواية تق���ص حكاية 
وط���ن نهايتها لوحة حمل���ت عنوان )أمل 
الماضي( بمناج���اة للماضي، لعله يعود 

يومًا، ونرى التراب حرًا كما كان..
يختت���م مش���هد الوطن بلوح���ة )لحن 
الوط���ن(، وفيه���ا ام���رأة عج���وز ترتدي 
فس���تانًا بل���ون الدم القان���ي، تعزف بألم 

لحن وطن.
على هام���ش المعرض س���ألنا الفنان 
سمير الصفدي عما أراد قوله في معرضه 
وعبر اللوح���ات.. فأجاب: بدأ العمل على 

المع���رض منذ بداية األزمة، وال ش���ك في 
أن ما نعيشه مؤثر، وسيؤثر على عقولنا 
وقلوبنا، وطني س���ورية.. كنت أراه قبل 
العبور من  الج���والن من خلف الحواجز 
كحل���م وأم���ل، فعندما نول���د ال نعرف ما 
هو الوطن أو االنتماء، ولحظة اكتش���اف 
المعن���ى تغ���دو ج���زءًا منا ال نس���تطيع 
االبتعاد عنه.. وهذا ما حدث معي، تركت 
أهل���ي وذكرياتي كي أعيش الحلم وأتحد 
مع ه���ذا االنتماء، وفي الش���دائد يصبح 
مفه���وم الوط���ن أقوى. يتاب���ع الصفدي؛ 
حاولت تجسيد فكرة الوطن والعبور في 
عدة لوحات - محملة برمزية عالية- فها 
ه���و الغراب القابع في كل اللوحات يمثل 
العدو »إس���رائيل« ليس له���ا جذر ومهما 
طال بقاؤه الب���د من أن ترحل.. الغراب ال 
يعيش إال مع الخراب... وأرى مع اشتداد 
المحن حولنا أن الوقت قد حان كي نعيد 
ترتي���ب عالمنا، نبعد هذا الش���ر ونجمع 

أوصال وطننا المقطع.

»رغبات ذاك اخلريف«
وجتليات الواقع املرير!

لوحات سمير الصفدي.. 
حلن خلود لوطن ينزف حلما

{ ع��ان - ص���در حديث���ا وبدعم من 
وزارة الثقافة ديوان" ليالي القمر" للشاعر 
والمفكر األردني الراح���ل ادوارد عويس 

الملقب " بقلعة الضاد" .
ويأتي ص���دور الكتاب الذي هو عبارة 
عن مجموعة من القصائد الشعرية تركها 
الش���اعر لتقوم ابنته بجمعها ، بمناسبة 
الذكرى الرابعة لوفاته التي وافقت أمس 
، وتزامن���ا مع اط���الق موق���ع الكتروني 
بعن���وان" قلعة الض���اد" خصص لمجمل 
أعمال���ه وس���يرته وص���وره ف���ي مراحل 
مختلفة من حياته وما كتب عن شعره من 
دراسات وأبحاث . يتضمن الديوان الذي 
يقع في 208 صفحات من القطع المتوسط 
للنش���ر  البيرون���ي  دار  ع���ن  والص���ادر 
والتوزيع 42 قصيدة تؤطر جميع مناحي 
الحياة ش���عرًا محتفية بلغة جزلة بليغة 
، واقف���ة على صل���ب الظ���روف العربية، 
وكأنه���ا كتب���ت لزمانن���ا ال���ذي نعيش، 
خصوص���ًا ف���ي القصائ���د الت���ي حملت 
هاجس���ًا وطنيًا قوميًا مثل حنين القدس، 

في ترب نابلس، وفد الجليل، شاتيال .
ش���خصية  الدي���وان ص���ورًا  يحم���ل 
لعويس في ثالث مراحل من حياته وجاء 
الغ���الف حامال صورته بلوح���ة إبداعية 
للفن���ان المص���ري عادل أمي���ن ، بإخراج 
وج���اء عنوانه  الفنانة أس���مى جرادات , 
حاماًل اسم ابنته ليال بإهداء إلى زوجته 

نهيل حي���ث ضمت بع���ض قصائده هذه 
الخصوصية .

وغلب على المجموعة الشعرية الطابع 
العاطف���ي ال���ذي أخذ منحى م���ن الحزن 
الممتزج بالمعان���اة وتضمنت بعضًا من 
قصائد الرثاء مثل أهزوجة رحيل الشاعر 
عب���د الكري���م الكرم���ي وليل���ى األخيلية 

وعش���اق ال���ذرى .ول���م تغ���ب األج���واء 
الفلس���فية عن هذه المجموعة الش���عرية 
كع���ادة عوي���س بأن���ه يوج���ز معتركات 
الحي���اة من خالل جدلية ش���عرية تفضي 
عن الب���ال، فجاءت قصي���دة اراني بادئًا 
وقصي���دة ،إش���راقة األمل،الحالة س���يئة 

،حريق األوراق الصفراء .
وليالي القمر هي المجموعة الشعرية 
الخامس���ة لعويس، ومن اصداراته ريادة 
1977 ، رواء المساء 1985، سوار األغنيات 

2007، أجراس قبل الرحيل 2009 .
وعمل���ت ابن���ة الش���اعر عل���ى اصدار 
الدي���وان بالص���وت محتوي���ًا عل���ى م���ا 
يقارب عش���رين قصي���دة صوتية منها ما 
ج���اء بصوت���ه ومنها بص���وت ابنته مع 
الموس���يقى التعبيري���ة وت���م اطالقه من 

خالل موقع التواصل االجتماعي .
يذك���ر أن عويس ولد ف���ي عجلون عام 
1936 ودرس ف���ي مدارس���ها ث���م التح���ق 
بس���لك التعليم ليعمل مدرس���ا في وزارة 
التربي���ة والتعليم لمدة تق���ارب الثالثين 
عام���ا وحصل عل���ى البكالوري���وس في 
االدب العربي عام 1972 وش���هادة الدبلوم 
الع���ام في الدراس���ات العليا قس���م اللغة 
العربية وآدابها ،وتوفي في العام 2008 .

عاش ادوارد عويس شطرًا من طفولته 
المبك���رة في فلس���طين حي���ث كان والده 
يعمل هناك، وتركت هذه الس���نوات آثرا 

عميقًا في حياته .

مسامرات »ليالي القمر«
 في  حصون  قلعة  الضاد

قراءة

من أعمال التشكيلي سمير الصفدي

تشكيل

إصداراتدراسة

فنون
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