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خم�سون عام ًا على غياب ال�س ّيابُ ...م�شعل نار الحداثة

�شعره �أم ً
ال وتفا�ؤ ًال في نفو�س الأجيال
بعث ُ

كتب جميل الشبيبي :عاش السياب حياة قصيرة قاسية امتدت ستة
وثالثين عاماً ،قضى أيامها األخيرة مشلوال ً وعاجزا ً عن أي شيء في مدينة
األدب والشعر والتراث .لكنه – رغم ذلك كله كان في بداية حياته الشعرية
منصتا إلى ذاكرته وهي تستعيد ما أنجزه أجداده في الشعر والقراءات
المتنوعة للقران الكريم وتفسيره ،إضافة إلى النشاط الثقافي الحي في
المساجد واألسواق ومنعطفات الطرق ،وهي تسجل وجهات نظر جريئة
عن الحياة والدين واتخاذ العقل أساسا ً في التفكير والتفسير.
لم يكتف السياب بالثقافة العربية والشعر العربي ،بل استثمر معرفته
باللغة اإلنكليزية لالطالع على إنجازات الشعر العالمي والثقافة العالمية
في مجال األدب ،وليتسنى له بعد ذلك أن يشعل شعلة التجديد والحداثة
في الشعر العربي مع مجموعة مثقفة من الشعراء العراقيين والعرب.
تحرى السياب مظاهر التجديد في حياتنا المعاصرة ،في تلك األنساق
الخفية التي تومئ إلى التغيير في مناحي الحياة الثقافية واالجتماعية
والروحية كلها ،في وطنه وفي العالم العربي.
ك��ان مشاركا فاعالً في الحياة السياسية في ال��ع��راق إب��ان نهاية
األربعينات ومطلع خمسينات القرن العشرين في التظاهرات واالنتفاضات
ضد أنظمة االستبداد وهي تقمع بقوة السالح ،إضافة إلى االنفتاح على
الثقافة العالمية بما يتوافر في المكتبات العربية من كتب أجنبية.
ذلك كلّه سجل هاجسا ً قويا ً كي يندفع وأقرانه من المبدعين إلشعال
نار الحداثة في الشعر واألدب والحياة .وتجسد ذلك في شعره ،وفي
ممارساته النضالية في مطلع حياته الضاجة بكل جديد .كان السياب
ينشد للثوار وهم يسجلون احتجاجاتهم ضد العسف والجور والفقر،
عبر قصائد كان يقرأها أمام المتظاهرين ،وأخرى كانت تلحن وتغنى في
السجون والمعتقالت لتزرع األمل والتفاؤل في حياة جديدة قادمة .وفي
الوقت نفسه ،كان يساهم في تجديد الشكل الشعري للقصيدة الحديثة،
في قصائده المعروفة مثل «المومس العمياء» و«حفار القبور» و«أنشودة
المطر» وغيرها.
يصف الشاعر يوسف الخال شخصية بدر وشاعريته قائالً« :وللتعويض
عن افتقاره إلى الحسن ،صقل شاعريته ما استطاع  ،وشهرها في سبيل
الحب والحنان ( )...وظل األجمل فيه شغفه بالجديد وانفتاح صدره على
المدهش والمستحيل في كل شيء فعاش كأ ّنما إلى األبد ،شروقا ً يالحقه
غروب ،وكان ،حين تلقاه شبح فارس في بريق الظلمة تتأمله فإذا الجراح
العربية وقد لفها الضماد».
ولذا فإن قراءة شعر السياب بعد خمسين عاما ً على رحيله ،ينبغي
لها أن تحذف مظاهر الضعف والوهن في مواقفه السياسية والفكرية
الشعرية ،وفي فترة اشتداد المرض عليه ،فكان سببا ً واضحا ً في توجهه
نحو الشكوى واستجداء العطف ،واتجهت القراءات إلى متون قصائده
الشامخة وحياته في كامل عافيته ،لتكتمل صورة الشاعر الذي تجاوز
عصره ،فأصبح جذرا ً قويا ً في الحداثة الشعرية العربية ،وقامة شعرية
عمالقة نتباهى ونفخر بها.
عاش السياب فترة من أشد الفترات السياسية واالجتماعية العراقية
حراجة ،في عصرين متجاورين ،أحدهما النظام الملكي ال��ذي هجاه
الشاعر في قصائد كثيرة ،وثانيهما النظام الجمهوري الذي كان ينتظره
وتسبب له بأزمة عميقة في االنتماء وفي التباس وجهة نظره السياسية
التي كانت وراء تقلبات مواقفه السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى
اليمين .وتسبب ذلك بعزلة الشاعر عن أصدقائه اليساريين بخاصة،
وانتقاله بين كتل سياسية قومية متطرفة.
لعل رسالة الدكتور صفاء الحافظ التي بعثها من برلين إلى هيئة
تحرير الثقافة الجديدة مطلع سبعينات القرن العشرين تلقي ضوءا ً على
األزمة التي شكلت إحدى اإلشكاليات في حياة السياب الفكرية والشعرية.
فهو يقول فيها إنه وجماعة من الشيوعيين التقوا بدرا ً في بيروت وحذروه

بدر شاكر السياب في صورة نادرة من أرشيف مجلة «وعي العمال» من محفوظات
الصحافي العراقي زيد الحلي
من التعامل مع مجلتي «حوار» و«شعر» ألنهما من المجالت المدعومة من
أميركا ،لكنه رفض تحذيراتهم ،ما دفع الدكتور صفاء إلى القول بأن بدرا ً
مات منذ ذلك التاريخ ،ثم يسرد مجيء بدر إلى مقر جريدة «اتحاد الشعب»
التي أصدرها الحزب الشيوعي في بداية ثورة  14تموز  1958ليهنئهم
بالثورة وصدور الجريدة ولكنهم – بحسب يقول الدكتور صفاء – قابلوه
ببرود وعدم اكتراث ،ما دفعه إلى الخروج من بناية الجريدة حزينا.
لكن الدكتور صفاء الحافظ يعلق على هذا الموقف قائالً كنا حزبا ً وكان
فرداً ،ما يعني أن هذا الموقف كان قاسيا ً على شاعر مرهف مثل السياب،
ما دفعه بعد ذلك إلى التشهير بالحزب عبر مقاالته الغاضبة التي نشرها
تحت عنوان «كنت شيوعياً».
يظل السياب قامة من قامات الحداثة الشعرية العربية ورائ��دا ً من
روادها ،لذا ينبغي قراءة منجزه الشعري قراءة ثقافية تنحو إلى توثيق
العالقة بين ثقافته وتطلعاته الفكرية واإلنسانية بمنجزه الشعري
الجديد ،الذي لم يكن طفرة أو نزوة من نزوات الشاعر بل عصارة حياة
تحمل أحالم التغيير في الواقع وفي الشعر.

من السرد المتقن والمتعدد المصدر ،ما جعلها إضافة مهمة للمنجز الروائي
العربي المعاصر.
ُر ّشح سعداوي الروائي والشاعر وكاتب السيناريو العراقي (مواليد
بغداد )1973 ،للقائمة القصيرة لجائزة «بوكر» ،متجاوزا ً زميليه العراقيين
عبد الخالق الركابي وإنعام كجه جي.
صدرت رواية «فرانكشتاين في بغداد» في منشورات «دار الجمل» ،في
 352صفحة قطعا ً كبيراً ،وفي  19فصال.

أميركي في العراق
«�شهوة النهايات» ل�صباح الأنباري ...تداعيات االحتالل ال
ّ
كتب قاسم ماضي :يحلم الكاتب العراقي صباح
األنباري بأن يؤدي رقصته على نغمته الخاصة به،
عبر حوارات سردية مفعمة بالحياة وحب الوطن.
يغوص في عوالمنا اإلنسانية ليس نحن كعراقيين
فحسب ،بل للعالم أجمع ،عبر شريط ذاكرة متصل
بثالث مسرحيات.
هذا الشريط الذي اشتغل عليه األنباري ممزوج
بمفردة فيها من األلم والحسرة على بيتنا العراقي
الذي المسه المحتل «وهم زناة الليل» حتى أوشكت
دموعي تتساقط لهذه الحوارات التي كتبها األنباري
بصدق وحرارة ،وهو يفجر مملكته اللغوية وينقب
عنها كي يشعل النار التي أحرقت صدورنا في
عراقنا الجديد الذي أخذ يتآكل يوما ً بعد يوم .صدقا ً
قلمك أبكاني ،ألنك تخوض معركة فنية في ظل هذا
الهراء الممزوج بالدم والموت والتشظي ألجساد
العراقيين.
هكذا خاطبته ُوأنا أكمل قراءة كتابه ُالذي أهداني
أياه من أستراليا إلى ديترويت وعنوانه «شهوة
ال��ن��ه��اي��ات» ،ص��در ل��دى «دار ال��ش��ؤون الثقافية
العامة» في  138صفحة قطعا ً وسطاً .يقال في
العرف المسرحي حينما تجلس لتكتب مسرحية
أي مسرحية عليك أوال ً إع��داد مقدمتك المنطقية
«أي فكرتك األساسية التي سوف تبنيها عليها ،أو
الغرض الذي تستهدفه من كتابتها ،وهذا ال ينطبق
في رأي��ي على الكاتب المبدع األنباري ألنه عجن
في روحه وعقله تلك الحوادث وهو صاحب القلم
الشريف الباحث عن الجمال ،مجسدا ً من خالل
نصوصه الثالث سمفونية الذات العراقية الرافضة
كل الذل والمهانة ألبناء العراق ،فكانت شخصية
«صالح العراقي» هي الضمير الحي والصادق في
زمن الخنوع لدوائر االستكبار العالمي الذي أدخلنا
أتون الموت والدم والقتل على أيدي جالوزة القرن
يغص ،وهنا أعني الكاتب
الحادي والعشرين ،وهو
ُ
األن��ب��اري المقيم في أستراليا «م��ن مآسي ثقيلة
على روحه وقلبه نتيجة ما أصاب أبناءنا من ظلم
وتعسف بعد دخول المزنجرات إلى أرضنا الطاهرة،
وهي أصالً مشبعة بالدم نتيجة الحروب التي قادها
النظام السابق وترك في أعماقنا التي صدأت من
جراء هذه األنظمة الشمولية التي تعمدت زرع لهيب
الحرب لن يتوقف ،واضعا ً في هذه النصوص الثالث
«مقدمة من أجل شهوة النهايات (نيازك متناثرة)

�أطفال رو�سيا يت�ضامنون بر�سومهم مع �أطفال �سورية
جمشق ـ شذى ح ّمود

العراقي �أحمد �سعداوي
للروائي
جائزة  Bookerالعرب ّية
ّ
ّ
وروايته «فرانك�شتاين في بغداد»
ح��از ال��روائ��ي العراقي أحمد س��ع��داوي «الجائزة العالمية للرواية
العربية» ( Bookerالعربية) للعام  2014عن روايته «فرانكشتاين في
بغداد» التي تحكي عن ضحايا تفجيرات بغداد في ربيع  ،2005إذ يقوم
بطلها «هادي العتاك» بخياطة بقايا بشرية على شكل جسد جديد لينهض
كائن جديد يسميه «الشمسة» يعرف بين الناس باسم «فرانكشتاين» كي
يقود حملة ثأر وانتقام من كل من قتله .وأعلن رئيس لجنة تحكيم «جائزة
بوكر العربية» للعام الجاري سعد البازعي عن فوز السعداوي بالجائزة
عن روايته هذه ،في حفل أقيم في أبو ظبي مساء أول من أمس.
نقل موقع «الجائزة العالمية للرواية العربية» عن البازعي قوله إن
سعداوي سيحصل على مبلغ نقدي قيمته  50ألف دوالر ،باإلضافة إلى
ترجمة روايته إلى االنكليزية ،ما يحقق مبيعات أعلى للرواية ،فضالً عن
التقدير العالمي.
وأضاف البازعي أن اختيار رواية «فرانكشتاين في بغداد» ت ّم لعدة
أسباب ،بينها مستوى االبتكار في البناء السردي ،كما يتمثل في شخصية
«الشمسة» التي تختزل مستوى العنف الذي يعانيه العراق وبعض األقطار
العربية والعالم راهناً ،فضالً عن أن الرواية تحتوي على عدة مستويات

الثقافي
�سورية في عين الحدث
ّ

الوحش والكبش ونصب الحرية (صرخات الوطن
الجريح) على حروفنا الوهاجة ،تبلسم جرحه
النازف ،بضماد الكلمة الطيبة ،وتداوي صرخاته
بالسكينة ،ومنذ الصف األول كنا نخرج إلى الشارع
كلما توقفت تظاهرة ما قرب مدرستنا ،فتأخذنا
حماس غير مفهومة لمساندة المتظاهرين.
كنا نكتفي أحيانا ً بالمشاهدة البريئة ،لكن ما
علق في ذاكرتنا وقبع في أغوارها القصية بمالمحه
القاسية الدامية ،ذلك الخوف الكبير الذي كنا نشعر
به ،ونحن نرى بأم أعيننا تظاهرتين ما أن تشتبكا
حتى يبدأ بينهما عراك دموي ،ضرب بالهراوات،
وطعن بأسياخ الكباب ،و َل ْكم بالقبضات الحديدية
(ب��وك��س ح��دي��د) وطعن بسكاكين مقصلية (أم
الياي) .كل ما شاهده منذ نعومة أظافره جسده
على صفحات هذا الكتاب الممتع والمفعم بالصور
والحياة ،وال��ح��وارات المركبة وفيها من الفلسفة
والعمق ،مختزلة ومعبرة ،وفيها من اإليحاءات
والدالالت الكثير الكثير.
ألنّ األن��ب��اري كاتب ون��اق��د ول��ه خزين لغوي
وجمالي في اللغة وفنونها ومشتقاتها الجمالية
والمعبرة عن ذوات��ن��ا ،فجر نفسه بحزام ناسف

فتطايرت أشالء األحياء منا واألموات ،وغطت لون
اإلسفلت حمرة ال��دم وقطع اللحم المتناثرة هنا
وهناك ،كانت قطع اللحم المتطايرة تشع المعة
مثل نيازك متناثرة ،ثم ارتفع صوت األنين ممزوجا ً
بشخير الدم النازف من عشرات الجرحى .أصابتني
شظية في الساق ،لكني مع ذلك كنت أحاول ج ّر من
جرحوا الى خارج بركة الدم.
أط��ل��ق على أش��خ��اص اس��م «محبطون» مثل
شخصية «ال��رج��ل» أو «الفتى» أو «رج��ل  »1أو
رجل  ،2انطالقا ً من مفهوم موريه ،أو مثلما ذكرهم
المستشرق البريطاني إدوارد وليم لين في كتابه
«أخ�لاق وع���ادات المصريين المحدثين» ،إالّ أن
الكاتب المبدع األن��ب��اري أعطى بصيص أم��ل في
بعض الشخصيات كي ال يغلق علينا جميع النوافذ
الموجودة في نصوصه وهي نصوص الحياة ،وهو
بالتالي يرصد واقع االحتالل المرير عبر أجساد
الممثلين وح��وارارت��ه��م ال��دال��ة على عسكرة هذا
الواقع المتعب وإحيائه عبر الماضي في الحاضر
أمام القراء لإلقناع ،وكذلك للنقد االجتماعي وربما
حتى الوعظي إذ نحتاج في هذه األيام إلى النصح
والحكمة ،خاصة لما قدمه سياسيو العراق من
وجبات الطائفية والبغض والقتل مساندة منهم إلى
االحتالل المعيب ،وهذا التنقيب في ما يجري اآلن
من حوادث مؤلمة ودموية في عراقنا.
يقول عنه الناقد الكبير ال��راح��ل علي مزاحم
عباس ف��ي كتابه «المسرح الصامت» إن عالم
صباح األن��ب��اري عالم عنيف وق��اس ،يجري في
ظاهره وأعماقه صراع ضار ال هوادة فيه ،وال تتورع
القوى الشريرة الغامضة عن ارتكاب أفظع الجرائم
من اغتصاب وقتل في سبيل ترويض األخبار ،وال
يداني صباح األنباري أي كاتب آخر ،ينفرد بموقفه
من الناس واألرض واألخ�لاق موقفا ً صارما ً حاداً،
وقاسياً ،لكن المرء يحس بأن المرارة التي تغلف
مواضيعه فيها ح�لاوة اإلدراك وع��ذوب��ة الحب،
وتلك رسالة لم تبلغ إالّ القلة ،وعلينا أن نقول
إن ه��ذه المسرحيات الثالث يجب أن تخرج إلى
النور عبر تجسيدها على خشبة المسرح ،وعلى
دائرة السينما والمسرح أن توزعها على مخرجين
ذوي كفاءة وباع في اإلخ��راج المسرحي كي تقدم
على المسرح الوطني ،وهي دعوة إلى بقية الفرق
العراقية والعربية.

استضاف الحزب الشيوعي السوري الموحد في مركز
األنشطة النقابية في النادي العمالي في دمشق معرضا ً
فنيا ً تشكيليا ً لرسوم أطفال روس عنوانه «من روسيا مع
الحب» تضامنا ً مع أطفال سورية في مواجهة الهجمة
اإلرهابية التكفيرية الشرسة التي يتعرضون لها.
تضمن المعرض رسوما ً بتقنيات مختلفة لعدد من
أطفال مجموعة من المدارس الفنية في روسيا االتحادية
وه��ي مدرسة أطفال روسيا اسيتا (أالن��ي��ا الشمالية)
ومدرسة الفنون لألطفال تافاسيف (فالديقفقاز) وأطفال
م��درس��ة ف��ن��ون مدينة بيسالن وم��ن أط��ف��ال المدرسة
االرثوذكسية التابعة لدير أندري.
جسد األطفال من فئات عمرية مختلفة في لوحاتهم
الستين التي رسموها بأناملهم الناعمة الطبيعة والبحر
وبعض رسوم الحيوانات والطيور ،إضافة إلى بعض
األشكال الهندسية والفولكلور الروسي المتنوع بألوان
زاهية تعبر عن تفائلهم بالمستقبل ومدى الحب الذي
يحملونه ف��ي قلوبهم الخضراء لكل الدنيا وعشقهم
للجمال والحياة ،مثل أطفال سورية.
ألقى باسل الجاجة رئيس منظمة اتحاد الشباب
الديمقراطي السوري كلمة الحزب الشيوعي السوري
الموحد ،وم ّما قال« :ليس غريبا ً عن الشعب الروسي الصديق أن يقوم بمثل هذه المبادرة التي تعكس عمق العالقات بين البلدين والشعبين الصديقين.
هذه العالقات التاريخية التي تمتد لعقود طويلة تزداد قوة يوما ً فآخر ،خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية والعالم أجمع»،
موضحا ً أن هذا المعرض الذي يعكس براءة االطفال أبى إال أن يحط رحاله في بلدنا سورية بعدما زار نحو سبعين دولة ،إذ قرر القائمون عليه أن يقدموا
لوحاته هدية منهم إلى مدارس أبناء الشهداء في سورية».
انعام المصري ،عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد ،قالت« :إن اطفال المدارس الذي قدموا هذه اللوحات تعرضوا لإلرهاب،
وإن سورية اآلن تواجه أشد إرهاب دولي وأول ضحاياه هم األطفال والنساء» ،مضيفة «أن أطفال روسيا يمدون أيدهم إلى أطفال سورية متمنين عليهم
أن يصبروا ألن السالم قادم» ،مؤكدة أن النصر حليف الشعوب التي تدافع عن أوطانها وستحمل األيام المقبلة مستقبالً مشرقا ً مليئا ً باألمن واألمان
ألطفال سورية.
الفتاة كوكويفا مارينا ،ذات السنوات الثالث عشرة ،كتبت رسالة إلى أطفال سورية قالت فيها« :نحن هنا في مدرستنا الفنية للصغار ،ندعمكم جدا ً
ونتمنى لكم السالم والصبر .وأتمنى أن تنتهي الحرب في بالدكم وأن تعيشوا بسالم وهدوء» .وقال فالديسالف جدانوف ،طالب في الصف السابع من
مدينة بيسالن« :حصلت عندنا عام  2004في مدينة بيسالن عملية إرهابية .إذ هجم اإلرهابيون على مدرستنا رقم  1وكثير من الصغار والكبار األبرياء
كانوا ضحية ولم يخرجوا أحياء .أريد أن أقول لكم ال تفقدوا إيمانكم» ،متمنيا ً أن تنتهي الحرب في سورية قريباً .وجاء في رسالة تلميذة في الصف
الثامن من مدرسة رقم  1في مدينة بيسالن« :صديقى العزيز السوري ،أنا أعرف بمصائبك  .كن قوياً .كل شيء سيكون على ما يرام وسيعم السالم .أفهم
ما يدور عندكم على اعتبار أننا مررنا في األمر نفسه .أصلي ألجلك.

افتتاح معر�ض طهران الدولي الـ  27للكتاب وم�شاركة �سوريّة
افتتح أول من أمس في العاصمة اإليرانية معرض طهران الدولي السابع والعشرون للكتاب بمشاركة سورية .وقال الرئيس اإليراني حسن روحاني
في كلمة له خالل االفتتاح :إن الكتاب هو الحبل المتين الذي يربط العهود والمراحل والدول مع بعضها البعض في كل أنحاء العالم» مشددا ً على أن
«الكتاب يعني تجلي الفكر والعقل ومن هذا المنطلق نؤكد ضرورة مراعاة حرمة أصحاب القلم والناشرين والقراء» ،وأكد على أهمية العمل لترويج
ثقافة الكتابة والقراءة فقيمة الكتاب مثل الثقافة تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية الفتا ً إلى أن «الحكومة اإليرانية ال تريد أن تمارس الرقابة ولذلك
باتت تتعرض اليوم للنقد أكثر من أي وقت آخر ،وأنا أعتز لكون الحكومة استطاعت أن توفر تلك األجواء التي يمارس فيها الجميع حرية التعبير عن
الرأي والنقد» .واعتبر روحاني أن النقد حق من حقوق المواطنين وجميع الفصائل والمجموعات سواء كانت من األقلية أو األغلبية ،موضحا ً أن الشعب
اإليراني يتطلع إلى «االعتدال والتطور واألخالق» وإذا كانت هناك بعض الجهات تحاول استغالل للمساس بالمجتمع عبر إثارة الفتن واألكاذيب فنحن
ال يمكن أن نقبل بذلك».
شهد جناح وزارة الثقافة السورية الممثلة بالمركز الثقافي العربي السوري في طهران إقباال ً واسعا ً من قبل الزائرين وتنوعا ً في الكتب المعروضة
شملت مختلف المجاالت الثقافية واألدبية والتاريخية ومنشورات الطفل والسياحة واآلثار التاريخية.
عرضت في الجناح أيضا ً صور للمعالم السياحية والحضارية واألثرية التي تعرف بموقع سورية ودورها التاريخي والتي استهدفت من قبل
المجموعات اإلرهابية المسلحة .وأشار طارق ناصر مدير المركز الثقافي العربي السوري في طهران إلى أن مشاركة سورية في هذا المعرض تحمل
أهمية خ��اص��ة ،خ��اص��ة أن��ه��ا تعكس اه��ت��م��ام القيادة
السورية بالثقافة وترويجها لها ،في ظل ما تتعرض
له سورية من مؤامرة كونية تستهدف هويتها وتراثها
الثقافي والحضاري .ولفت ناصر إلى ما تعرضت له
األم��اك��ن األث��ري��ة والتاريخية م��ن تخريب وتدمير من
قبل المجموعات اإلرهابية المسلحة لطمس الهوية
الثقافية والحضارية لسورية مهد الحضارات والثقافات
واألبجدية األولى للبشرية.
حضر افتتاح المعرض سفير س��وري��ة ف��ي طهران
الدكتور عدنان محمود.
الجدير ذكره أن معرض طهران الدولي للكتاب يقام
على أرض تبلغ مساحتها  130ألف متر مربع ويضم
 266ألفا و  429كتابا ً أصدرتها دور النشر اإليرانية،
باإلضافة إلى  132ألف كتاب أصدرتها دور النشر من
مختلف البلدان العربية واآلسيوية والغربية.
وتشارك في هذا المعرض الذي يستمر  10أيام دور
نشر م��ن س��وري��ة وروس��ي��ا والصين ولبنان وفنزويال
وعمان وأرمينيا والكويت وأذربيجان وألمانيا وفرنسا
وتركيا واليابان والمكسيك وقطر.

ّ
إيراني
ال�سوري �إلى ال�شعب ال
بطاقة �شكر فوتوغرافية من ال�شعب
ّ
أقيم في المركز الثقافي العربي في مدينة جبلة معرض للتصوير الضوئي تحت عنوان« :عربون شكر ومحبة من الشعب السوري إلى الشعب
اإليراني» .وتميزت اللوحات الضوئية المشاركة بالدقة واإلشراق وحسن االختيار لألماكن والمواقف التي تعكس التقارب الكبير بين الشعبين ،خاصة
ما يمس التوجه اإلنساني واألخالقي .وأوضح نبراس علي ،المشرف على المعرض وأحد المشاركين فيه ،أن الصور تعكس ثقافة التواضع والمحبة
والتسامح لدى الشعب اإليراني ولبناء مزيد من الجسور الثقافية والسياحية التي تزخر بها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .وأضاف أن الهدف األساسي
من المعرض هو شكر الشعب اإليراني على مواقفه من الشعب السوري ،خاصة خالل األزمة الحالية بطريقة فنية مصورة وضوئية ،لالطالع على قيم
الشعب اإليراني وحضارته التي بناها خالل مراحل كان الغرب يفرض عقوباته الصارمة عليه فنهض من تحت الرماد .ولفت إلى أن معظم اللوحات
صورت الطبيعة الخالبة في إيران كبلد سياحي من الطراز األول واألماكن األثرية والدينية في أصفهان وغيرها وصورت حرية المرأة اإليرانية وانطالقها
إلى جانب الرجل في بناء مستقبل البالد إذ عرضت إحدى اللوحات امرأة إيرانية بلباس العمال كونها رئيسة لمنجم للفحم الحجري.
الفنان التشكيلي محمد طبوش رأى أن ما يميز المعرض هو الجانب التوثيقي الذي تجسد بشكل فني ،كما تميزت الصور بطريقة العرض ،وهو النمط
الفرنسي لما بعد الحداثة الذي ينحو إلى البساطة المفرطة ،خاصة في عرض صور منازل رجال الدين.
شارك في افتتاح المعرض الذي يستمر حتى اليوم الخميس وفد من السفارة اإليرانية وعدد من الفنانين التشكيليين.

ت�شيكي محا�ضر ًا عن �سورية الح�ضارة
رحّ الة
ّ
ي���ؤك���د ال���رح���ال���ة ال��ت��ش��ي��ك��ي
المشهور ليبور دراهونوفسكي ،أن
سورية تمثل أحد المراكز الرئيسية
ل��ل��ح��ض��ارة ال��ب��ش��ري��ة وت��خ��ت��زن
آث�����ارا ً رائ��ع��ة ت��ع��ك��س عراقتها
وتميّز دورها في إغناء الحضارة
اإلنسانية ،مشيرا ً في محاضرة
له في مكتبة مدينة بيلهرجيموف
التشيكية تحت عنوان «سورية
المتنوعة ب��األوت��وس��ت��وب» ،إلى
ال��م��واق��ع التاريخية المهمة في
سورية ،ال سيما في تدمر وقلعة
الحصن ومعلوال والرقة ودمشق
وح��ل��ب وال�لاذق��ي��ة ،م��ع��رب��ا ً عن
أسفه لعمليات التدمير والتخريب
والسرقة التي لحقت بالعديد من
اآلث��ار السورية .وتمنى الرحالة
التشيكي عودة السالم واألمان إلى
سورية وإعادة ما خ ّرب وسرق من
آث��ار ال يقدّر ثمنها بمال ،مشيدا ً
ب��ك��رم الشعب ال��س��وري وحسن
استقباله وضيافته لألجانب.
وأوض��ح أن��ه أمضى أياما ً رائعة
أحس فيها
في سورية عام 2010
ّ
بو ّد السوريين وكرمهم وانفتاحهم
على اآلخرين بال قيود.

