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ثقافة

الفني
اللوني ...والإن�سان غايته في العمل
في لوحته الت�شكيل ّية عبق البيئة الدم�شق ّية والغنى
ّ
ّ

ّ
مهند عرابي� :أر�سم جنوني و�شغفي وعبثي و�سذاجتي واندفاعي وجميع انفعاالتي

طحان من دمشق (س��ان��ا) :يقدم
كتب محمد سمير ّ
التشكيلي الشاب مهند عرابي مشهدية فريدة عبر لوحته
التي تحمل عبق البيئة الدمشقية الشرقية ،بأسلوب
تعبيري قريب من الغرافيك ،مستفيدا ً من خبرة كبيرة في
رسوم األطفال ومن تقنية لونية مميزة تظهر على سطح
اللوحة ،خاصة في الخلفية التي يعتني بها بال تكلف،
محققا ً المعادلة الصعبة بين الغنى اللوني وعالقته
بالتكوين البشري على سطح اللوحة ،مع خلفية تحمل
الكثير من الدالالت بال بهرجة مجانية.
عن عالقته باللوحة يقول عرابي« :إن الفكرة من العمل
الفني وعالقتي باللوحة تقوم على االستمتاع المطلق
والصدق ،معتبرا ً أن اللوحة بالنسبة إليه هي مرآة لواقعه،
تعيد التوازن إليه ليكون إنسانا ً يشعر بوجوده .ويردف
قائالً« :أح��اول اللعب باأللوان بعفوية .أرس��م جنوني
وشغفي وعبثي وسذاجتي واندفاعي وجميع انفعاالتي
ألجسد حالة تعكس مرحلة أعيشها فيتحول العمل إلى
وسيلة تفريغ تعيد توازني وهدوئي وشعوري بقيمتي
كإنسان ،فتمسي اللوحة حالة فردية من خالل بنائها
وعيشها في المرسم ثم تتحول إلى كيان يرسم طريقه
وتفاعله مع المتلقي».
يوضح عرابي أن الموهبة أمر أساسي للفنان تصقل
بالبحث والدراسة وتطوير المهارات واألدوات اإلبداعية،
إلى جانب الذكاء المطلوب لدى أيّ شخص يسعى إلى
النجاح وصوغ الحلول لالنكسارات والعثرات من خالل
المعطيات ،لتحويلها الى حالة دافعة للبحث واالبتكار
واكتشاف فضاءات جديدة للعمل وتحقيق الهدف المنشود
من خالل اإلبداع .ويؤكد على أهمية توافر صاالت عرض
تساعد الفنان في االنتشار بطريقة راقية واحترافية

ومدروسة ،ما يحقق المنفعة للطرفين وتتكامل لترسم
صورة إيجابية للحالة التشكيلية عامة.
حول تأثره باألزمة يوضح عرابي« :إنّ تأثر أعمالي
بالوضع الصعب في بلدي حصل من الناحية العاطفية
اإلنسانية حيال مشاهد العنف والدمار وعذابات اإلنسان
السوري في ه��ذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا،
ليجسدوا التشرد واللجوء
فحضر األطفال في لوحتي
ّ
وفقدان األحبة واألهل وتكريس الحزن في نفوسهم كسمة
أساسية من مالمحهم» ،معتبرا ً أن تقديمه الطفل دوما ً في
لوحته ناجم عن إيمانه بأن األطفال هم القيمة الحقيقية
ألي مجتمع وهم مستقبله وأمله ،مضيفا ً أن اإلنسان هو
غايته في عمله الفني ،وأن الشعب السوري الذي ينتمي
إليه هو األقرب له ويعبّر عن ألمه وحزنه إذ اختفت البسمة
من محياه ،على أمل أن تعود قريباً.
يعيد عرابي تبدّل األسلوب في لوحته الى حالة التنقل
التي يعيشها ،إذ تفرض كل مدينة حالة خاصة على العمل
الفني ويتبدّى صخبها وأسلوبها في األل��وان واألفكار،
فما بين دمشق والقاهرة وأخ��ي��را ً دب��ي ح��االت مختلفة
حضرت في اللوحة ،ودمشق هي الحاضر الدائم وبألوانها
وزواياها وتفاصيلها ورائحتها .فالفنان عرابي لم يغادر
دمشق لقلة حبها لها أو هربا ً منها إنما ليحملها معه إلى
اآلخرين ويقدمها في لوحاته مثلما هي جميلة ومحبة
للحياة ،ليس مثلما تص ّور كمدينة للموت .يقول« :غادرتها
ألحدث اآلخرين عن سحرها وليزداد حبي لها مع كل مدينة
أزورها .بقيت في لوحاتي وما زلت أشم رائحة ياسمينها
طاغيا ً على رائحة البارود».
عن دور الفنان في زمن الحرب يوضح عرابي أن الفنان
عاطفي بطبعه ،والمشهدية العامة في زم��ن األزم��ات

والحروب تحضر في األعمال الفنية ،فالفن مرآة الواقع
ومحاولة لنشر الفرح وحب الحياة ،معتبرا ً أن العمل الفني
التشكيلي هو تمرد على ألم وإعادة بناء للروح االنسانية
وترميمها مما أصابها من عطب نفسي.
حول تعاونه مع غاليري «أي��ام» في عرض وتسويق
أعماله يقول عرابي« :إنن غاليري أيام رائ��دة في مجال
تسويق العمل التشكيلي ال��س��وري وتملك مشروعاً.
السنوات السابقة أثبتت أهمية وجود غاليريات ترقى
بالفن السوري وتعيد تقديمه عالمياً» ،مبينا ً أن عمله بهذه
الصيغة التشاركية ساعده في تقديم عمله الفني بطريقة
احترافية وتعلم معنى ان يكون مختلفاً ،الى جانب فنانين
آخرين يملك كل منهم أسلوبه وشخصيته.
يشير التشكيلي ال��ش��اب ال��ى أن ال��ف��ن التشكيلي
السوري فرض راهنا ً حضوره بقوة ،سواء داخل سورية
أو خارجها ،خاصة لدى الفنانين الشبّان ،معتبرا ً أن ال
خوف من غوص الفنانين الشباب في الحداثة ،وما بعد
الحداثة فهذا أمر ايجابي ويعبر عن توافق الشباب مع
زمانهم والحالة الفنية العالمية ،موضحا ً أن ما يحققه
الفنانون السوريون الشباب عامة مع كل هذه الصعوبات
والضغوط واآلالم واألحزان يعتبر إنجازا ً بالمعايير كافة،
فهم يعبرون عن واقعهم وزمنهم ويتفاعلون مع التطور
الحداثي والتكنولوجي الذي ينعكس على سائر مناحي
الحياة ،ومنها الفن التشكيلي ،وهذا يدعو الى اإلعجاب
بكل إنجاز يحققه الشباب الطموح.
يعكس الفنان التشكيلي بحسب عرابي ،الواقع ويدعو
المتلقي إل��ى رؤي��ة العالم من وجهة نظره .وم��ع تعدد
أساليب التعبير أصبح الفنانون الشباب أكثر جرأة فلم
يتوقف العمل الفني على اللوحة والمنحوتة وأضحت

كاميرا الهاتف المحمول وسيلة لإلبداع أيضاً ،ما يضيف
تنوعا ً وغنى إلى هوية الفن التشكيلي السوري.
يرى عرابي الشاب أن الفن التشكيلي السوري سجل
حضورا ً قويا ً خارج سورية وبات له متابعوه ومقتنوه،
ما رفع أسعار اللوحات إلى ما تستحقه بعد سنوات من
انحسار فرص العرض لهذا اإلب��داع في عدد من محدود
من صاالت العرض وبقاء معظم اإلنتاج النتاج التشكيلي
في محترفات الفنانين .الفتا ً إلى أن األسعار التي تحدد
لألعمال التشكيلية ال تخضع ألي لعبة تجارية ،فالعمل
الجيد يفرض نفسه في السوق الفنية ،والمستثمر في
هذا المجال يملك الخبرة الالزمة لتحديد جودة كل عمل
وقيمته ،فالحالة التسويقية لألعمال الفنية تأثرت كسواها
من القطاعات بالحالة االستثمارية النامية في دول شرق
آسيا ،ما رف��ع أسعارها ،ولكنها حالة موقتة ستزول
لمصلحة القيمة االبداعية الحقيقية للعمل ،داعيا ً الى مزيد
من االهتمام بالفن التشكيلي السوري من الجهات الثقافية
واإلعالم السوري وعدم محاربة أي توجه فني أو تجربة
فنية شابة ووضعها تحت مس ّميات تسويقية بحتة ،مع
تجريدها من بعدها اإلبداعي ،فلكل فنان شخصية وهوية
بصرية وفكرية يجب أن تحترم وتنال حقها من الحضور
على الساحة التشكيلية والثقافية داخ��ل الوطن قبل
الخارج.
مهند عرابي من مواليد دمشق عام  ،1977خريج كلية
الفنون الجميلة في دمشق قسم التصوير عام  .2000عمل
مخرجا ً لرسوم األطفال وله العديد من المعارض الفردية
والمشتركة داخل سورية وخارجها .نال العديد من الجوائز
في سورية وخارجها وأعماله مقتناة داخل سورية وضمن
مجموعات خاصة في عدد من دول العالم.

�صوفيا لورين تن�شر ّ
مذكراتها في الثمانين ...الممثلة والمر�أة ّ
خطا ال�سيرة بين الفقر والجمال والنجوم ّية
في عامها الثمانين ،قررت النجمة اإليطالية الشهيرة
صوفيا لورين نشر مذكراتها التي تتحدث فيها كممثلة
وامرأة ،بدءا ً من ظهورها في الخامسة عشرة أمام لجنة
تحكيم لمسابقة الجمال ،بهدف العبور إلى عالم الفن
وتحقيق شهرة ،مرورا ً بالنجاحات التي حققتها في أفالم
تركت بصماتها في السينما العالمية ،وصوال ً إلى عمر
مشاهدة العالم من دون المشاركة فيه .وتقول الممثلة
القديرة إنها لم تستطع جذب انتباه لجنة التحكيم في
تلك السن إذ قالوا إنها الطول وشديدة النحافة».
بعد  65عاما ً من ه��ذا ال��ح��دث ،وم��ع بلوغها سن
الثمانين ،نشرت لورين حديثا ً مذكراتها التي تروي فيها
ذكرياتها مع زوجها كارلو بونتي واألسماء الكبيرة التي
رافقتها في مشوارها ،أمام الشاشة وخلفها.
اختارت النجمة اإليطالية أن يكون عنوان كتابها
ّ
وفضلت
«أمس ،اليوم ،وغدًا» وهو عنوان أحد أفالمها،
أن تذ ّوب صورة الفنانة المشهورة من صفحاتها األولى
لتظهر كامرأة وأم وجدة ترتدي مريول المطبخ ،متوقع ًة
أال تصيب هذه الصورة جمهورها باإلحباط ،بل ترفعها
إلى مرتبة المرأة الواقعية ،سيدة من لحم ودم ،وال مجرد
صورة جميلة تتحرك خلف شاشة كبيرة.
تعود لورين في حكايتها إلى نابولي ،مسقط رأسها،
وإل��ى ب��ؤس عائلة فقيرة عانت ال��م��رارة م��ن الحرب
العالمية الثانية« :عائلة عاشت تحت صوت انفجارات
القنابل وضجيج المدافع المضادة للطائرات وخواء
الجوع» .كانت في السادسة يومذاك وكانت تختبئ في
أنفاق القطار لتهرب من طنين الطائرات ،وتجلس بجانب
الضفادع والخنافس.
كانت صوفيا الصغيرة مرفوضة من أبيها ،فعاشت
مع جدتها التي كانت تناديها بـ «ماميتا» ،وتقول

عنها»:كانت سيدة شديدة البياض ،طويلة وصريحة،
وفوق كل شيء امرأة وحيدة» .أما صوفيا الشابة فلم
تكن تفهم أمها ،وتعترف بأنها كانت تشعر في لحظات
بـ «الخزي» أمام امرأة كانت تطارد رجالً هجرها وهي
حامل وبال مصدر دخل .رغم ذلك ،كانت صورة روميلدا،
أمها« ،الممثلة الفاشلة» ،دعما ً كبيرا ً لها .رافقتها في كل
خطوة ،كمنبه لألخطاء التي يجب أال ّ ترتكبها وكدفعة
مستمرة لتالحق أهدافها التي ل��م يكن ف��ي وسعها
الوصول إليها.
عقب مشاركتها في عدة مسابقات جمال ،حققت لورين
أول ظهور لها في السينما في فيلم «»QUO VADIS
عام  .1950وهكذا بدأت قصة حياتها الحقيقية .خالل

ال��ب��روف��ات ،متبعة نصائح أمها ،استجابت صوفيا
الشابة لجميع طلبات المخرج ميرفن ليروي.
 هل تتحدثين اإلنكليزية؟ YES هل هي المرة األولى لك في السينما؟ YES هل قرأتِ QUO VADIS؟YES ما اسمك؟YES كم عمرك؟YES-

رغم ذلكُ ،قبلت للدور وتقاسمت الشاشة الكبيرة مع
أمها.
تعترف صوفيا لورين في مذكراتها بأنها «دقيقة جدا ً
إلى ح ّد أنها تتعب من نفسها» .لع ّل الهوس بالسيطرة
دفعها إلى حفظ السيناريوات كاملة.
اكتشفها المنتج كارلو بونتي ،الذي يزيدها بـ  22سنة،
وكانت في السابعة عشرة ،وصارت حب حياته الكبير.
أنجبت منه ابنين بعد معاناة طويلة مع اإلجهاض الذي
تسبب لها بحزن عميق ،حتى أن طبيب أمراض النساء
قال لها»:يا سيدتي ،أنت امرأة فائقة الجمال ،لكنك لن
تنجبي» .بيد أنّ توقعات الطبيب خابت.
تقول لورين إن حدثين فقط كانا على وشك أن يدمرا
حياتها :المشاكل التي واجهها بونتي ليطلّق زوجته
السابقة ،ورجل هو كاري غرانت ،فهي وكاري تعارفا
خالل تصوير فيلم «الكبرياء والشغف» ( .)1957تروي
لورين« :سريعا ً حدس كل منا بأن الشعور الذي يحمله
لآلخر بدأ يصطبغ بميل أكبر ،فشعر كل منا بالخوف
ألسباب مختلفة تخص كل منا» .وذات مرة طلب منها
ال��زواج ،لكن المسافة بينهما لظروف العمل ،وحبها
لبونتي ،دفعاها إلى رفض طلبه.
غير أ ّنه لن يكون األخير الذي سيتجاوز حدود الصداقة
ذات مرة حاول مارلون براندو التحرش بها خالل تصوير
«كونتسية هونغ كونغ» ( )1967لتشارلي شابلن ،إال
أن صوفيا كشفت أنيابها وأوقفته« :ال تتجرأ على فعل
ذلك مرة أخرى ،أبداً».
ع��ن الشيخوخة تقول صوفيا ل��وري��ن« :ق��د تكون
مريحة ،بل ومسلية ،إن عرفت كيف تدير وقتك ،وإن كنت
راضيا ً عما حققته ،وإن كنت ال تزال تحتفظ بحلمك».
وحياة صوفيا لورين يجب أن تكون راضية عنها.

الم�صري يو�سف ال�شاروني يكتب عن «مباهجه» في الت�سعين
الأديب
ّ
ولد يوسف الشاروني في تشرين
األول 1924؛ أي أن��ه على مشارف
التسعين من عمره ،لكن وط��أة هذا
العمر المديد لم تمنعه من إهدائنا
كتابا ً ممتعً ا منحه عنوان «الشاروني
ومباهج التسعين» ،والعنوان مستفز
إنما ليس بالمعنى السلبي ،بل هو
االستفزاز المشاكس ال��ذي يصطرع
مع فكر القارئ ليتساءل« :أيّ مباهج
تلك التي يمكن أن تأتي إلنسان على
مشارف التسعين؟! ولو شاء أحدنا
اإلج��اب��ة عن ه��ذا التساؤل عليه أن
ينظر بالضرورة إلى ماضيه ويتأمل
عمره المنقضي ،وي��رى مكتسباته،
ليدرك هل كانت رحلة عمره الممتد
رابحة؟ وهل عاشها كإنسان وعى أن
له دورا ً فى إنشاء الخلود لهذا العالم؟
إذا كانت اإلجابة ببلى ،فال شك في أن
في التسعين من عمر اإلنسان مباهج
ثرية ،أقلها أن��ه سيجلس لتأمل ما
أنجز فيسعد بما حصد.
ع��اش ي��وس��ف ال��ش��ارون��ي عم ًرا
راب��حً ��ا ،مليئا ب��اإلن��ج��ازات .كتب
القصة ،ومارس النقد ،ودرس الفلسفة
في جامعة القاهرة ،وتخرج فيها عام
 ،1945وعمل في المجلس األعلى
لرعاية الفنون واآلداب والعلوم
االجتماعية ،وت��رأس ن��ادي القصة،
وكان عضوًا في لجنتها في المجلس
األع��ل��ى للثقافة ،كما عمل أس��ت��اذا ً
غير متفرغ للنقد األدب��ي في جامعة
القاهرة ،وعمل مستشارا ً ثقافيا ً في
سلطنة عمان .ح��از جائزة الدولة
التشجيعية في القصة عام ،1969
ونالها ثانية فى النقد عام ،1979
قبل أن يحصل على جائزة الدولة
التقديرية في اآلداب عام  ،2001ثم

حصل عام  2007على جائزة سلطان
العويس .وكان نال قبل ذلك وسام
العلوم والفنون من الدرجة األولى
عام  ،1970ووس��ام الجمهورية من
الدرجة الثانية عام .1979
من حق الشاروني أن يقدم إلى
قارئه «مباهج التسعين» ،ويباهي
بالعنفوان في ه��ذا العمر ،وه��ا هو
ي��ت��ح��دث بنفسه ع��ن ال��ع��م��ر ال��ذي
انقضى ،قائالً« :أشبه نفسي بالتاجر
الذي يُحصي مكاسبه وخسائره في
آخ��ر ي��وم��ه ،فأجدني نشرت ثالثة
وستين كتابا ً – وأربعة قيد النشر
– ما بين قصة ورواية ونثر شعري
ودراس���ات نقدية وس� َي��ر ،فلم أحدد
لنفسي إبداعا ً معينا ً بل أطلقتها تبدع
في حرية .هذا فضالً عما تناولتني من
رسائل جامعية ،ومراجع ،وعشرات
المشاركات األدبية من الصين شرقا ً
حتى أكسفورد والجزائر غرباً ،ومن
الدانمارك شماال ً حتى جوبا جنوباً».
ويشير الشاروني في هذا السفر إلى
من كتب عنهم ،ومن كتبوا عنه بمحبة
المبدعين ،ومن قرأوا له أو قرأ لهم،
ويضيف «أدّع��ى أنني أمثل اإلنسان
العادي اإليجابي ،وليس البطل في
ح��ض��ارة ال��ق��رن العشرين ،وبداية
القرن الحادي والعشرين في وطن
متواضع ،سعيدا ً بمشواري الذي
أدين به إلى من أبدعوني وأبدعنني
وأبدعتهم وأبدعتهن».
م���ن م��ب��اه��ج ال��ت��س��ع��ي��ن ل��دى
الشاروني هذه القدرة على التأمل،
والنظر إل��ى الخلف ألج��ل السعي
نحو األم���ام ،فيحدثنا ع��ن طبيعة
العالقات البشرية التي ال تنأى البتة
عن الطبيعة الفسيولوجية لإلنسان

ال��ذي يحكمه الزمن ،فيقول« :هكذا
عالقاتنا اإلنسانية ،ال ندرك أحيانا ً
أنها تخضع لما نخضع له نحن :طفل
يحبو ،فشباب يخطو ،فشيخوخة
تخبو ،وفي كل مرة ننسى أو نتناسى،
فال نتأهب للمصير الذي يخضع له
�ي ،ونتوهم ،ونحن في ذروة
كل ح� ّ
الفتوة والنشوة ،أن موضاتنا أبدية،
بينما ينخر فيها الزمن ،كأي كائن
ح��ي ،ل ُنصدم أنها تخضع لقانون
ّ
التطور .ففي أفضل حاالتها تصبح
صداقة ،وفي أسوئها تصبح عداوة،
وف��ي معظمها تصبح ألفة أو مجرد
ذكرى .أكتب هذه الكلمات من وحي
عالقات نبتت وازدهرت ثم أُحبطت،
متوهما ً أن بعضها أصيب بالسكتة،
متجاهالً أنها تخضع لقانون الحياة،
كما أخضع له أنا ،وتخضع له أنت.
ت��ذ َّك��ر عالقاتك التي خبت ،وتوقع
المصير نفسه لعالقاتك الحاضرة
والمقبلة ،وانزعج أو ال تنزعج ،فهذا

قانون الحياة س��واء على اإلنسان
نفسه أو على عالقاته».
بعد ث�لاث إط�ل�االت افتتاحية،
يتحول الكتاب إلى رحلة عبر الزمن،
وي��ع��ود المؤلف ليفصل فيها تلك
العالقات اإلنسانية التي تعرضت
ً
تاريخا أدبيًا
لألذى الزمني ،ويذكر
مهمًا في شكل مقاالت ،ربما لم تنشر
في كتب سابقة له.
يتناول الشاروني في كتابه المنهج
النقدي الثوري لدى الدكتورة أماني
ف��ؤاد ،وعالقته األدب��ي��ة بالدكتورة
س��ام��ي��ة ال��س��اع��ات��ي ،وال��ش��اع��رة
الدكتورة عزة بدر التي يهديها هذا
الكتاب ألنها التي اختارت له عنوانه
المثير ،كما ت��ن��اول على صفحاته
ذكرياته مع الدكتورة لطيفة الزيات،
وت��أم��ل مجيد طوبيا بين إب��داع��ه
المتألق وجسده ال���زاوي ،ويتتبع
رح��ل��ة محمد جبريل بين إب��داع��ه
ال��ورق��ي وإب��داع��ه البشري ،ويرسم

وج���وه ج���ورج بهجوري السبعة،
ويستدعي من الذاكرة صفحات ك ّتاب
غيبهم الموت مثل :الدكتور نعيم
عطية الذي فتنته اللوحة والحرف
فكتب القصة وترجم عن اليونانية،
ونقد الفنون التشكيلية .وتستمر
إط�لاالت الشاروني المتنوعة ،بين
إط�ل�االت على مسائه األخ��ي��ر ال��ذي
وشى فيها بعالقات عاطفية أجهدته،
وي��ص��ل إل��ى إط�ل�االت ع��ن الصداقة
والحب ،وأخرى عن ومضات الذاكرة،
وغيرها عن إبداعاته ،وعن القومية
ً
أيضا ،ومنها ما غاص
واإلنسانية
ب��ه ف��ي س��رادي��ب النفس .ونغوص
معه إلى حيث أعماق سراديب النفس
لنختار هذه المقطوعة التي سطرها
الشاروني في هذا الكتاب ،مقطوعة
تقدم إلينا ع�لاجً ��ا شافيًا يجب أن
يتناوله كل منا منذ شبابه ليستطيع
مغالبة شيخوخته ،يقول فيها« :إن
كان لك جد في الثمانين أو التسعين-
أطال الله في عمره  -فربما الحظت
عليه تصرفات تضايقك ،ول��و أنك
مضطر إلى تحملها ألنه جدك (راجل
كبير) وعيب عليك أن تضرب بأوامره
عرض الحائط .والواقع أنه ،بتقدم
العمر ،يحدث اضمحالل وضعف
في النمو العقلي والجسدي ،وتظهر
على جدك أو جدتك عدم القدرة على
ال��ت��ذك��ر فتخلط ج��دت��ك بين اسمك
واسم أخيك ،بينما تروي لك ذكرياتها
القديمة بدقة متناهية .ويتحول
االهتمام إلى األم��ور المتركزة حول
نفسها ،ويقل اهتمامها بغيرها .أما
جدك فتراه يتمسك بالقديم ويعارض
زواج��ك مثالً من زميلتك الجامعية
العصرية مما يسبب لك وله كثي ًرا من

المشكالت .وإذا كنت حسن الحظ فإنه
سيتخلى عن مباشرة أموره الخاصة
ويوكلها إليك ،أما إذا كان حظك سيئا
فسيحاسبك على كل مليم تنفقه من
أمواله حتى تخرج روحه ،مما يسبب
لك وألبيك مصاعب كثيرة .أم��ا إذا
كان جدك ال يمتلك شي ًئا فإن تخليه
عن مباشرة أم��وره معناه أن تقوم
أمك أو أبوك على خدمته ،أمالً في أن
يخدمهما أوالدهما عندما يصبحان في
عمر جدك .وكلما تقدم جدك في العمر
عاد طفالً في سلوكه من حيث األنانية
واالعتماد على الغير ،كما تضعف
غرائزه وانفعاالته ،وتقل قدرته على
ضبط النفس فيبكي بسرعة ويغضب
بسرعة وال يقبل النصح ،وقد تعتريه
أفكار اضطهادية كأن يتصور أنكم
تريدون أن ترثوه وهو ال يزال على
قيد الحياة .والمصيبة السوداء أن
يفكر جدك في ال��زواج من (قطقوطة
صغيرة) في عمر حبيبتك .والطريق
الوحيد لكي تتجنب مصير جدك أو
جدتك هو أن تربي لك من اآلن عادات
ذهنية تحفظ لك شبابك العقلي رغم
تقدمك ف��ي العمر الزمني .فوجود
هواية ل��ك ،مثل الشغف باإلطالع،
يمكن أن تكون بمثابة سفينة نجاتك،
وأنت في مثل هذا العمر الذي يعود
فيه اإلنسان إلى ظلمة العدم شيئا
فشي ًئا .وقد سئل برنارد شو يوم بلغ
التسعين من عمره إذا ك��ان سيكف
عن الكتابة فقال إن سوفوكليس،
الكاتب اليوناني الخالد ،ألف أعظم
م��س��رح��ي��ات��ه وه���و ف���ي ال��ت��اس��ع��ة
والتسعين .وأنا أكتب هذه الكلمات
وقد أشرفت على التسعين».
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ّ
الفن
عدنان �سمعان :يجب �أن ينفتح
على نهر الحياة

يكرس الفنان التشكيلي عدنان سمعان الكثير من وقته لألطفال يعلمهم كيف
يشقون طريقهم في عالم الرسم واألل��وان .يحتضنهم ويرعاهم ويشرح لهم
القواعد واألصول ويقيم لهم المعارض .يحفزهم ويشجعهم بحنان األب ومهارة
األستاذ ،فضالً عن سعيه الدائم إلى تطوير نفسه وأدواته كرسام موهوب وفنان
يعمل كما يقول على رسم ما لم يرسم ،سواء على صعيد الخط أو اللون أو
الموضوع الذي يعمل عليه.
يشير الفنان سمعان إلى أنه يميل في فنه إلى المدرسة السوريالية ،المذهب
الفني ال��ذي أسسه أبو السوريالية سلفادور دال��ي ،معتبرا ً أن االنطباعية
والرمزية تظالن ظاهرتين في لوحاته .ويرى أن زمن المدارس ،انتهى ،إذ كان
ظهورها قائما نتيجة ظروف ثقافية وفنية محددة وخاصة .
يعتبر سمعان «أن الفن هو خارج الزمان والمكان وعلينا نحن الفنانين أن
ننظف الفن من الماضي والحاضر والمستقبل لينفتح على نهر الحياة ،فاللوحة
ليست معنية بمتلق خاص ألن لها موسيقاها الخاصة التي تخرج وتنبع من
ذاتية الرسام وانفتاحه على جميع اآلفاق واالتجاهات الفنية والفكرية».
حول نشاطه مع األطفال في مرسمه الخاص وفي «المركز الثقافي العربي»
في صافيتا الذي ينظم فيه بين حين وآخر ورش رسم ودورات للناشئة واألطفال
الصغار ،يضيف سمعان« :جعلت من مرسمي مركزا لتعليم األطفال ،إلى جانب
ما أقوم به في المركز الثقافي حيث ننظم تجارب ناجحة مع األطفال .للطفل له
حساسية خاصة ،فهو يرسم المحيط حوله بخطوط نابعة من تلك الحساسية،
وما إن نهيه الثقة حتى يخرج على تقليد المحيط إلى رسم ما في داخله» ،الفتا ً
إلى دور زوجته الفنانة كارمن جبور في هذا المجال.
يضيف حول تجربته« :أحب أن اتطرق إلى مواضيع لم يجرؤ أحد على ذكرها
مثل جمالية القبح ،لذا لم أرسم الطبيعة رغم أنني أعيش وسط طبيعة ساحرة
كطبيعة الساحل السوري ،لكنني قد أرسمها بطريقة سوريالية أو رمزية».
تجدر اإلش��ارة إلى أن الفنان عدنان سمعان تلقن الفن في دراسة خاصة
وشارك في العديد من المعارض الجماعية وأقام حديثا ً معرضا ً خاصا ً لطالبه
في «المركز الثقافي العربي» في صافيتا بعد معرض النادي الصيفي الذي
كان يشرف عليه في المركز ،ويرى أن التجربة ناجحة لتحريك الذائقة الفنية
المجتمعية.

مو�سوعة الآثار في �سورية
ك��ت��ب��ت س���ل���وا ص���ال���ح م��ن
دمشق (س��ان��ا) :أص��درت «هيئة
الموسوعة العربية» المجلد األول
من «موسوعة اآلثار في سورية»
ويتضمن عرضا ً منهجيا ً علميا ً
دقيقا ً للمواقع والمباني األثرية
من تالل وقالع ومبان ومكتشفات
ف��ي س��وري��ة وب�ل�اد ال��ش��ام يعود
تاريخها إل��ى مختلف العصور
منذ ما قبل التاريخ حتى العصر
اإلسالمي المتأخر.
ال��م��وس��وع��ة ه��ي األول����ى من
نوعها في العالم العربي وتصدر
ف��ي إط���ار خطة ال��دول��ة للحفاظ
ع��ل��ى اإلرث ال��ث��ق��اف��ي ال��س��وري
القديم وتوثيقه ون��ش��ره ليكون
في متناول الباحثين والمهتمين
وحفظه لألجيال المقبلة ،ويحوي المجلد مئات العناوين التي تبدأ بحرف األلف
وأشرف على إنجازها وساهمت فيها مجموعة من الباحثين السوريين والعرب
المتخصصين في اآلثار.
كما أصدرت هيئة الموسوعة المجلد الثالث عشر من «الموسوعة الطبية»
ويتعلق باألمراض باألمراض الرئوية الشائعة والوقوف على أسبابها المختلفة
المناعية والحيوية والكيميائية وتبيان تأثيرها في حياة اإلنسان ،إذ يتطلب
كشفها ومعالجتها ومتابعتها كلفة مادية مرتفعة.
يقول الدكتور محمود السيد المدير العام لهيئة الموسوعة العربية :إن
الموسوعة العربية الشاملة والموسوعات العلمية المتخصصة في اآلثار وفي
الطب وفي القانون وفي العلوم والتقانة هي إنجاز علمي متميز تعتز به سورية،
وما كان لهذا المشروع الرائد أن ينجز لوال العناية الكبيرة التي أوالها الرئيس
الراحل حافظ األسد من قبل والسيد الرئيس بشار األسد حاليا ً لهذه الموسوعة»،
وتعود أهمية صدور مجلدات هذه الموسوعة في رأي الدكتور السيد إلى أنها
كتبت بأقالم كوكبة من الباحثين المتخصصين في ميدان كل منها ،وإلى أنها
أنجزت بأسلوب علمي واضح ومنهجية دقيقة تساعد القراء والمهتمين في
الحصول على المعرفة من مصادرها األصلية بسهولة ويسر ،وتمد األجيال بزاد
معرفي عن حضارة أمتهم وما ساهمت به في مسيرة الحضارة البشرية .ويرى
الدكتور السيد أن سورية عبارة عن رقائق حضارات ،وتسلط موسوعة اآلثار
تسلط األضواء على هذه الرقائق وإنسانيتها ومستواها الراقي على الصعيد
العالمي كله.
حول صدور المجلد الطبي الثالث عشر يقول المدير العام للهيئة إن األطباء
والمواطنين عامة هم في أمس الحاجة إلى الثقافة الصحية والتعرف إلى
األمراض بصورة عمودية ،لذا يأتي صدور المجلد الجديد من الموسوعة الطبية
الخاص باألمراض الرئوية ليمد األطباء والمواطنين والمهتمين عامة بأسباب
هذا المرض ومعالجته وبثقافة طبية ال غنى عنها.

الرو�سي
مكتبة افترا�ض ّية للأدب
ّ
في �أنفاق مو�سكو
فتح مترو موسكو
مكتبة اف��ت��راض��ي��ة
ف���ي أن��ف��اق��ه تضع
األدب الكالسيكي
الروسي في متناول
المسافرين قطاراته.
وتضم المكتبة أكثر
من  100عمل أدبي
لكبار الكتاب الروس
يستطيع المسافرون
تنزيلها مجانا ً خالل انتظار القطار على الرصيف ،ويتيح مسح مفتاح بالهاتف
الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أن يتصفح رفوف المكتبة االفتراضية .ويستطيع
مستخدمو مترو موسكو البالغ عددهم  2.49مليار شخص سنويا ً أن يختاروا
من بين أعمال عمالقة مثل بوشكين وتشيخوف وتولستوي وغوغول وغوركي
ودوستويفسكي .وكان مشروع مماثل أُطلق قبل ذلك في  700حافلة وعربة
ت��رام .ونقلت صحيفة «الغارديان» عن تانيا كيريكليستا التي تتنقل عادة
بالمترو قولها إن استخدام المكتبة االفتراضية سهل في أنفاق المترو النتفاء
الحاجة الى التسجيل كما في حالة المكتبات العادية .والحظت أن الخيارات ما
زالت محدودة لكنها أعربت عن األمل في إضافة أعمال مؤلفين أجانب حديثين،
ففي هذه الحالة ستكون مستعدة حتى لدفع بعض المال مقابل ذلك .وما زال
المشروع في مرحلة التجريب ومقتصرا ً على بعض محطات مترو موسكو البالغ
عددها  195محطة قبل أن يغطي شبكة المدينة بأكملها .ودعا أصحاب المبادرة
سكان موسكو الى اقتراح كتب جديدة إلضافتها الى المكتبة.
وليست اإلنتاجات الثقافية الراقية جديدة على المسافرين الموسكوفيين
الذين شهدوا قبالً مشاريع بينها فتح صالونات فنية مصغرة في عربات
القطارات ،ومن المقرر أن تتوافر لهم خدمة «واي فاي» مجانية في العربات
بحلول نهاية العام الجاري.

