السنة السادسة /اخلميس  25 /كانون األول  / 2014العــدد 1670
Sixth year / Thursday / 25 December 2014 / Issue No. 1670

ثقافة

ّ
ويتخطى الأزمة
الت�شكيلي ال�سوريّ ي�ستر ّد عافيته في 2014
المحترف
ّ
طحان من دمشق
كتب مح ّمد سمير ّ
ـ (سانا) :شهد الفن التشكيلي السوري
خ�لال السنوات العشر التي سبقت
األزم��ة حالة تطور وانتعاش كبيرة،
فافتتحت ص��االت العرض الخاصة،
ونشطت المعارض والملتقيات في
الداخل والخارج ،وبلغ العمل الفني
السوري سويّة عالية أهّ لته لدخول أهم
المزادات والمعارض الفنية العالمية1.
بيد أن األزمة التي بدأت عام 2011
أدت ال��ى حالة من ع��دم ال��ت��وازن في
الحركة التشكيلية السورية بنسب
تفاوتت بين سنة وأخرى ،ففي بداية
ال���ح���وادث اان��ح��س��رت ال��ن��ش��اط��ات
التشكيلية ال��دول��ي��ة م��ن ملتقيات
وم��ع��ارض داخ���ل س��وري��ة ،إلحجام
المشاركين األجانب عن القدوم إلى
س��وري��ة ،كما ان��ح��س��رت مشاركات
الفنانين السوريين ف��ي الفعاليات
التشكيلية الخارجية كنوع من الحصار
المفروض على البالد.
يقول النحات أكثم عبد الحميد،
مدير الفنون الجميلة سابقاً« :واجهتنا
صعوبات كبيرة في دع��وة الفنانين
األج��ان��ب للملتقيات النحتية التي
أقمناها بداية األزم��ة بسبب اإلع�لام
الزائف ،إذ تردد كثر في المجيء إلى
سورية ،لكن بفضل العالقات الطيبة
مع عدد كبير من فناني العالم تمكنا من
إقناعهم بالقدوم والوقوف إلى جانب
الفنانين السوريين لينحتوا أعماال ً فنية
يثبتوا من خاللها أن اإلبداع في سورية
ما زال ينبض بالحياة» ،موضحا ً «أن
تأثير األزمة المباشر على التشكيليين
كأفراد تفاوت في ما بينهم ،فبعضهم
توقف ع��ن ال��رس��م نتيجة الصدمة،
وبعضهم أثرت فيه الظروف المحيطة
فمنعته من الرسم ،وآخرون هاجروا،
واستم ّر في العمل واإلنتاج إيمانا ً بدور
الفن وقيمته اإلنسانية والحضارية».
التشكيلي غ��س��ان ال��س��ب��اع��ي لم
يتوقف عن العمل والرسم خالل األزمة
رغم الكآبة التي يشعر بها ،ويرى أن
التأثير المباشر لألزمة على العمل الفني
يتفاوت بين فنان وآخر ،فبالنسبة إليه
زادت الحميمية في أعماله والحب،
داعيا ً إلى التآلف اإلنساني والهدوء
والسالم ،بيد أنه يعتبر أن قلة اإلنتاج
التشكيلي خالل األزم��ة سببه وجود
بعض التشكيليين في مناطق تشهد
ح��وادث ،ما أثر على نحو كارثي من
النواحي كافة.
التأثير المباشر في العمل الفني
تفاوت أيضا ً بين فنان وآخ��ر ،فثمة
فنانون ت��ب�دّل لديهم مفهوم العمل
التشكيلي ودخ��ل��وا ت��ج��ارب جديدة
على صعيد اللون واألسلوب والتقنية

نزار صابور

غسان السباعي

نذير اسماعيل

لوحة للسباعي

لوحة السماعيل
والمواضيع ،وبعضهم ظهرت على
أعماله تأثيرات لونية ،وآخ��رون نأوا
بأعمالهم عن أي تأثير مباشر فاستمروا
في األسلوبية الفنية عينها.
التشكيلي نزار صابور اشتغل خالل
األزم��ة على ع��دة مواضيع من وحي
األزم��ة ،وي��رى أن الحركة التشكيلية
كانت الحلقة األضعف بسبب انتمائها
إل��ى ال��م��ج��ال الثقافي غير المحمي
على نحو ك��اف ،على عكس الدراما
التي ترتبط بجهاز شعبوي إعالمي
يدخل كل بيت ،معيدا ً قلة النشاطات
التشكيلية خالل األزمة إلى سفر عدد
كبير من التشكيليين وإغ�لاق معظم
الصاالت الفنية الخاصة.
معظم الفنانين ال��ذي��ن استمروا
باإلنتاج عرضوا أعمالهم في الخارج،
سواء في معارض فردية أو جماعية،
راف��ض��ي��ن ح��ال��ة ال��رك��ود واالن��ت��ظ��ار،
فالحياة والفن لدى أغلبهم مرتبطان
بالعمل والتواصل مع الناس.

أكثم عبد الحميد

منحوتة لعبد الحميد
يرفض التشكيلي برصوم برصوما
الندب والتباكي ،فهو يؤمن بالعمل
واالجتهاد في مجال الفن ألن الغد دوما ً
أفضل ،والعمل يجب أن يستمر ،والعمل
الفني ليس معزوال ً عن محيطه وتأثره
وقد يكون مباشرا ً أو غير مباشر في
ظهوره.
تساؤالت كثيرة تتبادر إلى الذهن
ل���دى م��ش��اه��دة أي ن��ت��اج تشكيلي
س��وري في ه��ذه الفترة ،منها ما هو
مرتبط بالحالة التي دفعت إلى إنتاج
هذا العمل وبمدى اقترابه أو ابتعاده
عما يدور حولنا وبعضها حول قدرة
األعمال على عكس التوجه العام للفن
التشكيلي في هذه المرحلة.
التشكيلي ن��ذي��ر اسماعيل يترك
للمشاهد والمتابع للفن التشكيلي
السوري تحديد كيفية تأثير األزمة في
األعمال المنتجة ،ورغم أنه توقف عن
الرسم مع بداية األزمة عاد شيئا ً فشيئا ً
إلى رسم الناس الذين يشبهونه ،ناقالً

أحالمهم وآالمهم ،منطلقا ًدوما ًمن جدية
الفن ومتفائالً بقدرة التشكيل السوري
على الصمود إليمانه بأبناء وطنه.
ألن اإلن��س��ان ال��س��وري أق���وى من
األزمة والظروف الصعبة التي يعيشها
تمكن الفنانون السوريون عبر عالقاتهم
الخاصة واجتهادهم والحضور الكثيف
في معظم دول العالم عبر معارضهم
ومشاركاتهم ف��ي مختلف األنشطة
والفعاليات التشكيلية العالمية ،سواء
كانوا مقيمين خارج أو داخل سورية،
ما انعكس إيجابا ً على الفن التشكيلي
السوري.
التشكيلي ول��ي��د اآلغ����ا ي���رى أن
الحالة التي رافقت األزمة من مغادرة
بعض التشكيليين إلى خارج سورية
أعطت بشكل أو بآخر رصيدا ً إضافيا ً
للوحة التشكيلية السورية خارجيا ً
بسبب كثافة اإلن��ت��اج والمشاركات
والمعارض ،معتبرا ً أن توجه بعض
الفنانين نحو الفن المعاصر الخالي

من الهوية الثقافية حالة طارئة وغالبا ً
ما يعود من انتهج هذا الطريق للبحث
ع��ن شخصية وه��وي��ة فنية مرتبطة
بثقافته.
على مستوى ال��داخ��ل ،لم تتوقف
المعارض والملتقيات الفنية التي
تقيمها مديرية الفنون الجميلة في
وزارة الثقافة ،كما استمر معرضا
الربيع والخريف السنويان وشهدا
ه��ذا ال��ع��ام زي���ادة ملحوظة ف��ي عدد
المشاركين واألع��م��ال ،ليعكسا قدرة
التشكيلي ال��س��وري على استيعاب
الواقع وإع��ادة انتاجه على نحو فني
وحضاري.
المركز الوطني للفنون البصرية كان
حاضرا ً عبر عدة ورش عمل للفنانين
ال��ش��ب��اب ،إذ خلق لهم مساحة من
اإلمكانات للعمل والتجريب واكتساب
الخبرات والتقنيات الجديدة في ظل
محدودية فرص العرض والعمل لهؤالء
الفنانين الجدد.

ي��رى العديد م��ن التشكيليين أن
ال خ��وف على المحترف التشكيلي
السوري إذ ينتمي إلى مخزون حضاري
كبير ويرتبط بفعل فكري وفني فردي
قادر على المقاومة واالستمرار وهضم
جميع اآلثار السلبية لينتج حالة فنية
صادقة تحمل هوية صاحبها.
التشكيلية أسماء فيومي تقول إن
العمل هو الحقيقة الوحيدة التي يجب
ممارستها ،وإن الحركة التشكيلية
السورية ستعود لتأخذ مكانها المتقدم
بين المحترفات التشكيلية العربية،
فنحن نملك أس��م��اء كبيرة ف��ي الفن
التشكيلي ول��دى التشكيليين ميزة
العيش مع لوحتهم والتفاعل معها
ضمن عوالم خاصة ،لتعبر عن أفكارهم
ورؤاهم وهواجسهم وأحاسيسهم.
ل��ذا يتوقع النقاد التشكيليون أن
انتاجا ً فنيا ً مهما ً سيخرج إلى العالم
في الفترة المقبلة ،بعد انتهاء األزمة ،إذ
لم يتوقف خاللها واكتسب عمقا ً أكثر،
فمن رحم اآلالم يخرج اإلبداع.
يرى التشكيلي باسم دحدوح إلى أن
الوالدة الحقيقية للمخزون التشكيلي
السوري ستكون بعد الخروج الكامل
من األزمة فاألمن واألمان من أهم أسس
االستقرار للفن في أي بلد ،لكن رغم
قسوة الظروف يدعو دحدوح إلى إقامة
متحف للفن السوري الحديث ليحفظ
وي��وث��ق أع��م��ال الفنانين السوريين
المبدعين .ويجمع معظم التشكيليين
على أن الفنانين ال��ش� ّب��ان ه��م أكثر
المتضررين من األزمة إذ خسروا فرصة
تقديم أنفسهم إل��ى ال��ن��اس بالشكل
ال��ص��ح��ي��ح ،ف��اق��ت��ص��رت نشاطاتهم
على معرض الربيع ومشاركات في
معارض جماعية ،مع شبه انعدام ألي
فرصة معارض أو ملتقيات خارجية،
وهذا يستدعي منهم المزيد من العمل
واالجتهاد ليكون عملهم ق���ادرا ً على
الحضور ،كما يستلزم دعم المؤسسة
الثقافية الرسمية بإقامة ملتقيات
ومعارض شبابية.
ع����ودة ب��ع��ض ص����االت ال��ع��رض
الفنية الخاصة هذا العام إلى إقامة
نشاطات وملتقيات ومعارض حققت
إقباال ً شعبيا ً كبيراً ،وإن لم تكن نسبة
المبيعات عالية ،ما يبشر بانتعاش
الحركة التشكيلية السورية في الفترة
المقبلة ويعطي م��ؤش��را ً على أهمية
االستمرار بالعمل بالنسبة إلى جميع
مكونات المحترف التشكيلي وإب��راز
اإلرادة القوية في الحياة لدى اإلنسان
السوري ،وفي الوقت عينه تأخذ بيد
المجتمع نحو القيم الحضارية الراقية
والجمال والفن ،بعيدا ً عن الدمار والقتل
واإلرهاب الذي أراده لنا أعداؤنا.

ماركيز في كتاب جديد عن عالقة �أدبه بال�سينما ...عا�ش ليكتب وتم ّنى �أن يعي�ش لي�صنع الأفالم
في كتابه األخ��ي��ر ،ال��ص��ادر حديثا ً ضمن
منشورات مهرجان القاهرة السينمائي ،تحت
عنوان «غارسيا ماركيز والسينما :عاش ليكتب
وتمنى أن يعيش ليصنع األف�لام» ،يبحر بنا
الناقد والصحافي والمترجم عصام زكريا في
عالم األديب الكولومبي الكبير غابريل غارسيا
ماركيز ،ليطلعنا على وجه آخر مغاير لذاك
الذي عرفناه عنه كروائي وقاص وصحافي.
إنه وجه ماركيز السينمائي الذي قال يوما ً عن
السينما إنها «أعظم اختراع عرفه عصرنا».
فطن ماركيز لطبيعة الوسيطين السينمائي
واألدبي وحدودهما ،وأوجه االختالف والتالقي
بينهما ،وخ��روج��ه م��ن ت��ل��ك ال��ح��ي��رة التي
أربكته كثيراً ،ليخلص الحقا ً إلى األدب وحده
بإمكاناته الخيالية الهائلة .وفصول الكتاب
األربعة في نحو مئة وعشر صفحات ،على
النحو اآلتي« :عاش ليكتب وتمنى أن يعيش
ليصنع األف�لام»« ،تأثير الفن السينمائي في
أدب غارسيا ماركيز» ،اآلتي «الطرائق كثيرة
لكتابة سيناريو ...ولكن كلها ال تنفع»« ،عن
الحب والسلطة وشياطين أخ��رى» ،وتليها
ثالثة مالحق تحت عنوان« :نحن لسنا الله»،
إلى الفيلموغرافيا والمراجع ،وتتخلل فصول
الكتاب مجموعة رائعة من الصور لماركيز
في مراحل عمرية مختلفة ،ولقطات من األفالم
وملصقاتها.
يتطرق الناقد في الفصل األول من الكتاب،
ال��ذي يحمل العنوان الفرعي نفسه« ،عاش
ليكتب وتمنى أن يعيش ليصنع األف�ل�ام»،
إلى الرغبة التي كثيرا ً ما داعبت ماركيز ،أحد

أكثر أدب��اء العالم تماسا ً مع عالم السينما
ومجاالته المختلفة ،في أن يصبح مخرجا ً
سينمائيا ً يصنع أفالمه بنفسه وفقا ً للصور
التي تتراءى في مخيلته وتتبدى أمام عينيه.
لكننا نعلم من خالل هذا الفصل سبب تطليق
ماركيز هذا الحلم طالقا ً بائنا ً واالكتفاء باألدب،
رغم انخراطه طوال حياته في ممارسة النقد
وكتابة السيناريو وتدريس السينما ،وحتى
القيام ببعض األدوار الهامشية في عدد من
األفالم .كما يتناول هذا الفصل بدايات تع ّرف
ماركيز إلى عالم السينما عندما كان صغيراً،
وذكرياته مع األف�لام األول��ى التي حببته في
السينما وتركت فيه أبلغ أثر طوال حياته ،ثم
سفره إلى إيطاليا كمراسل صحافي ،وانتهازه
تلك الفرصة لدراسة السينما هناك ،وسبب
ابتعاده عن الدراسة ونفوره منها بعد عام
واحد فحسب.
تتمحور افتتاحية الفصل الثاني تحت
عنوان «تأثير الفن السينمائي في أدب غارسيا
ماركيز» حول أهم األفالم واألبطال والمخرجين
الذين أثروا في ماركيز في بداياته عندما كان
يشاهد األفالم األميركية واألوروبية التي كانت
تعرض في كولومبيا ،وينتقل منها ليحدثنا
ع��ن تأثير ال��ص��ورة البصرية ل��دى ماركيز،
وكيف يستلهم منها كتاباته ،ثم ينقل إلينا
على لسانه كيف أنه فطن لطبيعة الوسيطين
السينمائي واألدب����ي وح��دوده��م��ا ،وأوج��ه
االختالف والتالقي بينهما ،وخروجه من تلك
الحيرة التي أربكته كثيراً ،ليخلص الحقا ً إلى
األدب وحده بإمكاناته الخيالية الهائلة على

حد قوله ،ويكف حتى عن كتابة السيناريوات.
تحت عنوان فرعي« ،العوامل السينمائية
في أدب ماركيز» ،ي��ورد الكاتب أب��رز ما قاله
النقاد عن بعض العوامل السينمائية البادية
في أدب ماركيز ،س��وا ًء في أعماله الباكرة
أو الالحقة ،ويُختتم الفصل بعنوان فرعي
تساؤلي« :لماذا خيبت أعمال غارسيا ماركيز
السينمائية توقعات القراء؟» ،ويحاول الكاتب
تحت هذا العنوان تفسير لماذا لم تحظ األعمال
السينمائية التي تحمل اسم ماركيز باهتمام
نقدي وشعبي يليق به وبأعماله األدبية ،ربما
باستثناء ثالثة أعمال فقط؟ وتأتي اإلجابة عن
هذا السؤال الكبير من خالل آراء بعض النقاد
الذين فندوا األمر بكلمات قليلة جدا ً لكنها غاية

في العمق والقوة.
في الفصل الثالث« ،الطرائق كثيرة لكتابة
سيناريو ...لكنها كلها ال تنفع» ،وقبل أن يدخل
بنا المؤلف في صميم عنوان الفصل يعيدنا
مرة أخرى على نحو شديد التفصيل في هذه
المرة إلى بدايات عالقة ماركيز بالسينما ،ثم
مشواره الذي استمر سنوات طويلة في كتابة
النقد السينمائي الجاد الرصين ،ودوره الرائد
في هذا المجال الذي كان جديدا ً في كولومبيا
آن����ذاك .ث��م ينطلق بعد ذل��ك تحت عنوان
فرعي هو «غارسيا ماركيز أستاذ السينما»
الستخالص أه��م ما قاله وكتبه ونصح به
ماركيز كتاب السيناريو ،من خالل األج��زاء
الثالثة لكتاب «كيف تحكي حكاية؟» والتي
كانت خالصة ورشة ماركيز للسيناريو .ثم
يُختتم الفصل بعنوان فرعي شديد األهمية
يورد فيه المؤلف أهم ما ذكره ماركيز عن الفرق
بين الروائي وكاتب السيناريو وسبب اعتباره
أن المهنتين مختلفتان جذرياً.
الفصل الرابع أهم فصول الكتاب وأطولها
وع��ن��وان��ه «ع��ن الحب والسلطة وشياطين
أخرى :نماذج من أفالم غارسيا ماركيز» ،يحلق
فيه الكاتب والناقد عصام زكريا منتقالً بنا بين
ثالثة عشر فيلما ً من أه��م األف�لام المأخوذة
مباشرة من نصوص ماركيز األدب��ي��ة ،مثل
«وقائع موت معلن» ،و»ليس لدى الكولونيل
من يراسله» ،و»ساعة نحس» ،و»الحب في
زمن الكوليرا» ،انتهاء بفيلم «ذاكرة غانياتي
الحزينات» .وأحسن الناقد صنعا ً بأن أورد
مع كل فيلم ّ
ملخصا ً عنه ،ثم انتقل إلى العمل

األدبي ناقالً محتواه ،عاقدا ً مقارنة نقدية أدبية
سينمائية ومبينا ً أوجه التشابه أو االختالف،
ثم نقاط الضعف والقوة في الفيلم ولماذا ،من
الناحية السينمائية ،ومقارنة بالنص األدبي،
كما يعطينا مع كل فيلم تقويمه الخاص كناقد
متمرس ألكثر المخرجين نجاحا ً في االقتراب
من عالم ماركيز األدبي وأكثرهم ابتعادا ً عنه.
تحت عنوان «م�لاح��ق» ثمة ملحق يضم
حوارا ً مترجما ً كان ماركيز أجراه مع المخرج
السينمائي الكبير أكيرا كوروساوا ،لمناسبة
إخراجه أحدث أفالمه آن��ذاك« ،رابسودي في
آب» ،ومن أبرز األسئلة في هذا الحوار السؤال
الذي سأله فيه كوروساوا عن أول ما يخطر
في ذهنه ب��دءاً ،الفكرة أم ال��ص��ورة .الملحق
الثاني عنوانه «الصحافة والسينما :عمالن
ثانويان» ،عبارة عن فصل مترجم من كتاب
«عزلة غابريل غارسيا ماركيز» ويتحدث فيه
عن الصحافة بوصفها عمالً ثانويا ً يمارسه
المرء للتعيّش ،وكيف ينبغي أن يأتي وقت
ويتركها ،اقتدا ًء بنصيحة هيمنغواي ،واألمر
نفسه بالنسبة إل��ى كتابة السيناريو ،كما
يجيب عن س��ؤال متعلق ببصمة الصحافة
والسينما على إنتاجه األدبي.
آخ��ر المالحق عنوانه «خلطة سينمائية
ناجحة :جائزة نوبل ومجلة ب�لاي ب��وي!»،
عبارة عن مقال مترجم كتبه المنتج الهوليوود
المعروف هارفي واينتسين بعد أيام من وفاة
ماركيز ويستعرض فيه ذكرياته مع ماركيز،
وأغلبها شديد الطرافة ،وهي خير ختام بالفعل
لهذا الكتاب الممتع.

ّ
الخط الجميل» كتاب ًا لرفيق �شامي
«ق�صة
ّ
«هي دراسة أقرب إليها من كتاب» .هكذا يبدأ
الكاتب األلماني ،السوريّ األصل رفيق شامي
صفحات كتابه «قصة الخط الجميل « الصادر
باأللمانية لدى دار  Carl Hanserفي ميونيخ.
وتبدأ صفحات الكتاب بمجازية مسترسلة
يدمج فيها الكاتب رواد األدب الشرقي يالغربي
إذ يقول « :لو عرف ليوناردو دافنشي براعة
وتصوير الخط العربي ألصبح هو أب��و علي
محمد بن حسن بن مقلة ،أحد أشهر مهندسي أو
خطاطي الخط العربي على االطالق».
يحرص الكاتب في البداية علي تعريف
القارئ األلماني بابن مقلة متحدثا ً عن والدته
عام  885في حي فقير من أحياء بغداد العريقة،
آخذا ً لقب والدته «مقلة» إذ كانت األبنة المقربه
لوالدها ومن شدة حبه لها أطلق عليه مقلة
وتعني «مقلة العين» ومفهومها في الثقافة
العربية التعبير الفياض عن الحب.
تزوجت أمه والده الذي كان يعمل خطاطاً،
وكان فقيرا ً في ماله ،مميزا ً في صنعتة ،وينتمي
إلى عائلة تعمل كلها في الخط .لذا أخذ ابن مقلة
لقب والدته فور والدته ،وهذا نادر الحدوث في
الثقافة العربية ،فالمتعارف عليه أن يأخذ

المولود لقب والده أو عشيرته .
نشأ ابن مقلة في تلك العائلة التي تحترف
الخط ،فكان جده ووالده وشقيقه حسن وأوالده
وأحفاده يعملون في صناعة الخط ،أما محمد
ابن مقلة فقدّر له أن يكون األشهر بينهم على
اإلطالق.
في سن السادسة عشرة أتقن تعلم فن الخط
وفهم أس��راره وأضحى معلما له في مدرسة
«اب��ن ال��ف��رات» أشهر م��دارس الخط عهدذاك،
وكان لنبوغه وتفوقه دور ساعده في تحصيل
شهرته ،كما ساعده في نيل أرفع المناصب في
عهده ،حتى وصل إلى منصب وزير ومسؤول
عن جباية الضرائب للخليفة العباسي ،وكان
ذلك سببا ً في تح ّوله الحقا ً إلى أحد أغنى أغنياء
عصره.
ف��ي م��وض��ع آخ��ر م��ن الكتاب يخط رفيق
شامي سطورا ً عن تفوق الحضارة العربية
في مختلف مجاالت الثقافة ويخص في ذلك
عصرالخالفة العباسية تحديداً ،مشيرا ً إلى أنها
شهدت ازدهارا ً في مختلف العلوم ،وواكب ابن
مقلة وقتا ً من هذا االزدهار مطلع القرن العاشر
ونهاية القرن التاسع  ،فمن سمات عصر الخالفة

العباسية أن بغداد كانت عاصمة مزدهرة
بالثقافة والفنون تنتج من الكتب والمطبوعات
قدر ما تنتج دول أوروبا مجتمعة في عصر ذاك،
أما المكتبات ومتاجر الكتب الموجودة في بغداد
وحدها .فكانت تفوق نظيرتها الموجودة في
ارجاء العالم.
من ناحية أخرى ،ال يفوت الكاتب أن يعدد
أسباب اضمحالل الخالفة العباسية التي كانت
نتيجة مباشرة لتأثيرات السياسة السلبية في
مناحي الحياة المختلفة فيها ،ويتحدث كذلك
عن األسباب الخفية األخرى مثل البيروقراطية
وال��ع��ال��م الخفي ف��ي ال��ص��راع��ات الداخلية،
كالحريم وأمراء الجيوش والشرطة التي لعبت
دورا ًسلبيا ً آخر في تأثر الخالفة بتلك الصراعات
الدامية  ،ول��م يقف األم��ر آن��ذاك علي عاصمة
الخالفة بل امتد إلى مصر ودمشق والمغرب
واألندلس وأماكن أخرى كثيرة.
في جزء آخر من الكتاب يعود رفيق شامي
الي التركيز علي أبن مقلة ويؤكد أنه تأثر كثيرا ً
بحوادث عصره التي عايشها ،وفي خضم تلك
الحوادث ولد نبوغ أبن مقلة الذي لم يصل إليه
أح��د آخ��ر ،ك��ان شيخ الخطاطين العرب علي

اإلطالق ومهندس صناعتهم ،يحسب له الكثير
في علوم تحسين الخط وتطويره وإليه يعود
الفضل في ابتكار خطي الثلث والنسخ ،بل يعود
اليه الفضل أأأيضا ً في ابتكار «مقاس» الحروف،
ومن ثم التجانس والتماثل في الخط ،وهي
التعاريف والتعاليم المعمول بها إلى اليوم،
والتي يمكن ألي خطاط اثبات مدى صحة الخط
وتوافقه من عدمه بواسطتها.
ينتقل بنا الكتاب إلى تلك القواعد ويذكر أن
حرف األلف في العربية هو ما يمكن تسميته
بالخط العمودي ،وكان ابن مقلة أول من اتخذ
حرف األلف مقاسا ً ثابتا ً لقياس بقية الحروف
عليه ،ومنذ ذلك الحين ويتخذ الخطاطون بداية
األألل��ف كأساس ثابت لوضع تصورهم في
فن زخرفة الحرف العربي .استخدم ابن مقلة
فكرة التنقيط لضبط الحروف ووضع حسابات
عمودية الحروف األخرى بالتنقيط – والتنقيط
في كتابة العربية أم��ر الزم إلح��داث التوافق
والتجانس في كتابة الخط العربي.
إن تأسيس إبن مقلة لتلك الهندسة جعل أمرا ً
سهالً تتبع هندسة الخط بالتنقيط ،فالحروف
العمودية أو األفقية تتبع حسابات عدد النقط

الالزمة في تشكيلها لناحيتي الطول والحجم.
وعلى المنوال نفسه تكون الحروف المائلة
والمنحنية ،وتقاس ايضا ً قياسها حرف األلف،
ويعتبر الخط المتساوي هو الخط الذي يتخذ
األلف مقاسا ً له في الطول والقلم في العرض .
تطبيقات مقاسات الخط هذه مشابهة إلى
حد كبير لتطبيقات اإليقاع الموسيقي ،فانسجام
الخط وروع��ة تصويره هما بمثابة موسيقى
للعين ،يحسها ويشعر بها فنانو الخط ،حتى
أن معلمي الخط من كثرة تألفهم معه يتعرفون
إلى األبعاد والمقاسات بل والمساحة من دون
عناء أو صعوبة.
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ال�شاعرة �صفية قن�ص تنظم ق�صائد
للوطن وحماة الديار

نزحت عن قريتها الجميلة زعورة في الجوالن السوري المحتل في ريعان
شبابها ،لكنها حملت معها ذكريات فاضت في ثناياها دموع األلم والحزن على
فراق من تركتهم مشتتين أهلها ،لتغرف الشاعرة صفية قنص بسنواتها الثماني
والستين قصيدتها من الضمير الشعبي المحلي بصدق وعفوية.
تفيض في كلماتها نفحات االنتماء لألرض السورية ،إذ حملت الشاعرة
الشعبية قنص بوجدانها مفردات الحياة لتخطها أشعارا ً شعبية تخطف
باأللباب ،وهي التي لم يتسن لها ارتياد مدارس وال جامعات ،غير أن تجربة
النزوح جعلت منها مبدعة في قلب المعاناة فقهرت األ ّمية بإرادة وصمود.
تقول الشاعرة قنص إن ص��ورة قريتها ال تفارق مخيلتها إذ أمضت فيها
طفولتها وشبابها ،حتى عام النزوح في نكسة حزيران  .1967تأثرت بجمال
قريتها وغيرها ،مثل الغجر وعين فيت الجارتين المطلتين على جبل الشيخ
الشامخ ،ففي أشعارها لم تنس تجمعات الصبايا على عين الماء ومواسم
القطاف وجني المحاصيل وأيام الحصاد.
أول قصيدة كتبتها كانت بعد النزوح من قريتها في حزيران عام ،1967
وبعد لقائها بأقربائها والناجين من أهل قريتها على أرض الشام لتصف لحظة
قصف طائرات االحتالل «اإلسرائيلي» لقريتها والقرى المجاورة ولحظة وداع
شقيقتها ،تعيش خوف أالّ تراها بعد هذه اللحظات المريرة فتقول« :بكت عيني
على فراقك يا ضيعة  ...غريب وفي غربتي عيروني كلما شوفهن بالدرب مرة
 ...يقولو نازحة وما يعذروني بكيت وهلت دموعي بغزارة  ...بعد ما أهل حيي
فارقوني تذكرت الطفولة والشباب  ...وصبايا الحي كانوا يرافقوني».
أما في قصيدتها «يا زعورة» فتتغنى الشاعرة بجمال الضيعة وأيامها الهنية
قبيل االحتالل تقول« :يا ضيعة يا محلى هواكي ...بجنة عدن ما برضى بالكي
يا ريتني كون طيرة في سماكي وأتنقل ع غصن الزيزفوني  ...يا ريتني كون بين
ربوع أهلي  ...رويدا أتنقل وأمشي ع مهلي».
كما تنبري الشاعرة للتعبير في أشعارها عن حاالت إنسانية مثل عالقة
الرجل بالمرأة ،ووصيتها لكل فتاة مقبلة على الزواج .تتفنن في إتقان القصيدة،
أروع الكلمات وأصدقها وتتوالى القصائد وأساليب التعبير باللغة المحكية،
وأحيانا ً بالفصحة لتعبر عما يدور في خاطرها.
وفي قصائدها تغ ّزل بأبناء الوطن من حماة الديار وتأثر بحرب تشرين
التحريرية ونقد الذع لمن اختاروا درب العمالة ،بعد الدماء التي قدمها جنودنا
البواسل على ثرى الجوالن وسيناء .ثم تكتب عن انتصارات المقاومة في
فلسطين ولبنان وحاليا ً عن المؤامرة على سورية.
وال تصمت قنص عما شهدته حمص خالل سنوات األزمة بل تكتب ما تشعر
به في شأنها ،وتخاطب في احدى قصائدها العقيد البطل الشهيد الطيار ثابت
اسماعيل الذي أسقطت طائرته بسالح تركي غادر في منطقة كسب ،قائلة:
«خيي يا طيار قلبي شعل بنار ...كنك رايح عالجوالن شفلي هاك الدار شفلي
المنازل والدور وكل شجرة عليها شحرور  ...وانزل حيي ترابها وجبلي منها
خبار».
من أحدث قصائدها التي كتبتها خالل األزمة واحدة تصف فيها أصحاب
المشروع الصهيو ـ أمريكي وكيف ارتدوا خاسئين أمام الجيش السوري الباسل
والحنين والتوق الدائم إلى الوطن كما في معظم قصائدها« :سالما أيها الوطن
 ...ونيرانا ألعداك حماك الرب من غل  ...وعين الله ترعاك من النفاس في العقد
 ...وقد غاصوا بمسراك جنود الشرذمة الكبرى  ...يليهم كل فتاك».
في قصيدة «زمن الشغب» من وحي األزمة تصف حنينها إلى مسقط رأسها
وحدسها الذي ينبئها بالعودة إليه« :جوالن يا جوالن حان الملتقى ...ونيران
جوا القلب شعالني عندك شباب أسود شعلة نار  ...عند الوغى للموت هوياني
اسمك الغالي عالقلب مطبوع  ..وصورتك للروح فتاني».
إنه غيض من فيض أشعار امرأة سورية جوالنية القلب واللسان والعقل،
ووطنية اإلحساس واالنتماء ،عاشت النزوح في صباها وتعيش اليوم مرارة
تهجير أبناء الوطن داخله وخارجه ،يحدوها األمل باالنتصار وبعودة كل شبر
من أرضنا المحتلة إلى حضن األم سورية.

«ذاكرة اللواء» درا�سات في �أعمال
الراحل �سليمان العي�سى
«ذاكرة اللواء» كتاب
ج��دي��د للدكتورة ملكة
أبيض ،يضم مجموعة
م���ن ال����دراس����ات ال��ت��ي
ت��اب��ع��ت فيها المؤلفة
ك��ت��اب��ات��ه��ا ع���ن إن��ت��اج
زوجها الراحل الشاعر
سليمان العيسى ،تتمة
لكتابها األول «سليمان
العيسى ف��ي لمحات»
ال��ذي ص��در قبل خمسة
أعوام.
يضم الكتاب الصادر
لدى اتحاد الكتاب العرب
خ��م��س ع��ش��رة دراس���ة
ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة ملكة
فيها بعض كتب الشاعر
الراحل أو عرفت بها وتحمل عناوين :النعيرية قريتي ،كتاب اللواء ،أغنية في
جزيرة السندباد ،كي أبقى مع الكلمة ،إضافة إلى كتاب «السفر الجميل» الذي
جمعت فيه مختارات من أعماله األخيرة قبل طباعتها كاملة.
تناقش المؤلفة في بعض الكتب مواضيع بارزة في إنتاج العيسى مثل التراث
والمسرح الغنائي لألطفال والمسرح الشعري للكبار وأدب الرحلة ،وتتوقف
عند كتابات الشاعر النثرية وعمله بمشاركة زوجته في تعريب قصص األطفال
األجنبية ومسرحياتهم ،وتقدم دراسات متميزة لبعض النقاد كما تلقي الضوء
على جانب الحداثة في أعمال العيسى األخيرة للكبار واألطفال.
تقول الدكتورة أبيض في مقدمة الكتاب إن العيسى في أواخر حياته لم يكن
في حالة صحية تساعده في التفاعل مع الحوادث األخيرة ،مشيرة إلى أنه
مر في نكبات كثيرة منذ الطفولة وأقساها بالنسبة إليه كارثة حزيران 1967
التي أحدثت نقلة نوعية في عطائه فكتب للصغار أناشيد وقصصا ً ومسرحيات
ومسلسالت والتفت إلى ذاته.
حدّد الشاعر الراحل منطلقات نظرية تؤطر لعطائه شديد الغنى والتنوع،
بحسب ما تقول المؤلفة ،واضعا ً هذه المنطلقات مقدمة ألعماله الشعرية التي
صدرت طبعتها األولى عام  1980في ثالثة مجلدات تحت عنوان «قطرات ضوء
على الطريق» وينطلق فيها من دور الشعر ووظيفته في ما يتعلق بالقضية
التي يحملها الشاعر لما يكتبه ،ففي الشعر كلمة مجنحة تمثل قمة كفاح
اإلنسانية لكي تحقق ذاتها .وفي «قطرات الضوء» يردد الشاعر هذه العبارات
معرفا ً عبرها نفسه« :أنا خلية في جسد تبحث عن ماليين الخاليا من أخواتها
وتكافح بال هواده لكي يتحرك الجسد وتتفتح الحياة» .ويريد الشاعر من الكلمة
الشاعرة أن تكون أداة ووسيلة للدفاع عن قضية أمته التي تعاني التخلف
والتمزق المتفاقم ،ومن هذه القضية ينطلق حلم العيسى والجماهير العربية
في التحرر والوحدة ،وتتفرع مسائل عديدة كااللتزام والقومية واإلنسانية
والجمهور والعروبة والماضي والمستقبل وتجديد األمة والمقاومة والصمود
ومظاهر التردد واالستسالم.
وعلى الغالف األخير للكتاب ( 265صفحة) اختارت المؤلفة كلمات للشاعر
الراحل ويقول فيها:
«الحلم الضخم الذي عشت ألجله ومازلت أعيش هو أن تكون لي دولة عربية
كبرى قادرة على أن تحمي أطفالي فال يقتلعهم من يشاء ساعة يشاء من بيوتهم
ويلقي بهم إلى أي مصير أسود يتلقفهم في الطريق .أنا إنسان عربي أرى نفسه
يقتلع من داره ...من تحت شجرة التوت في قريته  ...يحرم لغته وتراثه وأرضه
وقريته فجأة  ...ويلقى به في الغربة طفالً مشردا ً منذ أكثر من ثالثين عاماً...
لماذا».
كتاب «ذاكرة اللواء» يحمل الرقم  4في سلسلة الدراسات ضمن منشورات
اتحاد الكتاب العرب في دمشق ،اإلخراج الفني لوفاء الساطي ،وتصميم الغالف
لميسم حسن.

