السنة السابعة  /الثالثاء  22 /أيلول  / 2015العــدد 1890
Seventh year / Tuesday / 22 September 2015 / Issue No. 1890

ثقافة وفنون

ّ
وقعت جديدها «ر�سالة �إلى موالنا» في ق�صر الأوني�سكو و�سط ح�ضور حا�شد

�أنا وخيمتان… �صبرا و�شاتيال

�سنا البنا :عالم الكتابة وا�سع وال يح ّلق به � اّإل من يملك نا�صية اللغة

} باسل عبد العال



لمى ن ّوام
وسط حضور حاشد من أهل الثقافة والفنّ والسياسة
واإلعالم ،وأصدقاء الكلمة الصوفية ،و ّقعت الكاتبة سنا
البنا مؤخرا ً في قصر األونيسكو ،كتابها «رسائل إلى
موالنا» ،الصادر عن «دار نلسن» .كما أقيمت ندوة حول
الكتاب تحدّث فيها كل من الوزير السابق الدكتور طراد
مسوح ،وأدارها
حمادة والدكتور غالب غانم واألب جورج ّ
الشاعر نهيد درجاني.
حضر حفل التوقيع النائب السابق لرئيس مجلس
النواب إيلي الفرزلي ،النائب علي ب ّزي ،مدّعي عام التمييز
القاضي عماد سعيد ،الشيخ القاضي نزيه أبو ابراهيم،
رئيس محكمة عاليه المستشار الثقافي لمشيخة العقل
دانيال عبد الخالق ،منير حمزة ممثالً البنك الدولي في
أفريقيا ،الكاتب الدكتور حبيب فياض ،الشاعر شوقي
بزيع ،رئيسة «ديوان أهل القلم» الدكتور سلوى الخليل
األمين ،وحشد من األصدقاء والك ّتاب والشعراء والن ّقاد
واإلعالميين.
«البناء» التقت الكاتبة سنا البنا ،التي تحدّثت عن
مضمون كتابها فتقول« :هي رسائل عصرية تتوافق مع
التط ّور الذي حصل في الزمان والمكان .تشترك بسماتها
مع ما كان يؤمن به موالنا جالل الدين الرومي ،على رغم
الفارق الشاسع زمنا ً وفكرا ً بحتمية التط ّور المفروضة
على أساليب الحياة .وكما كان األوائ��ل من المتص ّوفة
إلى زمن جالل الدين الرومي ،ينحون باتصالهم باألعلى
عن طريق ما كان مشاعا ً ومخاطبا ً في ذلك العصر من
النصي ،واستخدام األسماء
ناحية الخيال والتكثيف
ّ
األنثوية في قصائد الشعراء بمعنى الرمزية للوصول إلى
الصوفي في مخاطبته األعلى في مفاهيم االتصال
مبتغى
ّ
بين الحق والخلق ،ونظرية ال��وح��دة ومعنى االتحاد
ومفهوم الربوبية والعبودية وحقيقة األشياء والحمد
للذات اإللهية .وغالبية الرموز الموصوفة للذات اإللهية
بمحبوبات العرب المشهورات مثل ليلى وهند وسلمى
ولبنى وأسماء ،والقصد من هذا في نظر الصوفية يرجع
إلى المفهوم الصوفي ،كون ك ّل مظاهر الجمال والوجود،
إنما هي تجلّيات للجمال اإللهي الذاتي ،والمرأة هنا إشارة
حسية باهتة للجمال األزلي».
ّ
وتؤ ّكد البنا« :رسائل إلى موالنا» ال ُتحدّد بمحور واحد.
هي حوارات تتعلق بالحياة واإلنسان والوطن والوجود
واألرض .من عاشقة تق ّمصت شخصية قديمة وأخذت
تحاوره على رغم مرور أكثر من ثمانمئة سنة .تحاوره
وكأنه موجود وتسرد له تفاصيل عاطفية ووجدانية
وانتمائية .وما دعاها إلى هذا ،اله ّوة التي ا ّتسع مداها
في عصرنا الحاضر ما بين ال��روح ومتطلباتها والمادة
ومغرياتها ،وعدم وجود ت��وازن يح ّقق للمجتمع وحدة
التآلف ،بحيث طغت المادة على الروح وأحدثت شرخا ً ال
يمكن إصالحه بسهولة .أحيانا ً نهرب من واقعنا المؤلم
علّنا نجد في رجوعنا إلى الماضي بعضا ً من ح ّل من خالل
ما تميّز به موالنا جالل الدين الرومي من روح سامية
حلّقت في فضاءاتها الواسعة وصوال ً إلى ما يح ّقق للروح
الهدوء والرضا واالستقرار.
وتضيف الكاتبة :بدأت في كتابة «رسائل إلى موالنا» منذ
أربع سنوات .واألمر يعود إلى أنّ النصوص األصلية تفوق

حجم الكتاب الحالي ،وكان يمكن أن تكون في أربعة أجزاء،
ّ
وفضلت أن تكون المواضيع المطروحة بما يناسب الوضع
العام وتقبّل القارئ النصوص الصوفية المستحدثة .علما ً
أنني ال أكون بالضرورة متص ّوفة بالمعنى الدقيق لهذه
الكلمة ،وأنقطع عن عالمي .أن تعشق امرأة متص ّوفا ً ليس
بإمكانها التحدث بغير لغته ،على رغم جنوح النصوص
حسية في أحيان كثيرة ،مع أننا ال نستطيع
إلى أم��ور ّ
النص الصوفي ،وليس بإمكاننا أن نكتب كما
الخروج من
ّ
كانوا يكتبون .فنحن في األلفية الثالثة ،ومتغيرات الحياة
وأساليبها مختلفة تماما ً عما كان معروفا ً آنذاك .وتبقى
الخطوط العامة ما بين القديم والحديث مشتركة على رغم
تغيّر الوسائل في الحياة والعيش بحتمية التطور الذي
يفرض نفسه على كل النواحي.
تقول البنا في إح��دى رسائلها« :سأط ّل على الدنيا
من بوابة عينيك فانتظرني» ،وع��ن ه��ذه ال��ص�وَر التي
حب ظنّ كثيرون أ ّنه اندثر تقول:
تنقل القارئ إلى زمن ّ
«نصوصي في غالبيتها تحمل الكثير من التأويل ،وهذا
شرط الكتابة الشعرية الصوفية لما تحمله من إشارات
النص في هدف معيّن يفقد حيويته
رمزية .حين يتحدّد
ّ
وجماله .وم��ا على القارئ إال إعمال فكره كي يكتشف
ما خفي عنه .وأن يصل إلى ما أرمي إليه في رسائل إلى
موالنا .قد يظنّ القارئ أنها تخاطب الله في ع�لاه ألن
االطاللة على الدنيا من موقع أعلى تؤكد هذا القول .بينما
قارىء آخر يقول إنها تخاطب موالها جالل الدين الرومي
حس مرهف وشعور فيّاض تجاه الخالق،
لما تميّز به من ّ
وأراد بصوفيته أن يح ّقق حلوله بالذات اإللهية ،وأن
يستكشف ماهية الربوبية والعبودية .وقد يقول آخر إنها
تقصد الحبيب المنتظر بخطاب مباشر .وبعبارة موجزة
تؤكد سعيها إلى لقائه بأسلوب اإلش��ارة الرمزية التي
تحمل أكثر من معنى .وأترك للقارئ ح ّرية تحديد المقصود
من الكالم كي يسمو المعنى في نفسه».

وع��ن طموحها في عالم الشعر والكتابة تؤ ّكد البنا
أن طموح الكاتب أو الشاعر أو الفنان ال يتو ّقف عند ح ّد
معيّن .فهو يسعى دائما ً إلى األفضل .وكلّما زادت تجربته
في الحياة ازداد نشاطه األدب��ي وح ّقق ما كان يتمناه.
«شخصياً ،ال أستعجل األمر في هذا الطموح ،فالزمن كفيل
بما يح ّققه لي من مواصلة دؤوبة في مشاريعي األخرى
مثل إكمال روايتي التي لم تنت ِه بعد .إن عالم الكتابة
والشعر واس��ع وال يحلّق به إال من يملك األدوات التي
تساعده في متابعة مسيرته ،ومنها السعي إلى مواكبة
ما هو جديد في عالم األدب ،وامتالك ناصية اللغة التي
توصلك إلى مبتغاك بأسلوب يختلف عن اآلخرين .فلك ّل
كاتب أو شاعر أسلوبه الخاص الذي يتميّز به ويع َرف من
خالله .واألدب عموما ً يحتاج إلى متابعة كي نتمكن من
مواصلة العالم الذي نعيش فيه».
كما التقت «البناء» النائب إيلي الفرزلي الذي قال« :إذا
ّ
متحضر أم ال ،عليك
أردت أن تعرف ع ّما إذا كان المجتمع
أن تذهب عميقا ً في المجتمع وترى إن كان الناس يهتمون
بشؤون غير الشؤون االقتصادية والمالية .يأتي توقيع
هذا الكتاب إلى جانب توقيع آخر في الجهة األخرى من
قصر األونيسكو ،ليُد ّلل على أنّ النشاط الثقافي هذا ،هو
الدليل على أن هذا البلد ال يزال يتم ّتع بما سبق وتم ّتع به
وصنع مجده على أساسه ،والمتمثل في الزاوية الثقافية.
هذا الكتاب ـ رسائل إلى موالنا ـ للكاتبة سنا البنا لم أقرأه
بعد .لكنني تابعتها لماما ً في بعض كتاباتها .شدّتني
إليها ،جئت إل��ى حفل التوقيع ألسمع بعض الكلمات
وأشاهد الحفل فأستحصل على هذه الجوهرة ألقرأها».
من ناحيته ،قال الدكتور حبيب فياض« :على رغم من
كل المِحن التي يتع ّرض لها لبنان ،وعلى رغم ك ّل األزمات
التي تعصف به ،إال أننا يمكننا القول إن الهوية األساسية
للبنان ،هوية ثقافية .مهما تكن طبيعة المرحلة التي
يعيشها اللبنانيون ،إلاّ أنهم في خض ّم هذا المشهد ،يص ّرون

على إحياء المناسبات الثقافية وعلى إثبات أن الثقافة في
هذا البلد أرقى وأسمى من الممارسات السياسية التي أدّت
إلى تشويه صورة لبنان .وبشكل عام ،إنّ هذا الكتاب ـ
رسائل إلى موالنا ـ للشاعرة سنا البنا ،يش ّكل إضافة جدّية
إلى طريق الثقافة الروحية ،إلى طريق إشباع المعنويات.
يع ّد هذا الكتاب خطوة متقدّمة على طريق تحويل العشق
اإللهي إلى مادة متداولة بين الناس .وبالتالي يمكن لهذا
الكتاب أن يش ّكل مخزونا ً روحيا ً أساسيا ً على قاعدة إشاعة
ثقافة المحبة ،بدال ً من ثقافة الكراهية والعصبيات التي
يعيشها لبنان والمنطقة».
وقال مدير «دار نلسن للنشر» سليمان بختي« :رسائل
إل��ى موالنا للشاعرة سنا البنا ،من الكتب التي تش ّكل
حساسية جديدة بنوعية التجارب التي نراها .خصوصا ً
أ ّنها تعبّر عن تجربة صوفية عميقة من خالل رسائل
إلى موالنا .هذا الكتاب يضيف حساسية جديدة لنتاجنا
الشعري وتجربة مميزة يبنى عليها في ما بعد ،خصوصا ً
في مجال الشعر الصوفي .ونحن نحاول في عملنا كدار
نشر أن نؤ ّمن مساحة وفضاء ممكنين ،حتى تجد هذه
التجارب مجاال ً إلشاعة األحاسيس ،ألن كل هذا التفاعل
هو الذي يخلق تقدّما ً في الحركة الشعرية ،فتكون هذه
الحركة وليدة اختالف ال وليدة تشابه وتكرار».
وقال الكاتب والناقد يوسف هزيمة« :هذا التوقيع يشي
بأن البلد والثقافة ما زاال بألف خير ،وأنّ بيروت كانت وال
تزال وستبقى مدينة الثقافة في العالم العربي وفي كل
العالم .هذه األهداف الثقافية تشير بشكل واضح إلى أن
الثقافة هي البوصلة ويجب أن تكون كذلك .وأن الثقافة
هي الهدف .أم��ا ه��ذا الكتاب ـ رسائل إل��ى موالنا ـ لسنا
البنا ،فإنني أعتبره شعرا ً من الطراز األول ،ويذكرني
بشعراء الصوفية ،وال أغالي إن قلت أنّ نظير هذا الكالم
ومعنى ـ نراه في أشعار رابعة العدوية والحلاّ ج
مبنى
ـ
ً
ً
وغيرهما».

م�سك ختام ملتقى «�أغافي» للت�صوير الزيتي في الالذقية ...تراث و�أ�ساطير ولمحات �إن�سانية
فني ض ّم ما يفوق عشرين لوحة تشكيلية ،كان بمثابة اإلعالن الرسمي
معرض ّ
عن اختتام ملتقى «أغافي» للتصوير الزيتي ال��ذي استضافته الالذقية في
ربوع فندق «الميرا» السياحي على مدى عشرة أيام ،استطاع خاللها الفنانون
التشكيليون المشاركون إيجاد حالة فنية متميزة ُترجمَت عبر أعمال حملت تن ّوعا ً
جسدت بصمة ك ّل منهم.
في العناوين والمضامينّ ،
األساطير التاريخية وال��ت��راث الريفي والطبيعة المحلية ،كل ذل��ك ألهم
التشكيليين المشاركين في الملتقى إلنجاز أعمال مرتبطة بهذه المحاور،
كما كانت المرأة حاضرة في أعمال كثيرة ،فنراها عاشقة ت��ارة ،وحزينة من
ضغوطاتها االجتماعية تارة أخرى .ولم تغب األزمة التي تمر بها سورية عن
األعمال المعروضة وإن لم تظهر بشكل مباشر ،لتكون الطفولة المع ّذبة رمزا ً
للحديث عنها.
الفنان محمد أسعد سموقان ال��ذي احتضن أجياال ً مختلفة من الفنانين
التشكيليين من ع �دّة محافظات سورية م ّمن ج��اءوا لتقديم أفضل ما لديهم
للجمهور ،أثنى على ما أنجزته الفنانات الشابات في المجال الواقعي ،كخولة
العبد الله وصبا رزوق إلى جانب تميّز الشابة بتول الماوردي ،بتقديم المنظر
الطبيعي بكتلة خاصة .أما تجربة الحفر والتركيز على األساطير األوغاريتية،
فقد تجلّت في لوحات الفنانة لينا ديب .بينما برزت الدكتورة نجوى أحمد في
استخدام عناصر تعتمد على البيئة الريفية.
أما الفنان كائد حيدر ،فقد جاءت أعماله مفاجئة إلى ح ّد كبير من وجهة نظر
سموقان ،كونه يقدّم مشروعه الخاص الذي يعمل عليه منذ فترة طويلة ،وظهر
فيه مغامرا ً ومتم ّكنا ً من أدواته وخطواته الفنية .كما تف ّنن الفنان فواز سالمة
حسا ً أسطورياً .إضافة
في تقديم البورتريه بأسلوب حداثوي خاص ،تض ّمن ّ
إلى تأكيده على تميّز الفنان علي مقوص ال��ذي يع ّد من الفنانين السوريين
الحس التعبيري عالي السوية.
المخضرمين في تقديم
ّ
جسدت في أحدهما موضوع
وأضاف سموقان :قدّمت بدوري عملين فنيين ّ
حس
الغابة بأغصانها وجذورها ،لتأتي كمنظر طبيعي بعيد ع ّما هو معتاد ،وفيه ّ
حداثوي كشف عن الضوء بطريقة خاصة .وظهرت في اللوحة تفاصيل استخدام
السكاكين ك��أدوات للرسم ،فجعلت الضوء في البداية فاتحا ً ووضعت بعدئ ٍذ
األلوان الغامقة ليبرز بعدها اللون المضيء .أما العمل اآلخر ففيه تجريد أكثر من
سابقه ،فوضعت اللون بطريقة مباشرة وعفوية وأظهرت السماكة اللونية بشكل
بارز.
ونالت أعمال الفنانة خولة العبد الله القادمة من محافظة حلب الكثير من
استحسان الجمهور ،ال سيما أنها اختارت المرأة بمرحل َتي الطفولة والنضج
لعرضها ضمن لوحاتها .فترجمت ميولها السريالية الواقعية بشكل احترافي،
فاستخدمت الرموز في إشارة إلى الظلم الذي تتع ّرض له المرأة في المجتمع.
مستم ّد ًة من عنوان الملتقى خطوطا ً أساسية لتناول قيمة التضحية إلنقاذ
اآلخرين .إذ قالت :يالحظ المتلقي تركيزي على البورتريه في لوحاتي التي
ظهرت فيها المرأة كمك ّون أساسي في الوسط الذي يعتبر أساس اللوحة .أما
األطراف فهي متالشية بشكل عام ،فأتت امرأتي في اللوحات مظلومة وهي شابة،
وبطفولة ضائعة وهي صغيرة السن ،في إشارة رمزية إلى األزمة التي تم ّر بها
سوريانا ،والتي أثرت على األطفال ووضعتهم في تجارب صعبة تفوق طاقاتهم.
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الحي أمام
الرئيسي الواقع في بداية
ندخل معاً ،أنا وهو من الباب
ّ
ّ
مسجد المخيم الوحيد في حارة المخيم ،أين المخيّم يا أبي؟
درج يصعد بنا إلى الطابق العلويّ وسط جدرانٍ
أهجس في وجو ٍم على ٍ
الداخلي ،بناي ٌة في مخيم ،عدت إلى
فاقع يضيء وهج البناية
بياض
من
ٍ
ٍ
ّ
سؤالي البريء من جدي ٍد في خض ّم التعب والصمت والسفر المبكر إلى
بيروت .هناك حيث صبرا وشاتيال وأنا وأبي والمخيم ،تدخل األسماء في
العبارات والعبارات في األسماء ونصير ذكرى لزيار ٍة تختصر المشهد.
هنا كانت الحرب ،أو هنا وقعت الحرب في هذه األزقة المتناثرة كأغصان
الدالية على مرمى من الريح والبحر وبيروت.
يقول أبي ماسكا ً يدي :هذا هو المخيم يا ولدي ،أتعلم ما حصل هنا في
أيلول عام 1982؟ أنظر يا ولدي ماذا فعلوا بنا .نظرت ث ّم انكسرت .هنا
يا ولدي قاوم شعبك في األرض وتحت األرض وقرب األرض ،وجئت أنت
في وتسكن معي في هذا المخيم «سيّد الحياة» ومحطة العودة إلى
لتسكن ّ
فلسطين .هو المخيم ابن عصرنا الدامي ،ابن مجزر ٍة كتبت التاريخ بالطين
والدم ،فهل ستصبح شاعرا ً يا ولدي؟ قلت :لكنني ال أجيد الكتابة وال الرمز
التباس ما يا أبي؟ بكى أبي في س ّره
والصورة والفكرة ،هل وقعت في
ٍ
لولبي بين «قصر صبري حمادة» والشارع
مفترق
طريق ،جانب
وسار في
ٍ
ٍ
ٍّ
عناقي بين المخيم والمدينة .حيث
تقاطع
في
الغبيري
بلدية
إلى
المؤدي
ٍ
ّ
اللبناني في تراجيديا التراب وملحمة العصر.
الفلسطيني
الدم
نطق
ّ
في الطابق العلويّ وحدي أمسك الذكرى وأجهش« :أنا صبرا وشاتيال»
هناك شارع للموت السريع وهناك وجو ٌه كالوجوه في ك ّل وج ٍه شهي ٍد
وبيروت لنا جميعاً ،تط ّل من شرف ٍة صوب ج��راح شعبك والمنفى في
المنفى واألسئلة .من  17سنة كنت في شاتيال أقيس حجم الحلم في
نكبات شعبي بين صبرا وشاتيال ونهر البارد وغزة وإلى لي ٍل أسود فوق،
فوق« ،كي ال ننسى» وجدتها على جدران البيوت ،فمتى ننسى كي نتذكر؟
وهل ننسى؟ أقول في داخلي البريء على السؤال الجريء ،كيف ننسى
حصتنا من موتٍ
ملحمي كصبرا وشاتيال؟ لنا الذاكرة
إذن ،وكل يو ٍم لنا ّ
ٍّ
في النار من
تشعل
شاتيال
صرصر،
ريح
حاضر ٌة من شقائق النعمان ولهم
ٌ
ّ
وقود وجهها الدامي ،كيف أكتبها؟ ال أستطيع الكتابة ،ولم أجد الحروف
في أصابعي الصغيرة كي اكتبها ،واألشياء تد ّلني وترشدني إليها .هنا
الترابي،
غسان كنفاني ،هنا ورد ٌة اسمها صبرا ترقد في سريرها
قبر ّ
ّ
وهناك وساد ٌة أخرى آلالف الشهداء .م ّر الموت من هنا ،من هنا حيث أقف
فارغ اليدين والوجه ،والضوء لم يغب ك ّل شي ٍء ولم نغب معه ،كما قالوا
بأننا نحيا أكثر كلّما متنا ربما هي حكمة المتشبثين بحب الحياة ،وهي
فكر ٌة للدفاع عن فسحة الفرح في وجه األلم .كم أنت ح ّي ٌة يا حياة ،وكم
نحن أحياء فيك ،وشهداء فيك.
من شرف ٍة في المخيم تم ّر طائر ٌة أخرى أعلى صوب المطار ويتدحرج
الوقت من يدي ،وأع ّد مرور الطائرات بإصبعي واحد ًة ،اثنتين ،وصوتها
يخترقني ويعوي فوقنا كأنه ضوضاء المكان ،هاجروا من بيروت إذن،
ونحن متى نهاجر من بيروت إلى حيفا ويافا وع ّكا ...متى ،متى؟ من دون
خدوش في الهواجس والذكريات.
ضجيج عن موتٍ ما ،أو من دون
موتٍ أو
ٍ
ٍ
هاجروا بيروت هؤالء في سف ٍر ع��اديّ مثقلين بالشوق واالحتراق إلى
بيروت .بيروت التي ما زلت أذكرها ،المدينة الرياضية ،محطة الرحاب،
السفارة الكويتية« ،سوق الحمديّة في شاتيال» أمشي خفيف الخطى
الداخلي وصورة المكان أمامي« .شارون» لم يترك
وحدي وسط الصمت
ّ
شيئا ً هنا سوى تلك المرأة العجوز الجالسة على عتبة بيتها ،أين كانت
تجلس يا ترى في ليل المجزرة؟ ربما كانت في سنّ األربعين أو ربما
الخمسين ،أو ربما لم تكن هنا حين هاجروا جماعاتٍ في التراب.
هاجروا يا جدّتي،
قولي لهم قولي،
أنا األرض فعودوا،
عدت فيكم ههنا
يا جدّتي قد هاجروا
في حج ٍر قد هاجروا
صبرا أنا يا شاتيال،
م��ر ًة أخ��رى ي��زداد القمر سطوعا ً وسط م��رآة الغروب ،بناي ًة بيضاء
في مخي ٍم أحمر أتأملها من بعي ٍد وأحنّ إلى شبيهتها في مخ ّي ٍم آخر «نهر
البارد» ،فيزداد األل��م سطوعا ً بين المنفى والمنفى .هي المسافة بين
طرابلس وبيروت ،وربما «أبو ظبي» ،شي ٌء يقسمك إلى قسمين ،ويثير
ضائع كمرتكبي مجزرة صبرا وشاتيال الواضحين
التساؤل عن مصي ٍر
ٍ
الهاربين في مفترقات الزمن .سينتهي الزمن .تعلم الكتابة كي تتعلم كيف
تر ّوض هذا الجموح ،الزمن .آ ٍه لو كنت أجيد القراءة يومها لكنت أفرغت
ما في داخلي من احتقان المشهد في تلك الزيارة /المرحلة من أ ّول أيّام
اإلدراك للعالم والناس .هي اكتشاف الغامض في الحياة وانبعاثي من
الطفولي في صبرا وشاتيال وفي خفايا
جديد في عالم المخيم والشتات
ّ
القبور وأثر المجزرة.
وتبقى هنا في دماك،
تر ّوض جرحك جرحك،
وأنت العال والمالك،
بأرضك كانت وكانت خطاك،
تصل خطانا إلى مسجد المخيم األقرب إلى البيت ،مسجد الشهداء في
األرضي تجد المقبرة أ ّنى التفت .مسج ٌد فوق المقبرة ،ولكنك تجد
طابقه
ّ
القبور من دون زهر البنفسج الذي يوضع عاد ًة فوق القبور .ربما ألنّ
بنفسج ،إنما هي من قرنف ٍل ورياحينٍ وصبرا وشاتيال.
قبورهم ليست من
ٍ

 كاتب فلسطيني

جائزة ات�صاالت تعلن عن القائمة
الق�صيرة منت�صف ت�شرين الأول المقبل
األسلوب االنطباعي الغني بموضوعات واقعية ظهر جل ّيا ً في أعمال الدكتورة
نجوى أحمد التي اعتمدت البيئة المحلية كأساس لتكوين لمستها الخاصة.
فوجدت نفسها معتمدة على التراث لتصوير أعمالها التي ظهر فيها الموروث
الريفي بتفاصيله الدقيقة ،كما أنها قدّمت لوحة معاصرة تحتوى على جملة
ّ
القش ،إلى جانب خطوط مستقيمة لها مرجعية
من الخطوط مستقاة من أطباق
مرتبطة بطريقة صناعة البساط الشعبي .وقالت :تحتوي اللوحات مساحات
صغيرة تعتمد على تحويل الموزاييك ذي المكعبات الحجرية الصغيرة إلى
تصوير ضمن لوحة تظهر فيها ألوان مرتبطة أيضا ً بمنتوجات المرأة الريفية
المشرقة كإشراقة شمس ذهبية تترك على العمل إضاءة ناصعة وب ّراقة».
كما حصلت أعمال الفنان كائد حيدر على اهتمام كبير من الحضور نظرا ً إلى
الحب والقتل ،قبل األزمة
ظهور التناقض ضمن لوحتيه الفنيتين اللتين تناولتا
ّ
وبعدها ،باالعتماد على أسطورة «ألف ليلة وليلة» .وتحدّث عن أعماله قائالً:
الحب والقتل الموجودة في حياتنا باالعتماد على هذه األسطورة،
عالجت ثنائية
ّ
فقدّمت هذه الثنائية منذ عدّة سنوات بأسلوب يختلف ع ّما أنجزته في الملتقى.
يحب سفك الدماء والقتل ،ليبدو أقرب إلى
فر ّكزت على إظهار شهريار كشخص
ّ

الحيوان من اإلنسان .وعمدت إلى استخدام تقنيات متناقضة بين اللوحتين من
ّ
الخط والرؤية والمعالجة إلظهار المضمون اإلنساني بشكل واضح .ولم
ناحية
أر ّكز على أيّ مدرسة ،إنما عملت على ترك بصمتي من ناحية الشخوص ومعالجة
البيئة الخاصة بالعمل.
بدوره ،قال الفنان علي مقوص إن االنطباعية كانت أساسا ً لتنفيذ أعماله التي
المخصص للفنانين للعمل .ففضل تصوير
تأثرت بالج ّو السريع للملتقى والوقت
ّ
لحظة من وحي البيئة المحيطة طبيعيا ً واجتماعياً .وقال :ر ّكزت على المضمون
الوجداني للّون ذي العالقة بوجدانيات اإلنسان .وال ب ّد من اإلشارة إلى أنّ ك ّل
تجربة مشاركة في هذا الملتقى تركت أثرا ً على الصعيد الفني ،انعكست على
مستوى األعمال الموجودة في المعرض والتي ظهرت فريدة ومتميزة.
يذ َكر أن ملتقى «أغافي» للتصوير الزيتي أقامته وزارة الثقافة ـ مديرية الفنون
الجميلة بالتعاون مع وزارة السياحة من التاسع وحتى التاسع عشر من أيلول
الجاري ،واختيرت الالذقية الستضافته للم ّرة األول��ى ،وض� ّم عشرة فنانين
تشكيليين من مختلف المحافظات السورية.

أعلنت جائزة اتصاالت لكتاب الطفل ،التي ّ
ينظمها المجلس اإلماراتي لكتب
اليافعين برعاية شركة «اتصاالت» ،عن تسلّمها  97مشاركة عن فئ َتي كتب
األطفال واليافعين من  12دولة عربية وأجنبية ،في ختام فترة استقبال
المشاركات بدورتها السابعة .ومن المقرر اإلعالن عن أسماء القائمة القصيرة
لألعمال المرشحة للفوز ،خالل معرض فرانكفورت الدولي للكتاب ،منتصف
تشرين األول المقبل.
وتشهد منافسات الدورة السابعة للجائزة ،والتي تعتبر إحدى أرفع جوائز
أدب األطفال في العالم العربي ،مشاركات من دور نشر رائدة في اإلمارات،
والسعودية ،والكويت ،وقطر ،ومصر ،والعراق ،ولبنان ،وسورية ،واألردن،
وفلسطين ،إلى جانب حضور هو األول من نوعه على مدى ال��دورات الستّ
الماضية ،ل��دور نشر من المملكة المتحدة وكندا ،والتي وصلتها أص��داء
الجائزة من خالل وجود المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين في أهم معارض
الكتب حول العالم.
وتسلمت إدارة الجائزة  62كتابا ً مترشحا ً عن فئة األطفال ،فيما تقدّمت دور
النشر المشاركة بـ 35كتاب عن فئة اليافعين ،وتصدّر لبنان حجم المشاركات
هذه السنة بـ 32مشاركة عن الفئتين ،فيما حلت دولة اإلمارات في المرتبة
الثانية في حجم المشاركات المترشحة عن الفئتين بـ  ،18وجاءت مصر في
المرتبة الثالثة بـ 15مشاركة عن الفئتين ،وتراوحت مشاركات الدول األخرى
بين كتاب واحد إلى ثمانية كتب عن الفئتين.
وتبلغ القيمة اإلجمالية للجائزة مليون درهم إماراتي ،تشمل  300ألف
والرسام ،بواقع 100
درهم لفئة جائزة كتاب الطفل يتقاسمها الناشر والمؤلف
ّ
ألف لك ّل واحد منهم ،و 200ألف لفئة جائزة كتاب اليافعين ،تو ّزع مناصفة
نص،
بين المؤلف والناشر ،و 100ألف لك ّل من الكتاب الفائز بجائزة أفضل ّ
والكتاب الفائز بأفضل رسوم ،والكتاب الفائز بأفضل إخراج .إضافة إلى 200
مخصصة لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي
ألف درهم
ّ
في الكتابة ،والرسم ،بهدف اكتشاف الجيل الجديد من المواهب العربية في
مجال كتب األطفال ورعاية هذه المواهب.
وقالت م��روة العقروبي ،رئيس مجلس إدارة المجلس اإلم��ارات��ي لكتب
اليافعين« :نحن سعداء لزيادة مستوى اإلقبال على جائزة اتصاالت لكتاب
الطفل ،وا ّتساع النطاق الجغرافي للدول المشاركة ،إذ تمك ّنا في ال��دورة
السابعة من استقطاب مشاركتين من دا َري نشر في المملكة المتحدة وكندا،
وهذا يعني أن الجائزة تسير في المسار الصحيح نحو زيادة الوعي حول
أهمية تطوير كتاب الطفل العربي وتحفيز العاملين في هذا القطاع على تقديم
الجديد والمتميّز له».
وأش��ارت العقروبي إلى أن مشاركات هذه ال��دورة التي وصلت إلى 97
مشاركة في فئ َتي األطفال واليافعين ،تميّزت بجودة عالية المستوى في
النص والرسم واإلخ��راج ،وهذا يعني أن المنافسة ستكون قوية بالنسبة
ّ
إلى األعمال المتقدّمة .مضيفة أن الدورة السابعة شهدت أيضا ً نموا ً جيّدا ً في
مشاركات دور النشر اإلماراتية والتي وصلت إلى ستة ناشرين قدّموا ً 18
عنوانا ً في فئات الجائزة الخمس.

