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ثقافة وفنون

ّ
م�ستمدة من الواقع
«�سورية تجمعنا» ...معر�ض �أعمال �شبابية

إيناس سفان
أقام اثنان وعشرون شابا ً وشابة من الفنانين التشكيليين
السوريين الشباب ،معرضا ً جماعيا ً أطلقوا عليه اسم «سورية
تجمعنا» ،عبّروا فيه عن استمرارية الحياة بكل جوانبها في
سورية ،مص ّورين طبيعتها وحاراتها وبطوالت جيشها وحبّهم
لترابها.
ض ّم المعرض الذي افتتح في المركز الثقافي في أبو رمانة
ـ دمشق 31 ،عمالً تشكيلياً ،منها ستة أعمال نحتية ،وخمس
وعشرين لوحة تصوير زيتي ،اختار المشاركون مواضيعها من
سينمائي
وحي الواقع اليومي في سورية .فجاءت لوحاتهم كفيلم
ّ
قصير حمل في مشاهده صورا ً من حارات دمشق القديمة وجبل
قاسيون الشامخ وأبناء سورية الصامدين في وجه اإلرهاب.
وقال رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الدكتور إحسان العر
خالل افتتاحه المعرض ،إن األعمال المطروحة ُقدّمت بتقنية
عالية .وهي أعمال من الواقع .وهذا دور الفن التشكيلي في تجسيد
هذا الواقع .مشيرا ً إلى أن وعي الشباب لما تتع ّرض له سورية من
حرب كونية ،ظهر في أعمالهم التي ص ّورت هموم الوطن وطرحت
مواضيع مختلفة.
وأضاف العر أنّ الفنانين الشباب هم أمل الفن التشكيلي في
سورية .ويعمل اتحاد الفنانين على تسليط الضوء على أعمالهم
بشكل دائم سواء من خالل المعارض الفردية أو إشراكهم في
المعارض الجماعية.
وذكرت مسؤولة المعرض والمشاركة فيه الفنانة نور عماد
الكوا أن الفنانين الشباب المشاركين في المعرض هم من
األكاديميين .بعضهم شاركوا في معارض فردية وجماعية
سابقاً ،وآخ��رون يشاركون للمرة األول��ى .فكان هذا المعرض
فرصة للتعريف بهم ووضع خطواتهم األولى وبصماتهم في
التشكيلي ،إذ ق��دّم ك ّل مشارك عمالً أو عملين في
طريق الفن
ّ
التصوير الزيتي وفي النحت.
جسدت في لوحتها الزيتية
وحول مشاركتها ،قالت الكوا إنها ّ

ارتباط اإلنسان باألرض من خالل جسدَي امرأة ورجل يحضنان
الوطن ،ومن خاللهما سورية تحتضن أبناءها وتجمعنا بالمحبة
وبطبيعتها المتن ّوعة وبحضارتها العريقة .مشيرة إلى أنها
اختارت اللون الترابي في لوحتها ألنه لون تراب الوطن الطاهر
والمقدّس.
وش��ارك النحات هشام المليح بعملين نحتيين .األول من
الخشب حمل عنوان «سايكي» ،أما عمله البرونزي فجاء بعنوان
«آراتو» ،وهي إلهة الرقص والغزل لدى اليونان.
يتقصد ذلك
وأوض��ح المليح أن أعماله تحمل الفرح .وه��و
ّ
ليعطي مساحة من األمل والتفاؤل في حياتنا ،وذلك من خالل
الشفافية بطرح الفكرة ضمن أعماله.
وقدّم فهد الرحبي (طالب سنة ثالثة في كلّية الفنون الجميلة)،
عمالً تركيبيا ً مزج بين التصوير الزيتي وأشياء ملموسة من
الواقع .واختار لون السماء الزرقاء الواسعة ليبيّن األمل الموجود
في حياتنا بشكل دائم .من ّوها أن هذه المشاركة األولى له والتي
سيكون لها األثر الكبير في مسيرته الفنية ،إذ تل ّقى انطباعا ً جيدا ً
من الجمهور عما أنجزه ورفاقه في هذا المعرض.
وشاركت لينا نبهاني بعملين زيتيين على القماش ،قدّمتهما
جسدت في
واقعي مع بعض اللمسات االنطباعية.
بأسلوب
ّ
ّ
العمل األول حارة دمشقية قديمة اختارت األل��وان الترابية لها
لتعبّر عن ارتباط اإلنسان باألرض.
أما اللوحة الثانية فتقول نبهاني إنها اختارت بورتريه يمثل
وجه امرأة تقصدت أن يكون غطاء الرأس لديها كبيراً ،ليمثل هموم
الوطن وما يعانيه خالل الفترة الراهنة .مشيرة إلى أن المرأة في
والحب .كما رسمت في هذه
أعمالها تمثل الوطن ألنها رمز العطاء
ّ
اللوحة السماء الواسعة والقمر بشكل كبير لتبيّن أن الهموم مهما
كبرت ستزول ،وأنّ بريق األمل موجود دائماً.
وعبّرت سكينة نذير عاجي (خ ّريجة كلّية الفنون الجميلة) من
خالل منحوتتها المصنوعة من الجفصين المع ّتق بالبرونز ،والتي
جسدت فيها امرأة ورجالً على شكل حبيبين مع زهرة الياسمين،
ّ

«وطن تنهّد من ثقوب الناي»...
ديوان ًا جديد ًا لعلي ن�سر

حب الوطن الذي يجمعنا.
عن ّ
أما الفنان علي سليمان (خ ّريج معهد األعمال التطبيقية)،
فقدّم عمالً نحتيا ً حمل اسم «أمومة» ،عبّر فيه عن األ ّم وحنانها،
مع إضافة جذور شجرة على شكل جناح مالك ليبيّن أنّ األم رمز
العطاء والطهارة كما هو الوطن الذي يجمعنا تحت سمائه.
وأش��ار سليمان إلى أن مشاركته مع مجموعة من الفنانين
الشباب في هذا المعرض ،شكل من أشكال التعبير عن استمرارية
الحياة ،ألن الفنّ نمط من أنماط الحياة وهو مستمر .وك ّل إنسان
وتمسكه بأرضه ودفاعه
يع ّبر عن ح ّبه لوطنه من خالل عمله
ّ
عنها.
وحملت اللوحة الزيتية التي قدّمها أك��رم العمري (طالب
جسد فيها
سنة ثالثة في كلّية الفنون الجميلة) اسم «التحام»ّ ،
ً
كتلة على شكل كرة يحملها جنديّ سوريّ  .فيها  23وجها تمثل
أبناء سورية .وك ّل وجه يحمل مالمح مختلفة من األمل والحزن
والشموخ والمقاومة ،وعبّر من خاللها عن االلتحام والتماسك بين
أبناء سورية وجيشها الباسل.
وعبّر الفنان أنور الرحبي أمين سر اتحاد الفنانين التشكيليين
خالل حضوره المعرض ،عن تفاؤله الكبير بجيل الشباب من
الفنانين .وقال إن ما قدّمه الفنانون الشباب في هذا المعرض ّ
يدل
على الطاقات الشابة الغنية التي أنجزت مشروعا ً فكريا ً ولونيا ً
مميزاً.
يذكر أن معرض «سورية تجمعنا» مستمر لمدة أسبوع في
المركز الثقافي في أبو رمانة ،وشارك به في التصوير الضوئي كل
من الفنانين أحمد الخطيب ،وعمار الشوا ،واسماعيل الشيخوني،
ومحيي الدين الحمصي ،وغطفان حبيب ،ومعتز العمري ،وفداء
منصور ،وأكرم العمري ،ومنار الشوحا ،وراية الشهابي ،وفهد
الرحبي ،ونور عماد الكوا ،ورجاء الميقري ،ولينا نبهاني ،وهناء
العقلة ،وصبا رزوق ،ومجد شامية .وفي أعمال النحت شارك
كل من النحاتين :سكينة نذير عاجي ،وعلي سليمان ،ونجود
الشومري ،وهشام المليح ،ووائل هالل.

ّ
تنظم ور�شة في دار الأ�سد ـ دم�شق تتيح لمح ّبي تع ّلم فن العجمي

عالية النعيمي :نعمل لإي�صال هذا التراث �إلى ّ
ّ
�سوري
كل بيت
سلوى صالح
مدفوعة بحبّها للفنون الدمشقية
األصيلة ،أقامت الفنانة عالية النعيمي
ورش��ة عمل لتعليم ف��نّ
العجمي في
ّ
زاوية من بهو دار األسد للثقافة والفنون
في دمشق ،متيحة الفرصة لتعلّم هذا
الفن والتع ّرف إلى تفاصيله عن قرب،
سواء بالممارسة أو المشاهدة لكل من
يرغب من دون قيود أو شروط ،وذلك
يوميا ً من الثانية ظهرا ً حتى السادسة
مساء.
وقالتالنعيميإنورشتهاالمستمرة
حتى السادس والعشرين من تشرين
األول المقبل ،تعرض مراحل العمل
في هذه الحرفة التي تستغرق وقتا ً
إلنجازها تبدأ من مرحلة التأسيس
ثم اختيار التصميم المناسب ،سواء
زخرفة نباتية أو هندسية بما يتناسب
مع مقاس اللوحة التي نريد إنجازها.
ثم نرسم الشكل على اللوحة ونضع
عليها مادة «النباتة» النافرة .وعندما
ّ
نقسمها
تجف نل ّونها بشكل كامل ثم ّ
إلى مساحات مغلقة ،وهو ما يسمى
عملية التبقيج فنوزع األلوان فيها .أما
المساحة النافرة فيتم تلوينها باللون
الذهبي أو الفضي أو البرونزي لنصل
إل��ى المرحلة األخ��ي��رة وه��ي مرحلة
القطع أي تحديد الزخارف والرسوم
النافرة بالقلم األس��ود ال��ذي يس ّمى
«ريشة قطع».
ول��ف��ت��ت ال��ف��ن��ان��ة ال��م��ش��رف��ة على
الورشة إل��ى أنها تنفق من حسابها
الخاص على تكاليف م��واد الورشة،
فتؤمن الخشب واأللوان لك ّل من يرغب
في تعلّم هذا الفن والعمل في الورشة،
ليكون الناس في تماس مباشر مع
مهنة ي��دوي��ة يحبونها قوامها الفن
الجميل.
وفي ختام الورشة ،ستقيم النعيمي
معرضا ً يض ّم كل ما أنتجته ورشتها
م��ن أع��م��ال خ�ل�ال ش��ه��ري��ن ونصف
الشهر ،كاللوحات واألدوات الفخارية
والزجاجية والصناديق الصغيرة
التي تم استخدام تقنية جديدة فيها
م��ن خ�لال اس��ت��خ��دام العجمي على
خشب الجوز مباشرة ،مع تركه على
لونه الطبيعي لتصبح مادة «النباتة»
بلون عاجي أقرب إلى لون الصدف.
وبدأت الفنانة النعيمي ممارسة فن
العجمي في مرحلة مبكرة قبل دخولها
إلى كلّية الفنون الجميلة التي تخ ّرجت
م��ن��ه��ا ع���ام  2000ق��س��م التصوير
تحب الرسم على الحرير
الزيتي .فهي
ّ
وال��زج��اج والمرايا ،ويستهويها كل
ما فيه جمال وفن ولون .وتطفو على
ذاكرتها زياراتها لقصر العظم وكيف
كان يستوقفها هذا الفن في البيوت
الدمشقية القديمة وكيف كانت تشدها
الزخارف فترغب في اقتنائها.
وف���ي ال��ح��ي ال���ذي تقطنه كانت
تستمتع بمراقبة أحد الحرفيين وهو
يصنع صندوقا ً خشبيا ً وتستفسر منه
عن طريقة الصنع ،فساعدها في أولى
خطوات التجريب وأ ّمن لها العجينة
وال��م��واد األول��ي��ة ،فكانت البداية مع
بعض اللوحات والصناديق حتى
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مقدّم الحضور

لمى ن ّوام
صدر عن «دار البنان» ـ لبنان ،ديوان شعريّ عنوانه
«وط��ن تنهّد من ثقوب الناي» للدكتور علي نسر ،الذي
و ّقعه مؤخرا ً في مج ّمع باسل األسد الثقافي في صور.
برعاية الحركة الثقافية في لبنان و«دار البنان» ،بحضور
نائب رئيس بلدية صور صالح صبراوي ،ورئيس المنطقة
التربوية في الجنوب الشاعر باسم عباس ،ورئيس
محافظة الجنوب في الحركة الثقافية ومدير مركز باسل
األسد الثقافي بسام بزون.
قدّم لالحتفال الباحث الدكتور أحمد نزال بكلمة ن ّوه
فيها بالنتاج الشعري للدكتور علي نسر .ثم ألقى الشاعر
باسم عباس كلمة عبّر فيها عن إعجابه وتقديره للديوان
وتجربة الشاعر نسر.
وكانت كلمة لمدير «دار البنان» الدكتور سلطان ناصر
الدين قدّم خاللها دراسة مستفيضة عن الديوان والشاعر
نسر .وأع��رب عن دهشته الكاملة بالشاعر وقصائده
وأفكاره وخياله وقدرته على الكتابة واإلبداع.
توجه بها إلى الحضور
ثم كانت كلمة شكر من علي نسر ّ
وعائلته ،وإلى الحركة الثقافية والشاعر باسم عباس،
وكل من ساهم في إنجاح االحتفال.
ث ّم قرأ قصائد متف ّرقة من ديوانه الجديد وقصيدة أهداها
لوالدته.
«وطن تنهّد من ثقوب الناي» ،يع ّد عصارة ما كتبه نسر
من قصائد موزونة ،يدور من خاللها حول هموم وطن،
فجاء الرمز مهيمناً .إذ اختلطت األمور في القصيدة الواحدة
أحيانا ً بين اله ّم والوطن واألم والمرأة ،اضافة إلى الرؤى
الفكرية والفلسفية.
الكتاب من الغالف ورسمه ،اجتمعت فيه المرأة مع
صرخة ال��وط��ن الصاعدة م��ن ال��ن��اي ،فش ّكلت الح ّرية
المأمولة .ويعالج قضايا وطنية واجتماعية وإنسانية
عموماً ،ويُحا ِول فيه الكاتب تنقية العالقة بين األرض
والسماء ،بين اإلنسان والله ،بعدما ُش ّوهت هذه العالقة.
األم والطبيعة والبراري والحقول والسواقي والوجع،
النص ،إضافة إلى المرأة الحلم.
و«األنا» ،أكثر حضورا ً في
ّ
فليس في الديوان إشارة إلى امرأة عبرت ال بل ستعبر ،ال
تلبسها القصيدة ،بل ستلبس هي القصيدة.
يقول نسر لـ«البناء» :نشأت في قرية الزرارية ـ الجنوب،
حي بعيد يقع على طرفها ،حيث الب ّرية والبساتين
وفي ّ
والحقول ،ما جعلني أهت ّم بالقراءة وإن كانت ضعيفة في
صغري ،لتزداد مع األيام .وإن حالت بيني وبينها ظروف

العمل أثناء العطل المدرسية .لم أتقن الكتابة مبكرا ً كما
الحال عند معظم الك ّتاب والشعراء .لي محاوالت شعرية،
لكنها ليست في المستوى المطلوب.
وعن رأيه في الحركة الثقافية في لبنان يقول نسر :إن
حركة الكتابة والثقافة في لبنان نشيطة والفتة .وهناك
ك ّتاب وشعراء وفنانون مميزون .فالمبدعون كثر ،لكننا
بحاجة اليوم إلى كتابات نقدية تش ّكل رواف��د لالبداع،
وتعيد تشكيل النصوص اإلبداعية نظرا ً إل��ى المفهوم
نصه.
المعروف ،أن الناقد شريك المبدع في ّ
ومن األبيات التي وردت في الديوان:
متع ّث ٌر بشهيق عشقي
عند أسوار األساطير البعيدة
وجع من األسرار
أغفو على
ٍ
تحملني الرياح إلى سما ٍء
تخفق األمطار في شريانها المقطوع
ٌّ
سحب
كف تعبر األيام في
ٍ
وترمي قمحها المثقوب في رئتي
وعيني ترقب األضواء في جنح الدجى
سقط الصباح على رصيف الليل
فانكسرت عصا موسى قبيل النار
في جسدي

غ�سان علم الدين
ّ
يوقع «�أخ�ضر في �سهول الجراد»

صارت ُتطوِّر الزخارف وتضع بصمتها
الخاصة باستخدام مواد بديلة.
وال تخفي الفنانة النعيمي خوفها
من أن ينقرض ه��ذا الفن بسبب قلة
التشجيع .فهو فن يمكن أن يستخدم في
المجالس والقصور وصاالت الفنادق.
ولكنها ترغب في عمل اللوحات كونها
قابلة لالنتشار أكثر .مشيرة إلى أن
هناك أشحاص كثيرون ال يعرفون هذا
الفن ،وإذا عرفوه فال قدرة مادية لديهم
القتناء زخ��ارف العجمي في أسقف
بيوتهم وجدرانها ،ألنه مكلف ج ّداً ،إذ
يصل ثمن لوحة قياس  70/ 60سم
إلى ثالثين ألف ليرة سورية .ويعود
سبب غالئها إلى أن األل��وان الزيتية
مكلفة أكثر من ألوان األكريليك ،ولكنها
تعطي أحساسا ً أجمل وتعطي إمكانية
ل��ت��داخ��ل األل����وان أك��ث��ر وت��س��اع��د في
التدرج وتتالي األلوان.
م��ن جانبه ،ق��ال الفنان صبحي
الزين أحد المشرفين على الورشة إنه
يأتي في كل يوم ز ّوار جدد ويلتحقون
بالورشة .ومنهم من يستمر ويتابع
مراحل العمل الذي يمر بـ 12مرحلة
ويحتاج إلى وقت طويل بين  15يوما ً
وشهر لكي يتمكن من إتقان أساسيات
فن العجمي ،الذي يعتبر من الفنون
الصعبة والذي تتميز به مدينة دمشق
ومنها انتقل إلى كل أنحاء العالم بما
فيها اسطنبول وشمال أفريقيا.
وت��ح��دث ع��ن ب��داي��ات ف��ن ال��ده��ان
الدمشقي «ال��ع��ج��م��ي» ال���ذي يعود
ابتكاره إلى عهد الوليد بن عبد الملك
لتزيين أسقف الجامع األم���وي في
دم��ش��ق وم��س��ج��د ق��ب��ة ال��ص��خ��رة في

القدس وجدرانهما ،ثم ُط ّور هذا الفن
بتطوير فن ال��زخ��رف النباتي الذي
يعتبر أساسيا ً فيه .وه��ذا الزخرف
يطعّ م بالذهب أو الفضة إلعطائه
الفخامة وهو فن القصور والمساجد
وربما الكنائس .ويتداخل مع الزجاج
ّ
المعشق ليعطي فخامة للمكان مع
ش��يء م��ن القدسية .فتم استخدام
الخط العربي بشكل فني مع زخرف
الفن النباتي.
وتابع الزين أن الفنانين الدمشقيين
ال��م��ه��رة ُن��قِ��ل��وا إل��ى اسطنبول بعد
االحتالل العثماني .ومنها شع نور
فنونهم الزخرفية إل��ى ك��ل أوروب���ا.
وكذلك أثناء حملة محمد علي باشا
تم حمل الصناع المهرة والحرفيين
قسرا ً إلى القاهرة فنقلوا معهم هذا الفن
الذي يحتاج إلى صبر كبير ومهارة.
مشيرا ً إلى أن الدمشقيين على مدار
التاريخ معروفون بمهارتهم ابتداء من
أبولودور الدمشقي الذي ّ
خطط قصور
حرفي
بأصغر
روما وزخرفها ،وانتهاء
ّ
انتقل إلى أي مكان في العالم شرقا ً أو
غرباً .مبينا ً أن السفارات السورية في
العالم مزخرفة بهذا الفن الجميل ألنه
يعطي طابعا ً مميزا ً وفخامة للمكان
ويعبق بالروح الدمشقية.
وتتميز هذه الورشة بحسب الفنان
الزين بأنها ليست ورشة احترافية .أي
أن العمل فيها ليس تجارياً ،إنما هو
عمل ف ّني بحت يت ّوج بمنتج فني بكل
معنى الكلمة .فالورشة تستند إلى
حرفة العجمي والزخرف النافر ولكنه
يضيف إليها من فن الرسم الزيتي
الذي تعلمه في كلية الفنون الجميلة.

والنتيجة ،جملة فنون مكثفة ضمن
لوحة يمكن اقتناؤها ونقلها مع الفنان
حيثما ذهب .وعندما توضع إحداها
في غرفتنا الخاصة نشعر بتواصل
مع ال��ت��راث وف��ن األج���داد ما يعطينا
ت��واص�لاً حضاريا ً مع مدينتنا التي
نعيش فيها.
ويعزو الزين صعوبة العمل إلى
االن��ت��ظ��ار ال��ذي يتخلله حتى تجف
ال��م��واد .موضحا ً أن ال��ب��داي��ة تكون
مع مرحلة التأسيس على ل��وح من
الخشب بالكيه أو التيه سميك أو رقيق
أو على خشب جوز أو فخار أيضاً ،ألن
م��ادة «النباتة» المستخدمة طيّعة
ويمكن استخدامها في أي مكان .وهي
م��ادة لزجة قوامها مثل اللبن ممكن
تنزيلها ب��ع��ي��دان خ��اص��ة .والخطأ
ف��ي اس��ت��خ��دام��ه��ا ق��اب��ل للتصحيح
بسهولة قبل العمل وأثناءه وبعده.
الفتا إلى أن الحصول على شكل نافر
يعطينا إحساسا ً مختلفا ً عن اللوحة
المستوية .فنراها شبيهة بالعمل
ثالثي األبعاد ألن الفنان يستثمر البعد
الثالث وهذا ما يميّز لوحة العجمي عن
اللوحة التشكيلية.
غ�������ادة ،إح������دى ال���م���ش���ارك���ات
المتد ّربات ،وهي خ ّريجة أدب عربي،
تقول إنها أحبت ه��ذا الفن الجميل
الذي كاد ينقرض والذي يشكل هويتنا
السورية .وهي تأتي كل يوم لمدة ثالث
ساعات لتنجز لوحتها التي شارفت
على االنتهاء .وتشعر باالستمتاع ألها
تحب األلوان وتفرح عندما تكون قريبة
منها ،وترغب في تلوين قطع فخارية
صغيرة وزخرفتها ،على رغم أنها ال

تجيد الرسم .فوجدت في هذه الورشة
أنّ بإمكانها مسك الريشة والرسم
بإشراف فنانين محترفين يؤمنون لها
المواد األولية والنصائح والتشجيع.
وقالت :نحن في هذه األزمة أحوج
ما نكون إلى الفن الذي يسمو باالنسان
ويبقى على رغم كل شيء.
لمى ،خ ّريجة فنون جميلة ،شدّها
ه��ذا الفن الجميل لرغبتها في تعلم
المهن اليدوية التي تشتهر بها دمشق.
ووجدت ضالتها في هذه الورشة التي
تعلمت فيها كيفية التعامل مع لوحة
العجمي ،ووضع مادة «النباتة» عليها
بحسب المراحل المتبعة .مستفيدة
من خبرة الفنانين المشرفين .مشيرة
إلى انها تعرفت منذ اليوم األول على
م��ادة «النباتة» التي قلّما يعرفها
أحد ،وج ّربت التعامل معها عن كثب
بإشراف الفنان صبحي الزين الذي
شجعها وق��ال إن دراستها الفنون
ّ
جعلت المادة طيّعة في يدها ،ألنها
تعرف حدود اللون وامتداداته.
وترغب لمى بااللتحاق بالورشة
إلنجاز لوحتها ألنّ العجمي فن تراثي
يعبّر عن الحضارة الدمشقية .وهي
تعشق كل فنون الشعوب من تطريز
وقيشاني وتطعيم بالصدف والنقش
على النحاس وصنع البسط «السدو»،
ف��ع��ادت إل��ى م��راج��ع ت��اري��خ الفنون
الدمشقية لتكتشف قيمتها التراثية
والجمالية .متمنية أن تتاح الفرص
إلطالع الجميع على الحِ رف الدمشقية
ع��ن ط��ري��ق نشر ال��وع��ي والتعريف
بأهميتها وتقريبها من الناس ليعرفوا
قيمتها العالية عالمياً.

تم ّكن الشاعر والفنان اللبناني
غسان علم الدين من جذب متذ ّوقي
الثقافة والفنّ والطرب في احتفالية
توقيع كتابه الخامس «أخضر في
س��ه��ول ال��ج��راد» ،ال��ذي يعتبر من
الكتب المميزة بالحداثة الشعرية،
لما فيه من أفكار وقصائد تحاكي أكثر
من فكرة وموضوع عصري بامتياز.
قدّم العرض للتوقيع األديب عبد
الفتاح الزين والصحافية والشاعرة
باسكال ص��وم��ا ،وت��ح�� ّدث��ت صوما
باسلوب شاعريّ  ،إذ عبّرت بكلمات
وصفيّة دقيقة ما وجدته في الشاعر
ع��ل��م ال��دي��ن وف���ي دي��وان��ه األخ��ي��ر،
فوصفته ب��ـ«راق��ص الفالس ال��ذي
يرقص كما يشتهي ،يكتب راقصا ً
وي��ع��زف راق��ص��ا ً وي��ح��زن راق��ص��اً...
يُدخل في كينونة األدوات التي يصنع
بها القصيدة ،»...ووصفت شعر علم
الدين بأنه ال ينتهي بكلمة أو نقطة،
الشعر ال��ذي يسعى إلى التح ّول...
ح��ب ج��دي��د ،ال��خ��روج إلى
إل��ى غمز
ّ
الضوء من الضوء ..يريد غسان في
يمس
«أخضر في سهول الجراد» أن
ّ
ّ
المبطن ويش ّد حبّه من جديد.
حزننا
أم��ا األدي���ب عبد الفتاح الزين،
فقد استذكر حالة غسان علم الدين
الشاعرية حين تع ّرف إلى «شيطان
الشاعر» منه ،حين قال له« :شيطان
شعري بال شكل وال لون وال طعم وال
مفصالً المقصد والمغزى من
رائحة»ّ ،
هذا الوصف.
كما تط ّرق الزين إلى مضمون كتاب
«أخضر في سهول الجراد» ،قائالً« :لو
يكون لي وجع كوجع غسان ،شيطان
م��ث��ل ش��ي��ط��ان غ��س��ان ،ف��أن��ا ش��رف
االنتماء إلى عالم هذا الشاعر الشاعر،
وكم هو رحب وجميل عالمه ...أخذ
غسان الوجع فأنطقه شعراً ،ثم أخذه
فأنطقه لحنا ً وأغنية.»...
ت��م��يّ��ز ك��ت��اب غ��س��ان ع��ل��م ال��دي��ن
«أخ��ض��ر ف��ي سهول ال��ج��راد» ال��ذي
أهداه إلى ابنته سارة ،التي حضرت
ف��ي وج���دان ال��ح��روف وب��ي��ن ثنايا
األفكار ،كأنه إهداء إلى وعي صبية
يبحث معها للخروج واالبتعاد من
عصر الماديات التي تش ّكل أرق��ا ً قد
يصل إلى حدود االنتفاض على واقع
مرير .فهي الصبية النقية التي يحمل

معها ه ّم المستقبل ال��ذي يريده أن
يشبهها فقط.
وق��ال :في كتابه الكثير والكثير
م��ن خ�لال صفحاته التي ل��م تتع ّد
السبعين ،إذ وص���ف ف��ي قصيدة
«عيناه» المسمار والديك:
ط��ب��ع��اً ،وع��ي��ن��اه ،ت��ظ�لان ف��ي إثر
األبواب
إلى أن تخلع نفسها من الجدران
رسائل البريد العادي واإللكتروني
تصل
وتنتشر الميليشيات والمافيات
تشتعل الغرف باألضواء
واألج���س���اد ت��أخ��ذ ش��ك��ل ال��رق��م
الالتيني 69
عيناه اللتان مثل مياتم
وم��دارس وكنائس ومستشفيات
ومساجد
وح��ان��ات بيع المكيّفات والكتب
المقدّسة.
وف��ي مكان آخ��ر ،يمتزج الغضب
وال��رف��ض ل��واق��ع م��ري��ر ف��ي قصيدة
«أخضر في سهول الجراد» ،إذ طرح

عددا ً من التساؤالت:
األسئلة ال تنتهي
ك��ت��اب��ة ال��رس��ائ��ل ال ت��ح��م��ي من
االنهيار
القلق ،السكون ،ال ّرتابة
ال��ت��ن��وع :أس��اط��ي��ر ق��ل��ي��ل��ون من
يصدقونها
أو ربما كثر ال أعرف
الحوار في أماكن مكتظة
فضيحة ال تنهيها فجيعة ،أو ربما
تنهيها.
وفي القصيدة نفسها ،تحدّث عن
أمراض الزمن ومسبّباته ،والمدينة
واألسماء والبحث الدائم عن أمور قد
تبعث الفرح في النفس.
وب��ع��د ال��ت��وق��ي��ع ،ام��ت��زج الشعر
واألدب مع ال��ع��ود ،إذ ق��دّم الشاعر
وال��ف��ن��ان غ��س��ان علم ال��دي��ن (وه��و
أستاذ الموسيقى في الكونسرفتوار
ال��وط��ن��ي) جلسة طربية بمرافقة
عوده ،فغنى ألسمهان وعبد الوهاب
وعبد الحليم وغيرهم على مدى أكثر
من ساعة.

