
ــي 
ّ
دال جيورجيو  ســان  بــمــدرســة  بتعليقها 

ــــورة، تــبــدو  ــّصـ ــ ــذه الـ ســكــيــافــونــي. وعـــلـــى هــ
 أساريَر وجهها 

ّ
ضج، لكن

ّ
 الن

ّ
امرأة في سن

مشرقًا،  ماضيًا  تــروي  متناسقة،  الصدفّي 
وقد جلست إلى الّرسام مواجهة، وعيناها 

فائضتان حزنًا.
 وضع 

ٌ
ــَكــاة

ْ
ــفــُت االنــتــبــاَه ِمــش

ْ
ــل

ُ
ومــن خلفها، ت

غة 
ّ
ِقشْت عليه بالل

ُ
 قلب ن

ُ
 له شكل

ٌ
ــن

ُ
رغ

ُ
بها أ

اٍء«.
َ
ِظُر ُرُجوَعَك ِبَوف

َ
ت

ْ
ن

َ
تينية: »أ

ّ
الل

ــدى رحــــلتــــي إلـــــى بـــــلد فـــــارس،  ــ ــ خـــــلل إحـ
ذي يربط بني مدينتي 

ّ
تعّرفُت في القطار ال

 قّص لي حكاية 
ٍّ
ح ُمِسن

ّ
طبس ويزد على فل

مذهلة. 
ه كان 

ّ
ح - أن

ّ
صوح - وهو اسم الفل

َ
روى لي ن

يوجد بمدينة كرمنشاه، بسهول نهر دجلة، 
رثـــوذكـــس كــانــوا يحافظون 

ُ
ــٌر لــُرهــبــان أ ــ َدِيـ

عــلــى كــتــاب ُمـــقـــّدس يــضــّم ضــمــن أســاطــيــره 
تي 

ّ
 مختلفة عن أسطورة برج بابل ال

ً
روايــة

وراة.
ّ
وردت في الت

 املــلــك الفارسي 
ّ
جــاء فــي هــذه األســطــورة أن

محمود كان له بني مستشاريه شيخ متفّرغ، 
خرى، للبحث عن الّرموز 

ُ
إضافة إلى مهام أ

كان  بينما  ليلة،  وذات  وتفسيرها.  الفلكّية 
ــجــوم، اكــتــشــف فــي ســطــح القمر 

ّ
يــرصــد الــن

ٍة مليحة جّدًا نادته باسمه  يَّ
َ
الخفّي وجه ُبن

أكثر من مرة.
ي إذ انقطع 

ّ
 هذا الحكيم لهذا التجل

ّ
رّبما ُجن

لــبــنــاء بـــرج ُيــســّمــى »ِزقــــــــوَرة« قــصــد اقــتــحــام 
ى من 

ّ
ــا مــّمــا تبق القمر. وقــد كـــّرس جـــزءًا هــاّمً

البرج،  ارتفاع  ى بلغ 
ّ
املهّمة، حت حياته لهذه 

حسب مــا جــاء فــي األســطــورة، أكــثــر مــن ألف 
قــــدم. وكــــان املــلــك يــحــبُّ هـــذا الــحــكــيــم فتركه 
يواصل شأنه. وعند وفاته أمر بإيقاف البناء. 
ــى جـــنـــوٌد حــراســتــه 

ّ
ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، يــتــول

باعتباره أحد أبرز رموز هذه اململكة.

الفصل الثاني
ٌر مغمورة

ُ
لم تبق ُجز

تتحّدى القوانني
تي تتحّكم في سير الَكون،

ّ
ال

وال جياد طائرة
تغزو الكواكب الّسيارة.

وقد أسمح لنفسي
 ُسللة البّحارة األرغنوط

ّ
أن أجزم بأن

ِع أساطيرنا.
ْ
هي من ُصن

ي
ّ
فلماذا تطلبني من

َعاِهَدِك على الوفاء
ُ
أن أ

لهذا الحّب الوهّمي
وأنِت تعلمني

ني 
ّ
أن

لسُت سوى
بح ملٍك

َ
ش

ِرد منذ قرون
ُ
ط

من بستان بابل؟

كـــانـــت تـــرصـــد مـــن خــــلل نــافــذتــهــا تحليق 
ه 

ّ
سرب من مالك الحزين تعّود على بناء عش

في مثل هذا الفصل قرب املستنقعات.
ذّكرها هذا املشهد بالعشّية التي جرى فيها 
ِح الذي غمرها.

َّ
قاء الغريب بالكائن املجن

ّ
الل

أروَع  كــان  الــذيــن فحصوها:  لــأطــّبــاء  قالت 
مخلوق رأيته في حياتي. 

ذي يظهر في الّصورة 
ّ
 كامللك ال

ً
كان جميل

ص بكنيسة القّديس 
ّ
ل تعميد املخل

ّ
تي تمث

ّ
ال

فيليب.
ها 

ّ
لــم ُيــصــّدق أحـــٌد حكايتها. ولــكــن رغــم أن

كانت عذراء، وضعت بعد بضعة أشهر ولًدا 
ى.

ً
أبعدوها عنه وعزلوها بُمستشف

ـــه تــّم العثور فــي غرفتها 
ّ
وهــنــاك مــن أّكـــد أن

على ريش طائر من صنف مجهول.

قال الّرجل للمرآة: ال أعرف كيف أتصّرف مع 
 ملكي األمني، كثيرًا 

َ
شبحي. فمنذ أن عشق

م وهو يذرف 
ّ
ما أجده جالًسا على درج السل

دموًعا كالّصدف.
ــك؟ فــأجــابــهــا: ال  ســألــتــه املـــــرآة: مـــا ســبــب ذلــ
ما كان 

ّ
ُيعيُر أبدًا اهتمامًا إلى نصائحي. كل

مس مشرقة ساطعة، كان 
ّ

الجّو صاح والش
شبحي ُيثابر في البحث عنه. 

 
ّ
ـــــه لـــم ُيـــصـــِغ إلـــــّي عــنــدمــا قــلــت لـــه إن

ّ
 أن

ّ
إال

امللئكة، باستثناء بعض الظروف الفريدة، 
يل.

ّ
ِة الل

َ
 في ُدْجن

ّ
ال تظهر إال

الفصل الثالث
ِلــهــارون، ما يلي:  َحل 

َ
ت

ْ
ن

ُ
امل َوَرد في اإلنجيل 

البحار وتحديد  الث، تّم خلق 
ّ
الث اليوم  في 

ــد أن نـــاقـــش  ــعـ ــر َيـــــهـــــوه، بـ ــأمــ ُمـــحـــيـــطـــهـــا. فــ
ــّيـــات شــكــلــهــا، بـــذبـــح إبـــلـــيـــس، رئــيــس  ــزئـ جـ

ل.
ّ

فض
ُ
ملئكته امل

ح في أعماق اليّم. 
ّ
جن

ُ
تّم إلقاء ذلك املخلوق امل

هيب بني األمــواج املتلطمة 
ُ
فــذاب جماله امل

ــون، 
ّ
ــد عــن ذلــك الــحــادث كــائــن قــاتــم الــل

ّ
وتــول

غامض. 
رقـــــــاء الـــخـــضـــراء 

ّ
ــت عـــيـــونـــه الـــــــز ــالــ وقــــــد ســ

كالفيروز واختلطت باملياه.
ــون 

ّ
ــحــيــطــات والــبــحــار الــل

ُ
وهــكــذا اكــتــســت امل

ذي نعرفها به اليوم.
ّ
ال

)ترجمة عن اإلسبانية: محّمد نجيب بن جميع(

خوسي ساريّا

الفصل األّول
ـــهـــار، الحــــت بــقــايــا 

ّ
مـــع طــلــوع الـــن

خيبٍة.
مان

ّ
تجوب أشباُح الز

كريات
ّ
ثنايا الذ

 ماٍض
ُ

املمتّدة: أطلل
تحرسها ملئكة أمينة،
تحّدد في آخر البستان

َ
ُمحيط

ِة َعْدن.
َّ
َجن

رّبما كانت حّواء صاحبة الخطيئة األصلّية.
ورّبما كان آدم

احة.
ّ
من أكل من التف

 كلهما ُيدرك
ّ
ِق أن

َّ
ومن املَحق

ّبُد
َ
ه ما من ُهَياٍم ُيؤ

ّ
أن

 ليلة.
ّ

رقٌم لكل
 

ــاُب الــعــطــف والـــحـــنـــان جعله  ــيـ قـــد يـــكـــون غـ
يشعر بُمتعة ال متناهية وهو يقرأ رسائل 

في الحّب وعواقبه.
ــداتــهــا أســفــاٌر 

ّ
كــــان َيـــْمـــِلـــُك مــكــتــبــة بـــني مــجــل

تناولت هذا املوضوع منذ الِقدم.
ولم يكن األطّباء يفهمون ذلك. وفي صباح 
ما، لقي حتفه جّراء تجّرعه كمّية هائلة من 

األخطاء املطبعّية.
 

 الــّصــيــت بــني أهــالــي البندقية 
َ
كــانــت ذائــعــة

ظها.
ّ
بسبب جمالها الّرائع وبرودِة تحف

وقــد بلغتها منذ أشهر أنــبــاٌء حــول غــزوات 
الــعــثــمــانــّيــني لــجــزيــرة مــالــطــة. ورّبــمــا كانت 
بذلك  ثانية،  ها ستلتقي يومًا، 

ّ
أن واثقة من 

ــــذي ســافــر لــفــتــح األرض 
ّ
ـــاب ال

ّ
الـــفـــارس الـــش

جيياكومو  د 
ّ
يخل أن  على  فوافقت  املقّدسة 

ها في صــورة أَمــَر الرّسام 
َ
دي كرباتشيو أمل

سفيان طارق

الجارية،  السنة  آذار/ مــارس من  في نهاية 
ــيـــات تـــظـــاهـــرة »صـــفـــاقـــس  ــالـ اخـــتـــتـــمـــت فـــعـ
وسلمت   ،»2016 العربية  الثقافة  عاصمة 
ــى مــــديــــنــــة األقـــــصـــــر املــــصــــريــــة.  ــ ــ املــــشــــعــــل إلـ
بما  الــتــظــاهــرة  هــذه  أن سجل  وقتها  ا 

ّ
ظنن

امللمح  كثيرة وبعض  انتقادات  من  عرفته 
ــوي إلــى األبــد، غير أن اسم 

ُ
اإليجابية قد ط

»صـــفـــاقـــس« عـــــاد مــــن جـــديـــد إلـــــى صـــــدارة 
املــشــهــد الــثــقــافــي الــتــونــســي بــتــتــابــع ظهور 
مجموعة من اإلصـــدارات خــلل األسبوعني 
األخـــيـــريـــن، أي أن هـــذه الــكــتــب الــتــي كــانــت 
منتظرة خــلل أيــام التظاهرة لم يكتب لها 
الظهور إال بعد اختتامها. يلتقي ذلك مع ما 

الحميد  »عبد  فيلم  مع  الجزائر  في  يحدث 
ــر مــن  ــ ــ ــــس« والــــــــذي كـــــان هــــو اآلخـ ــاديـ ــ بــــن بـ
الثقافة  ضمن مشاريع »قسنطينة عاصمة 
العربية 2015« ولكن ها هو ال يرى النور إال 

في منتصف 2017. 
ر 

ّ
حيال ذلك، يمكننا اعتبار أن مسألة التأخ

ربما  بــل  قة بصفاقس وحــدهــا، 
ّ
ليست متعل

بكامل فكرة عواصم الثقافة العربية، ومدى 
جّدية االلتزام ببرامجها. ال بّد أن نذكر أيضًا 
تساؤالت املتابعني )وعدٍد من الفنانني الذين 
برمجوا( عن العديد من الفعاليات التي جرى 
اإلعــلن عنها ولــم تر النور طــوال التظاهرة 
والسينما  التشكيلية  والــفــنــون  املــســرح  فــي 
ــّدة الــزمــنــيــة الــطــويــلــة التي  وغــيــرهــا، رغـــم املــ

كانت أمام املشرفني. 
فهل إن هــؤالء عليهم أن ينتظروا مزيدًا من 
ذ تلك البرامج كما حــدث مع 

ّ
الــوقــت كــي تنف

املنجزات  هــذه  أي معنى ملثل  الكتب؟ ولكن، 
تنفيذها  جــــرى  وإذا  الـــــــدورة؟  انــتــهــاء  بــعــد 
بالفعل ألسنا وقتها إزاء أكثر من »عاصمة 

َّد ما من هيام يُؤب

مع تتالي صدور كتب 
عن »صفاقس عاصمة 

الثقافة العربية 2016« 
بعد اختتامها، يعود 

التساؤل من جديد 
حول برنامج التظاهرة 
ومخرجات »عواصم 

الثقافة«

ما كتبه بطرس المعرّي 
مؤخرًا في »العربي 

الجديد« عن تجربتي 
دفعني إلى التفرغ 

ذات ظهيرة شامية 
حنونة ألرد على ما 
صاغه من اتهامات

ما بعد عاصمة الثقافة العربية إصدارات في صفاقس وفيلم في قسنطينة

ردًا على بطرس المعرّي

شبح مالك ُطِرد من بستان بابل

الكتب الصادرة 
عن »عاصمة الثقافة 
العربية« تغلب عليها 

المحلّية

الرسم هو لوحة 
واحدة تخلق توجهًا 

واحدًا راديكاليًا

ولد خوسي ساريّا في مالقة اإلسبانية 
من  وناقد.  شاعر  وهــو   1960 عــام 
بابل«  »ســجــنــاء  الــشــعــريــة:  أعــمــالــه 
 )1997( الّصحراء«  و«نــداء   ،)1996(
»جــذور   ،)2005( الــهــزائــم«  و«جـــرد 
الماء« )2011(، »لون الذاكرة« )2016(. 
أنطولوجيات  عدة  إنجاز  في  شــارك 
أندلسي  »شعر  بينها:  مــن  شعرية، 
أندلسيّون  شعراء  الحريّة:  كنف  في 
العشرين«  القرن  من  األخير  الربع  في 
عرب  شعراء  العبور:  و«أبناء   ،)2001(

معاصرون بإسبانيا« )2013(.

أندلسّي في الربع األخير

2425
ثقافة

شعر

متابعة

سجال

فعاليات

ثــقــافــيــة« فــي الــعــالــم الــعــربــي؟ بــالــعــودة إلــى 
ــادرة مــــؤخــــرًا، نــقــرأ  ــ ــــصـ مــجــمــوعــة الـــكـــتـــب الـ
عــلــى أغــلــفــتــهــا عــنــاويــن مــثــل »الــتــعــلــيــم في 
جــهــة صــفــاقــس قــبــل االســتــعــمــار الــفــرنــســي« 
ــاقـــس جـــدلـــيـــة املــــاء  ــفـ ــــدي، و«صـ ــــزيـ ـــ عـــلـــي الـ لــ
ـــ يـــوســـف الـــشـــرفـــي، و«قـــــــراءة في  والـــظـــمـــأ« لـ
ــوان عــلــي غــــراب الــصــفــاقــســي« لــــ سهيرة  ــ ديـ
لـ  الــفــارســي روائــيــًا«  شــبــشــوب، و«مصطفى 
مصطفى الكيلني، و«أنطولوجيا السرد في 
البحري ومحد  بن  املجيد  لـ عبد  صفاقس« 
ــة الــنــقــائــش الــعــربــيــة بمعالم  دّمــــق، و«مـــدّونـ
فـــوزي محفوظ ولطفي  لـــ  مدينة صــفــاقــس« 

عبد الجواد.
ال نحتاج إلــى تــأويــلت بعيدة كــي نــرى أن 
ية 

ّ
هذه القائمة من العناوين ذات نزعة محل

مــبــالــغ فــيــهــا، ال تــتــمــاشــى مـــع الــتــوّجــهــات 
عــربــي، وتهدف  ُبــعــد  الــعــامــة لتظاهرة ذات 
ــــدن الــتــونــســيــة.  إلــــى إشـــعـــاع ثـــانـــي أكـــبـــر املـ
 بارزًا آخر هو 

ً
ينبغي هنا أن نلحظ عامل

اعــتــمــاد أســمــاء أكــاديــمــيــني فــي تأليف هذه 
الكتب، ومعظمهم من أبناء صفاقس أيضًا.

ما يحدث عن منشورات »صفاقس« أو مع فيلم 
»قسنطينة« يؤّكد أن مشروع عواصم الثقافة 
ــذي يــنــتــقــل مـــن مــديــنــة إلـــى أخـــرى  الــعــربــيــة الــ
ليست  فاملسألة  عميقة،  مراجعة  إلــى  بحاجة 
مجّرد احتفاالت تنتقل من هنا إلى هناك كما 
تنتقل األعــراس من بيت إلى آخــر، إذ إن فكرة 
هذه التظاهرة تقوم على إيجاد فضاء ثقافي 
ثقافية  دينامية  لبنات  ووضــع  جامع،  عربي 

مستمرة. ما أبعدنا عن كل ذلك.

كما تنتقل األعراس من بيت إلى آخر

بيداغوجيا وبابا غنّوج

اإلسالمية«  للحضارة  الشارقة  »متحف  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من   11 حتى 
أعمال  من  مجموعة  وهو  الصين،  في  المسلمين  حياة  من  لحظات  معرض 
تنّوع  على  الضوء  األعمال  تسلّط  ساندرز.  بيتر  البريطاني  الفوتوغرافي  المصّور 
والثقافة  جهة  من  العربي  بالمركز  ذلك  وتأثر  الصين  في  المسلمين  حياة  أنماط 

الصينية من أخرى.

يجرى اليوم االحتفال بمئوية المخرج واألنثروبولوجي الفرنسي الراحل جان روش 
العاصمة، من خالل  الفرنسي« في تونس  الثقافي  »المعهد  - 2004( في   1917(
دقيقة(   90( أسود  أنا،  فيلمه  عرض  إلى  باإلضافة  أبحاثه،  حول  نقاشية  حلقة 

وهو فيلم أخرجه باالشتراك مع عالم االجتماع إدغار موران.

الرابع من الشهر المقبل  البيضاء، يتواصل حتى  الدار  أند آس« في  في »غاليري بي 
التشكيليين  يشارك فيه عدد من  للصويرة، والذي  إثنوغرافية  معرض رسومات 
تازارين  آيت  ويوسف  األطــرش  اهلل  وعبد  طبال  محمد  بينهم:  من  المغاربة 
نقل  من  المغربية  المدينة  حول  االشتغاالت  تعّدد  تظهر  األعمال  )الــصــورة(. 
خصائصها المعمارية إلى محاولة تمثّل تراثها الالمادي والمتخياّلت التي تحّف به.

السابع  العرض  يقّدم  برلتون،  وروبن  كروسالند  جاي  لـ  زاريداش  جوقة  بعرض 
في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  في  الليلة  سهرة  في  العتبة  سلسلة  من 
لتجارب موسيقية  رام اهلل. »العتبة« هي سلسلة عروض موسيقية تمثّل منّصة 
شبابية حيث يجري تقديم أعمال غير منتهية، أو يعاد تقديم أعمال سابقة بطرق 

جديدة.

D

سبهان آدم

لـــم يــكــن لــــدي الـــوقـــت الـــكـــافـــي لـــلـــرد على 
مقالة هنا ومقالة هناك، فعملي املتواصل 
لشهور طويلة في مرسمي بشارع العابد 
ــقــــي، جـــعـــلـــنـــي ال أبــــصــــر ســـوى  الــــدمــــشــ
ــتـــي تــتــطــلــب مــنــي  كـــائـــنـــات لـــوحـــاتـــي الـ
الــتــداعــي بــالــســهــر والــحــمــى إلنــجــازهــا. 
املــعــّري مؤخرًا في  لكن ما كتبه بطرس 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن تــجــربــتــي تحت 
عنوان »سبهان آدم.. ما ُيقال وال ُيكتب« 
إلـــى  دفـــعـــنـــي   )2017 مـــايـــو  أيـــــــار/   11(
التفرغ ذات ظهيرة شامية حنونة ألرد 

على ما صاغه من اتهامات.
يستغرب املعّري ما يكتب عن تجربتي، 
ويــلــمــح إلــــى أن الــصــحــافــيــني والــنــقــاد 
ــاولـــوا تــجــربــتــي ال  ــنـ ــتـــاب الـــذيـــن تـ ــكـ والـ
يقولون الصواب عن أعمالي، غامزًا من 
معارضي  عــن  كتبوا  ممن  العديد  قــنــاة 
ــاذا  مــ أرجـــــــاء األرض. حـــســـنـــًا..  ــل  كــ ــي  فــ
الـــذي وصف  أدونــيــس  للشاعر  سنقول 
تجربتي بأنها »انفجار في أحشاء الفن 
الــعــربــي اإلســـلمـــي«؟ هــل يــرمــي املــعــّري 
والصحافيني  الــصــحــافــة  أرشـــو  بــأنــنــي 
للكتابة عــن لــوحــتــي؟ مـــاذا عــن عشرات 
املجلت األوروبية التي حملت أغلفتها 
صورًا للوحاتي؟ هل رشوتها أيضًا؟ هل 
منعتها من الكتابة؟ هل منعت صحافة 
ــه الــتــي اســتــضــافــت لي  الـــغـــرب وصـــاالتـ
قـــــرابـــــة ســـبـــعـــني مـــعـــرضـــًا فـــــي بـــاريـــس 
ونــــيــــويــــورك وبــــرلــــني وجـــنـــيـــف ولـــنـــدن 
وســــواهــــا، هـــل كــمــمــت أفـــــواه الــصــحــافــة 
 مـــن هــذا 

ً
يـــا ســيــد مـــعـــري؟ عــجــبــُت فــعــل

ــــذي دهــــم األســـتـــاذ بــطــرس  االلـــتـــبـــاس الـ
الذي صّب جام ضغائنه على لوحاتي، 

 إنها لوحة واحدة؟ 
ً
قائل

وهــــنــــا دعـــــونـــــا نــــوضــــح أيــــهــــا األعــــــــزاء 
ــلـــســـيـــد املــــــعــــــّري املـــتـــخـــصـــص  الــــــقــــــراء لـ
الرسم  االجتماعية:  باألنثروبولوجيا 
هــو لــوحــة واحـــدة تخلق توجهًا واحــدًا 
راديـــكـــالـــيـــًا، ربــمــا ال يــتــفــق مـــع اآلخــــر ال 
فــي ظــرفــه الــزمــانــي وال املــكــانــي، يظهر 
أنه عمل واحد لكنه بمناخات وكثافات 

وحشود بشرية متنّوعة. 
سيرتي لم أخفها يا سيد بطرس، وغير 
مـــرة صــرحــت بــهــا للصحافة واإلعــــلم، 
 
ً
فعل أســتــغــرب  ليس فضيحة،  واســمــي 

كـــل هـــذا الــتــحــشــيــد ضـــدي فــيــمــا ال أجــد 
وقــتــًا حتى ألتــحــدث مــع نفسي؟ عزائي 
الفن قصة جميلة خاصة  اتخذت  أنني 

املعّري  أال يعرف األستاذ  عن تجربتي، 
الفنان يــطــّور فــي كــل لحظة مهاراته  أن 
وتقنياته؟ بعد سبعني معرضًا، يعرف 
كــثــيــر مـــن املـــقـــربـــني مــنــي أنـــنـــي أتــهــرب 
يوميًا من الصحافة والصحافيني، لكن 
عملي بما يستدعيه من ظروف يتطلب 
مــنــي الــكــثــيــر مــن الــعــنــايــة بــطــقــس أميل 

إليه، مع أن البرجزة قاتلة لإلبداع.
لو شئت استعمال نفس منطق املعّري 
فـــي »مــــا يــقــال وال يــكــتــب« ألشــــرت إلــى 
ــرلــــني، عـــلـــى اســتــنــســاخ  انـــكـــبـــابـــه فــــي بــ

وبــرهــان  التيناوي  أبــو صبحي  أعــمــال 
ــال تــســتــقــي مــن  ــمــ ــلـــي، وهـــــي أعــ كـــركـــوتـ
ــارة الــشــامــيــة، كــمــا هو  ــحــ املـــــــوروث والــ
حـــــال أعــــمــــال الـــلـــبـــنـــانـــي رفــــيــــق شــــرف، 
وهــذا أسلوب خاص بكل من التيناوي 
لكنني  إليه  أميل  وكركوتلي وشــرف ال 

أحترمه. 
س االستشراقي 

َ
النف وشتان بينه وبني 

الــســيــاحــي الــــذي يــســتــدعــيــه املـــعـــّري عن 
أعمال هؤالء، محاواًل استحضار الزمن 
الـــعـــثـــمـــانـــي فــــي أعـــمـــالـــه الــــتــــي تــســتــنــد 
إلـــى تصعيد الــلــوغــو ونــقــل خــبــرات في 
االتصاالت البصرية إلى مساحة لوحة 
الــغــرافــيــك والــــكــــوالج لتصدير  قــوامــهــا 
شخصيات مثل عبلة وعنترة وكراكوز 
ــونـــي، أســلــوب  ــرتـ ــواظ بـــأســـلـــوب كـ ــيــ وعــ
يــمــزج تــقــنــيــات الــحــاســوب بــاألكــريــلــيــك 

وج!
ّ
والبابا غن

)فنان تشكيلي سوري / دمشق(

بـــي، فيها بـــذخ شــديــد لــم أســتــعــن فيها 
بكلية  وال  بمؤسسة  ال  أحــد،  بمساعدة 
وال بصحافة، بل بدأت من تحت الصفر 
بــعــيــدًا عــن بــيــداغــوجــيــا الــتــربــيــة الفنية 
التي لم تغرني يومًا ولم أمتثل أو أنصع 
لــقــوالــبــهــا املــتــجــمــدة والــنــاقــمــة عــلــى كل 
سر  هــي  عذوبتها  برية  وموهبة  فطرة 
حدسها التشكيلي، ال مساطر ومقاييس 
األكــاديــمــيــات الــتــي صـــادرت بـــراءة الفن 
 
ً
ــــى، مــدمــرة وصــراحــتــه وحــوشــيــتــه األولـ

في طريقها كل من لم يركع لقمصانها 
الجاهزة! أجل اقتحمت املدينة بشهادة 
هــاربــًا كحصان  كــنــُت  لكنني  إعـــداديـــة، 
بـــــري ومـــــا زلـــــت مــــن إصـــطـــبـــل املــــــدارس 
ملن  تركتها  التي  واملعاهد  والجامعات 

ال يستطيعون العيش والرسم بدونها.
انتقاء لوحة  ملــاذا يصر املعّري على  ثم 
مــن بــني مــئــات الــلــوحــات الــتــي رسمتها 
ليصدرها للقارئ على أنها مثال ساطع 

من أعمال آدم الجديدة

سبهان آدم  الشاعر

من مدينة صفاقس العتيقة )زاهر كمون(

االثنين 29  مايو/ أيار  2017 م  3 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1001  السنة الثالثة
Monday 29 May 2017
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