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لقاء
تنشر «العربي الجديد»،
هنا ،الجزء الثالث من
لقائها مع التشكيلية
السورية سيمون فتّال
( ،)1942التي تستعيد
طفولتها الدمشقية
أمام الشاعر والمترجم
التونسي خالد النجار ،الذي
التقاها في بيتها الواقع
ببلدة إيركي في إقليم
بروتاني الفرنسي

باريس ـ خالد النجار

ّ
في ايــركــي ،القرية البحرية التي تتكئ
عـلــى مـنـحــدر صـخــري وف ــي خلفيتها
غــابــات الـصـنــوبــر ،جلست م ـ ّـرة أخــرى
ُ
ّ
أصـغــي إلــى الفنانة سيمون فــتــال تـعــود بــالــذاكــرة
إلــى دمشق الخمسينيات؛ تــروي ـ في ت ـ ُ
ـوار ٍد حـ ّـر ـ
َ
طفولتها وشبابها .ليالي رمضان دمشق؛
صــور َ
حدائق ِفلل بيروت الخمسينيات املشتعلة بزهور
ّ
الجهنمية؛ الحياة القاسية في مدرسة الراهبات...
دمـشــق ،تلك املــديـنــة األسـطــوريــة الـتــي تتغلغل في
أحالمها وتمتزج ـ بال وعيها ـ َ
كملمح من هويتها،
ه ــا ه ــي تـسـتـعـيــدهــا اآلن ون ـح ــن ف ــي ه ــذا املـقـهــى
الصغير فــي مــركــز ال ـقــريــة .فــي مـكــان بعيد آالف
الكيلومترات عن دمشق.
ّ
سيمون فتال:
«أعود لذكرياتي في تلك السنوات البعيدة من
آخر األربعينيات ّ
وأول الخمسينيات .تتراءى
أمامي َ
صور دمشقُ ،وتتتالى
ً
هبوب نسائم املساء؛
غائمة كالحلم :دمشق
ِ
ريـ ــاح ال ـص ـيــف امل ـفــاج ـئــة ف ــي ال ـخــام ـســة بعد
ال ـظ ـهــر ،ك ـمــا ل ــو أن ه ـبــوبــا يـهـجــم ف ـج ــأة من
الصحراء؛ أصوات الباعة في الشوارع يندهون
على الـخـضــار وعـلــى الـثـمــار الدمشقية ،مثل

ّ
مذكرات طفلة من آخر األربعينات
سيمون فتّال
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مالقاة الربيع في الغـوطة
ُ

القشرة؛ االستيقاظ بعد إغفاءة
الجوز املنزوع ّ ُ
الظهيرة ـ التي كنا نجبر عليها ـ وأكل الجوز
وشــرب عصير الليمون ال ـبــارد؛ الـتـجــوال في
ش ــارع أب ــو رمــانــة ل ــدى هـبــوط الـلـيــل وتـنــاول
ُ
الص ِّبير (التني الشوكي) .كان الباعة يضعون
ّ
ّ
ُّ
الصبير في صناديق خشبية صغيرة مزينة
بزهور اصطناعية وفوانيس تشتعل وقطع
ثلج ،يرتدون بأيديهم قفازات سوداء؛ يزيلون
ّ
للمتجولني .لم تكن ّأمي
قشر التني الشوكي
هي التي تصحبنا؛ كانت ترسلنا مع مريم،
ّ
ّ
الصبير إلى أن تسقط
املربية التي كانت تأكل
مريضة.
دمـ ـش ــق هـ ــي ص ـ ـعـ ــودي إل ـ ــى ج ـب ــل ق ــاس ـي ــون
ّ
وتـطــلـعــي إل ّــى املــديـنــة ،إلــى ذاك ا ُملـشـهــد الــذي
كثيرًا ما غناه الشعراء .دمشق املحاطة على
الــدائــر بــاأل ًشـجــار املـثـمــرة .كــانــت الـغــوطــة ما
ت ــزال قــائـمــة فــي ذل ــك ال ــوق ــت .ول ـكــن حـتــى في
ذل ــك الــوقــت ك ــان يـصــدمـنــي وأن ــا أت ـج ـ ّـول في
ُ
منظر املـصــانــع .منها مصنع
حــاء الغوطة
أنـ ُ
ُ
ّ
َ
«الخماسية» للنسيج ،ويسمى «الخماسية»
ألن ملكيته تعود لخمس عائالت تشتغل مع
أب ــي ،وكــذلــك مصنع اإلسـمـنــت ـ ـ ف ـمــاذا نقول
اليوم؟
ّ
دمشق هي نسائم الصباح ،الحرارة الجافة؛
ّ
أي مكان
أج ــل ،ذاك املـنــاخ ال ــذي ال نـجــده فــي ُ
آخ ــر فــي الـعــالــم .دمـشــق هــي ال ـخــروج ملــاقــاة
الربيع فــي الـغــوطــة .كــان هــذا طقسًا يمارسه
ّ
كــل الــدمـشـقـ ّـيــن ،إذ ي ـغــادرون بيوتهم لرؤية
ال ــزه ــور واألشـ ـج ــار امل ـث ـم ــرة .وث ـ ّـم ــة لـحـظــات
ُ
أخرى عشتها في وحدتي.
ً
ُّ
دمـشــق هــي لـيــالـ ُّـي رم ـضــان .أتــذكــرنــي طفلة؛
ّ
كـنــت أظ ــل فـ َـي الــشــرفــة أت ـ ّـأم ــل صـمــت املــديـنــة
الشامل ساعة اإلفطار ،لدرجةٍ من املمكن معها
سماع صوت ارتطام إبرة فوق األرض .الناس
في بيوتهم والشوارع مقفرة؛ كانت تلك إحدى
لحظات
اللحظات القوية والثرية في حياتي،
ّ
العزلة االختيارية والصمت الشامل الذي يلف
املدينة ساعة الغروب :نقيض مدن الضجيج

ّ
ضفة بردى
على

والنحاتة السورية سيمون
ال يبدو الكالم كافيًا الحتواء حنين التشكيلية
ّ
الدمشقي وسنواتها األولى فيه .فإضافة إلى
فتّال إلى مسقط رأسها
ّ
حديثها إلى «العربي الجديد» عن
تلك المرحلة من عمرها ،تقول
بلغة
الفنانة أيضًا هــذا الحنين
ٍ
ّ
أُخرى ،هي لغة الرسم .حيث مثلت
وعــدد من معالمها،
دمشق،
ٌ
معرض لها
موضوعًا ألكثر من
ٍ
فــي السنوات القليلة الماضية،
ومنها ذلــك ال ــذي أقامته في
بــاريــس ،الــعــام الماضي ،بعنوان
ّ
«ضفة بردى» (الصورة).
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َ
طريقنا الطويل
نحب
ال نمشي لو لم نكن
ّ

بالكاد أ ُعل َ
ّمك الغناء س ّرًا

سحابة
محمد ْ

ستأتي،
ـص مــا
ـ
خ
ـ
ـ
ش
ـاداة
ـ
ـ
ن
ـ
ـ
م
ـي
ـ
ف
ـب
ـ
ـ
ـ
غ
أر
ـا
ح ـي ـن ـمـ
ٍ
صدفة،
ْ
ولكن يمنعني حيائي.
ستكون هنا دون أن أناديك
َ
عواء القطيع
بينما تعوي ذئاب الهجران
عند القبر.
ْ
س ـت ــأت ــيّ ،أيـ ـه ــا ال ــوج ــه ال ـج ـم ـيــلَ ،وه ـم ــا
ُم ّ
رصعًا بالحياة،
ّ
في كل ينابيع الشتاء النقية؛
ستأتيّ :
غريب هذا الذي أشعر به
برد
أي ٍ
ٍ
بني ذراعي العالم؟
■■■

ً
ـت عــاريــة مــن األحـ ــامّ ،عندما
عـنــدمــا كـنـ ِ
لــم يكن لــديـ ِـك مــا تشربينه فــي ال ـ ِّـرق .آهǃ
ّ ُ َّ
ومفككة،
كــانــت الـصـحــراء شاسعة ِج ــدًا
ـن
ـ
ن
أ
مثل
مثل حـيــا ٍة لــم يكن لها معنى،
ٍ
ال ينتهي.
ّ
أنت تلمسينني،
ثم ها
ُِ ُ
َ َ
وها أنا أبعث:
َّ
ك ـن ـ ُـت ُم ـعــل ـقــا ف ــي الـ ـه ــواء ،ب ــن صـفـحــات
ّ
الغالف الجوي.

ّ
ُ ُ
ـت َم ــن عــرفـنــي خــال
ك ـنــت أع ــرف أنـ ـ ِـك أن ـ ِ
حادث ّ
الصليب ذاك
ُ ًّ
كنت ِظل،
حني ُ
َ ّ
روح ظل
قبل أن أكون
بـعــدمــا كـنـ ُـت عـصـفــورًا ،فــي ال ـهــواء الــذي
ّ
علقه ّ
الص ّيادون؛
العصفور
واختفى
ُ
بـ ـع ــدم ــا ك ـ ـنـ ـ ُـت غـ ـصـ ـن ــا سـ ـي ــرت ــاح عـلـيــه
العصفور؛
ُ
واختفى الغصن
ً
ُ
ب ـع ــدم ــا كـ ـن ـ ُـت شـ ـج ــرة س ـي ـن ـب ـعــث مـنـهــا
ُ
الغصن؛
ُ
واختفت الشجرة
َ ُّ
شيء في التباطؤ،
شرع كل
بعدما
ٍ
ّ
ُ
املوت.
إل
ماذا ّ
يهم ِك في حقيقةِ أو ال حقيقةِ ِق ّصتنا
وأنت تشعرين بمعناها
اآلن
ِ

بطاقة

شاعر ومترجم جزائري من مواليد
وهران عام  .1952اشتغل ّ
مدرسًا ثم
ًّ
ّ
مختصًا بالشأن
صحافيًا مستقل
َ َ
األدب ـ ــي ،وه ــو مـتـقــاعـ ٌـد حــالـيــا نــشــر
العديد من املجموعات الشعرية؛ من
بـيـنـهــا« :أغــانــي الـعــاشــق الــوهــرانــي»
()Les chants de l'amant oranais
و«ت ـكــريــم ال ـهــائــم» (Hommage à
 .)l'errantنقل إلــى الفرنسية عــددًا
ُ ّ
ـاب ج ــزائ ــري ــن،
م ـُـن ال ـ ــرواي ـ ـ ُـات ل ــك ــت ـ ٍ
ـدد
وت ــرج ــم ب ـعــض نـصــوصــه إل ــى عـ ٍ
من اللغات.
ـت تسمعني أصواتها وإيقاعها
اآلن وأنـ ِ
في الحياة؟
* حايك :لحاف تقليدي جزائري ترتديه النساء
في بعض مناطق البالد عند الخروج من البيت.
■■■

البريء
ّأي ـه ــا ال ـ ّـن ـ ُ
ـاس الـ ُـب ـس ـطــاء املنقسمون ǃيا
ّ
ّ
هار أو يا جماعات الليل
جماعات الن
ُ
يا أورفيوس امل ِّ
تعدد:
َ
استدرت أو َغ َذ ْذ َت َّ
السيرَ
َ
ْ
ق َد ُر َك هو الجحيم دومًا
َّ
َ
ْ
ّ
اإلنسانية
ما دمت ال تمتلك قوة النهر

َ
َوال ضربة البرق.
ْ
أ َجل
َ
نمشي اليوم والبارحة
ال ُ ّ
ّ
نحبّ طريقنا الطويل
لو كنا ال
ال نمشي لو ُكنا ال نشعر بوجع ّ
الرحيل.
ّ
ْ َ
تستد ْر نحويǃ
ّأيها املشاء اذه ْب ǃال
ِ
ّ
ُ
ً
أقول همسًا.
قد ال تفهم شيئًا ِمما
َ
في الحشد ُ
ُّ
ُ
التخيل
أنشر أزرق
كنت
بينما َ
ْ
جناحي قطرس بودلير
أنت ،مثل
َ
ُّ
كنت تصرخ في املكان وتمد ذراعيك.
ُ
ما قلته ،اآلن هو بعيد ِج ّدًا،
ٌ
ُ
األمطار األولى.
ِق ْسط ِمن آمالنا جرفته
الثورة تمضي باندفاعها
ُ
ُ
أهرب منه.
الشيء الذي
وأنا ال أدري ما
َ
وجودك؟
وتقول لي ما الجدوى إذًا من
ْ َ
َ
العابر
األفضل
آهǃ
أنا أهوى َ ْ
ّ
ُ
َ
الحف ِر في الليل ع َبثًا
ولست مع
ُ
األلقاب وال مع املال:
لست مع
ّ
ُ ّ
َ
إنني ِبالكاد أعلمك الغناء،
ِس ّرًا،
في مدرسة ال تبدو كذلك.
ُ
ُ
ُّ
املمكن،
ويمتد حقل
وأصمت،
ِ
أو أركض كاملجنون
حام ًال املاء للعدالة ّ
البينة وللعقل.
ِ
(ترجمة عن الفرنسية :راضية تومي)

ستقولين لها
ستقولني لها
َ
غاد َر...
ً
ّ
بعد أن عاش حياة طويلة ِجدًا،
ً
حياة بسيطة وعبثية
َّ
كالسفر الذي نقبع فيه منتظرين.
ّ
ال ـي ــوم .لـقــد ظ ــل ال ــوص ــول إل ــى دم ـشــق ســاعــة
الغروب من اللحظات ذات السحر الغامض...
ُ
دمشق طقوس رمضان ،إذ تذهب مريم لشراء
ّ
الخبز من الفرن .أتذكر الحلويات الرمضانية؛
ش ــراء مــابــس األط ـف ــال امل ـلـ ّـونــة ال ـجــديــدة في
األيام التي تسبق العيد؛ القصص الدمشقية
التي ترويها أم كامل في الــراديــو« .أم كامل»
ّ
ٌ
ه ــي ف ــي الـحـقـيـقــة رج ـ ــل ي ـت ـكــلــم بـلـهـجــة أهــل
دمـشــق الـقــديـمــة ،قـبــل أن تـتـ ّ
ـريــف املــديـنــة« .أم
كامل» تروي تاريخ املدينة االجتماعي ،تروي
نوادرها وأمثالها وتقاليدها .وإذا ما ّ
صدقنا
ٌ
«أم كامل»ّ ،
أنواع من الحلوى الدمشقية
فثمة
ّ
على أعــداد ليالي رمـضــان؛ لكل ليلة حلواها
املختلفة.
ُ
ّ
تـمــلـكـنــي فــي تـلــك الـفـتــرة الـشـغــف بالسينما
وبالكتب الـتــي كنت أخـتــار ّهــا حسب ميولي
الـشـخـصـيــة وبـ ــدون ّ
أي تــدخــل خ ــارج ــي .كما
ّ
ت ـمــل ـك ـنــي ال ـش ـغ ــف ب ــالـ ـع ــزل ــة؛ ك ـن ــت م ـن ـف ــردة
مــع نـفـســي بــاس ـت ـمــرار ،رغ ــم وج ــود املـ ّ
ـربـيــات
وال ـطـ ّـبــاخــة ووال ـ ـ ّ
ـدي ال ـلــذيــن كــانــا يتركانني
ً
لحالي ،هادئة في غرفتي لساعات طويلة.
هكذا انسابت الحياة هــادئـ ًـة فــي دمـشــق .ثــمّ،

كانت بيروت بالنسبة
لي هي الزهور التي تلقاك
كل مكان
في ّ
التطريز فن الدقة؛
كلّ طاقة العالم تم ّر
من ُثقب اإلبرة

ً ُ
فـ ـُج ــأة ،ان ــت ــزع ــت بــوح ـش ـيــة م ــن ح ـيــاتــي هــذه
وأرسـ ـل ــت إل ــى م ــدرس ــة ف ــي ب ـي ــروت .ووج ــدت
نفسي في زنزانة بــاردة ال يحميها شــيء من
ّ
الخارج سوى ستارة بيضاء مهتزة ال تمنع
ّ
تسرب البرد .وكــان علينا ،نحن التالميذ ،أن
نقف فــي صـفـ ّـوف منتظمة ملتزمني الصمت
َ
ّ
الداخليني في
كامل الوقت .كنا بعض الطلبة

هذه املدرسةُ .ج ُّلنا قـ ٌ
ـادم من البلدان العربية:
من سورية واألردن والـعــراق ،وبعض البنات
ّ
من طرابلس في لبنانّ .أما بقية الطلب ،فقد
ك ــان ــوا خ ــارج ـ ّـي ــن ،ك ــان أغـلـبـهــم م ــن ب ـي ــروت،
فكانوا بالتالي يتناولون الغداء في املدرسة،
ْ
ولكن يعودون في املساء الى ّبيوتهم .لم تكن
ّ
ّ
ه ـنــاك تــدفـئــة فــي امل ــدرس ــة .كــنــا نـسـتـحــم مــرة
واحـ ــدة فــي األس ـب ــوع وف ــي بـقـيــة األيـ ــام ننقل
املــاء الساخن في وعــاء صغير لالغتسال في
الغرفة.
ّ
كــنــا نـتـحـ ّـدث الـفــرنـسـيــة بـشـكـ ٍـل رئ ـي ـسـ ّـي .كــان
ّ
الطلب يسخرون من لكنتي الدمشقية .إضافة
َ
ّ
إلــى كــل ذلــك العناء ،كنت أشعر بالبرد كامل
ُ
الــوقــت ،ولــم أعــد أع ــرف أيــن أن ــا .لـقــد انــتــزعــت
مــن مـنــزلــي وأصــدقــائــي وطــاول ـ ًتــي ونــافــذتــي
ّ
وشرفتي ومن الفيراندا .وإضافة إلى كل هذا،
ّ
ّ
لــم نـكــن نـتـمــتــع بنفس املـعــامـلــة الـتــي يتمتع
بها التالميذ الـخــارجـ ّـيــون .فــي الــواقــع ،كانت
هناك صيغتان وقانونان عشوائيان ملعاملة
ّ
الداخليني واآلخــريــن .كانت القسوة
التالمذة
ّ
ُ
والظلم اللذان ينظمان حياتنا ال يطاقان.
ذات يوم ،وجدت نفسي ّ
مرة أخرى في البيت،

ّ
في سريري .فقد أصبت باليرقان ،وملا دخلت
في حالة إغماء ،أرسلوا في طلب والدتي من
دمـشــق .وه ـكــذا ،عـنــدمــا أفـقــت ،وج ــدت نفسي
فـ ــي سـ ــريـ ــري .ق ـض ـي ــت ش ـه ــري ــن فـ ــي ال ـب ـي ــت.
ً
ك ــان امل ــرض طــويــا جـ ـ ّـدًا .كــانــوا ُيطعمونني
ّ
ّ
الجيدة :مربى املشمش في الصباح،
األشياء
وشريحة لحم مع سلطة شمندر في الظهيرة.
ح ـتــى وال ـ ــدي الـ ــذي ل ــم ي ـكــن أب ـ ـدًا يـصـعــد إلــى
الـطــابــق الـ ُـعـ ْـلـ ّ
ـوي ،جــاء لــزيــارتــي فــي ســريــري.
بـعــد شـهــريــن أخـبــرتـنــي وال ــدت ــي أن الطبيب
يعتقد على األرج ــح أن هــذا املــرض نــاتـ ٌـج عن
الحزن .وسألتني ّأمي :هل تريدين العودة إلى
امل ـنــزل وم ـغ ــادرة املــدرســة فــي ب ـيــروت؟ لسوء
الحظ ُ
قلت ال .وهكذا رجعت إلى تلك املدرسة
ُ
وذاك الـسـجــن .واص ـلــت دراس ـتــي هـنــاك حتى
ّ
ال ـب ـكــالــوريــا .ال ـغــريــب أن ه ــذا امل ــرض ظ ــل في
ذاكرتي ّ
ٌ
غريب
يجسد صورة السعادة الكاملة.
ّ
ُ
أمر الذاكرة كيف تحور األشياء!
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

امتد ستين عامًا
لخط
إيتيل عدنان استعادة في قرطبة
ٍّ
ّ

بين نه ٍر وجبل

يضيء المعرض ،المقام
حاليًا في قرطبة ،مالمح
تجربة الفنانة السورية
اللبنانية التي رحلت
عدد
العام الماضي ،و َت ُّ
مساراتها بين الرسم
والطباعة والنسيج
مدريد ـ العربي الجديد

عمل لـ إيتيل عدنان ،زيت على قماش 30.5x35 ،سم( 2014 ،من المعرض)

شعر

ء ليلي
ِغنا ٌ
ستأتيّ ،أيها الوجه الجميل،
في ينابيع الشتاء الساخنة؛
ُ ِّ
في قطرات املطر األولى ،تلك التي تشتت
انتباه ّ
السهران،
ً
ً
املـطــر َاملنهمر بـبــطء يعيد ،قـطــرة قـطــرة،
الحكاية الخرافية ذاتها؛
ستأتي فــي الغصن املــائــل الــذي يخدش
ٍّ
بحنو؛
الباب
فــي ّ ِغ ـنــاء الـعـصـفــور ال ــذي يطلب امل ــأوى
فيدق زجـ َ
ـاج النافذة  -آه ّأيها العصفور
الرقيق
َ
أنت لم تجرح قلبًا ولم تكسر ساقًاǃ

سيمون فتّال

في عام ّ ،1961قدمت إيتيل عدنان ّأول مجموعة
ّ
الكتيبيات املعروفة بـ ــ« ،»Leporellosعلى
من
ّ
ّ
شكل أكــورديــون ،واملستمدة من تقليد اتبعه
ال ـف ـن ــان ــون ال ـي ــاب ــان ـي ــون إلنـ ـت ــاج م ـط ـبــوعــات
م ـطــويــة ف ــي ال ـق ــرن ال ـثــامــن ع ـشــر ،وك ــان ــت قد
ض ـ ّـم ـن ـت ـه ــا ب ـ ًم ـج ـم ــوع ــة ق ـص ــائ ــد ون ـص ــوص
ّ
ّ
الحقًا
نثرية ،مشبهة أسلوبها الــذي طــورتــه ّ
بالقول« :كأنني أكتب نهرًا» .النهر الذي تدفق
فــي أعـمــال عــدنــان ( 1925ـ ـ  ،)2021سيجاوره
ف ــي م ــا بـعــد جـبــل تــامــال ـبــايــس ،املـنـظــر ال ــذي
كانت تشاهده من منزلها خالل االفترة التي
عاشتها فــي سوساليتو بكاليفورنيا خالل
ّ
الـثـمــانـيـنـيــات ،حـيــث ظــلــت تستحضر هذين
العنصرين بأشكال ال حصر لها.
ّ
«خلف خط األفق» عنوان معرض إيتيل عدنان
الــذي افتتح فــي تشرين الثاني /نوفمبر من

ستقولني لها
َ
ت َرك على املقعد
الـ ـج ــواه ــر الـ ـت ــي ك ـ ــان س ـي ـض ـع ـهــا ح ــول
رقبتك،
ُ ِ
َ
ُوك ـت ـب ــه داخ ـ ـ ــل ُع ـل ــب ال ـ ّـس ـف ــر م ــن الـ ــورق
امل ّ
قوى.
ستقولني لها
ّ
تـخــلــى عــن الـقـصـيــدة ال ـتــي ك ــان يكتبها
ل ـ ِـك ،عـنــدمــا وص ــل إل ــى املـقـطــع ال ــذي كــان
ُ
جهز عليه؛
سي ِ
ٌ
أوراق متناثرة على الطاولة،
تغرق في وعاء من املاء
وأخرى ٌ
كأنها أطواف خفيفة
تتشبث بـهــا كـلـمـ ٌ
ّ
ـات غــريـقــة قد
مــا زال ــت
فارقتها الحياة.
■■■

إيقاعات
نت ظ ًال ُيهديه الج ُّن إلى األمكنةُ .
ُك ُ
كنت
ِ
ِ
ـرك عـنــد م ـخــرج ك ـهــوف الـتـيـنـيــري
أن ـت ـظـ ِ
ًّ
الـ ـحـ ـم ــراء .ك ـن ـ ُـت ظ ـ ــا مـنـعـشــا وح ــارس ــا
وعاشقًاُ .
أنقلك إلى حايك* السراب
كنت
ِ

سحابة في بورتريه لـ أنس عوض (العربي الجديد)
محمد ْ

فعاليات

ال ـعــام املــاضــي فــي «مــركــز اإلبـ ــداع األنــدلـســي
امل ـعــاصــر» بـمــديـنــة قــرطـبــة ،وي ـتــواصــل حتى
نهاية الشهر ال ـجــاري .املـعــرض ال ــذي انطلق
ّ ّ
يضم ستينًا من
قبل رحيل الفنانة بثالثة أيام
أعمالها ،معظمها من العقدين األخيرين.
ليست هــذه االسـتـعــادة الــوحـيــدة للفنانة ،إذ
تقام حاليًا ّ
عدة معارض في «غاليري لولون
للفنون املعاصرة» بنيويورك ،وفي فرع «مركز
بومبيدو» بمدينة ميتز الفرنسية؛ معارض
ّ
تـضــيء تـجــربــة اسـتـمـ ّـرت حــوالــي ســتــة عقود
ّ
وظـفــت خاللها عــدنــان وســائــط مختلفة بما
فيها الــرســم والتصوير والطباعة والفيديو
والخزف والنسيج.
ال ـ ـصـ ــدفـ ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ـ ــادت الـ ـفـ ـن ــان ــة الـ ـس ــوري ــة
اللبنانية إلــى الفن حرفت مسار حياتها من
مـ ّ
ـدرس ــة لـلـفـلـسـفــة ف ــي «جــام ـعــة كــالـيـفــورنـيــا
الــدومـيـنـيـكــانـيــة» ب ــن نـهــايــة الخمسينيات
ومطلع السبعينيات ،حيث رسمت أشكالها
الهندسية التجريدية األولى والتي تعكس في
ظاهرها مناظر طبيعية اعتادت على رؤيتها،
ّ
لكنها كانت تــؤكــد دائـمــا أنها ترسم عواملها
الــداخـلـيــة .تـبــرز عناصر مــن الثقافة العربية

يتزامن المعرض مع
معارض أخرى تقام في
نيويورك وباريس

ّ
تمسكت بها عدنان على نحوها الخاص في
كتاباتها وأعمالها الفنية ،من دون ضجيج
وش ـعــارات .أم ـ ٌـر عـ ّـبــرت عنه فــي مـقــال بعنوان
«أن تـكـتــب بـلـغــة أج ـن ـب ـيــة» ،ح ــن اسـتــرجـعــت
كـيــف ك ــان ُيـنـظــر إل ــى الـعــربـيــة بــوصـفـهــا لغة
ّ
ّ
«متخلفة» في املدارس الفرنسية التي تعلمت
ّ
فيها بـلـبـنــان ،وك ــان الـتـحــدث بـهــا يستوجب
العقاب ،حتى اصطدمت بفظائع االستعمار
الـفــرنـســي ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،وأن ــه ل ــم يـعــد ممكنًا
الكتابة بلغة تمارس صراعًا ّ
ضدها.
ثمة حضور أكبر لذاكرتها وتراثها في ُ العديد
من أعمالهاّ ،
خاصة املنسوجات ّ التي خ ّصص
ٌ
لها ركــن في املـعــرض ،والتي نفذت العشرات
ّ
متخصص عمل
منها يدويًا من خــال فريق ّ
م ـع ـهــا ل ـس ـن ــوات .وي ـظ ـهــر ت ــأث ــره ــا بـصـنــاعـ ًـة
الـسـ ّـجــاد فــي ال ـشــرق ،واإلي ــران ــي منه خـ ّ
ـاصــة،
وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــروف ـ ـيـ ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـت ــي
اس ـت ـخــدم ـت ـهــا ف ــي مـ ـط ـ ّ
ـوي ــات عـ ــدة تـضـ ّـمـنــت
ّ
قـصــائــد لـبــدر شــاكــر الـســيــاب وأن ـســي الـحــاج
وعبد الوهاب البياتي وآخرين.
ٌ
احتفاء بخزفياتها التي
في املـعــرض ،أيضًا،
ّ
ش ــك ـل ــت وس ـي ـط ــا م ـه ـ ّـم ــا ف ــي رح ـل ـت ـه ــا ،حـيــث
ـات من السيراميك ،التي تدور
أنجزت جــداريـ ٍ
ف ــي مــوضــوع ـهــا ح ــول الـطـبـيـعــة ،ل ـت ـطـ ّـور من
خـ ــال ت ـق ـنـ ّـيــات ـهــا املـ ـتـ ـع ـ ّـددة مـعـجـمــا بـصــريــا
ّ
خـ ّ
ـاص ــا ب ـهــا ش ــكــل ل ـهــا م ـســاحــة ال مـتـنــاهـيــة
مـ ــن ح ــرك ــة الـ ـخـ ـط ــوط واإلي ـ ـق ـ ــاع ـ ــات ،ضـمــن
ّ
بحثها حول العالقة بني الجسد املتشكل من
تـضــاريــس الطبيعة واإلن ـس ــان وب ــن الهوية
العابرة لألمكنة والثقافات.
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ّ
القطان الثقافي برام اهلل ،عند الثامنة من مساء اليوم ،حفًال
يحتضن مركز
قدم مجموعة من األغاني ،وفرقة زنوبيا التي تقترح
يجمع بشار مراد الذي ي ُ ّ
عرضًا إلكترونيًا يدمج موسيقى اإللكترو بتراث بالد الشام الموسيقي ،والمغنية نور
حادة.
تؤدي عرضًا تمزج فيه ألحانًا شرقية بإيقاعات
التي
ّ
ّ

غد الجمعة ،تتواصل سلسلة عروض مسرحية حبيبي ،والتي انطلقت
حتى يوم ٍ
ّ
ضد
ست مدن جزائرية .يتناول العمل موضوع العنف
السبت الماضي وشملت
ّ
المرأة ،وهو من تأليف وإخراج سيلفيا باريروس ،وإنتاج «تعاونية مسرح السنجاب»
في مدينة برج منايل و«مسرح أبسارا» السويسري وفرقة «تيراب آرت» التونسية
للعالج بواسطة الفن ،ويخرج نسخته الجزائرية عمر فطموش (الصورة).
يتواصل في فضاء « »B7L9بتونس العاصمة ،حتى الثالث عشر من الشهر المقبل،
متعددة الوسائط تستشرف مستقبل
يضم أعماًال
معرض بعنوان هنا وبعد،
ّ
ّ
فلسطين؛ من بينها ثالثة أفالم لـ الريسا صنصور« :الهجرة الى الفضاء» (،)2009
األمة» ( ،)2012و«في المستقبل ،أكلوا من أرقى أصناف الخزف» ()2016
و«مبنى ّ

تستضيف «ساقية عبد المنعم الصاوي» في القاهرة ،عند السابعة من مساء
قدم فيه ،على مدار
اليوم ،المنشد المصري علي الهلباوي ( )1977في حفل ي ُ ّ
ً
مجموعة من األغنيات التراثية؛ مثل :قل للمليحة ،والبنت قالت ألبوها،
ساع َتين،
الخاصة مثل :مرسال لحبيبتي ،أنا المصري أنا المجنون.
إلى جانب أغانيه
ّ

