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ثقافة
فعاليات معر�ض بريوت العربي الدويل للكتاب يف دورته الـ57

اخلميس  19كانون األول 2013م
املوافق  16صفر 1435هـ

AL-LIWAA Jeudi 19/12/2013

بعد أن اقترب املعرض من نهاية فعالياته تك ّثفت النشاطات خالل هذه األيام األخيرة ،من زيارات طالبية وحركة الفتة لتوقيع االصدارات ،باالضافة الى نشاطات فنية متنوعة،
شجع على زيادة احلركة .وهنا وقائع يوم أمس األربعاء .2013/12/18
خصوص ًا بعد أن استقرت حالة الطقس مما ّ

�إعالن نتائج امل�سابقة ال�شعرية لطالب املدار�س
في اط��ار برنامج النادي الثقافي
العربي لهذا العام ،نظم حفال العالن
نتائج املسابقة الشعرية التي نظمها
ال��ن��ادي ال��ث��ق��اف��ي ال��ع��رب��ي واللجنة
الوطنية اللبنانية لليونسكو لطالب
ال��ص��ف��وف ال��ث��ان��وي��ة ف��ي امل����دارس
املنتسبة الى شبكة اليونسكو شارك
فيها األمينة العامة للجنة الوطنية
لليونسكو زه��ي��دة دروي����ش ،رئيس
النادي الثقافي العربي ف��ادي متيم،
ال��ش��اع��ر م��ح��م��د ع��ل��ي ش��م��س الدين
وق��دم��ت��ه��ا رئ��ي��س��ة اللجنة الثقافية
نرمني اخلنسا في حضور حشد من
الطالب والهيآت االدارية والتعليمية
املشاركة.
واستهلت اخلنسا احلفل بالقول:
أن تكتب شعر ًا يعني أن تغرف من
اللحظات ابهاها ومن املشاعر ارقاها
وم��ن الوجد اصفاه أن تكتب شعر ًا
يعني ان تساكن احل���روف وتنسج
اجل��م��ال م��ن االح��ل�ام ال��ه��ائ��م��ة في
م��دار ال���روح لتحلق معه ال��ى ارقى
فضاءاته.
استهل رئ��ي��س ال��ن��ادي الثقافي
العربي ف��ادي متيم بالقول :هلموا
م��ع�� ًا ل��ن��رح��ب ب��ال��ش��ع��راء الشباب
ف��ي ه��ذا اللقاء املتميز ليتسابقوا
عبره لفتح كوة من نور يهل علينا
ح��ي��اة م��ت��ج��ددة وأم���ن��� ًا .اه ً
��ل�ا بكم
أيها الشباب ب��راع��م تتفتح لتعبق
ً
اه�ل�ا بكم ت��زرع��ون أدمي
ب��ال��ط��ي��ب..

األرض سنابل ال قنابلً ..
اه�لا بكم
حت��ول��ون م��داد أقالمكم إل��ى رحيق
مختوم – ختامه مسك .هذا املساء
سيضيء الشعر مساءات أعمارنا،
وه����ا ن��ح��ن م���دع���وون ل��ن��رش��ف من
الكوثر على ظمأ .والكوثر – باألعزاء
– نهر – كما يقال – ف��ي اجلنة من
خمر حلو املذاق يعب منه العطاش
دومنا ثمالة او ترنح.
وأشارت جبور الى أنه يتفق النقاد
واملهتمون ب��دراس��ة األن���واع األدبية
ع��ل��ى أن ال��ش��ع��ر ه��و أرق����ى الفنون
اإلبداعية التي تتوسل اللغة وأكثرها
صعوب ًة وتطلب ًا .فاملوهبة وإن كانت
شرط ًا أساسي ًا لإلبداع الشعري إال
أنها تبقى غير كافية إن لم ترفدها
ال��ث��ق��اف��ة وإن ل���م ي��س��ع��ف��ه��ا امتالك
ناصية اللغة الستبطان أسرارها
واستخراج ما تكتنزه من جماالت،
معتبرة أن لغة الشعر مغايرة في
جوهرها ،وظيفتها إح��داث الدهشة
وإثارة اإلحساس باجلمال من خالل
الصورة املضيئة واللمح اخلاطف.
ويعتبر الشعر أق��دم األن��واع األدبية
ف��ي ثقافتنا ال��ع��رب��ي��ة وه���و ال يزال
يشكل مكون ًا مهم ًا من مكوناتها على
ال��رغ��م م��ن التشكيك ب���دوره ف��ي زمن
الثورة التكنولوجية وعصر السرعة
الذي يستهلك اإلنسان الالهث وراء
الزمن الهارب.
م����ن ث����م أل���ق���ى ال���ش���اع���ر شمس

قراءات من كتاب «بال كحول»
لعال ال�شامي
وف��ي اط��ار نشاطات ال��دار العربية للعلوم ن��اش��رون ،قدمت عال الشام
قراءات من كتابها "بال كحول" الذ ضم نصوصا أدبية متنوعة رومنسية،
فلسفية ووجدانية ،قدم لها األستاذ أحمد كنعان ورافقها عزفا على البيانو
غسان حاطوم في حضور حشد من األصدقاء واملهتمني.

ال��دي��ن كلمة جلنة التحكيم املؤلفة
من الدكتورة زهيدة دروي��ش جبور
والشعراء محمد علي شمس الدين،
الم���ع احل���ر وال��دك��ت��ور ن��ب��ي��ل أيوب
وأشار فيها الى أن الصورة املتشائمة
اخل��اص��ة بتدهور األص���ول اللغوية
واهتزاز موقع الشعر في املجتمع ما
لبثت أن اجنلت مع قراءته لقصائد
املشاركني.
ووصف نتاجات الفائزين الشعرية:
اجلائزة االولى علي حجازي (ثانوية
الشهيد محمد سعد) – "شريد يريد
وط��ن��ه" قصيدة حداثية ،ذات قافية
ص��ل��ب��ة خ��ص��ب��ة ،اجل���ائ���زة الثانية
بتول دهيني (ثانوية الشهيد محمد
سعد) – "فلسفة ال��روح" فيها متانة
ابداعية وكالسيكية متمكنة وفكرة
فلسفية تأملية وق��وة ف��ي الكلمات.
اجلائزة الثالثة أماني بنوت (ثانوية
الشهيد بالل فحص) – "طفلة الليل"
والقصيدة مناجاة رومانسية عزبة
الليل حيث ال��وح��دة وال��ن��ج��وى من
خالل أسلوب مقطعي غنائي يعتمد
ال��ت��رج��ي��ع .اجل��ائ��زة ال��راب��ع��ة زينب
سويد (ثانوية الكوثر) – "أختارك"
نص جميل نثري بانسياب شعري
وب��ن��اء ،كما ينطوي على مفارقات
بالتركيب اللغوي .اجلائزة اخلامسة
ح��س�ين ق��زي��ح��ة (ث���ان���وي���ة الشهيد
مصطفى شمران) – "الى روح روحي"
قصيدة على الكامل ،متينة السبك،
صحيحة الوزن غير متكلفة القوافي،
سالمة في اللغة ،وج��ودة في النظم
وجمال في االبداع.
وف��ي اخل��ت��ام ،سلم كل من رئيس
النادي الثقافي العربي االستاذ فادي
متيم واألمينة العامة للجنة الوطنية
اللبنانية لليونسكو الدكتورة زهيدة
دروي���ش ج��ب��ور درع حسن الرعاية
ل��ل��م��واه��ب ال��ش��اب��ة مل��م��ث��ل��ي الهيئة
االدارية لثانوية الشهيد بالل فحص
وثانوية الشهيد محمد سعد ،كما وزع
كتيب "براعم على طريق االبداع".

كتاب «جربان خليل جربان:
�أجرا�س الثورة و�أعرا�س احلرية»

من اليمني :شكور ،غامن ،جنيم ،يونس وعيد
نظمت مكتبة أنطوان ن��دوة ح��ول كتاب "جبران خليل جبران:أجراس
الثورة وأع��راس احلرية" للدكتورة رميا جنم بجاني شارك فيها القاضي
غالب غامن ،الدكتور دياب يونس ،الشاعر جورج شكور ،وقدمتها اإلعالمية
ميراي عيد في حضور حشد من املهتمني واملثقفني.
اعتبرت عيد في تقدميها أن الكتاب أقل ما يقال عنه أنه ث��روة أدبية
لفيلسوف وصل وأوصل لبنان الى كل أصقاع العالم بفكره وكتاباته .رميا
تعمقت في شخصيته وغاصت في آرائه وحللت كل كلمة قالها وكل صورة
بريشته كل هذا جتسد في هذا الكتاب الذي نفخت فيه روح جبرانية.
اعتبر غامن أنه ال يجيد الكتابة عن احلر ّية إ ّال األحرار ،وعن جبران خليل
ّ
احلق جميع ّا في أن نكون من ق ّرائه،
جبران إ ّال أنقياء السريرة .قد يعود لنا
أما أن ندخل إلى عامله األفيح ونفتح خزائن صدره وجناور أسرار اجلاذبية
ّ
في لغته التي كان للكثيرين غيره أبلغ منها وأمنت منها وآنق منها في حني
يدي ،جبران خليل
أ ّنها بقيت األقرب إلى مرايا الروح والكتاب الذي بني ّ
جبران  :أجراس الثورة وأع��راس احلرية ،مأدبة حافلة بألوان الفنّ التي
تنادي القارئ ليأتي اليها.
استهلت كلمتها بالقول :أستحضر جبران الساعة ،في شوقه وحنينه،
في ثورته ومترده ،في عنفوانه وكبريائه ،ف جموحه وهدوئه ،استحضره،
ال وفيلسوف ًا ورساما ً وأحمله لبناني ًا عاملي ًا حام ً
فأحمله اليكم ،مجنون ًا عاق ً
ال
كتاب احلرية وسيف الثورة احلقيقية ،..وقد طهر نفسه من أدران السياسة
واخبار السلطة ،ألن االرض كلها وطني وجميع البشر مواطني ،ليهتف بنا
اليوم كما هتف باالمس "لكم لبنانكم ولي لبناني " ،حتى اذا احرقته نار
الثورة ،خاطبك" :أنت أخي وأنا أحبك فلماذا تخاصمني".
وبدوره ،ألقى الشاعر جورج شكور أبيات من قصيدته التي وجهها الى
مؤلفة الكتاب بعنوان "صفق لها يا منبر"

ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية جلمال واكيم ومرييال وي�سباخ
عقدت شركة املطبوعات للتوزيع
ندوة حول كتاب السياسة اخلارجية
التركية " جلمال واكيم وميريال ميراك
ويسباخ شارك فيها الكاتب واالعالمي
سركيس اب��و زي���د ،وال��ك��ات��ب سماح
ادري��س ال��ذي ألقى كلمة سعد محيو
ال��ذي تغيب بداعي امل��رض وأدارتها
نوهيتا ابراهيم في حضور حشد من
املهتمني واملشاركني.
واس���ت���ه���ل���ت اب����راه����ي����م كلمتها
ب���ال���ت���ع���ري���ف ب���ال���ك���ات���ب���ة ويسباخ
االميركية اجلنسية من اصل ارمني
ال���ت���ي اص��ب��ح��ت ن��اش��ط��ة سياسية
ف��ي الثمانينات وعملت ط��وي�لا في
الصحافة حيث ركزت اهتمامها على
العاملني العربي واالسالمي،
كما عرفت بالدكتور واكيم الذي ركز
اهتمامه على الشرق االوس��ط ونشر
اول كتاب له في العام  2010بعنوان
سورية ومفاوضات السالم في الشرق
االوس��ط وه��و ك��ان موضوع اطروحة
الدكتوراة وفيه يعالج اسباب تعثر
املفاوضات السورية – اإلسرائيلية.
اع��ت��ب��ر اب���و زي���د أن "ه���ذا الكتاب
ي����ح����اول ت���ق���دمي حت��ل��ي��ل تاريخي،
استراتيجي وسياسي ف��ي محاولة
مل��س��اع��دة ال��ق��ارئ على ال��ت��وص��ل الى
اج����اب����ة" ،ع��ل��ى س�����ؤال ح��� ّي���ر تركيا
وجيرانها واملهتمني ،مشيرا الى أنه
أكثر ما يلفته كقارئ ومتابع سياسي
في الكتاب هو أسلوبه العلمي الشيق
متخطي ًا العمل التوثيقي اجلاف إلى
اجلمع بني تقنية البحث األكادميي
والشواهد احلية واحلوار مع باحثني
معاصرين في مراكز دراس��ات دولية
ع�����دة ،ب��خ��اص��ة أن احل�����دث م���ا زال
متفاع ً
ال ومستمر ًا بسياقه وتداعياته
��رج��ح�� ًا اك��ت��م��ال��ه ق��ري��ب�� ًا ،ما
ول��ي��س م َّ
يحمل الباحثني مسؤولية إضافية
ّ
للتحوّ ط في استقراء األحداث.
وختم ب��االش��ارة ال��ى أن الكاتبان
أصابا بقولهما "مبعزل عن النتيجة

من اليمني :واكيم ،ويسباخ ،ابراهيم ،ابو زيد وادريس
النهائية ،فإن ما سيبقى كرمز لسعي
املواطنني األتراك لبلورة هوية وطنية
جديدة لن يكون بأي حال من األحوال
"ال��ع��ث��م��ان��ي��ة اجل���دي���دة" أو "االس��ل�ام
املعتدل" ،بل سيكون حديقة غيزي"،
كرمز لفعل اإلرادة الشعبية القادرة
على تغيير مجرى التاريخ ،وإخراج
تركيا م��ن حيرتها ال��ى ال��ت��ع��اون مع
جيرانها من اجل بناء قوة اقليمية من
امم الشرق اآلس��ي��وي يكون لها دور
فاعل في احلضارة االنسانية.
روى محيو ف��ي ب��داي��ة كلمته أنه
حني سؤل نائب رئيس الوزراء التركي
بشير أل��ت��اي متى سنحتفل بالربيع
التركي؟" ،أج��اب :نحن قمنا بـ"ثورة
ه��ادئ��ة" قبل ث���ورات ال��رب��ي��ع العربي
بعقد من الزمن.
واشار محيو الى أن تركيا متر منذ
العام ( 2002بتحوالت تاريخية كبرى،
التزال نتائجها ومحصالتها النهائية
مجهولة ،أو على األق��ل تتسم بعدم
ال��ي��ق�ين ،واحمل���� ّرك ال��رئ��ي��س لها ليس
فقط االقتصاد وال الصراعات الطبقية،
بل "احل��روب الثقافية" التي تتجلى
ف��ي ال���ص���راع ع��ل��ى ال��ه��وي��ة التركية
اجلديدة بني املعسكرين املتصارعني

"األس�لام��ي�ين اجل���دد" أو "العثمانيني
اجلدد" والذين يريدون احملافظة على
الهوية التي أرسى دعائمها مصطفى
كمال أت��ات��ورك في عشرينيات القرن
العشرين.
واع��ت��ب��ر أن أردوغ�������ان وصحبه
ي��خ��ط��ئ��ون إن ه���م اع���ت���ق���دوا أنهم
يستطيعون حل معضلة الهوية عبر
اإلصالحات السياسية واالقتصادية
وحدها ،أو حتى عبر الدميقراطية .إذ
أن بناء الهوية يتطلب إجماع ًا وطني ًا
حولها ال أغلبية برملانية ،ألنها تطال
كل منط العيش والتوازنات النفسية
واحل���ري���ات واحل���ق���وق ف��ي املجتمع
املدني ،ل��ذا وبعد أن جنح متظاهرو
ساحة تقسيم في حمل أردوغان على
التراجع عن بعض مواقفه املتصلبة،
س��ي��ك��ون ع��ل��ي��ه ال��ق��ي��ام ب���إع���ادة نظر
ج��ذري��ة ف��ي ط��ري��ق��ة م��ق��ارب��ت��ه ملسألة
حروب الثقافة والهوية في تركيا.
وخلص في ختام مدخلته للقول:
خامتة الكتاب كانت في الواقع ل ّبه،
ألنها أوج���زت ك��ل الفصول السابقة
ب��امل��وض��وع اجل��وه��ري ال��ذي سيحدد
م��ص��ي��ر ت���رك���ي���ا ودوره��������ا ح���اض���ر ًا
ومستقبال.
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«عمر ال�شريف» أ�علن اعتزال التمثيل نهائيا يف عمر الـ  81عام ًا ب�سبب دماغه
		

تشكيل

�آخر �أفالمه« :روك الق�صبة» الذي عر�ض
يف مهرجان دبي كان فيه �شفاف ًا و�أ�ستاذ ًا

إعتزل عمر الشريف
النجم العاملي أعلن اع��ت��زال��ه العمل
الفني في احل��ادي��ة والثمانني من عمره
والسبب عدم قدرته على احلفظ والتركيز
واحلركة ،نافي ًا وجود مشروع سينمائي
ينفذه م��ع ج��ي��رار داي��ب��اردي��و .املخرجة
املقربة املقيمة في باريس ليلى مراكشي
أبلغتنا منذ أيام في دبي أن عمر بطل آخر
أفالمها« :روك القصبة» (مع نادين لبكي،
وهيام عباس) كان عصبي ًا خالل التمثيل،
وثقيل احلركة عندما صور دوره في طنجة
املغربية ،لكنه فعلي ًا بدا في الفيلم رائع ًا،
وحتى ش��اب�� ًا ،لكنه اآلن ق��ال ال للتمثيل
ويريد أن يرتاح مع ما تبقى له من أيام
حياته .عمر الذي حادثناه مرة واحدة في
حياتنا املهنية على م��دى ساعتني حني
كان يصور فيلمه :األراج���وز ،عام 1989
ف��ي س��ت��ودي��و م��ص��ر ،وأم��ن��ت ل��ن��ا اللقاء
مساعدته الكاتبة واملخرجة إيناس بكر
(قدم معها مسلسل :حنني) قال :إن حياتي
كناية عن حظوظ متقاربة ومتالحقة ،وأنا
أستغلها جميع ًا مبا يتفق مع قناعاتي
وتقديري لألمور عموم ًا.
قراره اآلن ليس مفاجئ ًا ،فالسن له حق،
وم��رض��ه عليه ح��ق ،ووح��دت��ه ال حتتمل،
وذكرياته تستدعي منه الراحة التامة من
دون أي ندم ،وقد كان الفت ًا إجن��ازه عدد ًا
من األفالم التي تؤشر على الواقع الديني
بني أبرز ديانتني يعتبرهما ملكه وله مع ًا،
فهو أكد أنه أسلم ،وهو وابنه سلمان ،فقد
قدم أفالم
 السيد ابراهيم والقرآن (.)2003 موسى والوصايا العشر (.)2007 -حسن ومرقص ( )2008عن رجلي

عمر الشريف
دين (مع عادل إمام).
 القديس بطرس الرسول (.)2005ب��ع��دم��ا ك���ان���ت ال��س��ي��ن��م��ا العربية
وال��ع��امل��ي��ة رك���زت ع��ل��ى وس��ام��ت��ه طوي ًال
ف��ي أع��م��ال عاطفية ب���دء ًا م��ن :ص��راع في
ال��وادي (ع��ام  )54يوم تعرفت عليه فاتن
حمامة وأحبته من أول نظرة ،وقبلت ان
يكون بط ًال أمامها من أول فيلم له ،وبقيا
مع ًا عشرين عام ًا ثم تطلقا ،ول��ه أيض ًا:
«أي��ام��ن��ا احل��ل��وة ،ص���راع ف��ي امل��ي��ن��اء ،ال
أن��ام ،سيدة القصر ،غلطة حبيبي ،لوعة
احلب ،حبي الوحيد ،نهر احلب ،اشاعة
ح��ب ،وكلها في الستينيات التي عرفت
تصويره أجمل وأق���وى أف�لام��ه العاملية
على اإلط��ل�اق :ل��وران��س ال��ع��رب ،دكتور

جيفاكو ،جنكيز خ��ان ،ليلة اجلنراالت،
مايرلينغ ،تشي غيفارا ،السيدة آريس
تذهب إل��ى باريس .ع��اش حياة صاخبة
فيها النساء (لم يتزوج غير الفنانة فاتن
حمامة) اللواتي إرتبط بالعشرات منهن
في عالقات عابرة ،وبعضهن من النجمات
ال��ش��ه��ي��رات ف��ي ع��ال��م السينما العاملية
ومنهن :جولي كريستي ،إنغريد بيرغمان،
وهو يدين للراحل يوسف شاهني بشهرته
وتقدميه له في أول فيلم روائي يلعب فيه
دور البطولة ،وهما كانا مع ًا في مدرسة
واح���دة (كلية فيكتوريا باالسكندرية)
كطالبني من أص��ول لبنانية ،وك��ان عمر
(ميشال دمي��ت��ري شلهوب) ف��ي الثانية
عشرة من عمره عندما صعد إلى خشبة

املسرح في املدرسة ألول مرة ولعب دور ًا.
هو يعترف باحلياة احلافلة والصاخبة
و«امللونة كما يسميها ونتذكر أننا سألناه
عن موضوع عالقاته النسائية فقال :ما
ل��ه��اش الزم���ة نتكلم عليها ال��ي��وم ،وقال
يعني فيها إيه عندما أدعو ممثلة معي في
الفيلم لتناول العشاء مع ًا في أحد املطاعم
الفرنسية بباريس ،بالنسبة لي هذا عادي
ج����د ًا .ل��ي��س س��ه ً
�لا إن��س��ح��اب ف��ن��ان جنم
م��ن احل��ي��اة بعدما قضى ع��م��ر ًا ف��ي عالم
األضواء والسحر والشهرة.
وليس سه ًال على عمر أن ينعزل في
أي مكان فإسمه كان وسيبقى أهم فنان
أعطى األمة العربية من دون مقابل.

حممد حجازي

«ذاكرة العراق»
قهوة العزاوي� ..أعمال ت�شكيلية وغناء وعزف

„ نحيي ذاكرة العراق وال نتطلع الى اخللف واملاضي،
بل الى األمام واملستقبل „ هكذا استهلت الدكتورة سميرة
البياتي ،عضو الهيئة االدارية في املجلس الثقافي للبنان
اجلنوبي ،كلمتها في افتتاح مهرجان ذاكرة العراق بنسخته
الثانية في قصر االونسكوامس االول وقد دعا اليه املجلس
بالتزامن مع الذكرى العاشرة للحرب على العراق وتسمية
بغداد عاصمة للثقافة العربية . 2013
كلنا ل��ل��وط��ن ،االم�ي�ن ال��ع��ام للمجلس الثقافي للبنان
اجلنوبي حبيب صادق ،النائب السابق حسني احلسيني
و فنانني ومثقفني وشخصيات سياسية واجتماعية ،وقفوا
جميعا للنشيدين الوطني اللبناني والوطني العراقي
„موطني موطني ،اجلالل واجلمال والبهاء والسناء „ في
„ شناشيل بغدادية” للفنان التشكيلي عدنان عباس
و”شناشيل البصرة” للفنان صالح مهدي واعمال تشكيلية
للفنانني محمود ش ّبر ،سالم عمر ،فاخر ،رياض نعمة ،ليلى،
عمران القيسي ،عالية الوهاب ،باسل أبو طبيخ و”لوحة

أسماء الله احلسنى” للفنان علي غني في اض��اءة على
جوانب من حياة الشعب العراقي ،ومن بينهم فتاة لوحة
الفنان صالح مهدي وعجوزه وعصاه ورج��ل ميثل كبار
السن في عراق اخلير مع ديكه واحلضور ،كلهم التأموا
الى جلسة في „ قهوة العزاوي „ في زاوية الصالة الشرقية
حيث ستقام فعاليات مهرجان „ ذاك���رة ال��ع��راق „ على
امتداد ثالثة ايام وعلى مرأى من صور ملونة لعبد الوهاب
البياتي ،محمد مهدي اجلواهري ،بدر شاكر السياب ،ناظم
الغزالي ،و اسماء كبار مبدعي العراق الذين سيستمعون
بعني صامتة الى غناء للفنانة العراقية سحر طه والفنان
العراقي همام ابراهيم في حفلة غنائية في اليوم الثاني
وعلى موعد مع عزف منفرد على العود للفنان العراقي سعد
اجلواد القادم من مملكة البحرين للمشاركة في املهرجان.
ه��ذا وق��د منعت اح��وال الطقس الفنانة هناء ص��ادق من
احلضور من االردن القامة عرض االزياء التراثية الذي كان
مقررا حلفل االفتتاح.

د .البياتي تلقي كلمة االفتتاح

إميان أشقر «ساحرة»
دار الرمك

عقيل مشيمش «اخلاسر يبقى وحيد ًا»
مؤسسة الرحاب

رميا جنم «جبران خليل جبران»
مكتبة أنطوان

معر�ض الفنان عبد اهلل مراد
البحث عن املكان داخل احلبكات اللونية

يحاول الفنان " عبدالله م��راد" محاصرة املساحات بألوان باردة
 ،تاركا ل�لازرق مبختلف تدرجاته طبيعة تقود البصر نحو الصفاء
بعد اص��رار فني على اخفاء الفكرة جتريديا .ليمنح املوضوع فكرة
التيه الوجودي الذي يبحث عنه داخل املساحات املوصولة بفراغات
دينامية تتوازن بينها الكتل بشكل درامي يعيدنا من خاللها الى فلسفة
الوجود  ،وفكرة البحث عن املكان داخ��ل احلبكات اللونية املثيرة
بصريا .النه كلما ابتعدنا بصريا نحو الفضاءات املمتدة داخل اللوحة
تاه البصر .محاوال بعد ذلك اعادة ترتيب املسافات ،لينطلق مجددا في
متاهات اللون التجريدي املتقن في اعمال الفنان " عبدالله مراد" التي
يبحث من خاللها عن الوجود احلقيقي او باالحرى عن الوطن املكتمل
االركان ،ألن التقاطع الهندسي يوحي مبخيلة تستفز احلواس لتتجرد
من املاديات وتنطلق مع الضوء املنبعث من اللون االزرق والبرودة
املشتتة داخل لوحات متناقضة جتريدي ًا.
نهج فني جتريدي وعفوي احيانا مع التنظيم امل��دروس لدرجات
االل��وان ،والطول املوجي املميز للون االزرق الغارق باحملاكاة الفنية
الغير واقعية وكأن " عبدالله مراد " يبحث عن واقع في غير واقع هو
موجود فيه .اال انه في كل مرة يعود ادراجه حيث الريشة املتوائمة مع
املسطحات وسماكاتها  ،ومع الضوء وشفافيته ،ومع الزمن وفراغاته،
ومع التشابكات الهندسية التي وضعها ضمن جتريديات بيئية توحي
بفضاءات واقعية وتخيلية ،فاملؤثرات الذاتية لكل لون على انفراد تثير
كوامن البصر ،وتشحنه بقدرات فنيه ينتج عنها مسافات جغرافية
نبحث من خاللها عن وطن جتريدي يحمل فلسفة املدينة الفاضلة،
وتقاطعاتها اجلمالية املختلفة ،واملوحية ايضا بتكوينات فنية تعطي
املوضوع نفس سياق االشكال وال��وح��دات والثيمات الغامضة .اال
انها ايحائية وذات توازنات تعتدل فيها اخلطوط ومتنح االحساس
باجلمال.
يجمع " عبدالله م���راد" بني املستويات السردية ل�لال��وان ،وكأنه
يقص علينا بصريا قصة وطنه التائه بني اوط��ان يسعى اليها .او
ليرسم قصة احلضارات ضمن نظام حركي منسجم مع القوام البنائي،
والصيغة التفاعلية التي تتميز باالحاطة احلسية داخليا وخارجيا،
وكأننا نلمس سماكة اللون والشفافية الضوئية بصريا .مما مينح
معنى التجاور ،والتحاور ،والتكرا ر املتنامي آفاقا جمالية واسعة
 ،بحيث تتالشى األزمنة واالمكنة لتبدو اللوحة ككتلة جتريدية كونية
متخيلة واقعيا بغير واقع طبيعي استمد منه " عبدالله مراد " املقاييس
التراتبية والتنظيمية العقالنية وااللوان العاطفية التي ارتكزت على
االزرق وقواه الصافية.
تتماهى االل���وان وتتالشى اخل��ط��وط لتتخطى االش��ك��ال احلدود
التكوينية امل��س��اع��دة على اظ��ه��ار ال��ف��ك��رة وامل��وض��وع  ،فهو التائه
والباحث عن الذات والوطن ،وهو من يرسم االبعاد من خالل الفراغات
مستخدما التماثل والتوازن باعتدال ،ومبتعدا عن الرتابة الكالسيكية
بحيث يعتمد على تقطيع املشهد .ليستفز احلواس ويدفعها للبحث
عن تفاصيل اخرى بحيث يفصل ويجمع احل��دود ،يحررها ومينحها
قوة االندماج البصري ،والتباين اللوني بحيث تبدو اللوحة شديدة
االيحاء رغم ضبابة االل��وان الداكنة احيانا  ،كما حتتل التشكيالت
التجريدية مساحة اكبر مع احملافظة على توازنات الضوء والظل،
والتعتيم والتفتيح ،واالتساع والتضييق فالعناصر الفنية املسيطرة
على البصر جتعل احلواس شديدة املالحظة ،وكأن النقاط االساسية
لكل شكل هي نقاط جذب تستقيم عندها بعض اخلطوط .رغم ان اسلوبه
التجريدي يجعلك تشعر بالعفوية ،امنا تسيطر ريشة " عبدالله مراد"
على اخلطوط املتشابكة واملتقطعة فيمنحها جتريد ًا مرن ًا يقترب من
الكالسيكية التجريدية ويالمس التجريدية املعاصرة  ،والتي ال تخلو
من قاعدة ذهبية او من هندسة تتباين في فراغاتها العتمة والضوء،
فيشعر املتلقي باالشراق البصري والفني املريح للنفس.
يستغل " عبدالله م��راد" مساحة الفراغات لتنشط االل���وان بذلك،
فيشعر الرائي باحلركة داخل فضاءات فراغية نشطة ( )active space
تزيد من تأثيرات اللوحة اجلمالية فنيا ،فالتقاطع املرن في اكثر من
لوحة تتساوى فيه نقاط اجل��ذب وال��ق��وة ،فتظهر اخلطوط اللونية
الرأسية واالفقية واملائلة واملنحنية ،وكأنها تشكلت ضمن عشوائيات
تتضافر فيها االمن��اط الهندسية املتكررة ذات االيقاعات السريعة
والبطيئة  ،والتي تضفي على االبعاد قيمة جمالية ،وعلى اخلطوط

من املعرض
والوحدات ملسة تنظيمية متنحها رونقا جذابا كااليقاعات الطبيعية
داخل ابعاد اللون التجريدي.
تلتقط ريشة " عبدالله مراد" التفاصيل الفنية من االشكال الواقعية
قبل جتريدها من املشاهد احلياتية التي تستنطق الرموز ،وتتركها
كمشهديات طبيعية متتد عبر مساحات تتقاطع فيها االلوان ومتتزج.
لتشكل وحدات بصرية لها حضورها احلسي النابض وجدانيا باالفكار
املتخيلة ،واملنعزلة جغرافيا عن التداخالت والتشابكات اللونية التي
ينسجها " عبدالله م��راد" بتنافر وتضاد وح���رارة ،وب���رودة ليهيمن
على االج��زاء املنفصلة وبخاصة العناصر البانورامية ذات الدالالت
واملفارقات املعنوية مع احلفاظ على اسلوب موضوعي يتجاوز من
خالله " عبدالله مراد " املألوف حيث تظهر التفاصيل التشكيلية كمشهد
من لقطات جغرافية تكوينية ذات فلسفة مشبعة بالشاعرية واملوسيقى
اللونية املتحررة من الزمان واملكان  ،والذات الباحثة بذاتية مطلقة عن
االنا و الوجود التكويني احملافظ على احلركة الفنية ،المناط تتالحم
بصريا وتنفصل تشكيليا لتصبح اللوحة صورة بنيوية واعية فنيا،
ومليئة بفلسفة حضارات انسانية حتمل مفهوم اجلمال التجريدي.
أعمال الفنان عبد الله م��راد ( )Abdullah Muradفي غاليري
(.)Art on 56th
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