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افتتح معرضها في قاعة العدواني

لغة األشياء

األناناس ال ينمو في الصحراء!
| باسمة العنزي |

«ص �م��ت اآلخ� ��ر ،أح �ي��ان��ا أش ��د رع �ب��ا م��ن ن�ط�ق��ه بحقيقة ال ن��ود
سماعها .الصمت على هذا النحو ،يفتح باب احتماالت مرعبة قد
تتجاوز ما نخشاه»*.
***
ف��ي رواي ��ة (س��اق ال�ب��ام�ب��و) لسعود السنعوسي ب��وح متواصل
للحقائق التي ال نميل لتصديقها عن أنفسنا ومجتمعنا.باإلضافة
لطرح جدي ألزمة الهوية عبر قصة البطل النصف كويتي النصف
ف�ل�ب�ي�ن��ي ،ه��وزي��ه أو ع�ي�س��ى ل��م ي�ك��ن س ��وى ح�ل�ق��ة وص ��ل م��رك��زي��ة
ألشخاص عانوا أزم��ة هويتهم الخاصة بشكل أو بآخر ،فغسان
وميرال و ميندوزا واملرحوم راشد ليسوا سوى شخصيات غلف
حياتها االختالف بطبقة عازلة حاجبا عنهم السعادة والسالم في
عالم يغص باملفارقات.
« أمام ثالثة خيارات كنت .اما أن أكره نفسي ملا جلبته لعائلتي،
أو أن أكره عائلتي ملا فعلته بي ،أو أن أكرههم فأكرهني ألنني واحد
منهم»*.
عيسى ابن الثامنة عشرة الذي غادر الفلبني لبالد أبيه لم يصدم
من الرفض بقدر صدمته من االختالف الشاسع بني بيئتني .كل
محاولته التكيف ب��اءت بالفشل ،وك��أن ط��اق��ة النفور القوية تملك
القدرة على اقصاء شاب لم يحلم بأكثر من وطن صغير وعائلة
طيبة.
الرواية مليئة بالتفاصيل املذهلة جغرافيا وتاريخيا خصوصا
ف��ي ال �ج��زء األول ح�ي��ث ال�ف�ل�ب��ني ،وم��دع�م��ة بالكثير م��ن امل��الح�ظ��ات
الثاقبة التي ال تصدر سوى من اآلخر في الجزء الكويتي من العمل.
«شيء معقد ما فهمته في بالد أبي .كل طبقة اجتماعية تبحث
عن طبقة أدنى تمتطيها ،وان اضطرت لخلقها ،تعلو فوق أكتافها،
تحتقرها وتتخفف بواسطتها م��ن الضغط ال��ذي تسببه الطبقة
األعلى فوق أكتافها هي األخرى»*.
عيسى الطاروف لم ينجح في اندماجه املفترض في مجتمع أصر
على رفضه عبر العمة والجدة والجارة ورجل الشارع ،كما لم ينجح
هو بزيه العربي في الذوبان في مجتمع والدته الذي قسى على طفل
يتيم لم تمنحه الحياة أكثر من تذكرة حظ واحدة.
ال �ع �م��ل م �ش��وق وال� �س ��رد ف �ي��ه ب��إي �ق��اع م�ن�ت�ظ��م ،خ��ط ال��زم��ن فيه
تصاعدي ،الشخصيات املتعددة نجح الراوي في تطويعها لصالح
ال�ف�ك��رة ال�ع��ام��ة ،ب��رع ال� ��راوي ف��ي ت�ص��وي��ر شخصية ال �ج��دة غنيمة
بعنجهيتها وسطوتها وابنة الخالة ميرال بعقدها النفسية والجد
ميندوزا باضطرابه العاطفي.
ال��رواي��ة تستحق ترجمة للغة الفلبينية ،العنوان لم أج��ده جذابا
وال الغالف ،حجم العمل كان ضخما بأربعمئة صفحة ،تمنيت لو
كان أقل كما تمنيت كقارئة نهاية مختلفة لعيسى الطاروف ،كنت
متوقعة نمو ثمرة األناناس في الصحراء!
« نكبر وتبقى األحالم في سنها صغيرة ...ندركها ...نحققها...
واذ بنا نكبرها بأعوام ...أحالم صغيرة ال تستحق عناء انتظارنا
طيلة تلك السنوات»*.
سعود السنعوسي ك��روائ��ي ش��اب قطع شوطا كبيرا بني عمله
األول والثاني لصالح النضج وتمكنه من أدواته وقدرته على جذب
القارئ لعامله الروائي ،كما يحسب له اختيار حكاية قد تبدو للوهلة
األولى مطروقة إال أن تناوله لها حمل ما هو جديد للساحة الروائية
املحلية ،السر كان في تفاصيل الحكاية وملح الحقيقة وقدرته على
تناول جوانبها بأسلوب مقنع منحاز لقيم االنسانية.
*املقاطع من رواية (ساق البامبو) لسعود السنعوسي عن الدار
العربية للعلوم ناشرون.2012،

عطف الخبر

متاعب املسار
ْ
واتكئت
على أس�ن��ة الضمير أضلع
املسار
ْ
فاقتربت نهايتي
من عزمها ساقطة
ت � � �ح � ��ده � ��ا م� � � ��ن ال� � �ش� � �م � ��ال
والجنوب سطوة املدار
فما استفاق وجهها
إال وك ��ان ��ت ل�ط�م��ة ال �ش��رود
تنتقي مالمح النهار
ْ
فانبجست قناعتي
ت �ح��اول ال �ل �ح��اق ب��ال�ش�ع��ور
والحضور والرسوم
دونما شعار
ها أنذا،
وجدتها متعبة
ت��زي��ح ع��ن أرج �ل �ه��ا م��واط��ن
الفرار
ها أنذا،
أج � � ��ادل األف� � � ��واه ع� ��ن ب�ق�ي��ة
الوداع والرحيل واألسفار
لعل ما أزفه
ي��زي��ل ع��ن م�ه��زل�ت��ي منابت
الشجار
فكيف لي،
وصول ذاك البر وسط غيبة
املثار
وكيف لي،
اجتياز قسوة القفار
وأن لي موانع شقية

| فاضل الزباد |

فرائض يومية
ترتكب الضرار
وك� � �ي � ��ف ل� � ��ي إذا أض � �ع� � ُ�ت
ضالتي،
أحسبها مقبلة
تهرب من قافلة الغبار
فال الذي يتبعها ُيجار
وال الذي يسبقها،
يعلم ما يخطه املسار
ْ
خيبتها
فاختتمت ُ
بزفرة عارمة تثار
* شاعر وكاتب

Fadel_al_subae@hotmail.com
Twitter: @hiwaralfikr

مشروعات جديدة لترميم وتطوير
آثار األقصر الفرعونية
| األقصر «مصر»  -من محمد عبدالجواد |
اعتمد وزير الدولة لشؤون اآلث��ار في مصر الدكتور محمد إبراهيم
م�ح��اور م�ش��روع «م�ص��ري  -اس�ب��ان��ي» ي�ه��دف إلض��اءة وتهوية وتأمني
اآلث��ار الفرعونية في مدينة األقصر ،كما واف��ق على مشروع «مصري �
أميركي» لتطوير  4أماكن أثرية بقيمة  27مليون جنيه.
وق��ال املدير العام ملنطقة اث��ار مصر العليا الدكتور منصور بريك،
إن امل�ش��روع األول يتضمن تنفيذ خطة الض��اءة وتهوية مقابر ملوك
ال�ف��راع�ن��ة ف��ي وادي امل�ل��وك غ��رب األق�ص��ر بجانب تنفيذ خطط جديدة
الضاءة معابد هابو واألقصر والرامسيوم وحتشبسوت ليتم افتتاح
تلك املقابر واملعابد أمام زوارها من سياح العالم طوال اليوم  ،والقضاء
على ظاهرة تكدس السياح داخ��ل املقابر امللكية الفرعونية في أوقات
بعينها وت��وزي�ع�ه��م ل�ل�ق�ي��ام ب��زي��ارت�ه��م ع�ل��ى م ��دار ال �ي��وم ،وذل ��ك بهدف
التخفيف من الزحام الذي يهدد مستقبل تلك املقابر ويضر بنقوشها
وألوانها.
وعن املشروع الثاني قال منصور بريك ل� «الراي» ،إنه يتضمن ترميم
وتطوير معبد اإللهة «موت» زوجة آمون رع التي كانت تصور بجسد
آدمي ورأس لبؤة ،وهو املعبد الواقع جنوب معابد الكرنك واملوصول
بطريق ال�ك�ب��اش ال�ف��رع��ون��ي ،حيث سيتم ترميم معالم املعبد األث��ري��ة
وتقوية نقوشه وألوانه وإضاءته وتقوية أرضياته وجدرانه.

التشكيلية األملانية إيكيل ماتيبا تتحاور مع األلوان تشكيليًا
| كتب المحرر الثقافي |
اف �ت �ت��ح م ��دي ��ر ادارة ال �ف �ن��ون
التشكيلية في املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب محمد
ال �ع �س �ع��وس��ي م �ع ��رض ال �ف �ن��ان��ة
ال �ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة األمل� ��ان � �ي� ��ة اي �ك �ي��ل
ماتيبا ،والذي قدمت فيه رؤاها
ال� �ف� �ن� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي اع� �ت� �م ��دت ف�ي�ه��ا
ع �ل��ى ح �ي��وي��ة األل� � � ��وان ،وال ��رم ��ز
واالحتفاء بالطبيعة في اشكال
تجريدية متنوعة.
وت� � � �ت � � ��واص � � ��ل م � ��ات� � �ي� � �ب � ��ا م ��ع
م�ف��ردات�ه��ا التشكيلية ع�ب��ر لغة
فنية تتحرك في اكثر من اتجاه
ب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى م � ��ا ت �ض �م �ن �ت��ه
ال� � � � ��رؤى م � ��ن ت � ��واف � ��ق ف� �ن ��ي ب��ني
ال �ش �ك ��ل وامل� �ض� �م ��ون وذل� � ��ك ف��ي
سياق حسي جميل.

وب� ��دت ال �ت �ج��رب��ة التشكيلية
ل � � ��دى ال � �ف � �ن� ��ان� ��ة ،م � �ن � �ح� ��ازة ال ��ى
ت� ��داع � �ي� ��ات ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة م �ف �ع �م��ة
بالحيوية وال�ت��دف��ق ال��وج��دان��ي
وع � �ل� ��ى ه � � ��ذا االس � � � � ��اس ج � ��اءت
ل��وح��ات امل �ع��رض م�ت��واص�ل��ة مع
معان انسانية متنوعة.
ك � �م� ��ا ان ال � �ف � �ن� ��ان� ��ة رص� � ��دت
ب��ري �ش �ت �ه��ا ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن االم � ��ور
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ح �ي��اة وذل � ��ك وف��ق
م �ش��اع��ر م �ت��واص �ل��ة م ��ع ال �ش��أن
اإلنساني.
وق � � ��ال � � ��ت األم � � � ��ان � � � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل �ل �م �ج �ل��س ال� ��وط � �ن� ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
وال �ف �ن��ون واآلداب ف��ي حديثها
عن املعرض والفنانة« :لقد بات
معروفا ان من سياسة املجلس
ال� ��وط � �ن� ��ي ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وال � �ف � �ن ��ون
واآلداب ونهجه تعزيز التنمية

ال �ث �ق��اف �ي��ة امل �س �ت��دام��ة ب�ب�ع��دي�ه��ا
االنساني والفني كما يتمثل في
حرصه على استمرار التواصل
م ��ع ف� �ن ��ون ال� �ش� �ع ��وب وت� �ج ��ارب
اآلخر لالطالع والتعرف عليه.
ان امل�م��ارس��ة النشطة لتجربة
ال �ف �ن��ان��ة األمل��ان �ي��ة اي �ك �ي��ل ماتيبا
imkaم��وال �ي��د ال �ع��ام  1946وال�ت��ي
ظهرت في ما يقارب  120معرضا
ف��ي ك��ل م��ن م��دن ف��رن�س��ا وفنلندا
وروس � � � �ي� � � ��ا واالردن وق � �ب� ��رص
وال � �ص� ��ني وال �ن �م �س ��ا ال � ��ى ج��ان��ب
م� �س� �ق ��ط رأس� � �ه � ��ا أمل� ��ان � �ي� ��ا ت ��ؤك ��د
ان �ه��ا اس �ت �ط��اع��ت ان ت�ن�ت��ج نصا
ب� �ص ��ري ��ا خ � ��ارج � ��ا ع � ��ن امل� ��أل� ��وف
يستوقفنا ذل��ك امل��رئ��ي اآلت��ي من
بعيد م�ح��اول��ة اك�ت�ش��اف عواملها
ل��الش�ك��ال واألل� ��وان م��ن التبسيط
واالختزال الى الغموض واالبهام.

ت � �ت � �م � �ح� ��ور ت � �ج� ��رب� ��ة imka
ف� � ��ي اس � �ت � �خ� ��دام � �ه� ��ا ت �ق �ن �ي ��ات
ألك �ث��ر امل� ��واد ت �ح��ررا وان�ط��الق��ا
ب��اس�ت�خ��دام�ه��ا االل � ��وان امل��ائ�ي��ة
وال �ج��واش وت�ق�ن�ي��ات الطباعة
وال� � �ك � ��اج واالخ � � �ش� � ��اب ل�ت�م�ن��ح
مشاهد لوحاتها فضاء مغايرا
ل �ق �ي��م ال �خ �ط��وط امل ��رس ��وم ��ة او
األل � � � � ��وان امل� ��وض� ��وع� ��ة ب � ��ل ه��ي
ح � ��اص � ��ل ع� � �ف � ��وي ورب � � �م� � ��ا ف��ي
الغالب تلقائي.
ض � � � � � � ��رب � � � � � � ��ات ول � � � �ط � � � �ش� � � ��ات
وم �س �ح��ات ،اي �ق��اع��ات م�ت�ع��ددة
وت� � ��أث � � �ي� � ��رات م� �ب� �ت� �ك ��رة مل �ن �ت��ج
ب� �ص ��ري ت �ص �ن��ع ف �ي��ه ال �ف �ن��ان��ة
ع��امل��ا ي� �ت ��راءى ف �ي��ه ف �ي��ض من
االن� � � � � ��وار وال � � �ظ� � ��الل واألل� � � � ��وان
ألح � � � ��الم وت � �خ � �ي� ��الت واوه � � � ��ام
ملشاعر وعالقات انسانية.

افتتاح املعرض
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