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في سبيل اإلحساس األنثوي..  نشرت غادة رسائل غسان لها أما أنسي الحاج فلم يكن في الحسبان
 ،  ) الأ�سطورة  )غ�سان  كنفاين  غ�سان  كان 
الروائي  الفل�سطيني املنا�سل و  ال�ساب  غ�سان 
الذي قتله اأعدائه خ�سية كلماته ، غ�سان الذي 
واجه اأعدائه و مغت�سبي حقوقه �سلبًا عنيداً مل 
يعرف لل�سعف طريق ، �سقط عا�سقًا ذلياًل حلبه 
لها، هي حتديدا دون الن�ساء ، و �سعيًفا اأمامها 

هي فقط دون العامل ، هي فقط
هي غادة ال�سمان كاتبة و اأديبة �سورية ، �سليلة 
الكاتبة  و  القوية  املراأة   ، الربجوازية  العائلة 
ا�ستطاع  التي هام بها غ�سان و ما   ، الن�سوية 

"اأخدها" ، املع�سوقة الأبدية و امللهمة.
الق�سة  تبداأ  املا�سي  القرن  من  ال�ستينات  يف 
الفل�سطينيى  ال�ساب  الروائي  تعرف  عندما 
كانت   ، غادة  هي  �سورية  اأديبة  اإىل  غ�سان 
و   ، دم�سق  جامعة  يف  عابرة  املعرفة  تلك 
بعدها التقيا مرة اأخرى يف القاهرة يف اإحدى 
لها  قال  الليلة  تلك  يف  ،و  ال�ساهرة  احلفالت 
املدينة  تدخل  ريفية  كطفلة  مالِك   ": غ�سان 
توثقت  بينهما  ال�سلة  و  مرة؟" ، ومنذها  اأول 

يف عدة دول عربية
متزوًجا  الفرتة  تلك  يف  كنفاين  غ�سان  كان 
يقال  و   ، لطفلني  اأًبا  كان  و  كندية  فتاة  من 
اكتمال  دون  حال  الذي  ال�سبب  كان  هذا  اأن 
رف�ض  وراء  ال�سبب  اأنها  و  تلك،  الع�سق  ق�سة 
اإىل  بالإ�سافة  كنفاين،  لغ�سان  ال�سمان  غادة 
بني  العالقة  ترف�ض  التي  الدينية  الأعراف 
رجل م�سيحي و امراأة م�سلمة ، و لكن ل ميكن 
و  غ�سان  بني  املتبادلة  احلب  عالقة  اإخفاء 
غادة ، حيث تبادل يف تلك الفرتة عدة ر�سائل 
برائحة  يفوح  عبري  ذات  ر�سائل   ، ورق  على 

كلماتها.
رحيل  على  عاما   35 مرور  من  الرغم  على 
15عاما  ومرور   ، الفاجع  كنفاين  غ�سان 
تظل  اإليها،  ر�سائله  ال�سّمان  غادة  ن�رش  على 
التي  العاطفية  العالقة  وهذه  الر�سائل  هذه 
اهتمامات  وحمط  ت�ساوؤلت  مبعث  جمعتهما 

واجتهادات ووجهات نظر متباينة.
يف  ال�سّمان  بغادة  غ�سان  عالقة  كانت  واإذا 
يف  املعروفة  الأمور  من  ال�ستينيات  نهاية 
ن�رش  فاإن  الأدبية،  الأو�ساط  ويف  بريوت 
يكون  ل  قد  جانبا  ك�سف  قد  اإليها  ر�سائله 
يف  تورطه  وخالل  حياته  يف  معرفته  متاحا 

العالقة معها.
ل  ومعارفه  غ�سان  اأ�سدقاء  اأن  املوؤكد  فمن 
اإليها  ي�سل  اأن  ميكن  التي  الدرجة  يعرفون 

تعلقه بها، ول ما ميكن اأن يقول لها.
ن�رش  قررت  حني  ال�سمان  غادة  كانت  واإذا 
براعتها  كل  ح�سدت  قد  لها  غ�سان  ر�سائل 
لتربير اإقدامها على هذه اخلطوة، بل و ت�سوير 

ن�رشها على اأنه م�ساهمة يف تر�سيخ ’’اإن�سانية 
التزوير  ’’اأقنعة  اإماطة  اأو  ال�سهيد’’  فكرة 
للم�ساعر الب�رشية’’ اأو ر�سم ’’�سورة املنا�سل 
التربيرات  هذه  كل  �سوق  فاأن  الداخل’’،  من 
على  يدلُّ  للكتاب  مقدمتني  يف  و�سياغتها 
اأنها ترد �سلفا ومقدما على جملة اعرتا�سات 
وراء  تتوقعها من  اأو  ت�ست�سعرها،  اتهامات  اأو 

ن�رش هذه الر�سائل.
يظل  التربيرات  هذه  كل  من  الرغم  على  لكن 
الدافع ال�سخ�سي املتعلق بذاتها وغرور الأنثى 
الر�سائل  هذه  ن�رش  تاأثرًيا يف  الأكرث  هو  فيها 
اأ�ستجوب  اأنا  ’’ها  بقولها:  له  اأ�سارت  ما  وهو 
تكاد  وهي  واأ�سبطها  �سدق  حلظة  يف  نف�سي 
به:  ي�ستهان  ل  نرج�سي  عامٍل  على  تت�سرت 
لوطنه  روحه  اأهدى  كهذا  رجٍل  بحب  الفخر 

واأن�سد يل يوما.
ويف �سبيل هذا الإح�سا�ض الأنثوي اأقدمت غادة 
بالفعل  فغ�سان  لها.  غ�سان  ر�سائل  ن�رش  على 
روائيا  لكونه  الفرتة  تلك  يف  اأ�سطورًة  �سّكل 

له  فل�سطينيا وعربيا  و منا�ساًل  واأديبا مميزا 
مكانته، وواحدا من اأهم النا�سطني يف احلياة 
بريوت  يف  وال�سحفية  والإعالمية  ال�سيا�سية 
يف اأوج تاألقها، كما اأن موته الفاجع قد ر�سخ 
ت�ستطيع غادة  فكيف  بريقها،  وزاد  الأ�سطورة 
لتك�سف  الأنثوي  اإح�سا�سها  تقاوم  اأن  ال�سمان 
للعامل كله كيف كان ’’هذا الأ�سطورة’’ يحبها، 
له  تكتب  اأن  وي�ستجديها  عبادة  ويعبدها  بل 

ر�سالة!
اما  ن�رش ر�سائل اأن�سي احلاج اإىل غادة ال�سمان 
وتاأويل بطريقة غرائبية  ي�ستاأهل كل �سجيج 
نعتقد  والقّراء.ل  والكّتاب  ال�سعراء  بع�ض  من 
ر�سائل  انها  من  اأكرث  ُبعداً  حتمل  الر�سائل  اأن 
اأدبية �سخ�سية تنتمي اىل مرحلة غابرة واآفلة 
لل�ساعر  جمهولة  بن�سو�ض  تو�سيفها  وميكن 
الراحل، ل تبتعد عن �سعره ونرثه املعروفني، 
احلاج.  اأن�سي  �سخ�سية  من  جانبًا  وتك�سف 
وكتاباته  حوارته  يف  ال�ساعر  هذا  يتابع  من 
ونقده و�سعره، ومن يعرفه �سخ�سيًا، يجد اأنها 

امتداد ملا يكتب. فهو، واإن كان يبعث الر�سائل 
"كوابي�ض  �ساحبة  اىل  "ال�رشية"  احلميمة 
بع�ض  اأر�سل  نف�سه  الوقت  ففي  بريوت"، 
"م�ساكل" ل  �سبب  وقد  علني،  ب�سكل  الر�سائل 
نريد الدخول يف تفا�سيلها. حتى يف اأ�سعاره، 
الثقافية  والأو�ساط  وتوّله،  حب  اإعالن  هناك 
احلاج  �سخ�سية  تكوين  وتعرف  ذلك،  تعرف 
مرات  "اخلجل"  اعالن  بني  تراوحت  التي 

و"الفجور" مرات اأخرى.
انطالقًا  الر�سائل،  ن�سو�ض  تقييم  اردنا  واإذا 
فنالحظ  وحوراته،  احلاج  اأن�سي  �سخ�سية  من 
غادة  ا�سم  اإزالة  فيمكن  هالمي.  جوهرها  اأن 
باملطلق،  امراأة  يخاطب  كاأنه  ليظهر  ال�سمان 
كلثوم  اأم  تخاطب  مثلما  املراأة،  لأجل  املراأة 
حبيبًا هالميًا �رشمديًا. فاأن�سي املتفجع دومًا 
يخاطب  مبكر،  زمن  يف  والدته  رحيل  على 
غادة كاأنها الإله وهو "معبود املراأة" باأ�سكال 
خمتلفة. يف اأكرث من ن�ض وحوار، تغّنى اأن�سي 
احلاج باأنه اأم�سى حياته بني املراأة واحلرية، 

اأما الكثري من املعرت�سني على ن�رش الر�سائل، 
فجاأة  والغرام(،  الر�سائل  )اأمام  اأنهم  فاأح�سب 
يتغنون  الذين  الأدباء  موقع  من  انتقلوا 
الجتماعيني  الواعظني  موقع  اىل  بالفردية، 

وثقافة العيب.
وغادة التي مل تن�رش اأي �سورة جديدة لها منذ 
�سنوات، تكتفي باإبراز �سورها القدمية كاأنها 
باقية هناك يف الزمن القدمي، حتى يف الأدب 
يف  تكتب  كانت  واإن  متقاعدة،  �سبه  فتبدو 
جريدة ما ويف م�سارها، ميكن توُقع الكثري من 
"اخلفايا" املعلنة التي تثري ف�سول اجلمهور، 
من �سورتها يف منطقة الرو�سة مع املو�سيقار 
بليغ حمدي، اىل ق�ستها مع ال�سحايف نا�رش 

الدين الن�سا�سيبي.
لن�رش  ال�سّمان  غادة  دوافع  نفهم  كنا  واإذا 
الأنثى فيها،  تداعب غرور  التي  الر�سائل  هذه 
فاإننا ل نفهم دوافع هوؤلء املهللني لن�رش هذه 
الراحلني  اأوراق  كل  لك�سف  والداعني  الر�سائل 

واأ�رشارهم باعتبار هذا لونا من الأدب!

بغداد_خاص

فعاليات مهرجان
 النخيلة األول في كربالء

أهب 
وجهي للفوضى

األدباء يحتفي
 بالملحن ضياء الدين

حديث 
الشيخوخة

اأوىل  الن�ساط الثقايف، الفني والإعالمي اختتمت يف كربالء  بعد يومني من 
دورات مهرجان "خان النخيلة" الواقع على بعد 14 كم من كربالء باجتاه 
اللجنة  من  اأع�ساء  ح�سورا  افتتاحه  �سهد  الذي  املهرجان  النجف.   طريق 
اأبناء املدينة  الثقافية الربملانية وعدد غفري من الإعالميني واملثقفني من 
وبقية املدن العراقية اأطلق مببادرة وطنية من قبل نخبة من مثقفي مدينة 

كربالء بهدف اإظهار الوجه الثقايف والتاريخي للمدينة.
 ويعد خان النخيلة من املواقع الثارية يف حمافظة كربالء، اإذ يعود بناوؤه 
اإىل القرن الثامن ع�رش امليالدي، وميثل اخلان حمطة ا�سرتاحة مهمة مهمة 

للزائرين وال�سياح، حيث كان "اخلان" ميثل اآنذاك مبثابة الفندق.

�سدر حديثا عن دار مر�سم باملغرب لل�ساعر نزار كربوط جمموعته ال�سعرية 
بعد  مكتنزة  �سعرية  حلظة  هي  للفو�سى".   وجهي  "اأهب  بعنوان  الرابعة 
"�سقف من فرا�سات". وت�سمن هذا الديوان ق�سائد عديدة،  الثالث  ديوانه 
لكنها متفرعة ك�سجرة اأن�ساب. ففي هذا العمل ا�ستغل ال�ساعر بوعي يحمل 
ثقل الق�سيدة املعا�رشة بكل ما فيها من تلوينات، كما تناول تيمة الوجه 
كعمود فقري ترتكز عليه جل الق�سائد وتلتحم يف ما بينها لتطرح القارئ 
اأمام عمل �سعري جديد.  "اأهب وجهي للفو�سى" عنوان يطرح جمموعة من 
الوجه  من  يجعل  عميق  جمازي  تركيب  على  ويحيلنا  الوجودية  الأ�سئلة 

خمتربا للفو�سى اخلالقة واأداة للتعبري عن �سعرية الوجه الإن�ساين.

والكتاب  ل��الأدب��اء  العام  الحت��اد  يف  الإب��داع��ي  اخلمي�ض  ملتقى  احتفى 
الفنية  جتربته  عن  للحديث  الدين،  �سياء  وامللحن  بالفنان  العراق،  يف 
والغنائية، فيما اأدار اجلل�سة ال�ساعر عدنان الف�سلي. وقدم الف�سلي الفنان 
ملتقى  يحتفي  اأن  والع��ت��زاز  احلب  دواع��ي  "من  بالقول:  الدين،  �سياء 
اخلمي�ض الإبداعي بفنان وملحن مل ي�سهم بتخريب الذائقة الفنية ومل ي�سرتك 
فيما  الت�سعينيات،  بداية  واملرج يف  الهرج  �ساده  الذي  الغنائي  بالبتذال 
دعا الفنان اإىل املن�سة للحديث عن نف�سه". فيما دعا ال�ساعر حمزة احللفي 
الغناء  اإىل  لال�ستماع  التلفزيوين،  للظهور  العودة  اإىل  الدين  �سياء  الفنان 
العراقي الأ�سيل والتخل�ض من هذا الت�سويه الغنائي املوجود يف ال�ساحة. 

"حديث  اأنطوان" العربية للن�رش، كتاب  "ها�سيت  "دار نوفل"/  �سدر عن 
ال�سيخوخة" للكاتب والر�سام والنحات اللبناين عبد احلميد بعلبكي.  هو 
كتاب يندرج يف اإطار الأدب ال�سعبي، وفيه ير�سد بعلبكي، بعني الر�سام 
اللبناين،  اجلنوب  اأقا�سي  من  ا�ستقاها  وطرائف،  حكايات  الدقيقة، 
بعلبكي  احلميد  عبد  الكاتب  املتقدة.   الروح  اأ�سحاب  �سوى  يعرفها  ول 
ر�ّسام ونّحات و�ساعر وكاتب لبناين )1940-2013(. تخّرج من معهد 
العايل  الأكادميي  واأمّت حت�سيله  الفنون اجلميلة يف بريوت عام 1971 
بريوت  يف  اللبنانية  اجلامعة  يف  للتدري�ض  بعدها  ليتفّرغ  باري�ض،  يف 

.)2004 - 1974(

إصداراتاتحادإصداراتاختتام

قراءة في كتاب

 يف غمرة احلرب امل�ستعلة يف �سوريا، تكتب دمية 
الآداب، 2017(،  "اخلائفون" )دار  رواية  ونو�ض 
والعائلية  املجتمعية  البالد  اأجواء  فيها  تنقل 
الذي  املتكلم  ب�سمري  مكتوبة  والرواية  والذاتية. 
ينطق بل�سان الكاتبة نف�سها، والتي ل تتلطى وراء 
و�سخ�سيات  موهومة.  اأو  متخيلة  �سخ�سية  اأية 
الرواية قليلة لأن الكاتبة اأرادت اأن حت�رش ن�سها 

يف اإطار عائلي وذاتي غري مت�سعب. 
الواحد  ذات   – الكاتبة  بوجود  الرواية  تبداأ 
نف�سي  طبيب  عيادة  يف   – ربيعًا  والع�رشين 
ليلى  وبني  بينها  �سداقة  وتن�ساأ  كميل،  ا�سمه 
�سكرتريته، التي ت�سكن يف حي ال�86 العلوي يف 
املزة. وابن رئي�ض فرع من اأفرع املخابرات اأراد 
قن�ض حبيبة الأخ، فرف�ست عر�سه. فخطف الأَخ 
وعّذبه حتى فقد �سوابه. ومعظم مر�سى العيادة 
م�سابون باأمرا�ض نف�سية ت�سبه مر�ض الأخ. ويف 
اأتى  ج�سيم  �ساب  على  الراوية  تتعرف  العيادة 
للمعاجلة هو اأي�سًا، مع اأنه طبيب. وتن�ساأ عالقة 
يومًا  ثالثني  ن�سيم  ُيعتقل  اأن  اإىل  بينهما،  حب 
اأخي الراوية املعار�ض.  بتهمة تعامله مع فوؤاد، 
للراوية  وترك  اأملانيا.  اإىل  الهجرة  بعدها  فقّرر 
�سقته القريبة من حي ع�ض الورور العلوي، الواقع 

يف ال�ساحية ال�سمالية لدم�سق.
مرات  �ست  حتمل  الرواية  يف  ف�سول  اأ�سباه  ثمة 
"اأوراق ن�سيم"  "اأوراق ن�سيم"، ثم تتداخل  عنوان 
يتكرر  العناوين  هذه  ن�سيم"؛ وجمموع  ب�"دفاتر 
اإحدى ع�رشة مرة ت�سبقها 24 �سفحة هي كناية 
اأنها  الرواية  يف  والالفت  تاأطريية.  مقدمة  عن 
مكتوبة ب�سمري املتكلم الأنوي، ولكنها مع ذلك 
�سوت  املعبود،  الأب  �سوت  الأ�سوات:  متعددة 
كميل  �سوت  واحدة،  ليلة  يف  كربت  التي  الأم 
�سوت  الراوية،  يعالج  الذي  النف�سي  املحلل 
الرواية  خالل  من  بخا�سة  يتكلم  الذي  ن�سيم 
اأوراقه  خالل  ومن  كتبها  التي  املكتملة  غري 
ال�سخ�سية التي نب�ستها الراوية. ولكن الأب يحتل 

مركز ال�سدارة يف مو�سيقى احلجرة هذه.
وكالهما  والواقع،  املتخّيل  بني  الرواية  تراوح 
ُيف�سيان اإىل تلك ال�سخ�سية املركزية وهي الأب 
الكاتب الذي يك�سف هويته �سابط احلدود. ولأن 
باأ�سلوب  اأبيها  �سرية  تكتب  اأن  تريد  ل  الراوية 
اأو  م�رشحي  اأ�سلوب  اإىل  جلاأت  فاإنها  تقليدي، 
لقطات  يف  والتخفي،  الظهور  هو  �سينمائي: 

متباينة ولكنها مت�سلة.

اقتباس 

اإننا بحاجة اإىل منطق جديد يطابق نوامي�ض 
احلياة الواقعية، وبه ننجو من الإزدواج 

العجيب يف �سخ�سياتنا اأو عقولنا. 
علي الوردي

كمقهى صغير هو الحب
)1( 

كمقهى �سغري على �سارع 
الغرباء 

هو احلّب... يفتح اأَبوابه 
للجميع.

كمقهى يزيد وينق�ض َوْفق 
املناخ:

اده، اإذا َهَطَل املطر ازداد روَّ
واإذا اعتدل اجلّو َقّلوا وَمّلوا...

اأَنا هاهنا يا غريبة فى 
الركن اأجل�ض

ما لون عينيِك؟ ما اَ�سمك؟ 
كيف

اأناديك حني مترِّين بى، واأَنا 
جال�ض

فى انتظارِك؟
مقهى �سغرٌي هو احلّب. 

اأَطلب كاأ�سْي
نبيذ واأَ�رشب 

نخبى ونخبك. 

اأَحمل
ة. اإنها متطر  قبَّعتني و�سم�سيَّ

الآن.
متطر اأكرث من اأى يوم، ول 

تدخلنَي
اأَقول لنف�سى اأَخريا: لعلَّ التى 

كنت
اأنتظر انتَظرْتني... اأَو انتظرْت 

رجال
اآخَر انتظرتنا ومل تتعرف 

، عليه/ عليَّ
وكانت تقول: اأَنا هاهنا فى 

انتظارَك.
ما لون عينيَك؟ اأَى نبيٍذ 

حتّب؟
وما اَ�سمَك؟ كيف اأناديَك 

حني
متّر اأَمامي

كمقهى �سغري هو احلب
)2(

وطنى جبينك، فا�سمعينى 
ل ترتكينى 

خلف ال�سياج 
كع�سبة برية، 

كيمامة مهجورة 
ل ترتكينى 
قمرا تعي�سا 

كوكبا مت�سول بني الغ�سون 
ل ترتكينى 
حرا بحزنى 

و احب�سينى بيد ت�سّب 
ال�سم�ض 

فوق كوى �سجونى، 
وتعّودى اأن حترقيني، 

اإن كنت ىل 
�سغفا باأحجارى بزيتونى 

ب�سّباكي.. بطينى 
وطنى جبينك، فا�سمعينى 

ل ترتكيني
محمود درويش

ثقافة 

محاسن اإلمارة: لو لم أكن فنانة  تشكيلية لكنت صحفية

بني  الفن  تنرث  اأن  و  م�ساعرها،  جمال  لوحاتها 
اأرجاء جمتمعها لي�سعر بكم ال�سعادة التي بداخلها. 
احل�سارات  بني  ما  بالتوا�سل  تتميز   اأعمالها 

ال�سومرية وال�سالمية واحلديثة يف العراق.
 *حدثينا عن بداياتك مع الر�سم؟ 

-بداياتي بالر�سم منذ �سغري . تقريبا يف املرحلة 
وت�سميم  فن  فيه  �سي  لكل  هاوية  كنت  البتدائية 

واألوان 
*متى ر�سمتي اول لوحة وماكان مو�سوعها ؟ 

-اكيد بال�سغر ر�سمت كثري من الوحات يف خيايل 
لكن اعتقد اول لوحة عملتها على القما�ض وا�سقطت 

افكاري عليها عام 2010 وكانت لوحة جتريد. 
ر�سم  يف   ) املقد�سة  )كربالء  بيئة  �ساهمت  *هل 

مالمح الفنانة بداخلك؟
ببيئتي  كثري  متاأثرة  كنت  اكيد   -

وال�سنا�سيل  الأزقة  وكانت  الكربالئية 
العميق  الوقع  لها  القدمية  والبيوتات 

يف تن�سئة حما�سن الفنانة 
معينة  وطقو�ض  اجواء  لديكي  *هل 

اثناء الر�سم ؟ 
- لي�ض لدي طقو�ض معينة لكن رمبا 
فريوز  �سماعي  عند  بالراحة  اأ�سعر 

وانا ار�سم 
الر�سم  على  �سجعك  الذي  *من 

وقدم لكي الدعم الكرب ؟ 
كان  الكرب  والت�سجيع  -الدعم 

روح  لديه  فهو  زوجي  من 
وميول فنية 

الذين  الفنانون  هم  *من 
تاثرتي بهم ؟

- اكيد انا متاأثرة بكثري من الفنانني الكبار اأولهم 
واي�سا  �سليم،  ،جواد  احمد  �ساحب  الفنان  والدي 
بابلو بيكا�سو ،غو�ستاف مورو لكن ا�سلوبي خمتلف 

فهو اأ�سلوب خا�ض مبحا�سن الإمارة 
*لو مل تكوين فنانة فماذا تتمني ان تكونني ؟

- لو مل اأكن فنانة كنت امتنى ان اكون �سحفية اأو 
م�سممة ازياء وكل هذه الأمور تدور يف حمور الفن 
ملاذا   ) في�سل  )امللك  بعنوان  لك  لوحة  *هناك 
اخرتتي ر�سم امللك في�سل الثاين عن باقي امللوك ؟ 
خالل  من  كثرياً  امللكية  بالفرتة  متعلقة  -لنني 
عنها  اأجدادي  يل  يحكو  كان  وعندما  ال�سور 
باقني  كنا  لو  بلدي  بها  مر  فرتة  اف�سل  وجدتها 

على هذا العهد لتغري واقع حال العراق
الفنان  مل�ساكل  وهل  (؟  حما�سن   ( تر�سم  *ملاذا 
التي  املواقف  اأو  وظروفه 
تكوين  تاأثري يف  بها  مير 
احلال  كما  لوحته، 
مثاًل بالن�سبة لل�ساعر 

؟ 
تر�سم  -حم����ا�سن 
بالأم����ل  لت�����سعر 
اكيد   ، واحلياة 
املواقف  جميع 
ث  ا ح����د لأ ا و
كل  مل���س����ا ا و
الأفراح  وحتى 
ف����ي  ت���وؤث��ر 
خ�������ل  ا د
ن  لف���نا ا

اللوحة  على  اأفكاره  اإ�سقاط  يف  عنهم  وي���ع�رب 
ليج�سد مامر به وتبقى اللوحة تذكره بهذه الحداث 
اجنازها  بعد  ما  لوحة  مزقتي  ان  حدث  *هل 

؟وماكانت تلك اللوحة ؟
حتى  يل  يعنون  فكلهم  لوحة  اي  امزق  مل  ابدا   -  
واإن كانت لي�ست لها قيمة لكن عندي قيمتها كبرية 
للفنان  ت�سجيع  ليوجد  العراق  يف  تقولني  *دائما 
وعملنا �سائع هل ترغبني باكمال م�سوارك خارج 
للفنان  والتقدير  الدعم  خارج  ان  باعتبار  العراق 

اكرب ؟ 
- �سحيح ولكن رغم ذلك انني اأف�سل دائمًا بلدي 
احلبيب على كل الدول ول ارغب باكمال م�سواري 
خارجه ولكن ارجو الهتمام اأكرث بالفن والفنانني 
للدعم  حمتاج  دائما  الفنان  لأن  اأكرث  يبدعوا  لكي 
وتقدير جهودهم لأن من املعروف الفنان ح�سا�ض 
وامتنى  الفني  اإنتاجه  وعلى  �سيء  اأي  عليه  ويوؤثر 
الفنان  اإقامة موؤ�س�سات تدعم  من اجلهات املعنية 

واملثقف فبهم يبنى الإن�سان 
*ماهو الوقت ت�ستغرقيه يف ر�سم لوحة ما ؟

- ممكن ار�سم اللوحة خالل يومني وممكن ار�سمها 
ب�سهرين وممكن �سنة ح�سب احلالة النف�سية للفنان . 
خططك  عن  تطلعينا  ان  لكي  هل  جديدك  *ماهو 

امل�ستقبلية ؟ 
اللذي  الثالث  ال�سخ�سي  معر�سي  هو  اجلديد   -
يحتوي تقريبا على 20 عمل اقمته �سمن مهرجان 
اأهم  من  كان  واللذي  الأول  الثقايف  النخيلة 
الرائعة يف حمافظة  والفنية  الرتاثية  املهرجانات 

كربالء .
)حما�سن  عن  بعد  نعرفه  مل  مالذي   .. اخلتام  *يف 

المارة (؟ 
حياتها  جوانب  بكل  وا�سحة  المارة  حما�سن   -

الفنية وال�سخ�سية حمبة للفن واحلياة و ال�سالم .

 حوار _ صابرين نوري


