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بعد التحوالت التي طرأت على األجناس األدبية... كيف سنقرأ مستقبل الشعر؟

دور  عزوف  ب�سبب  عربيا  ال�سعرية  الكتب  تالقيه  الذي  الإهمال 
الن�رش عن دعمها من جهة، وعدم توزيعها جيدا من جهة ثانية، 
الذي  الوقت  ففي  حرج..  و�سع  يف  وكتابته  ال�سعر  من  جعل 
دعم  يف  �سلطتهم  والنا�رشون  الثقافية  املوؤ�س�سات  فيه  متار�س 
على  حتى  املبيعات  لرتفاع  يوؤدي  ما  بها،  والحتفاء  الرواية 
م�ستوى اأعمال روائية لي�ست ذات اأهمية اأو قيمة فنية، تدير هذه 
ومعروفة.   مهمة  لأ�سماء  كانت  واإن  لل�سعر-  وجهها  املوؤ�س�سات 
والنقد  ال�رشد  يف  واإدخالها  ال�سعر  م�سطلحات  ا�ستعمال  اأن  كما 
والأجنا�س الأدبية الأخرى مل ي�سعف ال�سعر ومل ينقذه بجمهور بداأ 
ينفرط من بني اأ�سابعه. وت�ساوؤلنا اليوم: بعد التحولت التي طراأت 
على الأجنا�س الأدبية عموما، وت�سيد الأنواع ال�رشدية، ف�سال عن 
اإهمال النا�رشين والقراء معا لل�سعر.. كيف �سنقراأ م�ستقبل ال�سعر؟ 
وهو  عبا�س  ح�سني  يرف�س  م�ستقبال؟  عليه  �سيكون  الذي  وما 
من  واحد  يوم  يف  بال�سعر  الحتفاء   ، بال�سعر  جدا  مهتم  مثقف 
ال�سنة، قائال: اإن ال�سعر اأعي�سُه كل يوٍم، كما ع�ستُه اآنفا؛ بكل هيبته 
وهذيانه، ووقاره وجنوحه، وراحته ون�سبه،.مبينا اأن ال�سعُر نف�سُه 
ل ُيعرُف؛ كل تعريٍف لل�سعر ل يعدو كونُه تعريفا للتعريف. وهو 
اأكرُب من اأن يقع فري�سة ال�سوؤال: ما م�ستقبلُه؟ ال�سعُر مل ي�ستطع اأحٌد 
�سبط تعريٍف لُه، بل كادت بع�ُس ال�رشوحات تقاربُه ابتعادا لي�س 
ي�ست�سف  ذاته،  مبداد  قائٌم  جمايل  عامٌل  ذاته،  حد  يف  ال�سعُر،  اإل. 
�سورُه من ُدواة املخيلة املتيقظة. لكن ما يوؤ�سُف لُه؛ ظهوُر كثرٍي 
للذائقة اجلمالية،  افتقاُدهم  ال�سعر ومدعيه؛ مرد هذا  من متقويل 
�سهٌل  اأنُه  فيما  ال�سيقة،  ذواتهم  حدود  داخل  ثقافتهم  وانح�سار 
واإبداعيُة  الكتابة،  وهُج  هو  يفتقدونُه  فما  يظنون،  كما  قيادتُه 
ب�سوٍر  ال�سطوُر  فت�سج  الكلماُت،  تتداخُل  حيُث  ال�سعري  القول 
القارئ،  الذي يجعُل �سورتُه غري �سل�سٍة مبراآة  الإبهام  غارقٍة يف 
ل�سرت�سال  الرواية  اإىل  عنُه  فيعزُف  وال�سطحية،  باملبا�رشة  اأو 
ال�رشد فيها تبعا لتطور وت�ساعد الأحداث، التي �سار لها �سدى 
بالنتاجات الأدبية التي نال بع�ُس كتابها حظا وافرا من ال�سهرة، 
بل هناك من �سلك اجتاه الكتابة الروائية متنحيا عن ال�سعر. غري 
حول  اأما  �ساعرا.  يظل  اأن  اإل  ي�ستطيُع  ل  احلق  ال�ساعُر  اأقوُل:  اأين 
عزوف النا�رش عن ن�رش ال�سعر، فيبني ح�سني اأن هذه م�ساألٌة ن�سبيٌة؛ 
اإذ لطاملا كان ال�سعُر الإبداعي غريبا مغرتبا؛ لأنُه كتابٌة م�ستقبليٌة 
اأُمٌة  اأننا  الآن، ينتظُر قارئا قادما.  فيما يوؤكد علي عدنان، على 
املرافُق  الأوُل  التدريُب  فهو  احلكايات،  �سماع  تهوى  تزاُل  ما 
النوم �سنوات الطفولة، ثم درج املعظُم على قراءتها  اإىل  للذهاب 
اأُمُة �سعٍر، ثم اأ�سبحت لحقا  اأننا  للت�سلية ل اأكرث، على الرغم من 
اأُمة م�ساهدٍة بعد اإلقاء »القنبلة التلفزيونية« عليها. لذا، فالقراءُة 
يف عمومها بالن�سبة اإليها ل ت�ستهويها، واإن �سارت ميالة حديثا 
على  للرتكيز  النا�رشين  من  كثريا  دفع  ما  )هذا  الروايات  لقراءة 
ن�رشها لأنها تفي�ُس ربحا(، ذلك لأنها ت�رشُد حكاية بلغٍة عاديٍة 
ل تاأمل ول خميلة فيها، وهي اأُمٌة لي�س لها وقٌت لهذا وتلك. لكن، 
وعلى الرغم من هذا، فاإن لل�سعر الإبداعي قراءُه، واإن بن�سبٍة اأقل، 
املبدع  ال�ساعر  قول  حد  على  القبيلة،  بلغة  لالرتقاء  ي�سعى  لأنُه 
اأُوكتافيو باث.  من جانبه، يرف�س قي�رش عطية مقولة: اإن ال�سعر 
اإىل اأفول وزوال، بل يرى على العك�س متاما اإن ال�سعر يف األف خري. 
اأدبيات النرث ق�سة ورواية  اأقوى من  اأن �سحة ال�سعر  موؤكدا على 
ومقالة. يرجع ال�سبب يف ذلك جلوهر ال�سعر نف�سه، فلل�سعر اأولوية 
اأداة تعبري.  اللغة  التي ت�ستعمل  الفنون الأخرى  وجودية على كل 

ال�سعر مغروز يف جبلة الكائن الب�رشي، اإن مل ينطق به، يختنق. اإنه 
التعبري البكر الأ�سيل عما يجول يف مملكة الداخل من غناء وبكاء، 
من ده�سة ورع�سة، من بوح حزين ومن لهفة حنني وغريها مما 
يف عاطفة الإن�سان. يطلع ال�سعر دون اأن يعكر �سفوه تدخل اأ�سئلة 
العقل، فهو نتاج بكر.. وباملقابل فاإن الرواية والق�سة واملقالة ل 
جتاري ال�سعر، فلكل نوع ترتيب وحتليل، فيها يتداخل الجتماعي 
الإن�سانية  العلوم  ملنطق  تخ�سع  وكلها  والنف�سي  وال�سيا�سي 
واأ�سولها واأحكامها. اأما ال�سعر فيكتب من الكيان مبا�رشة، وكاأن 
العقل يف عملية الإبداع يقف حار�سا واإذا تدخل فباحلد الأدنى.  
ال�سعر  م�ستقبل  اأن  مو�سحا   ، حكمت  �سعيد  يوؤكده  نف�سه  الأمر 
»اأقلية  هناك  دامت  ما  دائما  مزدهرا  كان  كما  مزدهرا،  �سيكون 
الدوام، وعلى  الفذة على  به ومب�ساغله  �سغوفة وجمنونة  هائلة« 
بغرابتهم  مكان  كل  يف  الأزل  منذ  موجودون  وهم  الع�سور،  مر 
وفرادتهم وندرتهم الهائلة، وكذلك مبخيلتهم الفذة التي ل تعرف 
اإل  تغرف  ول  والك�سل،  البالدة  اإىل  والركون  واجلمود  ال�ستكانة 

اإىل  اإل  ترنو  الأ�سئلة، وعيونها ل  من املجهول وامل�ستحيل وقلق 
امل�ستقبل، ول تهب اإل الفتنة واجلمال والألق للحياة. م�سيفا اأنه 
لأن  وبهاء،  وازدهارا  ا�رشاقا  ازداد  ال�سعر  قراء  عدد  نق�س  كلما 
اأولئك القراء »الأقلية« هم وحدهم، اأولئك الذين تو�سلوا اإىل معرفة 
اإىل  ال�سبيل  اأن  الغام�سة، وعرفوا  واأ�سئلته  الوجود  عمق وكينونة 
امل�ستقبل ل مير اإل عرب خال�سة الكلمات وال�سكوك التي تبثها من 
لها.  مثيل  ل  وجراأة  ب�سجاعة  تطرحها  التي  الأ�سئلة  عرب  حولها 
يهم  ل  عنه  الكرثة  وعزوف  لل�سعر  النا�رشين  اإهمال  اأن   ، ويرى 
اأن  ي�ستطيع  ما  ق�سيدة  يف  اجلمال  من  رفيعا  خيطا  لأن  كثريا. 
ي�سيء عاملا باأكمله. وبالطبع �سيبقى ال�سعر ذلك الطفل املنزوي 
الذي ل يتكلم اإل نادرا، لكنه ي�سع دائما واأبدا. و�سيبقى اأي�سا �سيف 
حتى  احلياة  عليه  و�ستحافظ  والفاتن،  والعجيب  املده�س  احلياة 
احلياة  نبتة  ال�سعر  وبريقها وجمالها.  وفتنتها  اإدها�سها  تفقد  ل 
الفريدة والغريبة التي ل تنبت اإل يف الأرواح املده�سة التي تعرف 
قيمة الوجود وم�ستقبل هذا الوجود. ميكن اأن يقال يف حلظة طي�س 

اإن امل�ستقبل ل يتوقف على ال�سعر، لكن اأي م�ستقبل نظيف �سيكون 
من دونه؟ اأما ماذا �سيكون عليه ال�سعر يف امل�ستقبل، فيعتقد اأنه 
و�سيعرب  كثريا،  جلده  من  و�سيغري  �سيتطور،  ال�سكل  ال�سعيد  على 
التجريب  �سي�سل  اللحظة.  اإىل هذه  املتعارف عليها  الأ�سكال  كل 
�سعيد  على  اأما  اأي�سا.  ممكنة  وغري  ممكنة،  درجة  اأق�سى  اإىل 
�ستت�سعب  فاإنها  اإليها،  ويتطرق  �سيتناولها  التي  املو�سوعات 
دائما  الأمر  كان  كما  وتطورها  احلياة  وتو�سع  بت�سعب  وتتو�سع 
واأبدا. و من هنا ، تعتقد الء ح�سن،  ان ل خوف على ال�سعر.. فهو 
من الطاقات الرمزية املتجددة، لذلك �سي�ستمر مباآزقه وتوثباته.. 
اإنه كوكبنا الرمزي الذي لن يتهدده الحتبا�س املجازي اأبدا، هو 
اأرواحنا. والء ممن يوؤمنون بقدرة  هواء امل�ساعر الذي ت�ستن�سقه 
اأي  واأ�سباب  ترهله،  اأ�سباب  ومقاومة  التجدد  على  الدائمة  ال�سعر 
هو  فال�سعر  ال�سكلي..  والتحنيط  املحافظة  ب�سبب  حمتمل  تلوث 
حالة وجود ميكن اأن ت�ستمر ب�سيغ واأ�سكال واأدوات خمتلفة، لذلك 

ل ميكن كبح توثبه الدائم وت�سييج ف�ساءاته الالحمدودة.

بغداد ــ خاص

المشاءةكلمات وكلماتلمعرض كربالء الدولي للكتابيعود إلى األوبرا

الراحل نزار قباين  ال�سوري  اأّن توّجه حتية حمبة لل�ساعر  ال�سورية«  قّررت »دار الأوبرا 
)ال�سورة(، من خالل حفلة يقّدم فيها جمموعة من املغنيني ال�سوريني ق�سائده اخلالدة.
راحت الدار ترّوج ب�سكل وا�سع لالأم�سية الفنية التي �ستقام اليوم على م�رشحها الرئي�سي. 
بينها:  ال�سهري، من  ال�سوري  ال�ساعر  اأيقونية كتب كلماتها  اأغاٍن  اإىل  �سي�ستمع اجلمهور 
»اأيظن« ) جناة ال�سغرية (، و»اأ�سبح عندي الآن بندقية« ) اأم كلثوم(، و»كلمات« )ماجدة 

الرومي (، و»موال دم�سقي« )فريوز(، و»قارئة الفنجان« )عبد احلليم حافظ(. 
و�سيوؤدي تلك الأعمال كل من: ليندا بيطار، ومي�س حرب، و�سيلفي �سليمان، وعبري البطل، 
ال�سورية للمو�سيقى العربية« بقيادة املاي�سرتو  وريان جريرة، برفقة »الفرقة الوطنية 

عدنان فتح اهلل. 

ت�ستعد العتبتان احل�سينية والعبا�سية لنطالق فعاليات معر�س كربالء الدويل للكتاب 
بن�سخته الثالثة ع�رشة والذي �ستنطلق يف الـ30 من ال�سهر اجلاري ومب�ساركة اكرث من 
80 دار ن�رش عراقية وعربية واأجنبية.  وقال مدير اعالم العتبة احل�سينية جمال الدين 
“ال�ستعدادات جتري على قدم و�ساق ل�ستكمال اخلدمات التي تنظم  ال�سهر�ستاين ان 
اعمال معر�س كربالء الدويل الدويل الثالث ع�رش للكتاب والذي �سيقام �سمن فعاليات 
املقد�ستني  للعتبتني  العامتان  الأمانتان  تقيمه  الذي  الدويل  ال�سهادة  ربيع  مهرجان 
ايام ومب�ساركة 80  ” ي�ستمر املعر�س ملدة 10  ان  احل�سينية والعبا�سية”.  وا�ساف 
دار ن�رش ،مبينا ان “املعر�س �سي�سهد عر�س كتب وموؤلفات لأول مرة و�سيكون منفتحا 

دون وجود اية ممنوعات على عر�س الكتاب �سواء كان اأدبيا او دينيا اأو �سيا�سيا”.

"كلمات  كتاب  والتوزيع،  للن�رش  اللبنانية  الآداب  دار  عن  حديًثا  �سدر 
الكالم  يف  الكتاب  موؤلِّفة  ُتنقِّب  خوري.  جري�ساتي  جنال  للكاتبة  وكلمات" 
الغالب كلماٍت  اأمام املفاجاأة بكلماتنا؛ فنحن ن�ستخدم يف  اليومّي لت�سعنا 
مغّطاة، ذلك اأنَّ الكالم يف م�ستوياته املتعدِّدة هو جمموعة من ال�ستعارات، 
َة معانيها؛ وعمَقها الدليّل الذي يخبِّئ  التي حتجب األفتها ال�ستعماليَّة �سعريَّ
اأو  لكالمنا،  �سجالاًّ  ب�سفته  الكتاب  هذا  نقراأ  اأن  ون�ستطيع  الجتماعيَّة.  القَيم 
األَّ  اأجل  من  اأو  تندثر،  اأن  قبل  الكالميَّة  ال�سيغ  جمع  ملحاولة  تراثيٍّ  كبحث 
تندثر، واأخرًيا كتقمي�ٍس لبحث اأنتولوجّي يدر�س اأ�سكال الكالم وعالقة ال�سيغ 

بالقيم الجتماعيَّة".

"امل�ّساءة" ل�سمر  رواية  والتوزيع،  للن�رش  اللبنانية  الآداب  دار  �سدر حديًثا عن 
اندلع  بعد  الأوىل  روايتها  هي  الرواية  هذه  وتعد   ، ة  �سوريَّ كاتبة  وهي  يزبك 
ف. تكره الكالم. تكتب اأنَّ  احلرب ال�سورية. ومن اأجواء الرواية:  "مت�سي بال توقُّ
الل�سان ع�سلة زائدة عن احلاجة. تربطها الأّم بحبٍل ينتهي مبع�سم الأّم نف�سها. 
هي  ا  اإنَّ احلياة  اأّن  وتكت�سف  ــوان،  والأل بالر�سوم  والكلمات  �سوَتها  ت�ستبدل 
متاريُن على �سعور الدخول يف املوت، واأنَّ كّل ما يح�سل مترين، مثل التمرين 
له بالألوان، وجتعلنا نن�ست  على الر�سم واخلطوط والألوان. ت�سف املوت وت�سكِّ
اإليه، و�سط عامٍل يتال�سى فيه املعنى والأّم والأخ واحلبيب والقلم الوحيد الذي 

متلكه".

نزار 

قّباني

إصداراتإصداراتاستعدادات

قراءة في كتاب

ق�رش  اأو  طابري  �رشايا  باإن�ساء  ال�سلطان  فكرة  اإن 
الكرة  �سطح  فوق  هناك  اأن  على  تعتمد  الأحالم 
العفوية  بنف�س  ما،  نبوءة  يحمل  حلمًا  الأر�سية 
ُير�سم  اأو  �سعاع �سوئي،  بها  ينطلق  التي  والب�ساطة 
من  الكون،  هذا  اإىل  اإ�سارة  ُتقذف  قزح.  قو�س  فيها 
مهمتنا  من  لذا،  وقوعها.  مبكان  الهتمام  دون 
بني  من  ومتييزه  احللم،  وقوع  مكان  اكت�ساف 
هذا  فتف�سري  الأخرى.  الأحالم  ومليارات  ماليني 
دماغ  ك�سعاع �سوئي �سائع يف  ي�سقط  الذي  احللم 
على  ي�ساعد  اأن  ميكن  النائمني،  ماليني  من  واحد 
تفادي كارثة ت�سيب البالد اأو �سلطانها على جتنب 
احلرب اأو الطاعون. لي�س لق�رش الأحالم اأي �سمة من 
�سمات الفانتازيا، بل اإنه ي�سكل دعامة من دعامات 
الدولة". "�رشايا طابري" هذه، تقع يف رواية "ق�رش 
الأحالم" لإ�سماعيل كاداريه. ي�ستقبل الق�رش يوميًا 
فرزها  على  ويعمل  املواطنني،  اأحالم  من  الآلف 
اإن  اإذ  نف�سها،  الدولة  حتمي  خاللها،  من  وحتليلها. 
اأ�رشار العامل تتوزع على الب�رش، وتاأخذ �سكل اأحالم.  
ول  باأحالمهم  املواطنون  يحتفظ  ل  لبنان،  يف 
يكتبونها على ق�سا�سات ورقية. ل يرون بال�رشورة 
بقرة هزيلة اأو ثوراً غا�سبًا اأو �ساحرة حتمل اأطفاًل 
حتتاج  ل  مبا�رشة،  اأحالمهم  باتت  اآخر.  كوكب  اإىل 
هذه  لتحليلها.  املوظفني  من  هائل  وكّم  ق�رش  اإىل 
حتلم باأل ت�سطر اإىل �سعود �ستة طوابق م�سيًا، وهي 
حتمل طفلها وحقيبته، لأن الكهرباء مقطوعة. وهذا 
يحلم باأن ينام. اأكثري هذا؟ العا�سفة الرملية اأجربت 
النا�س على اإحكام اإغالق النوافذ. وما زاد الطني بّلة 
�سّدة  ينم من  فلم  الليل،  الكهرباء طوال  انقطاع  هو 
ب�سع  ينام  باأنه  ليحلم  النوم،  اإىل  يحتج  مل  احلر. 
�ساعات.  كان املواطنون ليقبلوا كل هذا لو مل يجدوا 
اأنف�سهم يعي�سون و�سط النفايات. بعد قليل، لن تنفع 
كل و�سائل التعقيم يف تنقية اخل�سار والفواكه من 
ح�سبوها  كثرية  حقوق  عن  تنازلوا  رمبا  اجلراثيم. 
باب  على  والآخر  احلني  بني  ميوتوا  اأن  قبلوا  ترفًا. 
يعد  مل  اليوم،  غريه.  اأو  ت�سّمم  نتيجة  اأو  م�ست�سفى 
على  ال�سالطني  يخ�سى  ل  ذلك،  مع  مو�سميًا.  املوت 
�سكل  على  النا�س  يرفعها  التي  والأحالم  اأنف�سهم. 
الأحالم  باأن  يوؤمنون  هوؤلء  تخيفهم.  ل  لفتات 
للبنانّيني  النهار.   ميحوه  الليل  كالم  تتحقق.  ل 
باأن  يخربونهم  للمعنيني.  يروونها  اليقظة.  اأحالم 
اآٍت  م�سى،  ما  يف  �سالطني  اأقلق  الذي  "الطاعون" 
خمتلفة.  اأحالم  ق�سور  بنوا  هوؤلء  لكن  حمالة.  ل 

بيوتهم واأولدهم حم�سنون �سّد اأحالم الب�رش. 

اقتباس 

كل عمل فني جرمية مل يتم ارتكابها.

تيودور اأدورنو

والتف حولك �ساعداي ومال جيدك 
يف ا�ستهاء

كالزهرة الو�سني فما اأح�س�ست اإل 
وال�سفاة

فوق ال�سفاة وللم�ساء
عطر ي�سوع فت�سكرين به واأ�سكر 

من �سذاه
يف اجليد والفم والذراع

فاأغيب يف اأفق بعيد مثلما ذاب 
ال�رشاع

يف اأرجوان ال�ساطئ النائي واأوغل 
يف مداه

�سفتاك يف �سفتي عالقتان والنجم 
ال�سئيل

يلقى �سناه على بقايا راع�سات من 

عناق
ثم ارتخت عني يداك واأطبق 

ال�سمت الثقيل
يا ن�سوة عربى واإعفاء على ظل 

الفراق
حلواَ كاإغماء الفرا�سة من ذهول 

وانت�ساء
دوما اإىل غري انتهاء

يا هم�سة فوق ال�سفاة
ذابت فكانت �سبه اآه

يا �سكرة مثل ارجتافات الغروب 
الهائمات

رانت كما �سكن اجلناح وقد تناءى 
يف الف�ساء

غرقي اإىل غري انتهاء

مثل النجوم الآفالت
ل لن تراين لن اأعود
هيهات لكن الوعود

تبقى تلّح فخّف اأنت و�سوف اآتي 
يف اخليال

يوما اإذا ما جئت اأنت ورمبا �سال 
ال�سياء

فوق الوجوه ال�ساحكات وقد 
ن�سيت وما يزال

بني الأرائك مو�سع خال يحدق 
يف غباء

هذا الفراغ اأما حت�س به يحدق يف 
وجوم

هذا الفراغ اأنا الفراغ فخف اأنت 
لكي يدوم !

بدر شاكر السياب 

ثقافة 

اللقاء األخير" ترنيمة بغدادية " رحلة نحو اعماق التراث الشعبي البغدادي
ال�سكر  فهد  العراقي  الت�سكيلي  الفنان  اقام 
 " عنوان  حتت  اخلام�س  ال�سخ�سي  معر�سه 
" على قاعة حممد غني حكمت  ترنيمة بغدادية 
البغدادي  الثقايف  املركز  يف  الت�سكيلية  للفنون 
بني  ما   23 املعر�س  و�سم   ، املتنبي  ب�سارع 
الأحجام،  خمتلفة  القما�س  وعلى  نحا�سي  عمل 
يف جتربة جديدة ومغايرة عن معار�سه الربعة 
الرتاث  اعماق  نحو  رحلته  كانت  حيث  ال�سابقة 
للوحات  املتاأمل  يجد  ل  البغدادي.  ال�سعبي 
اىل  بعيدا  نف�سه تذهب  ان  ال  ال�سكر  الفنان فهد 
وجود  لها  يعد  مل  التي  البغدادية  املحلة  عوامل 
باملعامل  فتك  الذي  اخلراب  حيث  احلا�رش  يف 
البغدادية القدمية وتركها جمرد ركام لي�ست فيه 
العالمة  هو  القبح  ا�سبح  ما  بقدر  جماليات  اية 
الذاكرة  اختزنته  ما  توؤكد  لوحة  ،كل  الفارقة 
لذلك  البغدادي  البيت  بها  يتميز  التي  للدللت 
ما  على  احتجاجا  ليحمل  املعر�س  هذا  جاء 

تتوهج  التي  الرائعة  امل�ساحات  تلك  اليه  اآلت 
اذا  اي�سا  للمتاأمل  وميكن   . والحالم  باحلنني 
ترنيمة  اىل  فعال  ي�ستمع  ان  عينيه  اغم�س  ما 
بغدادية تتهادى عرب ال�سنا�سيل والقباب واللوان 
والبواب اخل�سبية وال�سبابيك ال�سغرية باحلانها 
البغدادية  اللهجة  بتلك  النف�س  اىل  احلبيبة 
للف�ساءات  ويطرب  العذبة  والنداءات  املحببة 
اىل  يعرب  خياله  فيما  ال�سجار  فيها  تلوح  التي 
تتحرك  هنا  اللوحات  وكاأن  بعيدة  م�سافات 
خطوطها والوانها، لذلك لوحاته كما يقول الناقد 
بالدللت  مكتظة  )ايقونات  ال�سلمان  علوان 
واملعاين والرمز اللوين ، لنها عمل فني ابداعي 
يخرتق  جماليا  ادراكا  ليحقق  الذاكرة  ي�ستفز 
وهو  الذاتي  وال�سعور  احلد�س  يف  وي�ستقر  احل�س 
واللونية  اخلطية  بت�سكيالته  امل�سافات  يخت�رش 
تعبرييا  بعدا  النحا�سية  خللفيتها  املانحة 
التعبريي  احل�سي  جت�سيده  خالل  من  وجماليا 
من  م�ستقاة  وفنية  جمالية  ملقايي�س  اخلا�سع 
الرتاكم املعريف والوعي الوجودي وتفاعله معها 

عرب عملية الت�سكيل اللوين وتوزيعاته(.
لوحات املعر�س التي تلتمع امام العيون ت�ستفز 
ال�سعور الذي يتعانق مع ما ابدعته انامل الفنان 
الكثري  م�ساعره  من  عليها  ا�سفى  الذي  ال�سكر 
ل�سيما انه ا�ستغل بع�سها على النحا�س اليطايل 
بدت  عليه  اللوان  مرة  لول  وا�ستخدم  الرقيق 
زال  ما  الذي  الوحيد  هو  ،فرمبا  مبهرة  لوحاته 
ميار�س الطرق على النحا�س ليبتكر مما تنوء به 
خميلته ل�سيما انه ما زال يركز على التك�سارات 
تراثها  يف  بغداد  مدينة  لها  تتعر�س  التي 
كما  وهو   ، اغلبها  اندثر  التي  القدمية  ومعاملها 
ال�سكر  )فهد  �سلمان جرب  الناقد غازي  قال عنه 
ليخرتع مو�سوعاته .. بل يعيد اإن�ساءها ، خلقها 
، ويحاول بناء امكنتها من جديد بروؤية انطباعية 
وجتريدية ، يف حماولة لإيقاظها من غيبوبة او 
موت يتهددها . انه يدق اإ�سفني ذكرياته ورائحة 
�سباه يف اللوحة ، التي ارتبط بها حد الع�سق ، انه 
حني يطرق على النحا�س فانا ينقر على ابواب 

الذاكرة .
الفنان فهد ال�سكر ل يتوقف عند حد املوائمة بني 
احلرفة وجمالية الت�سكيل الرائعة ، بني الوظيفة 
، من  اأخر  واإتقان احلرفة مبعنى  للفن  الأ�سا�سية 
تبقى  ما  م�ستلهما  النحا�س  مادة  تطويع  خالل 
البغدادية  الأمكنة  املتداعي،  الأمكنة  ارث  من 
باحلرف  وي�سّمنها  ال�سنا�سيل،  ذات  القدمية 
القراآنية،تلك  الآيات  اأو  لل�سعر  اأبيات  من  العربي 
الأمكنة التي ارتبط الفنان جدليا ، زمانا ومكانا 
، وهي تومئ لنا بالرحيل او الغياب جراء تقادم 
الإهمال، لتولد من بني اأ�سابعه اخل�سنة ت�سكيالت 
حرفية فنية متاهي روعة الأمكنة كما يحلم بها 

ان تكون.

بغداد_متابعة


