
عبداهللا دسمال الكواري

الفنان سنان  المقام عليها معرض  القاعة  إلى  الحضور  عند 
تناول  الــفــنــان  بـــأن  وهــلــة  ألول  للمتلقي  يــلــوح  الــمــســلــمــانــي، 
لمست  أعــمــالــه كما  فــي  (الــفــوتــوغــرافــي)  الــتــصــويــري  المنحى 
هذا في أعمال سابقة للفنان لكني حقيقة وجدت تكوينات 
لونية رائعة ترافقت مع عناصر الموضوع لديه وهو نبات القرم 

وما يحيط هذا النبات من ماء ورمال وسماء.
لــقــد حــقــق الــفــنــان تـــوازنـــًا بــيــن طــبــيــعــة الــعــنــاصــر المكونة 
للموضوع في لوحاته، حيث شكلت عناصر مثل الماء والسماء 
الثلث  شــغــل  بينما  الــلــوحــة  مسطح  ثلثي  نسبته  مــا  والــنــبــات 
تطويع  مــن  الفنان  تمكن  يظهر  مما  األرض،  عنصر  الباقي 
السماء  عناصر  منها  تتكون  التي  الباردة  األلــوان  ســواء  اللون 
والرمال  األرض  الساخنة كعنصر  األلـــوان  مــع  والــنــبــات  والــمــاء 
اظهار  وكــذلــك  اللوحة  عناصر  بين  امتزجت  بــألــوان  والــخــروج 
كما  والــنــور،  الظل  بين  الرائعة  المزج  تقنية  مع  الضوء  تأثير 
ادرك الفنان النسبة الغالبة لأللوان الباردة في عناصر لوحاته 
األحمر  باللون  اللوحة  مسطح  تبطين  إلى  فعمد  اسلفت  كما 
مما ساعد في تخفيف  اللوحة  منه في مسطح  لمسات  تاركا 
حـــدة األلــــوان الـــبـــاردة فــي اعــمــالــه الــفــنــيــة الــشــبــيــهــة باسلوب 

التأثيرية. المدرسة 
تكوين العناصر يشعرني بأنني انظر إلى اسلوب فان جوخ 
من ناحية انشغال اللوحة بالتفاصيل الكثيرة وتنوع سطوحها، 

وتارة وهو ما اعتبره 
اختبارًا باقتدار نحو 
العناصر  تــبــســيــط 
اللوحة  وتـــقـــســـيـــم 
بحيث  قسمين  إلى 
يـــــبـــــدو االفـــــــــق من 
اللوحة  مـــنـــتـــصـــف 
الثلث  مـــــــن  بـــــــــدال 
باقي  فــــي  األعــــلــــى 
اللوحات مما يمكن 

التناول  من خالل طريقة  الفني  للتجريد  الوصول  من  الفنان 
للنبات  اللوحة  والمقسمة كالتالي، اسفل  للمسطحات  اللوني 
والماء وباقي المسطح للسماء واختصر عنصر األرض الى عدة 

خطوط بألوان ساخنة وجريئة.
بالتقسيم األخير للعمل الفني عمد الفنان إلى التقليل من 
الرسم  طريق  عن  لديه  المنظر  في  االفقية  الخطوط  سيطرة 
عــلــى لــوحــات رأســيــة حــيــث الــعــرض أقــل مــن االرتــفــاع وهــو ما 
يــؤكــد مــا أزعــمــه بــأن هــنــاك تــوجــهــًا نــحــو الــتــجــريــد شبيهًا بما 
رواد  رائد من  الفرنسي كلود مونيه، وهو  الفنان  إليه  توصل 
المدرسة التأثيرية، عرف عنه كما هو الحال لدى الفنان سنان 
اعماله  اغلب  فــي  واحــد  بموضوع  وانشغاله  ولعه  المسلماني 
حيث قام برسم وتلوين زهرات الماء طوال حياته وهو بالرغم 
التجريد بشكل عام  التأثيري لكننا نشعر بمالمح  من اسلوبه 

من ناحية تقسيم المساحات والمبالغة في حجم عناصر العمل 
الفني على سطح اللوحة.

بعد  القطري ممن الزمــوا  البصري  الفن  حــاالت في  وهناك 
من  تمكنوا  لكنهم  واحـــدا  مــوضــوعــا  عــديــدة  مختلفة  تــجــارب 
التنويع على الموضوع الواحد مثل الفنان الكبير يوسف أحمد 
سلمان  المتفرد  الفنان  وكــذلــك  الرائعة  بالمسطحات  وولــعــه 
وتمكن  ابـــداع  بكل  الــمــرأة  مــوضــوع  على  وتنويعاته  الــمــالــك 
وهناك الكثير من األمثلة على التنويع في الموضوع وال بأس 
في رأيي من الخروج عن الموضوع في بعض االحيان حيث ان 

التجديد سنة الحياة.
المختلفة  االبــداع  نواحي  في  ساهم  الــذي  للفنان  تحياتي 
بلغة  شعر  إال  والــرســم  التلوين  ومــا  والمسرح  واألدب  كالشعر 

بصرية.
Abdesma149@hotmail.com

أحد األعمال

بيروت - حسين عبد الكريم

افتتح النادي الثقافي العربي معرض بيروت العربي والدولي للكتاب 
العريضي,  غــازي  الــــ52 وحضر االفتتاح وزراء: األشــغــال  فــي دورتـــه 
سعد  قباني, والنائب  خالد  الدكتور  ســالم, والــدولــة  تمام  والثقافة 
الحريري ممثال بالنائب محمد قباني، والنائبان عمار حوري ومحمد 
خوجة, والمصري  العزيز  عبد  السعودي  عيتاني, والسفراء:  األمين 
أحــمــد الــبــديــوي, والـــســـودانـــي جــمــال إبــراهــيــم, وأعـــضـــاء مــن السلك 

الدبلوماسي العربي، وحشد من مديري المعارض والمثقفين. 
وألقى عمر فاضل كلمة رئيس النادي الثقافي العربي قال فيها: 
"في هذه اللحظة من افتتاح هذا المهرجان الثقافي، نتوجه جميعا 
الــراحــل, الغائب  الكبير  العربي  الشاعر  إلــى  واإلجـــالل  الــوفــاء  بتحية 
الحاضر محمود درويش. كنا ننتظره هذه المرة, كما عودنا، ولكنه 

غاب عنا على غير ما ننتظر". 
الراحلين، ونفتقد  المبدعين  "نفتقده وكل  أضــاف: 
الذي  الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  الغائبين  كبير 
ــــدوره الــثــقــافــي وأحب  أحـــب هـــذا الــمــعــرض، وأعــجــب ب
الرئيس  إلى  بالشكر  ونتوجه  العربي.  الثقافي  النادي 
فؤاد السنيورة لرعايته هذا المعرض، وهو رئيس سابق 
أشرف  لــه  رئاسته  وفــي ظــل  الــعــربــي،  الثقافي  للنادي 
على دورتين للمعرض، وبقي على صلة دائمة بشؤونه 
وشجونه مبديا الحرص الشديد على استمرار نجاحه". 
وتابع: "لبنان بلد االنفتاح على عوالم الثقافة والتزام 
مختلف  مــع  والتعاطي  والتعبير  الكلمة  حرية  الــحــريــة، 
األفكار والــرؤى. وهو إلى ذلك بلد المقاومة، إنه البلد 
وأرسى  اإلسرائيلية  الغطرسة  أنــف  الــذي كسر  العربي 
للمشروع  الــمــديــدة  المجابهة  فــي  جــديــدا  نوعيا  عــهــدا 
الــصــهــيــونــي الــــذي يــشــكــل خــطــرا داهـــمـــا عــلــى الوطن 
مؤتمرات  فــي  بهم  نلتقي  ممن  نسمع  بــأســره.  العربي 
إطراء  مــن  الــصــدر  عربية ومــعــارض كتاب كالما يشرح 
وإعجاب بدور لبنان ومركزه الممتاز في العالم العربي، 
مجابهته  لجهة  أو  الــتــنــويــري  الثقافي  دوره  لجهة  إن 

المعرض  استقبال  عن  أعلن  وأخيرا،  الصهيوني".  للخطر  البطولية 
من  والــثــانــي  األول  فــي  الثالثة"،  دورتـــه  فــي  العربي  الناشر  "مؤتمر 

الشهر المقبل تحت عنوان "بيروت وعالمية الكتاب العربي". 
رئيسة اتحاد الناشرين في لبنان سميرة عاصي قالت : "وإن كان 
الــعــام يحمل  أنــه هــذا  الــشــرائــع، إال  المعرض تقليدا درجــت عليه أم 
ميزتين: األولى أنه يقام على اسم من عشق بيروت وأهداها أجمل 

قصائده فاحتضنته وأحبته 
وهي تفي نذورها بأن تكون على مستوى حلم عاشقها محمود 
درويش، وأن ترصع دواوين كلماتها المفتوحة أبدا لمثل قصائده. 
المقبل،  للعام  أنه تحضير  العام  الكتاب هذا  الثانية لمعرض  الميزة 

حيث ستكون بيروت عاصمة عالمية للكتاب". 
رئيس الحكومة فــؤاد السنيورة  أشــار إلى أن اإلنجاز األهــم الذي 
العيش  تجربة  هــو  ومستمرًا  غنيًا  اللبناني  الثقافي  اإلســهــام  جعل 

المشترك وقيام الدولة اللبنانية. 
واالنفتاح  الحرية  أجــواء  إال في  "الثقافة ال تقوم  أن  وشــدد على 

وعلى أساس قيم الحرية والمبادرة الفردية". 
وتــابــع: "كــمــا كــانــت بــيــروت عــاصــمــة ثقافية عــربــيــة فــي عـــام 99 

ستكون عاصمة عالمية للكتاب في عام 2009". 
معاصرة  أو  حديثة  عربية  ثقافة  الــيــوم  لدينا  كــانــت  "إذا  وقـــال: 
ــبــيــروت ولــلــبــنــان ولــنــاحــيــتــيــن: نــاحــيــة المبدعين  فــالــفــضــل يــعــود ل
اللبنانيين وطوال القرن العشرين، ثانيًا إن مطابع بيروت ودور النشر 
الثقافي،  اإلنــتــاج  عنها نصف  زال يصدر  ما  الصعوبات  ورغــم  فيها 

وبهذا تقترن بيروت بالكتاب ويقترن الكتاب ببيروت". 
واعتبر "أن هذا الحدث الكبير يشير إلى العزيمة واإلصرار ويشير 
إلـــى معنى بــيــروت ولــبــنــان واهــتــمــامــاتــهــمــا، بــيــروت أصــبــحــت مركزًا 
ثقافيًا في أواسط القرن التاسع عشر واللبنانيون لطالما أسهموا وما 
يزالون في طليعة الكتاب في العالم وباللغات الفرنسية 
واإلنــجــلــيــزيــة واإلســبــانــيــة". وشـــدد عــلــى أن "حـــل لبنان 
الوحيد هو قيام الدولة الواحدة والشعب الواحد واالنتماء 

الواحد وليس خيارات تمزق الدولة وتشتتها". 
يمنع  الـــذي  هــو  اللبناني  الــوفــاق  "أن  السنيورة  وأكـــد 
القريبة  الـــجـــهـــات  مــــن  الــلــبــنــانــي  بـــالـــشـــأن  الـــتـــدخـــالت 
السياسية  المشكلة  الحكومة  رئيس  ووضــع  والعالمية". 
في  للدولة  يريد  العربي  العالم  "أن  ثــالثــة:  أســبــاب  فــي 
لبنان أن تنجح وألن التجارب في العالم العربي تعاني من 
مشكالت لكنها ال تناقش في صراحة بينما في لبنان 
تناقش بصراحة، والسبب الثالث هو أن التجربة العربية 

لن تنجح من دون لبنان". 
"األول  واجــه تحديين  لبنان  أن  إلــى  السنيورة  وأشـــار 
قــيــام الــكــيــان الصهيوني والــثــانــي تــحــدي مــمــارســة دور 
ريادي في قيام األمة العربية والنضال المسلح أحيانًا في 
الصهيوني  الكيان  تحدي  وكــان  العربي  النظام  تحرير 
ألنه  بل  األرض  الحتالله  ليس  للبنان  بالنسبة  مصيريا 
يقيم على األرض نظامًا طائفيًا اثنيًا يتعارض مع الدولة 

المدنية في لبنان".
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أقواس

عيسى الشيخ حسن

نقد وشعر
في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج اإلماراتية الصادر يوم 
22/11/2008، يعيد الكاتب اللبناني جودت فخر الدين أحد 
أهم أسئلة األدب في الفترة الحالية؛ عن العالقة المقطوعة 
بــيــن حــركــة الــنــقــد الــعــربــي الــمــعــاصــر، ونــاجــز  الــشــعــر العربي 
، فأين 

ٌ
 شعرية

ٌ
الحديث، متسائًال: «إذا كان لدينا اليوَم حركة

، فأين هو الشعُر 
ٌ
 نقدية

ٌ
هو النقُد منها؟ وإذا كان لدينا حركة

منها؟“. متطرقًا إلى كميات الشعر الهائلة ـ بحسب الكاتب 
الجيد عن كثيرها  قليلها  التي ال تجد من يثمنها، ويميز  ـ 
الرديء أو العادي، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى كميات النقد 
الهائلة التي لم تحدث أدنى أثر في الحركة الشعرية، التي 
كتب بعيدًا عنها. ثم يستخلص أسئلة إشكالية في رصد 
هذه الظاهرة: ”لماذا يكون النقد؟ وما قيمُتُه؟ وهل النقد 

 في ذاته؟ ”.
ٌ
األدبّي، أو النقد الشعرّي بخاّصة، هو غاية

المستمّر يؤكد  الــســؤال، ولكن طرحه  ليس جــديــدًا هــذا 
استمرار معّوق كبير من معوقات اإلبداع، المتمثل في انعدام 
الصلة بين الناقد و الشاعر، الصلة التي نضجت على نار التجربة 
العربية سنين عددًا، فقد تبرعم النقد بين يدي الشعر، ونما 
قامة  قامته  استوى وماثل في  عـــوده، ونضر غصنه، حتى 
الشعر، في محطات كثيرة وقف عندها: ”الناقد الحكم، الناقد 
الناقد األستاذ،  المعاضد،  الناقد  المستشار،  الناقد  الشارح، 
ر“، انتقل النقد من استقراء 

ّ
الناقد المصنف، الناقد المنظ

التجارب، إلى بسط يده على حقول الغد، عبر بذور نقدية 
جاهزة توزع ”تقاويها“ على شعراء ”تالميذ“ انطبعت على 
قصائدهم صورة الناقد الذي يتكفل ”ميكانيكيًا“ بتنقيح 

قصائدهم. 
في مقدمة كتابه المعروف ”من سرق النار“ يتحدث الناقد 
األردني إحسان عباس عن نماذج من النقاد تخلقت بعد دوران 
ـ  ـ المدرسة  مروحة الحداثة في نسختها العربية ” الجريدة 
الحزب ” والتعبير لريجيس دوبريه، حيث يبرز نموذج الناقد 
الصحفي الموهوب الذي لم يستكمل أدواته وأخذته عجالة 
الحياة  والعمل في الصحافة على كتابة نقد متعجل مبتسر، 
في حين يتسنم منبر النقد في الجامعة باحثون متمكنون 
يـــؤدون عمًال  جــيــدون، ولكنهم فاقدو الموهبة، وهــم بهذا 
وظيفيًا، مفتقدين مهارة الكشف التي تتأبى وتتمنع على 

أشخاص لم تحترق أياديهم بجمرة الحرف.
يشير الكاتب فخر الدين إلى ظاهرة الفوضى المتفاقمة في 
المشهد األدبي، بعدما أدار الشعراء ظهورهم إلى النقد، في 
شكوى واضحة من أزمة الخطاب الشعري الذي فقد االتصال 
مع القارئ ومع الناقد، وبهذا فإن هذا الخطاب الــذي يحيل 
إلى شخصية األمة وهويتها مبتور الصلة مع أبناء األمة، في 
خضم التحوالت الكبرى التي تعصف باألمة وبالتالي بخطابها 
الوجداني الذي دخل مدرسة الحداثة فخرج كالغراب الذي 

أراد تقليد البطة.
الحداثة  مكونات  ”كــأهــم  العربية  الجامعات  أفـــرزت  لقد 
العربية“ كّمًا كبيرًا من األكاديميين الذين شغلتهم الوظائف 
وأوراق التصحيح عن متابعة ما بــدأوه وهــم طــالب واعدون، 
الكتب  فانزووا وراء جــدران األكاديميات، مكتفين بطباعة 
موضوع حلقات التخرج، والتنافس على الكراسي التي يتركها 
زمالؤهم الذين أحيلوا على التقاعد، وفي المقابل فلم تغن 
وجبات الصحافة السريعة والعابرة أي شيء في التأثير على 

النص األدبي.
 يضع الباحث فخر الدين أمانة الحل في أعناق شريحة من 
الشعراء المشتغلين على النقد، باعتبارهم ذاقوا نار التجربتين، 
وامتلكوا بصيرة أكثر قــدرة على رصــد الــواقــع األدبـــي، وهو 
بهذا يجترح حًال جديدًا، قد ال يكون واقعيًا في خضم هذا 
االنفالت العجيب عن شروط الشعر، في ظل معاضدة واضحة 
تمكنها منها فضاءات اإلنترنت، عبر صفحاته الالمتناهية، 

والفضائيات التي تتناسل محطات شعرية ”بالمحكي“. 
في رأيي أن الحل يأتي من خارج  عناصر معادلة الباحث، 
فاألمر متعلق باألمة وتحوالتها وآفاق رؤاها التي تبّشر بقدر 

ما هو الواقع صعب.
eassash2@hotmail.com
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محطات ثقافية
صدور رواية «دفتر تحت املجهر» للشابة آالء اليحيى

عــن دار  ديــــوان الــكــتــاب- بــيــروت – صــــدرت  رواية 
بعنوان  «دفتر تحت المجهر» للشابة آالء اليحيى، وتقع 
األدبي  العمل  قيمة  تــقــاس  ولطالما  صفحة   196 فــي 
بمدى تأثيره في القارئ وما يحدثه من تحريك للمشاعر 
واألفـــكـــار. فـــإن اســتــطــاع أن يــحــدث أثـــرا مــا فــي نفس 
القارئ، يكون قد نجح في عمله والعكس صحيح. وال 
تقاس القيمة األدبية بعمر الكاتب مهما كبر أو صغر، 

فعمق العمل وجماليته هو القيمة العمرية.
هذا هو الحال مع الراوية السعودية والشابة العشرينية 
آالء يــوســف الــيــحــيــى الــتــي كــتــبــت وأجـــــادت صــنــعــا في 
روايتها «دفتر تحت المجهر» الصادرة مؤخرًا عن ديوان 
الكتاب للثقافة والنشر ودار الصفوة في بيروت وتباع 

حاليًا في المكتبات.

البساطة  مــن  الكثير  فــيــه  وبــأســلــوب ســـردي وصــفــي 
المستخدمة  والــعــبــارات  األلــفــاظ  لناحية  التكلف  وعــدم 
فـــجـــاءت كــفــيــلــم سينمائي  الــيــحــيــى قــصــتــهــا.  قـــّدمـــت 

أجادت تصوير كل مشاهده.
بــلــســان بطليها  الــقــصــة  الــكــاتــبــة أن تــكــون  اخـــتـــارت 
«جمانة وزياد» اللذين رويا لنا قصة إعجابهما ببعضها، 
حـــّبـــهـــمـــا، زواجـــهـــمـــا فـــانـــفـــصـــالـــهـــمـــا... الــــســــرد مــــــداورة 

لكليهما. 
مذكراتها  دفــتــر  خـــالل  مــن  قصتها  لــنــا  روت  جــمــانــة 
«زياد»  بـــ  وإذ  مماتها.  بعد  زوجــهــا  ليقرأه  تركته  الــذي 
يــقــرأ لنفسه ثـــّم يــتــذكــر األحــــداث الــتــي عــاشــاهــا سويا 
معلقًا عليها، مفسرًا أو كاشفًا عن خبايا جديدة وهكذا 

دواليك حتى النهاية. غالف الرواية

تعيني ياسر حارب كرئيس 
ملعرض دبي  لكتاب الطفل

أعــلــنــت مــؤســســة مــحــمــد بن 
راشد آل مكتوم  تعيين ياسر 
لمعرض  رئيسًا  حـــارب  سعيد 
الطفل،  لكتاب  الــدولــي  دبــي 
مديرًا  الشحي  جمال  وتعيين 
ـــــذي  ـــمـــعـــرض ال ـــل تـــنـــفـــيـــذيـــا ل
مؤخرًا  ـــمـــؤســـســـة  ال أطـــلـــقـــتـــه 
ة بين  ـــقـــراء بــهــدف تــشــجــيــع ال

النشء، 
وإيــجــاد مــركــز يــعــّزز صناعة 
الوطن  فــــي  األطـــــفـــــال  أدب 

الــــعــــربــــي. وفــــــي هــــــذا اإلطــــــار 
رئيس  القرقاوي،  محمد  قــال 
محمد  مؤسسة  إدارة  مجلس 
إن  مــــكــــتــــوم:  آل  راشــــــــد  بـــــن 
يــاســر حــــارب وجــمــال الشحي 
زكتهما  مـــؤهـــالت  يــمــتــلــكــان 
لــلــمــشــاركــة فــي ريــــادة إحدى 
أكبر مبادرات المؤسسة التي 
مــــؤخــــرًا بهدف  إطـــالقـــهـــا  تــــم 
إيجاد منصة حيوية لمجموعة 
من المشاريع الثقافية النوعية 

األطفال.  تـــســـتـــهـــدف  الـــتـــي 
يذكر أن قــرار إطــالق معرض 
لــكــتــاب الطفل  الـــدولـــي  دبـــي 
جـــــاء عـــلـــى خــلــفــيــة دراســـــــات 
مؤسسة  أجــرتــهــا  مستفيضة 
مكتوم  آل  راشـــــد  بـــن  مــحــمــد 
العربي  الوطن  حاجة  كشفت 
الطفل  أدب  إلحـــيـــاء  الــمــلــحــة 
أساسية  ركــيــزة  يــمــثــل  الــــذي 
العربية  المنطقة  لمستقبل 

التنموية.  وخططها 

في معرضه باملركز الشبابي لإلبداع الفني

قرميات سنان املسلماني 
التوازن بني طبيعة العناصر

ديوان سعدية مفرح "ليل مشغول بالفتنة"
يحقق أعلى مبيعات في معرض الكويت للكتاب

الكويت -  �  

حـــــقـــــق ديـــــــــــــوان الـــــشـــــاعـــــرة 
ســعــديــة مـــفـــرح "لـــيـــل مشغل 
بــالــفــتــنــة" أعــلــى مــبــيــعــات في 
معرض الكويت للكتاب الثالث 
أبوابه  أغلق  والـــذي  والثالثين 

مؤخرا.
ووفـــقـــا  لــــدار «مــســعــى» في 
للعلوم  العربية  والــدار  الكويت 
- ناشرون، في بيروت، ناشري 
الديوان، فإن مبيعات الديوان 
إلــى 250 نسخة خالل  وصلت 
فقط  الثالثة  التوقيع  ســاعــات 
الــــذي أقــامــتــه الـــــدار، هـــذا عدا 
عن النسخ الكثيرة التي بيعت 
في بقية األيام ، حيث نفدت 
جميع نسخ الكتاب قبل نهاية 
بذلك  محققا   ، المعرض  أيــام 
نسبة قياسية في كتب الشعر، 
وغــيــرهــا مــن اإلصــــــدارات التي 

عرضت في المعرض.

للعمل  الناشرة  الــدار  وكانت 
قــد أقــامــت حــفــل تــوقــيــع على 
الديوان للشاعرة سعدية مفرح 
فــي الــمــعــرض، وشــهــد الحفل 
لـــثـــالث ساعات  الـــــذي اســتــمــر 
حضورا الفتا حيث تجمهر رواد 
مسبوق  غير  بشكل  المعرض 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى نـــســـخـــة من 
الديوان الذي ذاع صيته كثيرا 
بــعــد خــمــســة دواويــــــن سابقة 

للشاعرة مفرح. 
ـــــــــديـــــــــوان من  ال ويــــــقــــــتــــــرب 
الــســيــرة الــذاتــيــة ولــكــن برؤية 
فـــي طرحها  مــتــمــيــزة  شــعــريــة 
نمط  على  والتي  وأسلوبيتها، 
القصيدة الطويلة والمنسجمة 
فـــي كــيــانــهــا الــمــوضــوعــي رغم 
تــعــدد األزمــنــة واألمــكــنــة التي 
الملهم  ـــحـــدث  ال فــيــهــا  حــصــل 
الغالف  وجـــاء  الــشــعــري.  للبوح 
التشكيلي  الــــفــــنــــان  بـــريـــشـــة 

البحريني عبد الله يوسف.

السنيورة  يفتتح  المعرض

افتتاح معرض بيروت العربي والدولي الـ  52 في مركز املعارض

تجربتنا أسهمت في صنع الثقافة العربية الحديثة ورؤية العرب للعالم

غالف العدد

في  العدد الجديد من عود الـند

ملف خاص بالنصوص الفائزة في مسابقة دارة املشرق «األردن»
لندن - �  

يحتوي العدد الجديد من مجلة عود الند الثقافية 
الشهرية (31) على ملف خاص بالنصوص القصصية 
للفكر  المشرق  دارة  مسابقة  فــي  الــفــائــزة  والشعرية 
والــثــقــافــة فــي األردن، ونــجــد فيه أربـــع قصص لكل 
الكيالني وعــلــي خــرشــه وهـــدى جرادات  مــن نوشين 
وسناء صويلح، ونجد قصيدتين لصفوان قديسات 
حصريا  منشورة  الستة  والنصوص  المومني.  وهيثم 
نتيجة اتفاق بين الدارة وعود الند.ناشر المجلة، عدلي 
الهواري، قال في كلمة العدد: "في العدد الحالي ملف 

خاص ننشره بكثير من االعتزاز، فهو يضم نصوصا 
فـــــازت فـــي مــســابــقــة اســتــهــدفــت شــريــحــة شبابية، 
نظمتها دارة المشرق للفكر والثقافة في األردن. وقد 
وافق الزمالء والزميالت في الــدارة على اقتراحنا نشر 
النصوص الفائزة في عود الند حصريا، فهم على علم 
بــأن عــود الند والــجــودة صــنــوان، وكالنا حريص على 
خدمة الثقافة واالرتقاء بها ودعم الشابات والشباب 
المهتمين بالكتابة بلغتنا الجميلة."وفي العدد فصل 
من كتاب المؤلفة السورية غالية خوجة بعنوان "هكذا 
تكلم الــصــلــصــال: ســرديــة الــســرد." وهــنــاك مجموعة 
كبيرة من النصوص لكل من ياسمينة صالح وأميمة 

أحــمــد (الـــجـــزائـــر)، وفـــوزيـــة الــعــلــوي (تـــونـــس)، وعبد 
السالم فزازي وفريد امعضشو (المغرب)، وربا الناصر 
المعايطة وأمل  وهيام ضمرة وسليم الموسى وغــادة 
الــدور (السودان)،  النعيمي (األردن)، والهادي عجب 
الشحاذة (سوريا)،  زين  وفكري داود (مصر) ومحمد 
وجميل حمادة (فلسطين)، وهدى الدهان (العراق)، 
وعــصــام عــقــربــاوي (رومــانــيــا). وثمة قـــراءة فــي كتاب 
الــكــاتــبــة الــقــطــريــة نــــورة فــــرج، وعــنــوانــه " ارتباكات 
الـــهـــويـــة: أســئــلــة الــهــويــة واالســـتـــشـــراف فـــي الرواية 
العربية-الفرنكوفونية"، وهي من إعداد سناء شعالن، 

األستاذة في الجامعة األردنية. 




