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التلفزیونیة التمثیلیة وكاتب وروایة قصة كاتب مبدعًا، وعرفته صدیقا           عرفته

نهایة في كتابتها في فأبدع األولى، العراقیة الجمهوریة حقبة في إزدهرت             التي

هما التمثیلیات من إثنین له لنقدم المسرح فرقة فرقتنا بها وخص             الستینات

أنا فیهما لعبت والتمثیلیتان رائحته" فقد الذي و"الرجل واحد" رقم            "القضیة

 الدور الرئیس.

وكان والتلفزیون اإلذاعة مجلة في الستینات نهایة في علوان عارف مع             عملت

الجدة عن دائما ویبحث فرید طراز من صحفي مصمم وهو للمجلة.             مصمما

فري طراز من قصیرة قصة كاتب بأنه یوما وفوجئت والسائد. المألوف غیر المعاصر والتصمیم                والجدید

الكالم قلیل علوان عارف كان "النمل". بعنوان والتلفزیون اإلذاعة مجلة في قصصه إحدى نشر یوم                 أیضا،

أو ومفارقاتها الحیاة مالبسات إلى یستمع حین ضاحكا ینفجر تراه وفجأة یتحدث، مما أكثر یستمع الصمت                  كثیر

من یتهرب كان وهكذا األلحان. ویحفظ األطرش لفرید دائما یغني كان إذ الشجي، بصوته الصمت یقتل                  حینما

 الحیاة وبؤس السیاسة. فُعرف مصمما حالما هائما ولم یكن یخوض النقاشات السیاسیة المتداولة.

متوجها العراق اآلخر هو غادر حتى طویلة فترة تمر ولم للسلطة، البعث مجيء بعد لبنان إلى العراق                   غادرُت

عن وإبتعد إنزوى وهكذا الشهریة. لمجلتهم مصمما معهم فعمل إریتیریا تحریر جبهة على وتّعرف لبنان.                 إلى

ولم الفلسطینیة، بالثورة جمیعهم التحقوا والذین السبعینات، نهایة في لبنان إلى یتوافدون بدأوا الذین                العراقیین

الشهریة المجلة یحرر علوان عارف كان الفقیرة. الجبهة أریتریا، تحریر جبهة مع بالعمل منهم أحدا یفكر                  یكن

لم اإلثیوبیة. الهیمنة من أرتیریا یحرر خاللها ومن السیاسیة، اإلفتتاحیة فقط له یقدمون وهم یائها إلى ألفها                   من

األراضي عن باإلبتعاد فنصحوهم اللبنانیة، السلطات قبل من إرتیاح موضع إریتریا تحریر جبهة وجود                یكن

یكن لم هناك. من اإلعالمي نشاطهم وممارسة إیطالیا في روما إلى باإلنتقال اإلریتیریة بالجبهة حدا ما                  اللبنانیة،

اإلبتكار في وجدیته بالعمل وإلتزامه علوان عارف مثابرة كانت علوان. عارف غیر لهم یكن ولم روما غیر                   لهم

على إطالعه وأصبح المجلة لتطویر روما في الطباعیة األمكانیات من إستفاد وقد بها، ویتمیز یمتاز                 سمة

 التصامیم األوربیة الحدیثة نافذة یطل من خاللها على الجدید فیضیف ذلك الى إبداعه الكثیر.

السینمائیة األفالم أظهار إمكانیة بیروت في تعد لم إذ اإلیطالیة العاصمة في التواجد دائم أنا كنت الفترة تلك                    في

ضمن بات وقد الفیل سن منطقة في یقع فهو والصعبة، الساخنة المناطق ضمن بعلبك ستودیو أصبح                  بعدما

بتحمیض أقوم فصرت الفلسطینیة. التحریر منظمة ومقاتلي اللبنانیة الوطنیة للحركة المعادیة الكتائبیة              المناطق

دعاني بیت،ا األریتیریة التحریر جبهة له وإستأجرت روما إلى علوان عارف إنتقل وحین روما، في                 أفالمي

  ألن أقیم معه شهرًا إلنجاز تحمیض وطباعة أفالمي السینمائیة.



اإلبداعیة. وقدراته ومعتقداته الحیاة في أفكاره على وأطل أكثر علوان عارف أعرف صرت الفترة تلك                 في

أكبر كانت األدبیة علوان عارف هموم أن إال مبدعوها لها إبداعیة عملیة فهو كثیرًا یستهویه التصمیم أن                   ومع

 من تصمیم مجلة لفصیل سیاسي ثوري ال تتعدى صفحاته الثمانیة وأربعین صفحة.

شارع على وإستدلینا التاریخیة. وآثارها وحاراتها وأّزقتها روما كنائس في علوان وعارف أنا نتجول                 صرنا

طعم وله بیوم یوما الطازج النبیذ یبیع بل المعتق النبیذ یبیع ال الشارع وهذا واألبیض األحمر بشقیه                   النبیذ

اإلیطالیون ویأتي حنفیات، قاعدتها في تنبت كبیرة برامیل الشارع في تجد المعتق. النبیذ عن مختلف                 خاص

الطعام طاوالت بالجرار لتزدهر بیوتهم إلى ویذهبون یمألونها المفخورة الجرار یحملون وهم النبیذ               عشاق

كبیرة فخاریة جرارًا معنا نأخذ صرنا واألبیض. األحمر بالنبیذین یومیا تزدان طعامنا طاولة فكانت                اإلیطالي.

تلك في الطازج. النبیذ مع البیتي الطعام لنا یحلو إذ الطبخ، بمهام أقوم أنا وكنت للدار ونعود للسیارة                    وننقلها

محاولة في فیه یبحث وكان واإلسالمي العربي التاریخ األولى مسألتان علوان عارف تشغل كانت                الفترة

وتأثیره التاریخ حقیقة في یبحث الطبري أحداث ومن الطبري قراءة في منهمكا فكان الحاضر. حقیقة                 لمعرفة

أطلق التي لروایته األساسیة الخطوط یضع وكان روما بمدینة مهووسا كان آخر جانب وفي الحاضر.                 على

فیها یصور التي الروایة هذه في قطعه الذي الشوط هو ما أعرف لم تركته وحین النهایات" "محطة إسم                    علیها

  تأثیر المدینة الحضاریة العظیمة وعالمها الساحر والمزدحم على شخصه.

إلى فذهب وحیدا، علوان عارف بقي وطنهم، إلى منافیهم من األریتیریون وعاد أریتیریا تحررت                حین

أعوام في المقاهي إحدى في بریطانیا في وإلتقیته علیه. فحصل هناك السیاسي اللجوء لیطلب                بریطانیا

  التسعینات.

كما باقیة مالمحه أن ویظن تركه كما یراه أن یتوقع طویله سنوات بعد لیراه ویعود صدیقا اإلنسان یغادر                     حین

على بل علوان عارف وجه سیما على فقط لیس الوجوه. سیماء على بصماته یترك العمر أن یظن وال                    هي

مودعا وغادرته تركناها. التي غیر أخرى شخوص أننا بعضنا، على نضحك وصرنا إلتقینا وجهي.                سیماء

إرثا تاركا حیاته من متأخرة سنوات في تزوج أن بعد الحیاة فارق قد بأنه علمت حیث األخیر الوداع                    وكان

روما .. المغرب .. لبنان مودعا الحیاة فارق والدراسات. والروایات والمسرحیات القصیرة القصص من                ثقافیا

 .. بریطانیا .. والعراق الذي لم یره.

  فارق الحیاة وغادر أحبته في التاسع عشر من شهر آذار عام 2917 وداعا صدیقي "عارف علوان"


