
ر، العقرب املقلي  البحر الرخوي، القرش املخمَّ
مــتــبــوعــة بــكــأس »بــايــجــيــو« مـــن عــيــار %85، 
ــاء حــيــوانــيــة. لــزمــُت  ــر مـــرتـــن مـــع أعـــضـ

َّ
مــقــط

أثــنــاء الهبوط االضــطــراري  أنـــاٍة   
ّ

مقعدي بكل
لــطــائــرة تــتــســع لــســتــة أشـــخـــاص فـــي جــزيــرة 
ط الطعام في خّمارة بينما 

ْ
شمالية، أكلُت ِسق

أشاهد نهائيات ألعاب األمم السّت الرياضية. 
ليس  الفنادق،  في  الغرف  تغيير  ما طلبُت 

ّ
قل

حتى حن يكون السقف أدنــى من قامتي، أو 
عندما ال يكون هناك نوافذ أو حن تطل على 
زبــالــة  أكــيــاس  أو  مة 

ّ
محط أنــابــيــب  مجموعة 

نشاطات  على  أو  والقطط،  الــجــرذان  قتها 
ّ
مز

وصخب  بــاالنــحــال  حافلة  غريبة،  معمارية 
الــســكــارى. كـــان لـــدي غــرفــة فــي دبــلــن، الثالثة 
خدمت سابقًا كــحــّمــام. في 

ُ
الــتــي است مــن بــن 

 عــلــى 
ّ

ــل ــان إقـــامـــتـــي يـــطـ ــكـ ــان مـ ــ إســـطـــنـــبـــول، كـ
الساحة التي يشنقون فيها املجرمن.

ــراش مـــع ثــاثــن  ــفــ غــيــر أنـــنـــي لـــن أتـــقـــاســـم الــ
خنفساء. أعرض الحشرات على جاسون. يهز 
والحشرات مجرد  يكره منغوليا،  إنه  كتفيه. 
جزء من اللوحة. أما البروفيسور فكان يشخر 

بصوت مرتفع.
أعــيــد أغــراضــي إلــى حقيبتي وأجــّرهــا خــارج 
الخيمة دون هدف محدد. الجو بارد ومظلم 
فــي الـــخـــارج. بـــدت الــخــيــمــة الــكــبــيــرة كــصــورة 
ــاء فـــاتـــنـــة مــرّصــعــة  ــمـ ــّيـــة فــــي مـــواجـــهـــة سـ ـ

ّ
ــل ظـ

بالنجوم. ال يزال هناك ضوء في أحد األكواخ 
أرتقي  الــرمــل،  على  حقيبتي  أجـــّر  الخشبية. 
ــبــــاب. تفتح  الــــدرجــــات اإلســمــنــتــيــة وأقــــــرع الــ
الشاعرة الهولندية إيلن دكويتز الباب وهي 

في بيجامتها، وفرشاة األسنان في فمها.
«، تقول.

ْ
»ادخل

الــكــوخ دافـــئ. داخــلــه أحــمــر وبــرتــقــالــي وأزرق 
ّينت الكسوة 

ُ
وخشب األرضية باهت اللون. ز

الخشبية بنقوش مرسومة براقة. ثمة موقد 
 املوقد هناك سال 

َ
في منتصف الغرفة. لصق

تــحــتــوي كــســراٍت مــن الــحــطــب. وهــنــاك سرير 
الشاعرة  كانت  واثنان مفردان.  مــزدوج  كبير 
ڤــان غــاس تقرأ وهــي متمددة  ليز  الفلمنكية 

كانت  وتبتسم.  ع 
ّ
تتطل األيــســر.  السرير  على 

ــد نـــثـــرت مــحــتــويــات حــقــيــبــتــهــا على  إيـــلـــن قـ
السرير األيــمــن. قــرب ســريــرهــا، بــاب الحمام. 
هناك حوض استحمام وماء ساخن وكهرباء. 
أغنية لفريق »راديوهيد« تنبعث من اآليبود.
أنــظــر إلــى الــفــراش الكبير الــخــالــي فــي وسط 
: »ملــــــاذا ال يــشــغــل أحـــــٌد هــذا 

ُ
الـــغـــرفـــة، وأســــــــأل

الفراش؟«.
ْجـــل الخلفية  »إنـــه مـــتـــداٍع«، تــقــول إيــلــن. »الـــرِّ
الـــيـــســـرى مـــفـــقـــودة والـــيـــمـــنـــى مـــكـــســـورة مــن 
، أعرف كيف أصلح ذلك«. 

ً
املنتصف. لكن مها

 الكتب التي أهداها 
ّ

خرج كل
ُ
تفتح حقيبتها وت

ألتان  »مهرجان  فــي  املــشــاركــون  الشعراء  لها 
الــشــعــري. تقفز ليز عــن سريرها  غــــورووس« 
وتبدأ بالبحث في حقيبتها. ألقيُت بحقيبتي 
على السرير املزدوج وأخرجُت كتبي. جمعنا 
 الكتب. »رغبتي األخيرة، وردة وقطة، مع 

ّ
كل

قبلة على الــشــجــرة األولــــى« لـــ زيــنــب ُكــْوْيــلــو. 
الياباني  للشاعر  البعد«  سحيقة  »السافانا 
السجن«،  فــي  تاجيما و»جـــرذ صغير  يــاســو 
نــســخــتــهــا املــجــمــوعــة الــشــعــريــة لــلــنــاشــط في 
حــقــوق اإلنـــســـان والــفــائــز بــجــائــزة نــوبــل ليو 
شـــيـــاوبـــو، »حـــكـــايـــة وقــــــواق الـــقـــمـــر« لــلــراهــب 

باس كواكمان

 ،»Gobi Sunrise« منتجع 
خامرين خيد )منغوليا(

ــد عــلــى  ــ ــزيـ ــ ــا يـ ــ ــد الـــــرجـــــرجـــــة ملــ ــعــ بــ
ــل ڤــان  ــ ثــمــانــي ســـاعـــات مـــن دون تـــوقـــف داخـ
قــديــم ذي تعليق رديء في  عــســكــري روســـي 
إلــى منتجع  صحراء غوبي، وصلنا منهكن 
»Gobi Sunrise«، غير بعيد عن دير خامرين 
في  صبت 

ُ
ن باهتة  خيد. عشر خيام صغيرة 

أكبر  أكــواخ خشبية  الــرمــال مباشرة، وثاثة 
وهناك  إسمنتية،  منصة  على  قــيــمــت 

ُ
أ منها 

الخيام  . كانت إحــدى 
ّ

التل خيمة هائلة أعلى 
ــا والــســيــد وونــــغ،  الــصــغــيــرة مـــن نــصــيــبــي أنــ
 - الصيني  الشاعر  وجاسون  والبروفيسور، 
ّصصت 

ُ
فخ الخشبية  األكــواخ  أما  اإلنكليزي. 

 الــخــيــمــة مــظــلــم وبـــــارد. ُيلقي 
ُ

لــلــنــســاء. داخــــل
الــركــن ويستلقي على  إلـــى  بــأغــراضــه  وونــــغ 
الــــفــــراش. يــفــتــح جـــاســـون حــقــيــبــتــه وُيـــخـــرج 
ـــري فــأجــد  ـــريـ بـــيـــجـــامـــتـــه. أســـحـــب أغـــطـــيـــة سـ
قــرابــة ثــاثــن خــنــفــســاء سمينة ســــوداء على 
املاءة واملخّدة. السير مع التيار هو قاعدتي 
األســاســيــة فــي الــســفــر. لــقــد أمــضــيــُت ســاعــاٍت 
فــــي الـــحـــافـــات مــــع بـــشـــر مـــمـــن يــــهــــذرون فــي 
املــمــر مــا بــن املــقــاعــد. تــنــاولــُت أطــبــاق خيار 

عّمان ـ نور المغربي

ُيــخــتــتــم، الـــيـــوم، مــعــرض الــنــّحــات الــعــراقــي 
القديم  »أنـــا  بعنوان   )1964( الظاهر  عــمــاد 
الــجــديــد« فـــي »غــالــيــري رؤى 32 لــلــفــنــون« 
 نحتيًا على 

ً
بــعــّمــان، والـــذي يضم 21 عــمــا

مــعــدن الـــبـــرونـــز املــصــقــول واملـــؤكـــســـد، كما 
ــــف فــيــه الــفــنــان تــقــنــيــة إعـــــادة الــتــدويــر، 

ّ
وظ

وأضاف إلى الخامة األصلية مواد مختلفة 
مــثــل الــبــراغــي وصــنــابــيــر املـــيـــاه ومــقــابــض 

األبواب.
يستلهم الظاهر منحوتاته بشكل خاّص من 
قابلها مفردات 

ُ
ت القديمة،  العراق  حضارات 

الهجرة والسفر واملنفى، دون أن  إلى  ترمز 
يغفل املوروث العربي من حروفيات ورموز 
مــثــل الــخــيــول والـــطـــيـــور، كــمــا أن أن هــنــاك 
بداياته في  باملرأة. منذ  منحوتات تحتفي 

بغداد، حيث درس الفنون الجميلة، مارس 
الـــظـــاهـــر صـــنـــاعـــة الــتــمــاثــيــل واملـــنـــحـــوتـــات 
الــدراســة بأساتذته ال  وتأثر خــال سنوات 
ن محمد غني حكمت وصالح 

َ
سيما النحات

ــام إلــى  الــقــره غــولــي، وفـــي كــل مــعــارضــه )أقــ
إلــى تقديم  الــيــوم 15 معرضًا فــرديــًا( يميل 
أكــثــر مــن تــجــربــة بــاألســلــوب التعبيري في 

املجموعة الواحدة.
ُيــعــتــبــر الــفــنــان الـــعـــراقـــي، الــــذي يــعــيــش في 
فــي  عـــــاش  أن  بـــعـــد   2005 مـــنـــذ  أســـتـــرالـــيـــا 
ر على 

ّ
األردن ملدة عشرة أعوام، أن املهجر أث

واملــواد  األسلوب،  ناحية  الفنية من  أعماله 
أكثر  يــرّكــز  بـــدأ  إذ  الــنــحــت،  فــي  املستخدمة 
ع املواضيع، لكنه يرى بأن  على الفكرة وتنوُّ
األفــكــار الــجــديــدة مــا زالـــت ال تلقى اهتمام 
أكــثــر بجمالية  يهتم  الـــذي  الــعــربــي  ي 

ّ
املتلق

الشكل.
الــظــاهــر فــي مقابلة سابقة مــعــه، إنه  يــقــول 
مــع كــل أبــنــاء جيله مــن الــعــراقــيــن، تحضر 
ــراب وهــــو مــوضــوع  ــتــ ــهــم ثــيــمــة االغــ

ّ
فـــي فــن

متشعب، ينطوي على أسئلة الذات والهوية 
والــتــرحــال والحنن. وفي  والــوطــن واملنفى 

فنادق في أرض الشعر

تستلهم منحوتات 
الفنّان العراقي من 
تاريخ حضارات بالد 

الرافدين، ومن الموروث 
العربي، لكنها تعكس 
في النهاية هواجس 

اإلنسان المعاصر

قلّما طلبُت تغيير الغرف 
في الفنادق، حتى حين 
يكون السقف أدنى من 

قامتي، أو عندما ال يكون 
هناك نوافذ أو حين تطل 

على أنابيب محّطمة 
أو أكياس زبالة، أو على 

نشاطات معمارية غريبة 
حافلة باالنحالل وصخب 

السكارى. غير أنني لن 
أتقاسم الفراش مع 

ثالثين خنفساء

لم يَسجن الكاتب 
السوري نفسه في إطار 

محّدد، فبرز ضمن 
التيارات التقليدية، 

وصمد أمام التيارات 
التجريبية، وظلّت أعماله 

مقروءًة إلى اليوم

عماد الظاهر إزميل بين الخيول واإلنسان الفراشة

زكريا تامر في دمشق الحرائق

قق بين خيام رمادية ومجمعات كئيبة من الشُّ

صدقًا، السير مع 
التيار هو قاعدتي 

األساسية في السفر

خيول تقف على عاصفة 
من الحروف وأخرى 
معلّقة في الفراغ

مدرسة سردية قائمة 
بذاتها لم ينفّك ينسفها 

ويعيد بناءها

لم يلبث أن اكتشف 
شيئًا غريبًا في الشعر 

اإلنكليزي

عمَل الكاتب الهولندي باس كواكمان 
فنون  ومعلّم  فنّانًا  الصورة(   ،1964(
وفي  الفن،  وتاريخ  الرسم  في  بصرية، 
مجال التسويق واإلدارة الثقافية، وكان 
منّظمًا ومديرًا في مؤّسسات ثقافية 
في  شــارك   ،1996 عام  في  مختلفة. 
الفنون  في  متخّصصٍة  مجلّة  تأسيس 
 »Tortuca« بعنوان  والبصرية  األدبية 
منذ  كواكمان،  يدير  تحريرها.  وترأّس 
العالمي  ــردام  روتـ »مهرجان   ،2003
أسفاره  حول  كتابًا  ألّف  وقد  للشعر«، 

وتجاربه مع الشعراء.

كتاب األسفار
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ثقافة

رحلة

معرض

مسار

فعاليات

الــبــوذي دانــــزان رافــجــا، »مــغــامــرات منغولّي 
شاب في صحراء غوبي« و»معجم الحيوانات 
آن-  البيولوجيا  لعاملة  املنغولية«  الــفــقــاريــة 
كــامــيــل ســــوريــــس، »حــــجــــارة الـــوحـــي حــمــراء 
ــا وراء  ــ كـــالـــشـــمـــس: أنـــاشـــيـــد الــــشــــامــــان« و»مــ
الصمت« لـ غالسان تشيناغ، »عندما يصبح 
بافودورج،  تسوغدورجن  لـ  أعشابًا«  البشر 
»حــمــراء هــي طــيــور الــغــريــزة« لـــ غومبيلدوو 
بــاتــور.  أوالن  مكتبة  مــديــر  مونختسيتسغ، 

ــان أن  ــنـ ــفـ ســـيـــاق تــمــثــيــل الـــــــــذات، يــعــتــبــر الـ
اهــتــمــامــه بتجسيد الــحــصــان فــي أكــثــر من 
تجربة خال السنوات السابقة، هو تمثيل 
بالذاكرة  الخيل  الرتباط  العربي،  لإلنسان 

والتراث واملخيال العربي بالعموم. 
فـــي تــجــســيــده الــخــيــول يــمــيــل الــنــحــات إلــى 
االحتفاء بحركة النصف العلوي من جسد 
الـــخـــيـــل، ُمــخــفــيــًا مــعــظــم الــــوقــــت قــوائــمــهــا، 
بــحــيــث ال يــبــقــى مــنــهــا إال جــذعــهــا، فــنــراهــا 
 تقف على عاصفة من الحروف العربية، 

ً
مّرة

قة في الفراغ. 
ّ
ومّرة أخرى با أرجل، معل

ــذا املــــعــــرض، يــنــحــت الـــظـــاهـــر أيــضــًا  ــ فــــي هـ
ــان  ــسـ ــفــــرد اإلنـ ــ ــفــــراشــــة، حــــن َي ــان- الــ ــ ــسـ ــ اإلنـ
جناَحي فراشة من دون أن يحاول الطيران. 
اإلنسان  الجسد  يشّد  فيما  هشة  األجنحة 
 بريقًا 

ً
إلــى األرض، وفــي ذلــك يستعمل تــارة

ذهــبــيــًا لــلــمــنــحــوتــة وتــــــارة الـــلـــون الــفــضــي 
الكامد. 

في املعرض، نجد أيضًا مجموعة من أقنعة 
ــه فــي  ــ ــبـــدو كـــمـــا لــــو أنـ ــــوه؛ بــعــضــهــا يـ ــــوجـ الـ
حالة من الذوبان وبعضها يظهر في طور 
ل إلـــى ســـرب مــن الـــفـــراش. ثــّمــة قناع  الــتــحــوُّ
ــٌه مــتــآكــل. لكن  ــه وجــ مــفــرد يــبــدو كــمــا لـــو أنـ
املعرض هي   في 

ً
النظر فعا يلفت  أكثر ما 

منحوتة »الوجه الباب«، وفيها نراه ُيجّسد 
الــوجــه نحاسيًا، فــي زاويــتــه صنبور مياه، 
ولـــه مــقــبــض وعــلــى فــمــه ســيــاج، كــمــا لــو أن 
الوجه بّوابة خلفها بيت تقليدي قديم، قد 
 أو املاضي أو ربما 

َ
 أو الطفولة

َ
تكون الذاكرة
العراق نفسه.

ـــ تــشــيــاجــاف خـــايـــداڤ  الــقــصــيــدة املــنــشــدة لـ
والــتــرجــمــة املــنــغــولــيــة لــــ نــاظــم حــكــمــت الــتــي 
بعض  أضفنا  داشيڤيغ.  مونختور  أنجزها 
نسخ من كتاب إيلن »تخافني الحجر« ومن 
ــاء« حــتــى اكتملت لدينا  كــتــاب لــيــز »نــاقــل املــ
كومتان بارتفاع رْجلّي السرير. كسرنا بقية 
بقوة  الكتَب  وحــشــْرنــا  تمامًا  اليمنى  الــرجــل 
م الفطور  دِّ

ُ
تحت السرير. في الصباح التالي، ق

. جلسُت 
ّ

في الخيمة الكبيرة املقامة أعلى التل
إلى جوار جاسون والسيد وونغ.

»لم يغمض لي جفن،« يقول جاسون. يسحب 
 ببقع 

َ
ــنـــي جـــذعـــه الـــــذي حـــفـــل قــمــيــصــه وُيـــريـ

حمراء كبيرة.

فندق »Lux«، سينشند )منغوليا(
الطبقة  إلـــى  نــيــوكــاســل  ابـــن  ستيڤي  ينتمي 
العاملة البريطانية. فقد كان والداه، وهما من 
للملكية  شديَدين  ن 

َ
معارض املصانع،  عمال 

ومــولــعــن بــفــنــون الــقــتــال. كـــل مــســاء تجلس 
استهل  املاكمة.  مباريات  تتابع  كي  العائلة 
ستيڤي سيرته باملاكمة التاياندية، موياي 
الكيك  إلــى  ل الحقًا  ثــاي )Muay Thai(، وتحوَّ
بوكسنغ. بدأ اللعب على حلبات فنون القتال 

املختلطة فــي عــمــر مــبــكــر وخــــاض مــبــاريــاتــه 
بشكل يومي تقريبًا على مدى سبعة أعــوام. 
وعلى الرغم من قامته الصغيرة، لم يخسر أبدًا 
في منافسة واحــدة. وفي العطات، سيسمح 
لنفسه باالنجرار وراء تيار الشباب اإلنكليز 
أو  توريمولينوس  نحو  ويتوّجه  السكيرين 
تــشــيــرســونــيــســوس أو ألــبــوفــيــرا، هــنــاك كــان 
يــكــســب تــكــلــفــة تـــذاكـــر ســفــره مـــن خـــال عمله 
كمراقب أمنّي في املاهي الليلية. حن تنتهي 
ــون الــبــيــرة على 

ُّ
ورديـــتـــه، كـــان وصــحــبــه يــرش

االنــزالق فوقها  قبل  املضاءة  الرقص  أرضية 
بون 

ّ
على ظهورهم )وضعية الحلزون(؛ سيقل

بـــطـــانـــات جـــيـــوبـــهـــم ويـــكـــشـــفـــون أعـــضـــاءهـــم 
ــيـــة الـــفـــيـــل(، أو ُيـــنـــزلـــون  الــتــنــاســلــيــة )وضـــعـ
ون بالقوة أعضاءهم إلى 

ّ
سراويلهم، أو يمط

األعـــلـــى ويــتــراكــضــون صـــارخـــن فـــي شـــوارع 
املنتجع الذي يقضون فيه العطلة، »انظر إلى 

تلك الدجاجة في املتجر!«.
)ترجمة: أحمد م. أحمد(

بيت قديم ربما يكون العراق

الجواد األبيض يصهل وحيدًا

حاليًا،  الفرنسي،  اللوفر«  »متحف  ضمن   )Petite Galerie( الصغير«  »الغاليري  يقيم 
معرضًا بعنوان علم اآلثار في القصص المصورة، يتواصل حتى األول من تّموز/ 
يوليو المقبل، ويقّدم مجموعة من األعمال التي تنتمي إلى الرسوم والقصص 

المصّورة مستوحاة من علم اآلثار لكتّاب ورسامين متخّصصين في هذا المجال.

تقيم »جمعية المعماريين األردنيين« في عّمان، محاضرة تحت عنوان توجهات 
غير نمطية في العمارة الحالية يلقيها المعماري هاني منكو عند السادسة من 
التي تختلف  المعمارية  للنماذج  السبت، يقّدم خاللها قراءًة نقدية  اليوم  مساء 
عن النمط السائد في عّمان، والتي بدأت تظهر مؤّخرًا في المدينة وضواحيها.

أيضًا  ولبنانيون  بعنوان  بيروت معرضًا  لألبحاث والتوثيق« في  يُنّظم مركز »أمم 
المقبل  الشهر  من  الثالث  حتى  يتواصل  اللبناني  االختالط  مديح  في  ولبنانيات: 
بتصميم وغرافيك أبراهام زيتون، ويتضّمن صورًا ووثائق تعود إلى جذور الكثير 
أصولهم  أن  الجمهور  معظم  يعرف  ال  والذين  لبنان،  في  الوطنية  الرموز  من 

سورية وفلسطينية وعراقية، بهدف إبراز جانب تعّدد الهويات في البالد.

معرضًا  المعاصر«  للفن  مشربية  »غاليري  يقيم  افتراضية،  حديقة  عنوان  تحت 
للفنانة المصرية سعاد عبد الرسول ينطلق عند السابعة من مساء الغد ويتواصل 
حتى 14 شباط/ فبراير المقبل، تبدأ الفنانة معرضها من سؤال »ما دمنا من تراب 
فكيف ال ينبت الورد فينا؟«، ومنه تستنطق عالم لوحاتها األسطوري ومنطقها. 

فيصل خرتش

 ،)1931( تــامــر  زكــريــا  قــصــص  تنا 
َ
سكن

الــــــذي مــــــّرت قـــبـــل أّيــــــــام ذكــــــرى مـــيـــاده 
الــثــامــنــة والــثــمــانــون، بــاكــرًا؛ فــقــد كانت 
 ضمن 

ً
القصيرة مدرجة إحدى قصصه 

في  الـــحـــديـــث«  »األدب  كـــتـــاب  مــــقــــّررات 
فتاة  الثانوي؛ وهــي عن  الثالث   

ّ
الصف

تهرب مع شــاب فقير، ثم يتزّوجان من 
م ابنه الحقد 

ّ
دون رضى األب الــذي ُيعل

والكراهية، ويأمره بذبح أخته.
بسبٍب من معالجتها الفنية وحبكتها، 
ــــذه الـــقـــّصـــة فــــي نــفــســي أثــــرًا  أحــــدثــــت هـ
متنا 

ّ
بــالــغــًا. كــانــت بــمــثــابــة مـــدرســـٍة عل

القصة ومعالجة األحداث  كيفية كتابة 
ر الــشــخــصــيــات لنبني عــاملــًا من  وتـــطـــوُّ
فٍة 

ّ
مكث بلغٍة  والقمع،  والقسوة  السحر 

وصور موحية.
ــدأُت فـــي إنـــشـــاء مكتبة  ــ الحـــقـــًا، وحـــن بـ
خـــاّصـــٍة صــغــيــرة؛ كــــان ال ُبــــّد أن تــكــون 
ــة، وتـــحـــديـــدًا  ــيـ ــقـــصـــصـ ــه الـ ــاتـ ــمـــوعـ مـــجـ
»صــهــيــل الـــجـــواد األبـــيـــض« و»دمـــشـــق 
الحرائق«، من أولى الكتب التي تزّينت 

بها رفوفها.
ــاَرس الــكــاتــب الـــســـوري، الـــذي ُولـــد في  مــ
الدمشقي، عــّدة مهن، قبل  البحصة  حّي 
 
ٌ
القصيرة؛ تجربة القّصة  إلى  أن يتوّجه 

ــصــهــا فــي قــولــه: »كــتــبــُت أّول قصة 
ّ

ُيــلــخ
عـــام 1958، ومـــا زلـــت عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
وال أدري متى سأموت، وقد عشُت دائمًا 
ة قد قذفت بها طائرة في فراغ 

ّ
كأني جث

ال أرض له، وأنا فخور بحياتي الساذجة 
القليل  على  املغانم حفاظًا  تحتقر  التي 

من الحرية والكبرياء واالستقال«.
 
ً
إلى اآلن، صدرت له اثنا عشرة مجموعة

إلـــى لغات  ــرجــم عــــدٌد مــنــهــا 
ُ
ت قصصية 

أجــنــبــيــة مــخــتــلــفــة، كـــمـــا كـــتـــب قــصــصــًا 
بر من 

َ
لــأطــفــال. وإلـــى جــانــب ذلـــك، ُيعت

العديد  الساخر. حــاز  املقال  اب 
ّ
كت أبــرز 

مــن الجوائز األدبــيــة؛ مــن بينها جائزة 
»مــلــتــقــى الـــقـــاهـــرة لــلــقــصــة« فـــي 2009، 
ــــوزه بـــهـــا: »ال  والـــتـــي قــــال بــعــد إعـــــان فـ
تطلبوا من بائع الخبز أن يبيع الورد«. 
بـ موسان  وقد شّبهته لجنة تحكيمها 
وتــشــيــكــوف، وجـــاء فــي تــقــريــرهــا: »بلغ 
بفن القصة غايات بالغة األهمية، منها 
االجتماعي  للعدل  الشوق  عن  التعبير 
ــقــــســــوة فــــــي اإلنـــــســـــان  ــلــ والــــــتــــــصــــــّدي لــ

ط في السلطة«.
ًّ
والتسل

 ما ُيقال إن القّصة القصيرة تعيش 
ً
عادة

ينفّك ينسفها ليعيد بناءها، مستلهمًا 
 مــــّرة، فــتــجــده سورياليًا 

ّ
الــواقــع فــي كـــل

من  ــه 
َ
عــامل خذ 

ّ
يت وانطباعيًا،  وتعبيريًا 

إلى  املرعبة، نازعًا  األحــام والكوابيس 
 ما هو مهترئ وعفن: العنف 

ّ
تدمير كل

والدمار والقهر والجوع.
ــقـــاص فقد  أّمـــــا دمـــشـــق الـــتـــي أحـــّبـــهـــا الـ

تحّولت إلى غابة من األسمنت تجتمع 
 أشكال القسوة والفقر والجهل. 

ّ
فيها كل

إنـــهـــا املـــديـــنـــة نــفــســهــا الـــتـــي يــصــّورهــا 
مـــأى بــالــرايــات الــســود وقــبــور املــوتــى 
ــــى اســـتـــعـــادة  واملــــشــــانــــق، وال ســبــيــل إلـ
 بــزوال القمع وإشــراق 

ّ
وهجها األّول إال

الحرية.
لــم َيــســجــن صــاحــب »الــنــمــور فــي الــيــوم 
الــعــاشــر« نفسه فــي إطـــار مــحــّدد، فكما 
كـــان رائــــدًا لــلــقــّصــة الــقــصــيــرة الــســوريــة 
ــارات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وســــــط خـــضـــم الـ
اســــتــــطــــاع أن يـــصـــمـــد أمـــــــام الــــتــــيــــارات 
الــتــجــريــبــيــة مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، وهــو 
مـــا ُيــفــّســر تـــواُصـــل إصـــــدار أعــمــالــه في 

طبعاٍت جديدة إلى اليوم.

أزمة. لكنه يرى غير ذلك. بالنسبة إليه 
ــه ال يــلــقــى اهــتــمــامــًا من 

ّ
فـــإن »األدب كــل

 الــنــاس أن 
ّ
اإلعــــام الــعــربــي، لــذلــك يــظــن

فــي موضٍع  أزمــــة«، ويضيف  فــي  األدب 
اح 

ّ
 سف

ّ
آخــر: »نحن نعيش في عالم فــظ

 
ّ

ــذل ــ ــبـــؤس والـ ال يــمــنــح الــبــشــر ســــوى الـ
الوحشية،  واملجازر  والهزائم  والخيبة 
وال يستطيع األدب الصادق الكتابة عن 
الــيــاســمــن والــعــطــر، بينما الــصــواريــخ 
ق 

ّ
الحرائق، وتمز البيوت وتشعل  تبيد 

اللحم البشري«.
ــنــــذ صـــــدور  ــلــــحــــداثــــة مــ ــــبــــر رئــــــــدًا لــ

ُ
اعــــت

األبــيــض«  الـــجـــواد  مجموعته »صــهــيــل 
زكــريــا  كــتــابــة  كـــانـــت  وإن   .1960 ســنــة 
 قــائــمــة بـــذاتـــهـــا، فـــإنـــه ال 

ً
ــة تـــامـــر مــــدرســ
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من منطقة غوبي في منغوليا )فولفغانغ كايلر(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

زكريا تامر في بورتريه لخالد ديب )العربي الجديد(

عمل لـ عماد الظاهر


