
تيماء دحيم

 مرجعية في الدراسات 
ً
ُيشّكل عام 1948 نقطة

التاريخية املعاصرة في العالم العربي، إذ لن 
بــالــذاكــرة الجمعية  يــرتــبــط  نعثر عــلــى حـــدث 
 هذه املراجعات والحفر 

ّ
يستدعي إلى اليوم كل

الــذاكــرة كما تفعل نكبة فلسطني، التي ال  في 
صل بالحدث 

ّ
قَرأ في مستويات مرّكبة تت

ُ
تزال ت

ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــل الـــــوعـــــي االجـ ــائــ ــســ الـــســـيـــاســـي ومــ
والــهــويــة وغــيــرهــا. ورغـــم أن وقــائــع االحــتــال 
ـــت، آنـــــذاك، 

ّ
والــــطــــرد والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري حـــل

والجماعة،  الــفــرد  وجـــدان  فــي  ماحقة  هزيمة 
وبدأ التفكير بأسبابها منذ اللحظة األولى، إذ 
أصدر قسطنطني زريق كتابه »معنى النكبة« 
)1948(، وأكرم زعيتر »القضية الفلسطينية« 
يتّم  لــم  كــثــيــرة  فـــراغـــات  هــنــاك  أن  إال   ،)1955(
ملؤها مــن خــال جمع شــهــادات مــن عايشوا 
تلك املرحلة وتوثيق التاريخ الشفوي حولها. 

ــا.. دم عــلــى حــجــر: حــامــيــة يــافــا وفعلها  ــافـ »يـ
الدراسة  - دراســة ووثــائــق« عنوان  العسكري 
صــدرت  الــتــي  املفّصلة  التحليلية  التاريخية 
فــي جــزأيــن عــن سلسلة »ذاكـــرة فلسطني« في 
»املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« 
لـــلـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي بـــــال مـــحـــمـــد شــلــش 

.)1987(
لــف بعد 

ّ
املــؤ ثالث عمل يصدره  الكتاب  ل 

ّ
يمث

ــات الــشــيــخ مــحــمــد أبــو  ــريــ »ســـيـــدي عـــمـــر: ذكــ
طــيــر فـــي املــقــاومــة وثـــاثـــة وثـــاثـــني عــامــا من 
املــواجــهــة: ذكريات  االعــتــقــال« )2017(، و»إلـــى 
الدكتور عدنان مسودي عن اإلخوان املسلمني 
ــيــــس حـــمـــاس«  ــأســ ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وتــ ــ فـ
)2013(، وهو يعمل حاليا على بحث بعنوان 
»الــفــعــل الــعــســكــري الــفــلــســطــيــنــي خـــال حــرب 
تــفــاصــيــل  إلــــى  شــلــش  يـــعـــود   .»1948  -  1947
العمليات العسكرية التي قامت بها الحامية 
ــع مــدفــعــا فــي سعي 

ّ
الــتــي اســتــطــاعــت أن تــصــن

لــتــعــويــض نــقــص األســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة، والــتــي 
قـــامـــت بــتــنــفــيــذه »فـــرقـــة الــتــدمــيــر الــعــربــيــة«، 
وُجــّرب املدفع في جبهة حي الجبالية جنوب 
يــافــا، يـــوم الــثــامــن مــن مـــــــارس/آذار 1948، إذ 

يروي الكتاب الصادر 
حديثًا عن »المركز 

ل المقاومة  العربي« تشكُّ
المسلحة في يافا، 

باالعتماد على مصادر 
عربية ووثائق من أرشيف 

االحتالل

بلد عمره سبعة آالف 
دًا  عام ينام مهدَّ
ويفيق منهوكًا 

من أخبار المجازر التي 
امتّدت على كامل 

مساحته: مجازر 
دموية، وأخرى 

مجازية لكافة أشكال 
الحياة

بالل محمد شلش حامية يافا في مواجهة العصابات الصهيونية

قلب مهترئ ورأس مسكون بالجثث

يعود شلش في الكتاب 
إلى عمليات عسكرية 
قامت بها حامية يافا

الجميع هنا يشفق 
على الجميع وحتى 

القتل نوع من الشفقة

2425
ثقافة

كتاب

إطاللة

فعاليات

أطلق ثاث قنابل على مستوطنة »بات يام«.
ــداف  بــعــد تــتــالــي هــجــمــات الــحــامــيــة عــلــى أهــ
صهيونية، وفق الكتاب، بدأ جيش االستعمار 
ــــه  الــبــريــطــانــي حــمــلــة ضــغــط مــارســتــهــا إدارتـ
ل آمر الحامية لوقف القصف 

ّ
العسكرية، وتدخ

في إحدى العمليات من دون بيان سبب ذلك، 
لكن الفرقة عادت الحقا إلى عملياتها. 

 
ً
يعرض شلش في الجزء األول ما لم ُيرَو قبا

من تاريخ يافا خال حرب عام 1948 بتوثيق 
ــر مــقــاومــتــهــا  ــيـ ــــع خــــط سـ ــا، وتــــتــــبُّ ــهـ ــاتـ ــيـ يـــومـ
املــســلــحــة، مــنــذ بـــدايـــة تــكــويــنــهــا ثـــم تــحــوالت 
بــنــيــتــهــا وحــتــى انــهــيــارهــا وتــفــكــكــهــا. ويــقــّدم 
الـــجـــزء الـــثـــانـــي وثـــائـــق تـــنـــّوعـــت بـــني رســائــل 
وبيانات،  وتصريحات  وتعميمات،  وتقارير 
قوائم  وشــكــاوى ومطالبات، وســجــات تضم 
بأسماء مجاهدي حامية يافا وشهدائها، مع 
عرض يومي ملجريات املعارك التي خاضتها 
على مدى ثاثة أشهر، مرفقة بقراءة تحليلية 
للوقائع. لم تغب أخبار الحامية عن الصحافة 
الفلسطينية والعربية حينها، وكذلك رسائل 
كتاب،  مــن  أكثر  قها 

ّ
وث والــتــي  فيها،  املقاتلني 

تطلب الــدعــم مــن نابلس والــشــام لــزيــادة عدد 
مقاتليها النظاميني ليصل إلى عّدة آالف من 
أجل صد هجوم العصابات الصهيونية، لكن 
ــذ واضــطــر أفــرادهــا إلى 

ّ
ــنــف

ُ
وعـــودًا كثيرة لــم ت

مواجهة العدو وحدهم.

فصول لم ُترو من قبل

مثل طائر فوق الخراب

رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  ينظمه  الذي  »يُعاد«  مشروع  ضمن 
جمانة منّاع  الفلسطينية  للفنانة  الفيديو  يتواصل عرض سلسلة من أعمال  اهلل، 
حتى 18 من الشهر الجاري. تضم األعمال نظام الخير )2013(، وموجز العادات، أو 

تنكريّة ألفريد روك األخيرة )2013(، وفيلم مبارك مبارك النسيان )2010(. 

تحت عنوان مسرح العمليات، يتواصل معرض الفنّان التركي باريش دوغروسوز، 
في »متحف سرسق« ببيروت حتى السابع من تموز/يوليو المقبل. يضم المعرض 
السماوات  و»تحت  والنسيان«،  الرملية  »العاصفة  وهي:  فيديو؛  تجهيزات  عّدة 

المكتظة«، وفيها يتناول مواضيع الجدران واالحتالل والعنصرية والحصار.

»غاليري  في  أينوسينتي،  شاتيل  بيار  الفرنسي  للفنان  تفكيك  معرض  يتواصل 
أوروبيا« بباريس حتى 31 من الشهر الجاري. تتناول األعمال الفوتوغرافية العمران 
والعمارة، حيث قام الفنان بتحويل رموز التصوير المعماري إلى أعمال قريبة من 
المتغيرة،  والمدينة  اإلنسان  بين  العالقة  في  التشكيك  إلى  ساعيًا  التجريدي،  الفن 

وتمييز الجمال من القبح في تصميمات عصرنا.

وعالقته  أفريقيا  تاريخ  في  المتخّصص  ووكــس«،  هيستوري  »بالك  مركز  يقيم 
على  األوروبية  التجارب  الطبي:  األبارتهايد  بعنوان  ندوة  لندن،  في  بالعالم، 
األجساد األفريقية، عند السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل، بمشاركة 

باحثين يناقشون تاريخ تجريب األدوية على السود، استنادًا إلى وثائق تاريخية.

سومر شحادة

ــدامــــي بــابــتــســامــة  تــســتــقــبــل الـــصـــبـــاح الــ
ــظـــرك إلــى  ــنـــزل ونـ ــن املـ مــــريــــرة. تـــخـــرج مـ
 على 

ً
مــقــبــا إلـــى عملك  األســفــل. تمضي 

 من بقائك حيا في الوقت 
ً
الحياة وخجا

ذاتــــــه، ال تـــتـــحـــّدث فـــي شـــــؤون الـــثـــورات 
والـــطـــوائـــف، وتــحــيــد بــنــظــرك عـــن صــور 
العنف وعن الجائعني ومصابي الحرب 

والوحيدين، أمثالك.
وافق الجميع على ما يقولونه، وتبلع 

ُ
ت

ــاريــــخ  ــــرف تــ ــعـ ــ أفــــــكــــــارك الـــشـــخـــصـــيـــة، تـ
إلحاحا،  أشـــّد  هــو  مــا  ثمة  لكن  الجميع، 
الدخول في سجال مع أحد.  يمنعك من 
الجميع على حق، تلك القاعدة السحرية 
 يوم في 

ّ
التي تؤّمن عودتك إلى املنزل كل

بلد يضج بالساح وبالقتل الذي يرتدي 
األفكار.

ترى امرأة تبكي في شارع بغداد، تقترب 
أن  مــن  بــســرعــة، خائفا  تبتعد  ثــم  منها، 
تــســألــك حــاجــة أنـــت عــاجــز عــن تلبيتها، 
املديد عن فعل  تهرب مجّددًا من عجزك 
شـــيء عـــدا الــكــتــابــة الــتــي بـــدأت تــشــك في 
جــــدواهــــا. ألـــيـــس لــلــكــاتــب الـــحـــق فـــي أن 
بالفعل  يؤرقك  ما  لكن  متشائما؟  يكون 
هو أن املغامرة أصبحت في البقاء ال في 
تركوا  غــادروا  فالذين  الكتابة،  استمرار 
ــــت اآلن تــســيــر في  ذاكـــرتـــهـــم بــيــنــنــا، وأنـ

الشوارع مثل طائر فوق الخراب.
ال تعرف مسؤواًل واحدًا لكي تطرق بابه 
إليها اإلقامة في  التي تدفعك  في املحن 
تــســألــك صديقتك  ــواء،  ــ األهــ تحكمه  بــلــد 
ــبـــوك عـــــن ســــبــــب قــــلــــة ثــقــتــك  ــيـــسـ عــــلــــى فـ
بنفسك، فتسألها عن سبب سؤالها، بداًل 
 الــســؤال لــم يقلقك، 

ّ
مــن اإلجــابــة، رغــم أن

التي بقيت في  اإلجــابــة  أقلقتك  بقدر ما 
داخلك، طاملا ال تعرف أحدًا خارج الباد، 
ــا الــقــيــمــة الــتــي  ــا، لـــيـــســـأل عـــنـــك، مــ أيــــضــ
م أن 

ّ
عل

َ
سيضيفها إلــى الــخــراب الــعــام؟ ت

 تملك 
ّ

يبقى رأيك لك وحدك. واألفضل، أال
رأيـــــا عــلــى اإلطـــــــاق، فـــي حـــــروب الـــعـــار. 
ــــوت؟ ألــيــس   ذلـــك املـ

ّ
أّي أمـــر اســتــحــق كـــل

سؤالك، هذا، رأيا؟ 
■ ■ ■

ــا أخـــبـــئ فــــي جـــوفـــي فـــكـــرة ال  ــ أفــــكــــر، وأنــ
تــــائــــم مــــكــــان جـــلـــوســـي: مــــا الـــــــذي دفـــع 

 ،
ّ

الظل في  فالحياة  بالخوف،  الطمأنينة 
ثنائيات ال معقولة. وتجسر  لك  تكشف 
تلفتك  تعد  لــم  ذلـــك.  رغــم  كتابتها،  على 
الـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي تــمــلــك أضـــــــدادًا مــرّكــبــة 
خاليا  تعرف ضحكا  تعد  لــم  إذ  غصبا، 
مـــن املـــــرارة أو فــرحــا خــالــيــا مـــن الــحــزن، 
 لرواية غالب هلسا »الضحك« 

ّ
وتــرى أن

 فيه تكثيفا هائل الداللة. 
ّ
اسما خابا، ألن

تقتضي  اآلن،  الجيدة،  الكتابة   
ّ
أن يبدو 

ــمــات جــمــيــعــهــا، حتى 
ّ
الــتــفــريــط بــاملــســل

، كــيــف لــبــلــد عــمــره 
ّ

الــعــقــلــيــة مــنــهــا. وإال
سبعة آالف عــام أن ينام مــهــّددًا، ويفيق 
امتّدت  التي  املــجــازر  أخبار  من  منهوكا 
عــلــى كـــامـــل مــســاحــتــه: مـــجـــازر دمـــويـــة، 
وأخرى مجازية لكافة أشكال الحياة. إن 
ا نجونا من املوت، فكيف سننجو من 

ّ
ُكن

أيامنا التي تتداعى؟
■ ■ ■

ما الفرق بني بلٍد منهزم،
وسوٍط يهوي على األصابع؟ 

أكتب عنِك بقلٍب مهترئ، 
ورأٍس مسكوٍن بالجثث.

)كاتب سوري(

بولغاكوف  ميخائيل  الــروســي  الــكــاتــب 
العدول عن فكرة السفر بعد مكاملة  إلــى 
ــدة قالها  ــ ســتــالــني مــعــه، هـــل جــمــلــة واحـ
ــر، مـــثـــل »وهـــــــل يــســتــطــيــع كــاتــب  ــ ــيـ ــ األخـ
روســـي، مثلك، الــحــيــاة خـــارج روســيــا؟« 
فكرة  عن  بالعدول  إلقناعه  كافية  كانت 

مسيطرة بالرحيل عن بلده؟
الـــرأفـــة بــالــنــاس الـــذيـــن يــشــفــقــون عليك 
السحر  بذلك  قّيدتك  التي  بــدورهــم، هي 
املـــطـــمـــئـــن، الـــجـــمـــيـــع هـــنـــا يـــشـــفـــق عــلــى 
 صــديــقــي بــــات يــرى 

ّ
الــجــمــيــع، حــتــى أن

القتل نوعا من الشفقة! 
■ ■ ■

الــنــهــايــات، في  بالغبطة القــتــراب  تشعر 
الوقت نفسه أنت خائف جدًا، قد تقترن 
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قادرة على خدمة رهانات الحياة من خال 
التأويل والتعبير والتأسيس.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
ي 

ّ
آخـــر مــا أصــــدرت كـــان كــتــاب »الــعــمــل الفن

وتحّوالته بني النظر والنظرية، محاولة في 
إنشائية النظر« عن »املركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات«، ويتناول املكانة التي 
يجب علينا أو نوليها للُمشاهد/ الناظر/ 
ــد... بــوصــفــهــم  ــاقــ ــنــ ــقــــارئ والــ الـــجـــمـــهـــور/ الــ
ــداع،  أطـــرافـــا فــاعــلــة فــي مــواصــلــة مــســار اإلبــ
ــا وقــــــع حـــصـــر الـــفـــعـــل الـــثـــقـــافـــي  ــ فـــكـــثـــيـــرًا مـ
دائــرة  فــي  العربية(  الثقافة  فــي  )خصوصا 
ـــان دون إيــــاء أهــمــيــة لــآخــر 

ّ
املــنــتــج والـــفـــن

اإلبــداعــي املنسي، والـــذي أعتبره طــرفــا في 
أّما  القيم الجمالية والفنية.  دينامية إبداع 
الــقــادم فــأنــا بــصــدد إعـــداد اللمسات  عملي 
 اللوحة 

ّ
األخــيــرة فــي كــتــاب حـــول نــشــأة فـــن

الزيتية في تونس، كما أشتغل على كتاب 
آخر )باللغة الفرنسية( حول منزلة الطبيعة 

في الفن املعاصر.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
نــســبــيــا أنــــا راض، بــالــنــظــر إلــــى صــعــوبــات 
دينامية منشودة  والترويج وغياب  النشر 
أو  أو تأريخا  أو نقدًا  ا 

ّ
)فن الفكر  تربط بني 

ــي، وتخلق 
ّ
تــنــظــيــرًا( وبـــني الــجــمــهــور املــتــلــق

 
ً
الجدل الثقافي الذي يصنع القيمة. وفضا
ــات الــــراعــــيــــة لــإنــتــاج  ــســ ــؤّســ ــن غـــيـــاب املــ عــ
 نــســبــة مـــن جــمــهــور الــشــبــاب 

ّ
ــإن الــثــقــافــي، فــ

افـــتـــّكـــتـــهـــا الــــفــــضــــائــــيــــات وإعــــــــــام اإلثــــــــارة 
ــلـــى املــســتــقــبــل  والــــتــــهــــريــــج، وهـــــــذا خـــطـــر عـ

يستدعي املقاومة.

■ لــو قيض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

 
ّ

ــــذي أخــــوضــــه. وســـأظـــل ــار الـ ســـأخـــتـــار املـــسـ
في عاقته بحيوية   

ّ
الفن وراء معنى  ألهث 

ــاة وطـــبـــيـــعـــيـــة الـــطـــبـــيـــعـــة ومـــديـــنـــيـــة  ــيــ الــــحــ
قّدمته من  ومــا  اإلنــســان.  املدينة وإنسانية 
أعـــمـــال فــنــّيــة وكـــتـــابـــات وأبـــحـــاث ودروس 
ومــحــاضــرات لــم يــشــف غليلي مــن املــعــرفــة 
العالم  والحكمة ومواكبة نبض  الفن  وقيم 
ق. وفي ذلك نوع من 

ّ
وشعرية الوجود الخا

املقاومة التي ال جدوى للحياة من دونها.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
 نــظــام عــوملــي قّسم 

ّ
ال أنــتــظــر شيئا فــي ظـــل

املــجــتــمــعــات وفــــق مــصــالــح جــيــوســيــاســيــة 
خــارجــة عــن انتظاراتنا، وفــي ظــل الــكــوارث 
التي  التاريخية  واالرتــكــاســات  السياسية 
ــد أن تــعــّم قيم  ــنــي أريــ

ّ
نــتــخــّبــط فــيــهــا. ولــكــن

املـــعـــرفـــة واالعـــــتـــــراف، وأن يـــســـود الـــســـام، 
الحياة على  إلــى منطق  العالم  وأن يحتكم 

األرض دون إقصاء. 

■ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟

لــتــه فـــي شــــروط إمــكــان  ــلـــدون، ملــســاء ابـــن خـ
انخراط العرب في التاريخ الحضاري الراهن 
وقيم املدنية على أساس املعرفة واإلبداعية 
بعيدًا  الــحــريــات،  واحــتــرام  العمل  وتقديس 
ـــس الــذهــنــي 

ّ
عـــن الــكــســل الـــجـــســـدي والـــتـــكـــل

ــَمــاحــكــات السياسية 
ُ
وتــبــذيــر الــوقــت فــي امل

ــيــــش املــــبــــدعــــني  ــمــ ــهــ ــيــــم وتــ ــقــ ــعــ والـــــــجـــــــدل الــ

صفاقس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
فــي الــفــتــرة األخــيــرة شــاركــت في 
نــــــــدوات مــــتــــعــــّددة، مـــنـــهـــا نــــدوة 
»الفن في أطر المركزية« في مدينة سوسة، 
وتــنــاولــت مــوضــوع الــتــظــاهــرات الفنية في 
العربية  ربوعنا  في  فالفن  الداخلية،  املــدن 
مـــا يــــزال مــرتــهــنــا بــالــعــواصــم عــلــى حــســاب 
األساسية  البنية  إلــى  تفتقر  التي  الجهات 
ــل وجــــود جــمــهــور 

ّ
املـــائـــمـــة، وهــــذا مـــا يــعــط

 فاعل في املشهد. 
ّ

متلق
ــاركـــت، فـــي مــســقــط، فـــي نــــدوة حــول  كــمــا شـ
وإنشائية  املعنى  صناعة  فــي  ي 

ّ
املتلق دور 

ي بعد خروجه من الورشة. وهي 
ّ
العمل الفن

مواضيع ال تتعلق بمناسبات، ألنني على 
مـــزيـــد مـــن مـــراكـــمـــة الــبــحــث فــيــهــا فـــي قـــادم 
األيــــــام، نـــظـــرًا ملــنــزلــة الـــصـــورة فـــي حــيــاتــنــا 
اليومية وحاجتها إلى املعنى، حتى تكون 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي، في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 
مع قرّائه. »كثيرًا ما ُحصر 
الفعل الثقافي عربيًا في 

المنتج، دون اهتمام 
بالجمهور«، يقول الباحث 

والفنّان التونسي

سأظّل منشغًال 
بمعنى الفّن في عالقته 

بحيوية الحياة

ثمة غياب لدينامية 
تربط الفكر بالجمهور 
وتخلق قيمة ثقافية من  تونسي  تشكيلي  وفــنــان  بــاحــث 

الــجــمــالــيــات  أســتــاذ   .1966 ــد  ــي مــوال
صفاقس  جامعة  في  الفن  وعلوم 
عضو  بفرنسا.  تولوز  بجامعة  وباحث 
مؤّسس في »الرابطة التونسية للفنون 
التشكيلية«، ورئيس تحرير مجلّة »فنون« 
التي تصدر في تونس. يعرض لوحاته 
»تشكيل  مؤلفاته:  من   .1983 منذ 
الرؤية« )2007(، و»بنية الذائقة وُسلطة 
)2013(، و»صفاقس، قّصة  النموذج« 
الفنّي  و»الــعــمــل   ،)2017( قــرنــًا«   12
وتحّوالته بين النظر والنظرية« )2019(.

اللوحة والكتاب

واملفّكرين وتفويت فرص املستقبل والوعي 
بالفكر التاريخي ورهاناته.   

■ صــديــق يخطر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائمًا؟

عرفته  محمود.  صديقي  بــالــي  على  يخطر 
في الجامعة، وأعتبره من كبار املتخّصصني 
فــي الفلسفة األملــانــيــة املــعــاصــرة مــن جيلي 
يراهن  لم  إذ  الطريق،  يأخذ نفس  لم  ه 

ّ
ولكن

على املــؤّســســات والــجــمــهــور الــقــارئ، فتراه 
ــــى أرض أجــــــــداده يــفــلــحــهــا  ــعـــود إلـ ــا يـ ــمــ دائــ

ه 
ّ
ويخرج منها التني والزيتون. ويبدو أن ظن

قد خاب في وجود الدولة والناس ولم يخب 
فــي األرض. أّمـــا الــكــتــاب، فــأعــود دائــمــا إلــى 
»نقد َملكة الُحكم« للفيلسوف األملاني كانط 
الــــذي أّســــس تــفــكــيــره فـــي الــفــن عــلــى أســـاس 
مقاسمته  في  والرغبة  بالجمال  اإلحــســاس 
ه من 

ّ
مع اآلخــر. ولم يمنح القبح ما يستحق

 املعاصر اليوم قد غادر قيمة 
ّ
عناية، إذ الفن

الــذي  للقبيح  فــي رؤيــتــه  الــجــمــال ليستثمر 
الفضح  لغاية  أصبح واقعا مكشوفا، وذلــك 

والسخرية والتحسيس واالستفزاز...

■ ماذا تقرأ اآلن؟
أقـــــرأ مـــن جـــديـــد »أبـــــــواب املـــديـــنـــة« لــلــكــاتــب 
اللبناني إلياس خوري، وكنت قد قرأته منذ 
قّصة بأسلوب طريف يبعث  عشرين سنة. 
على التفّكر في داللة الحياة واملوت، بطلها 
»الـــرجـــل الــغــريــب« وهـــو يــمــشــي بـــني ربـــوع 
املـــديـــنـــة، يــبــاحــث الــحــقــيــقــة وكـــنـــه األشـــيـــاء 

ه سقراط. 
ّ
 أسئلة الوجود وكأن

ّ
ويستفز

■ مــــاذا تــســمــع اآلن وهــــل تــقــتــرح عــلــيــنــا تــجــربــة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

»رّدنــــي إلــى بــــادي«، فــيــروز. بــقــدر إثارتها 
للشعور بالحنني إلى املاضي وديار البلد، 
على  والتحفيز  للهمم  استنهاضها  بــقــدر 
املقاومة... كما في عديد أغانيها الرحبانية.
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سمير الصفدي، مواد مختلطة على قماش، 150 × 150 سم


