
 على السطح
ً
طافية

في قاربها الخاص
وهذا شغبها الوحيد. 

■ ■ ■
ي

ّ
 من

ُ
ق

ّ
أراِقُب الكلماِت تتدف

بدهشِة
شاٍب مطعوٍن

ه سيموت.
ّ
 أن

ُ
ق ال ُيصدِّ

■ ■ ■
حلقٌة ُمفَرغة

مــا زلـــُت أذكـــُر مــن أيـــام الــّروضــة الكثير من 
األسماِء والوجوه.

ما زلت أذكُر توفيق، 
ِبِزيِّ الذئب

ه على الفتاة ذات الّرداء األحمر. 
ُ
وعين

الواسعتني  يتني 
ّ
البن أذُكـــُر عينيها  زلــُت  ما 

خالل تمثيلها السّيئ
تالحقان مراد هنا وهناك،

 يومًا أنه سيتزوج آلني، 
َ
مراُد الذي أعلن

احبة التي همست 
ّ

تلك الفتاة الجميلة الش
ــاِن  ــ ـ

َ
ــت ــ ـ

َ
ــــروِرق ــغـ ــ - وعـــيـــنـــاهـــا الـــــخـــــضـــــراوان مـ

بالّدموع - 
أنها تريد الزواج من سيرجان، 

الـــــــذي ال يــــهــــوى شـــيـــئـــًا فــــي الـــدنـــيـــا ســـوى 
السيارات. 

 على رخصة قيادة 
َ

لن أحصل
ــــذه الــــســــيــــارات الـــتـــي تـــزعـــق فــي  ــــم كــــل هـ رغـ

وجهي، 
ئب.

ّ
 في الحقيقة ركوَب الذ

ُ
ل

ّ
ألنني أفض

■ ■ ■
نبيذ، خبز، ِشعر...

عِري 
َ

خّبأة في ش
ُ
بعدِد الشاماِت الُهالمّية امل
وبعدد الكويكباِت التائهة

 في مداري الجّوي 
ُ

التي تشتعل
رفة فندٍق في هذا العالم

ُ
َك في كل غ

ُ
أقرأ

 لكل البشر.
ً
 ومنتمية

ً
 وُمشّردة

ً
ِبة

ّ
ُمتقل

خجلى تحَت الصنوبر
ُ
خاريط

َ
أيتها امل

أّي مزاٍر من مزاراِت الله أنِت؟
 الحلو

َ
 الّصمغ

ّ
نز

َ
أيتها الجذوُع التي ت

راِوُدك؟
ُ
بٍة ت

ْ
أّية أحالٍم رط

أيتها اإِلَبُر
شِبكينها على ِجلدي؟

َ
 حقيقٍة منسّيٍة ت

ُ
أّية

■ ■ ■
أنِت اآلن

 جدًا
ٌ
كثيرة

وأنا التي ضاعفُت اسَمِك
رابّيٍة

ُ
ه في أفواه ت

ُ
ْوت

َ
ه وحش

ُ
كتبت

عاُبها
ُ
 ل

َ
سال

ه:
َ
- ما أريد قول

أنني أنا التي فّجرُت ِحداَد الليل
وذلَك الضباُب على نافذتِك: أنفاسي

ّصْت عليِك الُحلَم
َ
أنا التي ق

 َكُكَرٍة لولبّية وتجّسد هناك 
ّ

الذي التف
في هذه الليلة الطويلة

أنِت اآلن
تـــلـــَك الــشــظــّيــة الـــتـــي تــنــحــتــيــنــهــا كــالــلــؤلــؤة 

ُغْرتِشْم يِلماز
ٌ
الشاعُر حلزون

يكتُب على لحِمِه
هِرِه

َ
 على ظ

ُ
ه املتكّومة

ُ
وكتابت

ه الوحيد. 
ُ
بيت

■ ■ ■
ِشُم ُحلمي على جلدَي ِبِحبِر الليِل

َ
أ

وِم البشر 
َ
ُه من ن

ُ
الذي أسُرق

 شخص لن 
ّ

كــل - مــجــّرد نقطٍة صغيرة مــن 
يالحظها أحد -

ِشُم مالذي األخير الذي َيفتُح ذراعيه
َ
أ

لِغرباني 
)وهو ليس قبرًا باملناسبة(.

■ ■ ■
ما مصيُر الكتاباِت الَيتيمة؟ 

 هناك في أكثِر األماكن 
ً
ة

َ
أِجُدها غالبًا مختبئ

عة
ّ
توق

ُ
غيِر امل

  
ً
ُمرتعبة

ها
ُ
ى عنها خاِلق

ّ
أن يتخل

تخشى إدراَك 
وجوِدها املحدوِد في هذا العالم

ْرتِشْم( 
ُ
 GÜRÇİM )غ

ُ
ِني كلمة

ْ
ناَدت

 عــلــى فـــرشـــاِة أســنــاٍن 
ً
ــهــا عــالــقــة

ُ
الــتــي وجــدت

قديمٍة
خِدَمْت ألّوِل مّرة في 13.06.17(

ُ
)است

 
ً
ها ُمرتِجفة

ُ
طت

َ
ق

َ
الت

ها بني صفحاِت كتابي
ُ
ووضعت

لود
ُ

ُحِك الخ
َ
 أن هذا القارئ سيمن

َ
ني

ّ
ن

ُ
هل تظ

- أو يشتري لِك املزيَد من الوقت؟
 ال

ك حّية.
ُ
بل سيدِفن

■ ■ ■
ّي

ّ
تحَت القمِر الفض

 مع تلك اإلسخريوطية
ٌ

ذهني غارق
  

ً
 ومأخوذة

ً
مستسلمة

تونس ـ ليلى بن صالح

ــودة طــفــيــفــة خــــالل أشـــهـــر الــصــيــف،  ــ بــعــد عـ
ــونـــس إلـــى  ــيـــاة الــثــقــافــيــة فــــي تـ عــــــادت الـــحـ
الثانية من  نقطة الصفر تقريبًا مع املوجة 
الثاني/  بداية من تشرين  فيروس كورونا 
ــدت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة  أكـــتـــوبـــر. وقـــتـــهـــا، بــ
مــتــشــّددة تــجــاه إيــجــاد صيغ مــرنــة لإلبقاء 

على حد أدنى من النشاط الثقافي. 
وقد كان املسرح من أكثر القطاعات تضّررًا 
العتماده على حضور الجمهور والتالمس 
بــني املمثلني، ورغـــم الــســمــاح الحــقــًا بعودة 
م،  ـــــــدِّ

ُ
ق قــــد  مـــنـــهـــا  الـــقـــلـــيـــل  أن  ـــروض إال  ــعــ ــ الـ

ومــعــظــمــهــا فـــي مـــســـارح خـــاصـــة أو ضمن 
دور الــثــقــافــة بــالــنــســبــة لـــعـــروض الـــهـــواة، 
دون أن نــشــهــد الــكــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات في 
مثل  العاصمة،  لتونس  األساسية  القاعات 
البلدي«،  و»املسرح  الثقافة،  مدينة  مسارح 

ــع«، و»نــجــمــة الــشــمــال«،  ــرابـ وقــاعــة »الــفــن الـ
والرتـــيـــســـتـــو«، و»الــــحــــمــــراء«. وكــــان مــســرح 
ففيه  السياق،  االستثناء في هذا  »تياترو« 
ــعـــــروض، غـــيـــر أن  ــــّدمــــت مــجــمــوعــة مــــن الـــ

ُ
ق

إجــراءات الوقاية من الفيروس أثــرت كثيرًا 
على حميمية املسرح وروحه التفاعلية. 

يــمــكــن اعــتــبــار الـــيـــوم، الــخــامــس مــن كــانــون 
ــانـــي/ يـــنـــايـــر، يـــــوَم »عــــــودة مــســرحــيــة«  ــثـ الـ
فــي تــونــس، حيث جــرى اإلعـــالن عــن إطــالق 
تــــظــــاهــــرة »الــــــخــــــروج إلــــــى املـــــســـــرح« الـــتـــي 
الركحية«  والفنون  املسرح  »قطب  مها 

ّ
ينظ

العاصمة.  تونس  فــي  الثقافة«  »مدينة  فــي 
كــــان مـــن املــفــتــرض أن تـــقـــام الــتــظــاهــرة في 
تشرين األول/ أكتوبر املاضي، لكن عرضها 

ألغي في آخر لحظة.
تحمل الدورة التي تستمّر حتى التاسع من 
الشهر الجاري عنوان »الصمود واالحتفاء 
بالحياة«، وال تخفى هنا النزعة الشعاراتية 
الــتــي بـــات يتبناها مــعــظــم املــســرحــيــني في 
ــت 

ّ
ــارة إلــــى تــعــن ــ ــتـــرة، فـــي إشــ تـــونـــس مــنــذ فـ

الجهات الرسمية مع قطاعهم.
بمونودراما  الــيــوم  مساء  الــعــروض  تفتتح 

لقد جاءت األشجار ألخِذ ُمستـحّقاِتها

عبر التظاهرة التي 
تحتضنها »مدينة الثقافة« 

في تونس العاصمة بدءًا 
من اليوم، يمكن الحديث 

عن عودة للمسرح في 
المدينة. لكن هل هناك 

جديد فعًال؟

في هذه الضائقة 
السورية ليس من 

السهل البقاء حرًا، وال 
حتّى على قيد الحياة، 

فكيف في تشييد هذا 
الصرح من األعمال 

المتميّزة، في ظروف 
قاسية ومؤلمة

الخروج إلى المسرح تجاوز الجائحة بعروض العام الماضي

حياة قصيرة اتّسعت للكثير

ُق أنّه سيموت بدهشِة شاٍب مطعوٍن ال يُصدِّ

يبدو المسرحيون وقد 
توقفوا عن إنتاج أعمال 
جديدة منذ بدء الجائحة

ُوجد حاتم في زمن 
فاسد طارٍد للمواهب 

واألعمال الجيدة

تركية  وناقدة  شاعرة   Gürçim Yılmaz
وعاشت  ألمانيا  في  هانوفر  في  ولدت 
في  حاليًا  وتعيش  أنــقــرة،  في  ونشأت 
في  ليسانس  على  حاصلة  إسطنبول. 
اإلعالم وماجستير في اإلعالم والدراسات 
األوسط  الشرق  »جامعة  من  الثقافية 
عدة  في  عملت  أنــقــرة.  في  التقنية« 
صحف وقنوات تلفزيونية وطنية، كما 
عملت في مجال الفنون البصرية كقيّمة 
الشعر،  جانب  وإلى  معارض.  ومنظمة 
نشرت مقاالتها وقصصها القصيرة في 

العديد من المجالت والصحف التركية.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

متابعة

إطاللة

فعاليات

بصمت
ّأنا التي دفعتها عميقًا 

في لحمِك الهش
- ال تفهميني خطأ. 

ل عليك يمألني الَحَسد 
ّ
فأنا ال أتطف
ولكنِك اآلن 

في بؤبؤ الليلة التي ال ترِمش
في تلك النافذة العاجية

هل تعتقدين أنِك غيُر موجودٍة؟
 جدًا.

ٌ
أنِت اآلن، كثيرة

■ ■ ■
 BÖGÜ

إلى يحيى حسن
شيٌء ما بني العقرِب والعنكبوت

BÖGÜ نسميه بالتركّية
ليسْت كابوَس جنوٍد أتراك في ُكردستان 

 في أفغانستان
َ
وال أميركيني

 لحوِم بشر 
ُ
وال آكلة

 
َ

تقِضُم لحَمَك خالل
نوِمَك العميق

             يقولون: 

ــراج  الــفــالــحــي وإخـ فــاطــمــة  أداء  مــن  »رّوح«، 
خـــولـــة الــــهــــادف، وهــــو عــمــل شــهــد احــتــفــاًء 
جماهيريًا في عروضه األولى بداية 2020، 
ـــف ويـــعـــرض فـــي مــنــاســبــات 

ّ
قــبــل أن يـــتـــوق

ــف جــديــد، كما 
ّ
قليلة فــي الــصــيــف، قبل تــوق

ــال مـــع مــعــظــم األعــــمــــال املــســرحــيــة  هـــو الـــحـ
التي أطلقت في نهاية 2019 أو بداية السنة 

املنقضية.
تـــقـــوم املــســرحــيــة عــلــى حـــكـــايـــات تــســردهــا 
اليومية  حياتها  فــي  وتعيشها  الــفــالــحــي، 
ــيـــث تـــنـــقـــد الـــنـــظـــرة  ــة، حـ ــيـ كـــفـــنـــانـــة مـــســـرحـ
الــقــطــاع،  االجــتــمــاعــيــة للمشتغلني فــي هـــذا 
املــرأة، كما تضيء جوانب  خصوصًا تجاه 
َســــري، وهــي تنتقل بــني مكان 

ُ
مــن عاملها األ

إقــامــتــهــا فــي تــونــس الــعــاصــمــة إلـــى مسقط 
رأسها.

غــــدًا، تــعــرض مــســرحــيــة »ســـكـــون« لـــ نعمان 
حـــمـــدة، الــــذي يــحــضــر أيــضــًا عــلــى الخشبة 
ــــش، فــي عــمــل يقوم  كممثل مــع أمــيــرة درويـ
لــة  أســـاســـًا عــلــى شــعــريــة الـــنـــص، فـــي مــســاء
لعالقات التونسيني بالجسد في يومنا هذا.

الــعــروض األخـــرى، مسرحية »حنبعل«  من 
لطاهر عيسى بالعربي، و»الهوارب« لحافظ 
خليفة، و»Papa cellophane« لعبد القادر بن 
سعيد، لتختتم العروض بمسرحية »قصر 
الطريف   

ّ
السعيدي. ولــعــل لــنــزار  الــســعــادة« 

فـــي األمــــر أن املــشــاهــد عــبــر هــــذا الــبــرنــامــج 
سيجد نفسه في الغالب أمــام عــروض كان 
الــوقــت  هـــذا  فــي  أن يحضر معظمها  يمكن 

نفسه من العام املاضي.

ها
َ

ُع بيض
َ

ض
َ
إنها ت

ي الَجَمل
َ
في ساق

ه في الحقيقِة
ْ
 ما أراَدت

ُّ
 كل

ّ
ولكن

أن تزَرَع بذوَرها في أرٍض دافئٍة
وترتاَح

 الَجَمل
ّ

         في ظل
َر  قرِّ

ُ
ضطرَّ لت

ُ
دون أن ت

إذا ما كانت
عقرَب الّرياح

مس.
ّ

أو عنكبوَت الش

■ ■ ■
الطيور البرّية

َك 
َ

 أرض
َ
قد يسلبون

ُس في َيِدك
ّ
 تتنف

ً
التي ال تزال حّية
َك 

ّ
 فن

َ
قد يسلبون

 قلبَك
ُ

الذي ُيثِقل
 عليَك 

َ
قد يتجّبرون

َك 
َ
 أموال

َ
ويسلبون

ثقلة
ُ
وعينيَك وتنهداِتَك امل

ــوَب الــتــي  ــقــ ــثــ ــدَك والــ ــلــ والــــشــــامــــاِت عـــلـــى جــ

بداخلَك
َك ويحّولونها إلى نكبة 

َ
ومعرَكت

هم لن يسلبوا منَك
ّ
ولكن

تلك الطيور البرّية الحّرة
كلماتَك. 

■ ■ ■
عرّافة دلفي متأخرة

سؤاالِن وحسب 
من بني آالِف األسئلة

املكتوبِة على قطٍع صغيرٍة من ورِق البردي
صادفاني في مكتبة فيينا.

ــلـــّي اســـتـــجـــمـــاع كــــل خــبــرتــي  ــان عـ ــ ــة، كـ ــفــ آســ
وحكمتي 

إليجاِد تذكرِة طيراٍن وغرفِة فندٍق رخيصٍة
ـــفـــُت عــنــد املــقــهــى وتـــنـــاولـــُت كـــوَب 

ّ
وقــــد تـــوق

قهوٍة بالحليب.
)ترجمة: عماد األحمد( 

عودة الخشبة في تونس

زمن حاتم علي

معرض  بيروت  في  أجيال«  »غاليري  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  التاسع  حتى 
الثامن  في  افتُتح  الذي  الدين،  عز  هال  اللبنانية  التشكيلية  للفنانة  الضوء  عن  بحثًا 
من الشهر الماضي. تتناول الفنانة مناظر البقاع اللبناني في لوحاتها، كما تقّدم 

بورتريهات لالجئين السوريين، في تسجيل ليومياتهم.

برلين، 1945-2000: موضوع فوتوغرافي عنوان المعرض الذي يتواصل حتى 
ويضم  البرليني،  الشرقية«  الجهة  »غاليري  في  الجاري  الشهر  من  والعشرين  الرابع 
أكثر من مئتي صورة التقطها مصورون مثل أرنو فيشر )الصورة( وويل ماكبرايد 

وماريا سيوتش لبرلين ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية القرن العشرين.

ينّظم فضاء »سينما األحد« في اإلسكندرية لقاًء افتراضيًا مع الموسيقية األردنية 
سعاد بشناق )1982/ الصورة( عند السادسة من مساء األحد المقبل، العاشر من 
السينمائية.  األفالم  من  عدد  موسيقى  تأليف  في  تجربتها  يتناول  الجاري،  الشهر 
ماكغيل«  »جامعة  من  الموسيقى  والتوزيع  التأليف  في  إجــازًة  بشناق  تحمل 

الكندية، وأصدرت ألبومين موسيقيين هما أفكار ومن القلب.

المعرض  التونسية  بوسعيد  سيدي  بمدينة  الزهراء«  النجمة  »قصر  في  يتواصل 
الدائم لآلالت الموسيقية طيلة األسبوع ما عدا اإلثنين، حيث ُتعرض خمس عشرة 
آلة من مقتنيات القصر الذي يعود بناؤه إلى عام 1911، باإلضافة إلى مجموعة 
أخرى تونسية وعربية مثل العود والمزود والقانون، وأخرى ذات أصول أفريقية.

فّواز حداد

يــرحــل حــاتــم عــلــي مــبــكــرًا جــــدًا. إذا كــان 
 حسب عمله، 

ٍّ
لــكــل  مــرصــود 

ٌ
أوان هــنــاك 

لم  بكثير،  األوان  هــذا  قبل  غــادرنــا  فقد 
ُيــنــهــه بــعــد، لــديــه الــكــثــيــر لــيــقــولــه، هــذا 
باملشاريع،  يمتلئ  رأســه  زال  ما  الرجل 
تــــرك عــاملــنــا إلــــى عــالــم أرحـــــب، ســيــكــون 
أرحم من رؤية بلده طوال عشرة أعوام، 
يــحــتــرق وُيـــّدمـــر وُيــنــهــب ويــتــحــّول إلــى 

ركام.
استثنائيًا،  مــثــااًل  وراءه  حــاتــم  ــف 

ّ
يــخــل

وجــــــــوُده صــــــادف زمـــنـــًا مـــتـــقـــاِعـــســـًا، لــم 
يجاِره، كان يسير على إيقاع زمن آخر، 
ال يشبه الــزمــن الــدكــتــاتــوري، كــان على 
تضاّد معه، ال جامَع بينهما. في املنفى، 
 ســـوريـــة فـــي اســـتـــعـــادة ثــقــافــة 

َ
كــــان أمــــل

بديلة، ناقدة وجادة.
لـــن نـــحـــار ونـــتـــســـاءل أيــــن يــقــف حــاتــم، 
هــل هــو ضــد الــنــظــام، أم مــعــه؟ هــل كــان 
ابتدعه  السياسي،  الــلــون  هــذا  رمــاديــًا؟ 
ــأة انــقــســامــاتــهــم،  الـــســـوريـــون تــحــت وطــ
ِد مواقفهم. لم يكن حاتم ضّد بلده  وتردُّ
النظام، كــان مع سورية حّرة  ليقف مع 
يمالئه،  أو  النظام،  يمتدح  لــم  مــوّحــدة، 
 وراء تــكــّهــنــات 

ّ
لــــه، أو يــتــخــف لـــم يـــبـــّرر 

ومــســّمــيــات. كـــان فــي عـــدم انــحــيــازه لــه، 
 لشعبه.     

ٌ
انحياز

ــًا، فــقــد  ــان مــــأســــاويــ ــ ــفـــاجـــئ كـ رحـــيـــلـــه املـ
اختطف. يبدو أن علينا تحّمل املصائب 
بأنواعها، هذه املصيبة تضّج بالدراما، 
ليست ملّونة، دراما باألسود واألبيض. 
 حاجتنا إليه، كنا نعّول 

ّ
فقدناه في عز

عليه في اإلسهام باستعادة ثورة كانت 
ــم، 

ِّ
ــعــل

ُ
 تــجــربــتــه ت

ّ
األجــمــل واألعـــظـــم. لــكــن

ــانـــت مـــصـــائـــب الـــســـوريـــني  ــه مــهــمــا كـ ــ أنـ
بــوســعــهــم الــنــهــوض وفــعــل الــكــثــيــر في 
وطنهم ومهاجرهم ومنافيهم، ما دامت 
قة على سورية؛ هذا درس 

ّ
أنظارهم معل

حاتم علي.
ـــســـعـــت لــلــكــثــيــر، 

ّ
ــيـــاتـــه الـــقـــصـــيـــرة، ات حـ

ومــثــلــمــا انــتــهــت مــبــّكــرًا، بـــدأهـــا مــبــّكــرًا، 
ــــرة، أصــــــدر  ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــتــــابــــة الــــقــــصــــة الـ بــــكــ
مجموعتني: »ما حدث وما لم يحدث«، 
و»موت مدّرس التاريخ العجوز«. ذهب 
بــعــدهــا إلــــى فـــضـــاءات مـــحـــاذيـــة، فــكــان 
 وكاتب سيناريو ومخرجًا دراميًا 

ً
ال

ّ
ممث

ليس  ومنتجًا...  وسينمائيًا  ومسرحيًا 

ــــددت الــــفــــكــــرة، لـــكـــن فــي  ــجـ ــ ــمــــخــــرج، تـ كــ
إخراجه سينمائيًا. كالهما لم يتحققا. 
ــوّده. ال آســف  ــ كـــان بــــوّدي ورّبـــمـــا كـــان بـ
عليهما، آسف على أنني لم أتعرف إليه 
عن قــرب، وإن لم أغفل عن التعرف إليه 
ــاء  عـــن بــعــد، إنـــســـان مــتــواضــع، بـــال اّدعــ
وال دعاية، وال أكــاذيــب، وال تبّجح، وال 
وال  عــنــه،  الكثير  قــول  بوسعي  بهرجة، 
أعدمه حقه. كرمى إلخالصه لعمله، وما 
قدمه من جهد، وما نزفه من عرق. كانت 
 لــلــمــاليــني، تــعــيــدنــا إلــى 

ً
وفـــاتـــه صـــدمـــة

تــراجــيــديــا الــبــطــل عــلــى مــســرح الــحــيــاة، 
ها لهذا الفن، وكان أحد 

ّ
وهَب حياته كل

شهدائه. 
بلغت  التي  السورية  الضائقة  هــذه  في 
نصف قرن، ليس من السهل البقاء حرًا، 
ــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة، فكيف في 

ّ
وال حــت

تشييد هذا الصرح من األعمال املتمّيزة، 
ــانـــت  ــة ومـــــؤملـــــة، وكـ ــيـ ــاسـ ــــي ظـــــــروف قـ فـ
. مهما يكن، يغادر حاتم 

ً
تعويضًا نبيال

دنــيــانــا، وقـــد أشــرعــت ســوريــة أبــوابــهــا 
، ويعيش 

ً
على زمنه، زمن سيمتّد طويال

، زادًا ملهمًا لرفاق األيام الصعبة 
ً
طويال

ولألجيال القادمة.
ــــد طـــــــارٍد  ــــاسـ ــم فـــــي زمـــــــن فـ ــ ــاتـ ــ ُوجـــــــــد حـ
للمواهب واألعمال الجيدة، زمن العملة 
الــجــيــدة. تلك  للعملة  الـــطـــاردة  الــزائــفــة 
إحـــدى املــــرات الـــنـــادرة الــتــي طـــرَد فيها 

 الزائف. 
َّ
 الجيد الفن

ُّ
الفن

)روائي من سورية(

بهذا الترتيب، كان يتنقل بينها، كانت 
األوســع،  عــامِلــه   ،

ّ
بالفن ها على عالقة 

ّ
كل

ــه الــعــمــل  ــيـ ــا يـــفـــهـــمـــه، ال يــنــفــصــل فـ ــمـ كـ
الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي عـــن األدب 
واملوسيقا والفن التشكيلي، ِصالته بها 
فــي تالفيف  كــانــت وثــيــقــة، جمع بينها 
ــان فــنــانــًا مـــن قمة  أعــمــالــه الـــدرامـــيـــة. كــ
رأســه إلى أطــراف أصابعه. هذا اإلنتاج 
ق من خالله 

ّ
الغزير لم يأت من فراغ، حق

عــاملــًا ثــريــًا، كـــان مــشــغــواًل بــِحــرفــيــة، من 
فرط عنايته بالتفاصيل.

أكــتــب عــن حــاتــم مــتــأخــرًا، ال الــوقــت وال 
ــــروف ســمــحــت لــــي ألقــــــول لـــــه، لــقــد  ــــظـ الـ
ــدًا، نــحــن  ــ ــيـ ــ نـــجـــحـــَت وفـــعـــلـــت شـــيـــئـــًا جـ
ــادت أن تــــكــــون بــيــنــنــا  ــ ــ مـــديـــنـــون لـــــك. كـ
بداية  ففي  مــرتــني،  أخفقت  عمل  عــالقــة 
رحلته ككاتب، رغب في كتابة سيناريو 
تلفزيوني لــروايــة »مــوزايــيــك«، ثــم بعد 
ســنــني طــويــلــة فــي إحـــدى ذروات تألقه 
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)Getty( 2012 حاتم علي أثناء مشاركته في مهرجان تريبيكا السينمائي في الدوحة عام

فاطمة الفالحي في مونودراما »رّوح« لـ خولة الهادف

ُغْرتِشْم يِلماز

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


