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كاتبة «حرائر» تثير جد ًال حول نهاية العمل
با�سل الخطيب لـ«البناء» :لم ن� ِأت ب� ّّأي �إ�ضافة � اّإل بعلم عنود الخالد
آمنة ملحم
على رغم ك ّل األص��داء اإليجابية القوية التي حصدها
مسلسل «ح��رائ��ر» منذ حلقاته األول���ى ،وال��ذي اعتبره
أهل الفن والنقاد والمشاهدون انتصارا ً لصورة المرأة
الدمشقية ،بعد م��ح��اوالت التشويه التي ألحقتها بها
رسخت
مسلسالت البيئة الشامية على مدى سنين عدّةّ ،
عبرها صورة المرأة الخانعة المنصاعة ألوامر «ابن ع ّمي
تاج راس��ي» داخل حدود منزلها فقط ،وفي إطار عباءة
ّ
يحق لها حتى أن تظهر عينيها من خلفها ،كي ال
سوداء ال
تقوم قيامة «قبضايات» حارتها ،الذين ربّما يقيمون الح ّد
عليها.
أما اليوم ،ومع إسدال الستارة عن الحلقة األخيرة من
«حرائر» ،يبدو أن كاتبة العمل عنود الخالد لم تكن راضية
ع ّما ُقدّم على الشاشة .فاندفعت ـ وهي التي أعلنت مع
نصها في أي ٍد أمينة ـ لتعلن موقفا ً
بداية التحضير له أن ّ
جديدا ً من العمل عبر منبرها «الفاسيبوكي» ،إذ كتبت« :أو ّد
أن أتحدّث للم ّرة األولى عن المسلسل بشكل عام .مسلسل
حرائر عم ٌل ُكتب خالل مدّة تجاوزت سنتين ونصف السنة،
استندت فيه إلى مراجع كثيرة من ُك ُتب ومقاالت ومواقع
إلكترونية .كان الهدف منه تقديم نساء سوريات حقيقيات
قدّمن لبلدهن ما لم يقدّمه الرجال .ومنذ بداية العمل كنت
متعاون ًة مع كل ما يتطلّبه العمل وأكثر .وكان هذا التعاون
غير الملزمة به يأتي على حساب ظروف صعبة كنت قد
مررت بها .ولكن مع ذلك ،لم أتقاعس عن تفضيل مصلحة
مسلسلي على رغم ك ّل الظروف».
ول ّمحت الخالد بعدم رضاها التام عن الصورة التي
نصها فتقول« :لم أشأ أب��دا ً منذ بداية العرض
ظهر بها ّ
ّ
بغض
أن أبدي أي مالحظة من الممكن أن تسيء للعمل
النظر عن مدى قناعتي بما ظهر على الشاشة .لكن أن ُتقدَّم
الحلقة األخيرة بهذه الصورة وبهذا التحريف ،فهذا ما لم
أستطع السكوت عنه .وبالعودة إلى متابعي المسلسل،
أحب أن أخبركم أنّ الحلقة األخيرة كانت مكتوبة لنعرف
ّ
فيها ما قامت به نازك العابد بعدما ت ّوجها الملك فيصل
برتبة نقيب شرف في الجيش السوري ،وهي المرأة األولى
التي تحصل على شرف كهذا عام  ،1920ث ّم خرجت نازك
إلى ميسلون لتقيم مستشفى ميدانيا ً تعالج فيه الجنود
الفرنسي».
المقاتلين الذين وقفوا في وجه المستعمر
ّ
وتوجهت عنود الخالد باعتذارها من جمهور العمل على
ّ
نهايته وتقول« :أعتذر اعتذارا ً كبيرا ً من روح نازك العابد
التي اس ُتبدل عملها الكبير بحكاية سخيفة عن وردة ال
أع��رف من كتبها ،ولمصلحة من ُكتِب عنها .وأعتذر من
المتابعين ألنني لم أستطع أن أوصل لهم أفكاري وجهدي
كما أردت».
وتوجهت الخالد إلى مخرج العمل بالشكر لجهوده
ّ

وم�ضات

{ الحاضر لمع ٌة متش ّكلة من عنصرين :وجود بالق ّوة ووجود بالعقل.
ماض لم يتح ّقق.
{ المستقبل مشروع
ٍ
{ اإلنسان هو ذاك الماضي الذاهب إلى األب��د ،وذاك المستقبل اآلتي من
األبد.

{ يا لعبقرية الزمن في بعدها الواحد ،في كيف يكون «الحاضر» حاضرا ً
وماضيا ً ومستقبالً في آن واحد .وك ّل ذلك مولو ٌد في تلك اللمعة الزمنية
السائلة التي يدعونها الحاضر ،والتي هي فترة وعي اإلنسان تد ّفق
الزمن!

المعني األول بانتقادها .وأكد باسل
المبذولة ،لك ّنه يع ّد
ّ
الخطيب لـ«البناء» أن ك ّل إضافة إلى العمل ،أوتي بها بعلم
الكاتبة ،وكانت موضوع ًة بصورة هذه اإلضافة.
وأوض��ح الخطيب موقفه من انتقادات الكاتبة بنقاط
ع �دّة ذك��ره��ا .إذ لفت إل��ى أن��ه ،وبعد ق��راءة السيناريو،
وضع جملة مالحظات في خصوص الجزء األخير منه.
إذ تراجعت الخطوط الدرامية للشخصيات الرئيسة
تاريخي إخباريّ ،
لمصلحة سلسلة مشاهد ذات طابع
ّ
تتض ّمن مغالطات تاريخية أوضحها يومذاك لعنود.
منها مسألة مَنح الملك فيصل وس��ام �ا ً فخريا ً لنازك
العابد بعد مشاركتها بمعركة ميسلون .فقد كان فيصل
أ ّول الفارين من الشام بعد سقوط ميسلون واستشهاد
يوسف العظمة ،ولم يكن بوارد منح أيّ أوسمة وقتذاك.
ّ
وبغض النظر عن الواقعة
ويقول الخطيب« :ث��م إن��ه،
التاريخية ،ليس مقبوال ً اليوم ،بالنسبة إلينا كسوريين،
أن نختم مسلسالً يتحدّث عن تح ّرر نساء الشام وتن ّورهن،
بمشهد لملك حجازيّ معروف باتصاالته الس ّرية مع
اليهود (اتفاقية فيصل ـ وايزمن) ،وموافقته على إعطاء
فلسطين لليهود ـ يمنح فيه وساما ً لمناضلة سورية كنازك
العابد التي ربما لو قدّر لها أن تحيا من جديد ،فستتنازل
عن هذا الوسام الذي لم ولن تكون بحاجة إليه كشهادة
ُحسن سلوك ووطنية!».
وت��اب��ع الخطيب« :مقابل هذين المشهدين اللذين
ألغيتهما ،طلبت من عنود ،وتعزيزا ً لوجود نازك العابد في
جزء غابت فيه عن األحداث ،إضافة ّ
درامي كامل لها،
خط
ّ
وقد قامت مشكورة بهذه اإلضافات بروح متعاونة عالية».
أما بالنسبة إلى حكاية وردة «السخيفة» وفقا ً لوصف كاتبة
العمل ،فن ّوه المخرج بأنها بالتأكيد بحاجة إلى قراءة أكثر
تع ّمقاً ،وبعيدة عن أيّ مواقف مسبقة« .حكاية وردة ليست
سوى سرد آخر لما يشبه حكاية بسيمة ،بطلة العمل ،إ ّنما
من وجهة نظر مأساوية ومفجعة .وردة ،امرأة لم يُك َتب لها
أن تالمس هذا الشعاع التنويري الذي حظيت به بسيمة،
ما جعلها قادرة على الثبات والمواجهة واختيار مصيرها
كامرأة ح� ّرة .وفي موتها إجابة واضحة على ك ّل ذلك».
وختم الخطيب تعليقه على ما حصل قائالً« :على رغم ك ّل
هذه االختالفات في وجهات النظر ،فأنا أعت ّز بهذه التجربة.
حرائر يش ّكل استكماال ً لمشروعي حول المرأة السورية،
تعاون معي في إنجازه فريق رائع من الفنانين والفنيين،
وقد سعدت بالتعاون مع السيدة الكاتبة عنود خالد ،وأكنّ
لها المودّة والتقدير ،ولديّ ثقة بأنها من خالل أعمالها في
المستقبل ،ستقدّم إضافة الفتة إلى الدراما السورية».
وفي محاولة للتواصل مع الكاتبة عنود الخالد ،اكتفت
بالر ّد والتعليق على كالم الخطيب بعبارة« :أحترم كالم
المخرج ...وبس!».

د .نسيب أبو ضرغم

المر�صد
هل نجحت حفالت عيد الفطر
في لبنان؟
هنادي عيسى

الدراما ال�سورية خالل المو�سم الرم�ضاني� ...آراء متفاوتة وانتقادات طاولت الأفكار ال�سلبية
سلوى صالح
م��ع اختتام الموسم الرمضاني ال��ذي أس��دل ستارته
منذ أيام قليلة ،أضحت صورة األعمال الدرامية السورية
أكثر وضوحاً ،وصار المشاهدون أكثر قدرة على تقييمها
وفرز الغث من السمين .وتفاوتت آراء الباحثين والفنانين
واإلع�لام��ي��ي��ن ،تبعا ً للموضوعات المطروحة واألف��ك��ار
واإلخراج ،مع انتقادات واضحة طاولت أعماال ً دون المستوى
المطلوب.
الباحث علي القيّم ّ
لخص رأيه بالدراما الرمضانية بقوله
إنها صارت أشبه بالتجارة في معظمها .وعبّر عن أسفه كون
سمات ومواصفات كثيرة للدراما السورية فقدت هويتها
من خالل تكرار األحداث والمس ّميات ،وإبراز بعض العادات
واألفكار البالية التي لم يعد لها وجود في حياتنا االجتماعية.
كاألحاديث التي تدور في «باب الحارة» .إذ إنّ الرمزية التي
كانت في الحلقات األول��ى لم يعد لها وج��ود في األج��زاء
األخيرة ،فصارت مجرد تكرار ممجوج.
كما أن مسلسل «تشيللو» الذي لقي إقباال ً جيدا ً من قبل
المشاهدين بحسب رأيه ،فكان بكل أسف نقالً حرفيا ً ممطوطا ً
عن فيلم أميركي عنوانه «عرض غير الئق» للمخرج أندريان
لي  ،1993وشاهده الماليين في العالم .ويبدو أن قريحة
ّ
والمط
بعض ك ّتاب السيناريو استسهلت عملية النقل
وإقحام أمور غير معقولة وغير مقبولة في مجتمعنا الشرقي.
وهو أمر يسيء إلى الدراما السورية بشكل عام.
وترى الفنانة المتألقة سالف فواخرجي أن وجود ثالثين
عمالً سور ّيا ً في الموسم الرمضاني الحالي ،على رغم الحرب
والصعوبات التي تواجهها الدراما السورية ،أمر مه ّم .وهناك
أعمال جيدة ومهمة بالتأكيد ،لكن الحرب أفرزت أعماال ً دون
المستوى في الوقت نفسه.
وقال سالف إنها شاركت في الموسم الحالي إلى جانب
دوره��ا في شخصية بسيمة في مسلسل «ح��رائ��ر» ،وفي
مسلسل «بانتظار الياسمين» ال��ذي يحكي عن موضوع
اإلنسان في الحرب.
رغدة ،صحافية ترى أن الدراما السورية في هذا الموسم
تراجعت من حيث تصوير المشاهد الطبيعية والحشود
الضخمة ،إال أن الموضوعات المطروحة كانت جيدة في
معظمها ،ولصيقة بالبيئة والواقع مثل مسلسلَي «بانتظار
الياسمين» و«عناية مشددة» .مشيرة إلى أنه على رغم
المبالغة في اظهار المشاهد القاسية ،إلاّ أنها تحاكي الواقع
المؤلم الذي يعيشه السوريون .مبدي ًة إعجابها باألداء الرائع
للفنانة سالف فواخرجي ،وبالك ّم الكبير من األعمال الدرامية
لهذا الموسم على رغم ضعف اإلمكانيات المادية .إذ الحظت
بحكم تواصلها مع أقربائها المغتربين ،متابعتهم الدراما
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ثقافة وفنون

السورية واهتمامهم بها ،والبحث عنها على «يوتيوب».
وقالت إن مستوى مسلسل «ب��اب ال��ح��ارة» تراجع في
جزئه السابع ولم يعد هناك منطق في األح��داث ،إنما يت ّم
إقحام قصص عن المكائد والدسائس واألفكار الغريبة عن
مجتمعنا ،وغير المقنعة ،وذلك بهدف اإلطالة و«المطمطة»
من دون حبكة أو رابط بينها .كما أن الممثلين المشاركين فيه
خبا نجمهم كالفنان مصطفى الخاني الذي كان محبوبا ً أكثر
في األجزاء السابقة.
وانتقدت رغ��دة مسلسل «صرخة روح» ال��ذي يص ّور
عالقات فاضحة وإيحاءات جنسية غير مقبولة ،وخارجة
عن المألوف في المجتمع السوري.
الممثلة الشابة حال رجب ترى أن الموسم الرمضاني
ّ
تستحق االحترام وجديرة بالمتابعة.
الحالي ض ّم محاوالت
وفي الوقت نفسه ،ثمة أعمال دون المستوى المطلوب لتط ّور
الدراما الذي كنا نتوقعه ،والتي من المفروض أن تكون اآلن
بوضع أفضل بعيدا ً عن استسهال األعمال تحت ذريعة
ظ��روف األزم��ة التي تم ّر بها البالد ،التي أضحت ش ّماعة
لتبرير التراجع .مشيرة إلى أنّ األزمة أفرزت أعماال ً محترمة،
إنما على الدراما السورية أن تتجاوز هذه األخطاء والهفوات
لترتقي أكثر.
وقالت رجب إنها شاركت في هذا الموسم بخمسة أعمال،
أ ّولها مسلسل «حرائر» في شخصية ماري عجمي ،والثاني
مسلسل «عناية مشددة» في شخصية «نهلة» وهي شخصية
المفروض أن تكون طريفة لكن أفعالها في العمل قاسية جداً،

وهي بنت مازوخية .ولما كان المجتمع ال يقبل هذا الجانب،
لجأ المخرج إلى أن يكون لدى الشخصية شيء من الطرافة،
فكانت بالمصطلح العامي «وحدة مجنونة».
كما شاركت رجب في مسلسل «بانتظار الياسمين» مع
نص لسمير كوكش في شخصية
المخرج سمير حسين عن ّ
حب
«نجوى» ،النازحة إلى الحديقة التي تعيش فيها قصة ّ
في ما بعد .وشاركت في إحدى خماسيات «صرخة روح»
بعنوان «ال بأحالمك» مع المخرج إياد نحاس .إضافة إلى
مشاركتها في «باب الحارة» الجزء السابع بدور «جميلة»
بنت «أبي عصام» للمخرج ع ّزام فوق العادة .وتعتبر نفسها
محظوظة في هذا الموسم ألنها استطاعت أن تختار هذه
األدوار من بين مجموعة كبيرة عرضت عليها .وحاولت قدر
االمكان أن يكون هناك تن ّوع في الشخصيات التي اختارتها،
وبذلت جهدها وأقصى طاقاتها في أدائها ،وتترك الحكم
النهائي لل ُمشاهِ د.
م��ي ،صحافية قالت إن ال��درام��ا السورية لهذه السنة
ح ّققت انتشارا ً ومتابعة ،لكن هناك أعماال ً كثيرة غير ناجحة،
بسبب توظيفها الجسد واعتمادها على االيحاءات الجنسية
ومواضيع الخيانة .مشيرة إلى أن هذا ليس رأيها فقط،
إنما من يتابع صفحات التواصل االجتماعي يجد كما من
االنتقادات المليئة بالسخط على المسلسالت التي ال تحترم
عقل المشاهد السوري وقيمه االجتماعية.
ولفتت إلى أن مسلسل «صرخة روح» مثالً يقدّم لنا في
نهاية كل خماسية عبرة وجانبا ً إنسانياً ،لكنه بمجمله

ير ّكز على الخيانة واستعراض الجسد والصورة السلبية
للمرأة .متناسيا ً جروح الناس التي تعاني في ظروف األزمة.
ومتجاهالً أنّ مَشاهد كهذه تسيء إلى جيل المراهقين وتك ّرس
لهم الخطأ على أنه أمر عاديّ في المجتمع وسهل التطبيق.
وتجاهل أمثلة إيجابية كالمرأة التي تقدم الشهيد تلو الشهيد
وتبقى متماسكة ،ومحب ًة للوطن.
ومن خالل متابعتها مسلسل «ام��رأة من رماد» للمخرج
نجدة أن���زور ،رأت أن��ه يقحم في بعض الحلقات مشاهد
تخدش الحياء العام ال داعي لوجودها في العمل ،على رغم
أن��ه يسلّط الضوء بشكل جيد على واق��ع نعيشه كاأل ُ َسر
وتجار األزمة .أما مسلسل «عناية مشدّدة» فيحتوي
المهجرة ّ
برأيها على مشاهد قاسية من ذبح وتقطيع وسادية .وبعض
المشاهدين ال يحتملون رؤية هذه المشاهد المش ّوهة.
أما الممثلة الشابة لمى الحكيم ،فقالت إنها الحظت فرقا ً
في مستويات المسلسالت لهذا الموسم ،بالمقارنة مع السنة
الماضية .إذ ترى أنّ هناك أعماال ً أسوأ وأخرى أفضل ،وهي
كمشاهدة استمتعت بمتابعة «غدا ً نلتقي» لرامي حنا.
وعن أعمالها في الموسم الرمضاني الحالي ،قالت إنها
شاركت في مسلسل «حرائر» بدور نازك العابد التي تعتبر
من أول��ى النساء اللواتي تعلّمن في دمشق وساهمت في
تحرير المرأة السورية وإخراجها من الحالة التي كانت
تعيشها ،والتي حاربت المستعمر الفرنسي واالحتالل
وأسست جمعية لتعليم النساء القراءة
العثماني بعدة طرقّ ،
والكتابة وتعليمهن المهن المفيدة لكي يخرجن من تحت
سيطرة الرجال ،ثم يقوم العثماني بنفيها هي وعائلتها
ولكنها عادت إلى نشاطها س ّراً.
وأضافت أنها تعمل حاليا ً في السينما مع جود سعيد في
تصوير دورها في فيلم «رجل وتابوت وثالثة أيام» ،وكانت
قبل ذلك تشارك في «مطر حمص» لجود أيضاً.
من ناحيتها ،ترى مصممة األزي��اء الدرامية ريا قطيش
أن هناك مسلسالت مميزة تستحق المشاهدة لهذه السنة،
كـ«عناية مشدّدة» و«شهر زمان» و«الع ّراب».
أم��ا الممثلة خلود عيسى ،فامتنعت ع��ن إب���داء رأيها
بمستوى األعمال الدرامية للموسم الحالي .مكتفي ًة بالحديث
عن مشاركاتها فيه .فإلى جانب دور «إيلين» في مسلسل
«حرائر» ،شاركت في مسلسل «بقعة ضوء» بثماني لوحات.
وشاركت في مسلسل «وعدتني يا رفيقي» ،وفي مسلسل
«باب الحارة» الجزء السابع في شخصية «شريفة» المثقفة
التي تسعى إلى تعليم نساء الحارة ،بما يشبه شخصيات
«حرائر» ،إضافة إلى مشاركتها في مسلسل «صدر الباز»
الذي سيُعرض بعد رمضان.

يعيش قطاع الحفالت في لبنان ،وتحديدا ً تلك التي تقام في الفنادق
الكبرى والمطاعم الشهيرة ،أزم��ة ح��ادة منذ ان��دالع الحروب في الدول
العربية المجاورة ،والتي طاولت تداعياتها لبنان نتيجة األزمات السياسية
الداخلية .وبسبب هذا الواقع األليم ،غاب السيّاح العرب عن بالد األرز ،وهم
الذين كان المنتجون والمتعهّدون اللبنانيون يع ّولون على وجودهم لنجاح
الحفالت ،خصوصا ً أنّ أسعار بطاقات الدخول مرتفعة ج ّداً.
إال أنه ،وعلى رغم كل المآسي ،بقي عدد من المغامرين في مجال تعهد
الحفالت يتحدّون الظروف ويقيمون الحفالت في كل أرج��اء الوطن ،مع
تكبّدهم خسائر كبيرة .لكن اإلصرار والعزيمة على مواصلة المشوار ،ظلاّ
مراف َقين لهم.
وفي أيام عيد الفطر المنصرم ،شهدت فنادق لبنان ومطاعمه ،من شماله
إلى جنوبه ومن البقاع إلى بيروت ،عددا ً كبيرا ً من الحفالت التي أحياها كبار
النجوم ،أمثال :نجوى كرم ،عاصي الحالني ،ماجد المهندس ،هيفاء وهبي ،
فارس كرم ،إليسا ،ملحم زين ،وائل جسار ،أيمن زبيب ،زين العمر وغيرهم.
وكان من أبرز متعهّدي هذه الحفالت« ،شركة روتانا» ،ميشال حايك وعماد
قانصو وآخرون.
إال أنّ أصداء عدم نجاح هذه الحفالت تردّدت في كل مكان .وقيل إنّ معظم
الذين حضروها كانوا من المدع ّوين مجاناً .وقيل أيضا ً إن بعض الصاالت
التي ت ّتسع للمئات ،لم يتواجد فيها إال العشرات ،وذل��ك نتيجة تردي
األوضاع االقتصادية واألمنية التي يمر بها لبنان .فغاب السائح ،أما غالبية
اللبنانيين ،فقصدوا قراهم لقضاء فرصة العيد.
وكانت أخبار قد تس ّربت قبل يومين من عيد الفطر ،مفادها أنّ المتعهّد
عماد قانصو ينوي إلغاء حفلته التي شارك فيها وائل جسار وأيمن زبيب
ونادر األتات .لكن الحفل أقيم في وقته المحدّد ،وعلى ضوء ذلك قال قانصو:
«إن الكالم الذي انتشر مج ّرد إشاعات ،وحضر المهرجان  670شخصاً».
أما المتعهّد ميشال حايك ،الذي قدّم ثالث أيام العيد حفل ًة جمعت نجوى
كرم ،عاصي الحالني وناصيف زيتون ،فقال« :الحفلة كانت جيدة ،وعلى
رغم أن الموسم لم يكن كما تم ّنينا ،لكنني مستمر في عملي ولن نترك الظالم
واإلرهاب يسيطران على أجواء البلد».
ّ
سينظم مجموعة من الحفالت في إهدن يشارك فيها
كما أ ّكد حايك أ ّنه
راغب عالمة وعاصي الحالني ونجوى كرم وفارس كرم .ومجموعة أخرى
في بيروت .أما في شأن الحفلتين اللتين أقامتهما «شركة روتانا» ثاني
وثالث أيام عيد الفطر ،فاألولى جمعت فارس كرم وهيفاء وهبي ،والثانية
إليسا وماجد المهندس .وكسائر الحفالت ،قيل إن الحضور فيهما كان ضئيالً
ج ّداً ،أل ّنه تع ّذر على الناس دفع ثمن البطاقات المرتفع ،وألنّ المدع ّوين هم
الذين مألوا الصالتين.
وقال مدير قسم الحفالت في «روتانا» شربل ضومط ،إن الشركة ح ّققت
أهدافها من هاتين الحفلتين .الهدف األول أنّ الشركة ،وعلى رغم ك ّل
الحروب والمآسي التي تع ّم العالم العربي ،ستبقى تزرع الفرح في قلوب
الناس من خالل الفنّ الجميل .وهذه سياسة الشركة منذ تأسيسها .وأكد
ضومط« :نحن سعداء ألنّ النجم ماجد المهندس قدّم هذا العيد حفالً في
قلب العاصمة بيروت ،إلى جانب إليسا ،ما يؤ ّكد أنّ النجوم العرب يعشقون
بيروت وأهلها رغم ك ّل الصعاب».
ويتابع« :لألسف ،إن هذا الظالم انتشر في أوروبا ال في العالم العربي
فقط ،لذا ،اتخذت روتانا قرارا ً بضرورة تحدّي هذا الظالم بالفن والسعادة.
ونحن كشركة ال نقيس الخسارة والربح كما باقي المتعهّدين ،ألننا نتعاقد
مع المطرب بعقد متكامل يشمل الحفالت واإلطالالت التلفزيونية وإنتاج
األغاني واأللبومات ،وفي نهاية السنة نقيّم الربح والخسارة».
ويختم ضومط كالمه قائالً إنّ الحفلين اللذين ّ
نظمتهما «روتانا» في
بيروت خالل العيد« ،دليل على وجودنا كما في باقي الدول العربية».

الأديب الفل�سطيني �أحمد ن�صّ ار… المزاوجة بين ممار�سة النقد وكتابة الق�صّ ة الق�صيرة
سامر الشغري
نصار بما لديه من مخزون معرفي ّ
واطالع على الحركة األدبية الحالية،
يسعى األديب الفلسطيني أحمد ّ
إلى تقديم تجربته األدبية مزاوجا ً فيها بين النقد المنهجي واألدب القصصي والقراءات األدبية ،فضالً عن
نظمه الشعر على رغم أنه يرفض اعتبار نفسه شاعراً.
ويشرح األديب الفلسطيني حقيقة النظرة السائدة في تف ّوق النقد على مستوى األدب المقدّم حالياً،
بأن بعض النقاد يملكون معرفة بالغية قديمة أكثر من امتالكهم أدوات نقدية حديثة .ومقابل هؤالء نجد
أدباء اختاروا المفردة السهلة والصورة الموروثة التقليدية ،فكان النقد متماهيا ً متصالحا ً مع ذاته أكثر من
للنص.
األدب .معتبرا ً أن الناقد الذي يملك رؤيا لألبعاد النفسية تتكون وتتكور في عملية الخلق الجديد
ّ
نصار طغيان
وعن سيطرة التقليد والشخصنة وغياب اإلبداع على أكثر القصص المنتجة حاليا ً يعيد ّ
الجانب التقليدي على حساب الجانب اإلبداعي وذوبان الشخصية ،من دون أن تترك أثرا ً في مسار ذهن
القارئ إلى ثقافة المبدع أو القاص ومخزونه اللذين يتمترسان خلف ما حمل ذهنه من معطيات اكتسبها
من الموروث .فباتت أدواته خاضعة لسيطرة رؤى تحمل مدلوالت غير منظمة بينما اإلبداع يحتاج إلى
انعتاق وتحليق في العمق الرؤيوي والزخم التأملي والكثافة الشعورية العميقة.
وحول المنهج النقدي األمثل من وجهة نظره إلى دراسة األدب ،يوضح صاحب مجموعة «الفقر وأنا»
أنه ال يعتمد على منهج بعينه .مشيرا ً إلى وجود مدرستين في النقد ،أوالهما قديمة وتض ّم االتجاهات
السلوكية واالجتماعية واالنطباعية ،وثانيهما جديدة تعتبر األدب كائنا ً مستقالً له حياته الخاصة .وهو
المنهج الموضوعي .ليخلص إلى نتيجة مفادها أن الناقد الحصيف هو الذي يقوم بعملية تفكيك واستقراء
وولوج إلى عمق الكالم الذي لم يكتب أو لم تسعف الكاتب أدواته في التعبير عنه.
نصار أن فهم النقد وأدواته ورؤاه يأتي
وحول اختالف أدوات النقد ومنهجه وفق كل نوع أدبي ،يرى ّ
ضمن منعرجات األجناس األدبية وحاالتها الشعورية الداخلية وتأمالتها الوجودية ،لما لهذه األدوات من
نصه بأسلوب رشيق ،احتاج
استنتاجات وتأويالت .مؤكدا ً أنه كلما كان المؤلف يحمل م ّدا ً تأمليا ً في بلورة ّ

الناقد إلى أدوات جديدة تتماهى مع النص.
نصار أن يسميها ظاهرة ألن
وعن ضعف ظاهرة األدب المقا ِوم في الحراك الفكري المعاصر ،يرفض ّ
األخيرة استثناء بينما المقاومة وأدبها حالة وجودية من صلب قوانين الكون ما دام الصراع بين الخير
والشر قائماً .أما عوامل تعزيز هذه المقاومة فتعود إلى سلوك القادة السياسيين وثقافتهم في تعبئة العقل
حس األديب نحو الحق .معتبرا ً أن األدب
الجمعي باتجاه المقاومة ،وتحديد بوصلة العدو حتى يتحرك ّ
المقاوم ما زال موجودا ً ولو اختلفت أشكاله وصوره.

نصار
وعن الطريقة التي تتيح للنقد أن يصبح جماهيريا ً من دون أن يتخلى عن رصانته وعلميته ،يؤكد ّ
أن المسافة بين الناقد والجمهور ستبقى بعيدة جدا ً ألن حلقة الربط بينهما هو المبدع ذاته .بينما الشعر
والقصة والمسرح حالة جماهيرية .لكن بوسع الناقد كلما كان أمينا ً ورشيقا ً في لغته ورصانته ،أن يصبح
مع المبدع على خشبة واحدة وجها ً لوجه مع الجمهور.
نصار أنها تتناول إشكاالت
وفي خصوص سيطرة البعد اإلنساني في القصص التي يكتبها يوضح ّ
إنسانية تتجلى رؤاها في الواقع من حيث اإلسقاط ألن التيار اإلنساني غير مجزأ من حيث الخير والشر.
واأللم موجود أينما كنا وبأي لغة تحدثنا .أما فرادة الحالة فتعود إلى األسلوب والطريقة التي تعالج بها
هذه الحالة الفردية ،منطلقين منها نحو الحالة اإلنسانية عامة.
نصار أن
وعن استخدامه الواضح عناصر الدراما والحوار المسرحي في القصص التي يكتبها يجيب ّ
هذين العنصرين من أهم عناصر التشويق في القصة ليكونا فضاء دالليا ً مفتوحاً ،إذ إن التركيز والترميز
والتكثيف أدوات لتحريك العقل للتأمل .أما التصوير بشكل فني فيشي بثقافة عميقة متجذرة في حقل
اإلبداع ليصبح الحدث حالة استنباطية تخيلية مباغتة للقارئ وال يؤثر ذلك أنها تكون مفرودة على
مساحة القصة ،ال مركزة في جزئية منها ،ألنها ليست لغة سرد روائي إنما لغة وصف وشاعرية.
وعن ميله إلى استخدام شخوص المعاني في قصصه على حساب شخوص الصور ،يشير إلى أن
شخوصه يرتكبون أفعاال ً ّ
تدل على معانٍ  .لذلك يتجه بشكل مباشر إلى المعنى ويستحضره عن قصد
ثم يقوم القارئ بعملية إسقاط على الواقع محركا ً ذهنه .الفتا ً إلى صعوبة معالجة حوادث وأمور واقعية
في قضايا فلسفية كبرى ألنها تعطي كينونة جمالية ببعد تأملي مفتوح وهذا برأيه يخدم القصة القصيرة
بتطورها وإبداعها.
والقاص أحمد صالح نصار عضو اتحاد ك ّتاب فلسطين/جمعية القصة وأمين سر
يشار إلى أن الناقد
ّ
مؤسس في «ملتقى السيدة زينب الثقافي» ،وصدرت له مجموعتان
ملتقى الحسينية الثقافي وعضو
ّ
قصصيتان هما «الفقر وأنا» و«الموسم القادم» ويكتب في عدد من الصحف الفلسطينية والعربية ،وأقام
عددا ً من القراءات النقدية ألعمال قصصية وروائية وشعرية.

