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إحياء لمئوية «�سيفو»
«الإبادة المن�سية» ...وثائقي في دار الأ�سد � ً

«ر�سائل الكرز» ل�سالف فواخرجي
�إلى مهرجان اال�سكندرية ال�سينمائي
يشارك فيلم «رسائل الكرز» من إخراج الفنانة سالف فواخرجي ،في الدورة
الحادية والثالثين من مهرجان االسكندرية السينمائي ل��دول البحر األبيض
المتوسط ،والذي يقام من الثاني وحتى الثامن من أيلول المقبل ،إذ يدخل الفيلم
منافسات مسابقة األفالم العربية الروائية الطويلة.
تدور أحداث الفيلم في الجوالن السوري المحتل ،من عيد استقالل سورية عام
 1946مرورا ً بنكسة حزيران عام  1967وحرب تشرين التحريرية عام ،1973
حب بين شاب «عالء» وفتاة «سما» على خلفية تاريخية ووطنية.
ويحكي قصة ّ
وستحضر النجمة فواخرجي إطالق العرض األول لفيلمها في دمشق بعد
عودتها من مهرجان االسكندرية.
«رسائل الكرز» ،هو العمل السينمائي األول من إخراج فواخرجي ،وهو من
تأليف نضال قوشحة ،وإنتاج شركة «سيريتيل» ،ومن بطولة غسان مسعود
وجيانا عيد ومحمود نصر ودانة مارديني وأنطوانيت نجيب وعماد السمان،
واألطفال سما حلوم وليث حلمي جودي.

�أرك�ض �أيها «المهاجر»� ...أرك�ض!
} آالء ملحم
ص��ور ومشاهد من اإلب��ادة السريانية «سيفو» التي
تع ّرض لها السريان في شمال سورية وجنوب تركيا
بين عامَي  1914و 1920على يد العثمانيين ،تض ّمنها
الفيلم الوثائقي «اإلب��ادة المنسية» الذي عرض مؤخرا ً
على مسرح قاعة الدراما في دار األسد للثقافة والفنون
في دمشق ،برعاية البطريريك م��ار اغناطيوس اف��رام
الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق ،والرئيس األعلى
للكنيسة السريانية األرثوذكسية ف��ي العالم أجمع،
بالتعاون بين وزارة الشؤون االجتماعية وبطريركية
السريان األرث��وذك��س ،وضمن احتفالية إحياء الذكرى
المئوية لإلبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا من السريان
واألرمن.
قدّم الفيلم عبر أكثر من ثالثين دقيقة ،صورا ً ومقاطع
فيديو وثائقية من األرشيف تعود للفترة الزمنية التي
رافقت اإلب��ادة السريانية الجريمة المنسية التي راح
سرياني بقرار من السلطنة
ضحيتها أكثر من خمسمئة ألف
ّ
العثمانية.
يبدأ الفيلم بسرد تاريخي لنشأة السريان وأماكن

تو ّزعهم وحياتهم منذ اعتناقهم المسيحية في القرنين
الثاني والثالث الميالديين ،موضحا ً أن اللغة اآلرامية
التي تكلّم بها السيد المسيح ش ّكلت إغنا ًء هائالً للتاريخ
اإلنساني ،وال تزال اللغة المحكية لدى عد ٍد من البلدات
والقرى السورية حتى اآلن.
وج��اء في الفيلم أن السريان ش ّكلوا طيفا ً فاعالً في
الدولة العثمانية في أماكن وجودهم في ديار بكر وماردين
وبدليس وخربوط وغيرها من القرى والمدن السورية.
وأشار الفيلم إلى أن السلطات العثمانية قامت بأعمال
تدميرية تفوق الخيال في كل المدن والقرى السريانية
واألرمينية ،فقامت بإعدام كل الجنود السريان واألرمن
الذين يخدمون في الجيش التركي بتهمة عملهم ضد
مصلحة الدولة التركية ومالحقة السريان في كل مكان
والتنكيل بالجميع من دون استثناء ،بمن في ذلك األطفال
والنساء.
وض � ّم الفيلم شهادات لعدد من الناجين من مجزرة
اإلبادة السريانية «سيفو» تكلّموا فيها عن األهوال التي
شاهدوها وعاشوها وكيف نجوا بأعجوبة من الموت

المحتم .في حين أنّ أقرباءهم وأحباءهم قضوا على
أيدي الجنود العثمانيين وسرد الفيلم هروب من بقي من
السريان واألرم��ن إلى المدن والقرى السورية مثل حلب
والقامشلي والحسكة لينجوا من فتك العثمانيين إلى
جانب شهادات لك ّل من قداسة البطريريك مار اغناطيوس
افرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس
األعلى للكنيسة السيريانية األرثوذكسية في العالم أجمع،
والباحث غسان الشامي ،رئيسة المكتب اإلعالمي في تيار
المردة فيرا ي ّمين.
وتال عرض الفيلم أمسية موسيقية لجوقة مار افرام
السرياني البطريركية التي قدّمت عددا ً من األغاني التراثية
الحب والسالم
السريانية بقيادة شادي ثروت ،تكلّمت عن
ّ
واالرتباط باألرض والحياة الجميلة التي كان هذا الشعب
المسالم يعيشها قبل اإلبادة ورفضه الموت.
وقال البطريريك مار اغناطيوس :نحن هنا نشاهد فيلما ً
عن المجازر واإلبادة الجماعية بطريقة فنية ،وهو ر ّد على
هدم األماكن األثرية والفنية في بلدنا سورية كالمعبد
التدمري الذي هدم ،وقتل مدير آثار تدمر األسبق الباحث

التاريخي خالد األسعد .مشيرا ً إلى أنّ الشعب السوري
مستمر في الحياة .لذلك يتم إحياء ال��ذك��رى المئوية
لإلبادة ألن ما يحصل لنا اليوم هو استمرار لهذه اإلبادة.
وكما استطعنا كسريان أن نتغلب على جراحنا خالل هذه
السنوات ،فستقوم سورية من جديد وتتعافى ويعود إليها
األمن واألمان.
وأضاف البطريريك أنّ الجهات التي تقف وراء اإلرهاب
الذي تعاني منه سورية اليوم هي الجهات ذاتها التي قامت
باإلبادة بحق السريان واألرم��ن .الفتا ً إلى أن السوريين
قادرون على القيامة من جديد ،واالنتصار والتغلب على
الجراح والعودة إلى الحياة الطبيعية ،وأنّ سورية ستقوم
من محنتها وتعود شامخة قوية.
النص الوثائقي
أشرف على الفيلم حبيب سلمان ،وعلى
ّ
عمار عيد وهادية الشماط ،أما التعليق فكان لظالل المرشد
وفراس خربوطلي.
حضر الفعالية السفير اإلندونيسي في دمشق جاكو
هاريانتو وعدد من معاوني الوزراء ورجال الدين وممثلي
البعثات الدبلوماسية في دمشق وحشد من المهتمين.

مهرجان الزجل الأول في جرمانا يختتم فعالياته
محمد الخضر
اخ� ُت��ت��م م��ؤخ��را ً م��ه��رج��ان ال��زج��ل األول
ال��ذي أقامته مديرية ال��ت��راث الشعبي في
وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة
ريف دمشق في صالة الوقف في جرمانا،
وتض ّمنت األمسية الختامية ن��دو ًة وإلقاء
قصائد زجلية.
في ال��ن��دوة التي حملت عنوان «الزجل
ف��ي س��وري��ة» ،اعتبر الباحث معين حمد
ال��ع��م��اط��وري أن ال��زج��ل م��ن أه��م مق ّومات
البيئة المحلية التي استخرج منها الشعراء
مفرداتهم وألفاظهم وتراكيب قصائدهم،
ال��ح��ام��ل��ة ص����ورا ً وت��ع��اب��ي��ر ذات دالالت
و«انزياحات» مهمة .مشيرا ً إلى أن الشاعر
الزجلي يحمل ثقافة محلية ،مواكبا ً األحداث
والوقائع واللحظات اآلنيّة ،تاركا ً أثرا ً مهما ً
في التدوين والتوثيق ورسم لوحات فنية
من خ�لال التن ّوع ألغ��راض الشعر الزجلي
وأنواعه.
وع���دّد العماطوري أن���واع ال��زج��ل وهي
«القوما» و«الكان كان» و«المع ّنى» بأنواعه،
و«الق ّرادة» و«المقلوب» و«المجزم» و«كرج
الحجل» و«ط��ري��ق» النمل ،موضحا ً تلك
األن����واع بأمثلة ،وأن ال��م��راج��ع العلمية
القليلة التي درست الزجل بشكله وأغراضه
وإيقاعاته وأوزان��ه ظلت مسكونة بما د ّونه
المؤ ّرخون عن ابن قزمان ومدغليس.
ول��ف��ت المحاضر إل��ى مساهمة شعراء
سوريين معاصرين ف��ي نشر أوزان شعر
الزجل ومقاساته ،ومنهم الشاعران فؤاد حيدر
ولطفي عبد ال��رزاق اللذان عالجا الكثير من
القضايا االجتماعية والوجدانية والعاطفية
والوطنية وك ّرساها في منظومتهما الشعرية
مع غيرهم من الشعراء السوريين ،مقدّمين
دالالت وبراهين على أن الشاعر يستطيع
أن ينقل ما يرى ويشاهد ويوثق وي��د ّون ما
استطاع أن تنقل به مخيلته بين المتخيل
والمعيش.
أم��ا الباحث فرحان الخطيب فقال ،إنه
على رغم أسبقية ظهور الزجل في سورية،
إال أن الباحثين اللبنانيين كانوا سبّاقين
في تأليف الكتب في مطلع القرن العشرين.
ما ساعد في ازده��ار شعر الزجل في لبنان
وتأليف الجوقات وإقامة الحفالت والمباريات
الشعرية الزجلية.
وأش��ار الخطيب إلى أن المؤ ّرخين الذين
تط ّرقوا إلى نشأة الزجل في سورية تحدّثوا
عن وجود عالقة وشيجة بينه وبين األناشيد
الدينية باللغة السريانية ،إذ ب��دأ رج��ال

الدين ترتيل هذه األناشيد على يد مار افرام
السرياني .وبعد تح ّولهم إلى اللغة العربية
نقلوا اللحن نفسه .وبعد ذلك ع� ّرب الشعر
الديني وتأثر بالقافية وبقي اللحن ،ثم تط ّور
إل��ى أن وصلنا عبر ع��دد من القرون إل��ى ما
وصل إليه.
وأضاف الخطيب :تأسست جمعية مؤ ّلفي
ال��زج��ل ف��ي س��وري��ة ع��ام  1971م��ن خمسة
وعشرين عضواً ،ثم تط ّورت إلى أكثر من مئة
عضو .وأقام أعضاؤها الحفالت واألمسيات
في المراكز الثقافية .واشتهر عدد من شعرائها
كالشاعر ف��ؤاد حيدر ولطفي عبد ال��رزاق
وحسون سيف الدين ،وبسام ورور الذي حاز
على جائزة الدف الذهبي من برنامج «أوف»
اللبناني الذي يشرف عليه الشاعر الزجلي
موسى زغيب.
وأش���ار الخطيب إل��ى أن الشعر العامي
موجود منذ وجدت اللغة ،ويعبّر عن مشاعر
شريحة كبيرة من المجتمع وأحاسيسها،
يصح وال يجوز أن يكون
ولكنه في النهاية ال
ّ
بديالً عن لغتنا األ ّم العربية الفصحى ،ألنها
األصل.
وفي ختام المهرجان ،ألقى الشاعر الشعبي
القادم من درع��ا ذيب نوح قصيدة بعنوان
«تدمر عروس البادية» ،أشار فيها إلى مهارة
العرب وتاريخهم األصيل ومدى أهمية تدمر،
يجسد طرائق تناول شعراء الزجل
بأسلوب
ّ

في حوران لهذا النوع فقال:
تدمر عروس البادية وسفر األجداد
تدمر سفيرة شعبنا للحضارة
ومن زارها يسعد بشوفها كالطواد
ويشهد لجهد اللي شيدوها بمهارة
تنبيك عن فن العمارة والمجاد
المتحف الرومي وجملة أجواره
وعن المهرجان ،قال مدير التراث الشعبي
في وزارة الثقافة حمود الموسى إن الغاية من
هذه الفعالية تمثيل حضارة الشعب السوري
بكل مك ّوناتها ،معتبرا ً أن المهرجان استطاع
تحقيق هذه الغاية وهذا ما بدا في الحضور
الشعبي الذي حظي به خالل أيامه الثالثة.
وأض���اف مدير ال��ت��راث الشعبي :تضمن
المهرجان مستويات مختلفة ومتباينة من
أنواع الزجل التي رصدتها ندوة اليوم األخير.
كما ح��رص المهرجان على وج��ود الزجل
المغ ّنى الذي حقق شعبية الفتة .مؤكدا ً أن
هذا المهرجان سي ّ
ُنظم في مناطق أخرى من
ريف دمشق استجابة لتعلق أبناء المحافظة
والسوريين عموما ً بهذا الفن.
من جهتها ،قالت مديرة الثقافة في ريف
دم��ش��ق ليلى الصعب إن ال��م��ه��رج��ان عبّر
عن وع��ي الشعب السوري تراثه وض��رورة
المحافظة عليه واستثماره بوجه العاصفة
تهب علينا وتحاول أن تأخذ م ّنا ما ورثناه
التي ّ
من اآلباء واألجداد .مضيفة أن دور المؤسسات

الثقافية يقوم على تقديم نشاطات تتالءم مع
طبيعة أبناء كل منطقة.
ربابة ومبارزات شعرية
وكان المهرجان قد شهد في يومه الثاني
أمسية زجلية بمشاركة الشاعر عجاج حماد
وجوقة «المرايا».
وق��دم المشاركون في األمسية مجموعة
من القصائد واألغاني التراثية التي ع ّبرت
عن حبهم لوطنهم ومدى تمسكهم بالعادات
والتقاليد االجتماعية الموروثة التي تحمل
القيم والصفات النبيلة.
وغ ّنى الفنان عجاج حماد مجموعة من
ال��ن��ص��وص الزجلية ال��ت��ي ال��ت��زم��ت بتراث
ال��س��وي��داء العريق وع��ادات��ه��ا وتقاليدها،
نص
بمرافقة أنغام الربابة الشرقية ،فقال في ّ
عنوانه «يا ساريا ً عبر الفجر»:
يا ساريا ً عبر الفجر
روح وشوف ديارنا
تل ّقن البنادق والذخر
نع ّز الدخيل وجارنا
الخيل والبنّ العطر
نقري بيه زارنا
تاريخنا ع ّز وفخر
ح ّنا بنينا سوارنا
بالدم بدّلنا الحجر
نكتب بها عسوارنا
أم��ا جوقة «المرايا» ف��أدت مجموعة من

الزجليات المختلفة في معانيها على شكل
ال��م��ب��ارزة الشعرية وال��م��ع� ّب��رة ع��ن بعض
المعاني االجتماعية ،وذلك بمصاحبة إيقاع
ّ
الرق وعزف العود .إذ حاول الشعراء يحيى
ورور وأيهم الخطيب وعهد المتني وجمال أبو
قيس أن يخرجوا من اإلطار الذاتي إلى اإلطار
العام في المواضيع التي اختاروها.
وع��ن أي���ام المهرجان وم��ش��ارك��ات��ه قال
القاضي والباحث ربيع زه��ر الدين رئيس
مركز الدراسات والبحوث التوحيدية :يؤدّي
هذا المهرجان دورا ً اجتماعيا ً بصفته يجمع
مختلف الشرائح واألنماط الزجلية التي تعبّر
ببساطة عن مختلف فئات المجتمع السوري
وتطلعاته بشكل عفوي قريب .إضافة إلى
تن ّوع مواضيع المهرجان ليكون عبارة عن
حالة ّ
تدل على األلفة أكثر من داللتها على أيّ
أم ٍر آخر.
المتخصص بصناعة
أما سعيد السعدي،
ّ
الربابة فقال :أدّى استخدام الربابة بشكل
واض���ح م��ن قبل ال��ش��ع��راء المشاركين في
المهرجان إلى إثارة مشاعر الحضور نتيجة
انسجامها مع نصوص اللهجة المحكية التي
ألقاها المشاركون والتي تحمل مضامين
متنوعة اجتماعية وإنسانية.
في حين دعت اإلعالمية سمر محمد إلى
تكرار هذا المهرجان الزجلي في ك ّل المحافظات
وبمشاركة الزجالين على مختلف صنوفهم
لتوثيق الروابط االجتماعية واألخوية التي
شاهدناها ف��ي مهرجان ال��زج��ل األول في
جرمانا .وبذلك تكون وزارة الثقافة قد ح ّققت
ظاهرة أدبية جديدة لها أهميتها الثقافية على
الصعيد الوطني ،إضافة إلى دورها الرائد في
إحياء تراثنا.
أما الباحث بسام عبيد فأشار إلى أنّ ك ّل
فنان شارك في هذا المهرجان امتلك شخصية
فنية تختلف عن اآلخر ،ونظرة خاصة يؤكد
بها وج��وده الفني عبر أدوات ال تخلو من
الموسيقى ،معتبرا ً أن أه ّم ما يميّز هذا النمط
الزجلي تع ّمقه بالقيم األخالقية كالشجاعة
ّ
والكرم والفروسية والقيم الوطنية والتمسك
ب��ال��وط��ن وال���دف���اع ع��ن��ه ،لخلق ح��ال��ة من
الحماسة والحميّة الوطنية التي ت��ذود عن
األرض والعرض والمقدّسات.
وخالل األمسية تميّز عجاج حماد بالتزامه
نصه الذي
الموسيقي الذي كان من مك ّونات ّ
غ ّناه .على آلة الربابة مع التزامه أيضا ً بوحدة
الموضوع وتماسكه .في حين لم تتمكن جوقة
«المرايا» من تحقيق هذا التوازن أو االلتزام
الكامل بموسيقى الشعر ،مكتفية بالقافية
واألداء.

ّ
الجندي
«�شذرات غياب» ...ر�سائل وجدانية من امر�أة �إلى زوجها
صبا العلي ـ إيناس سفان
تحتكم الكاتبة ربا أحمد حسن في أماكن كثيرة من يومياتها ،إلى
شعور األنثى الصادق المرهف الش ّفاف ،لترسله إلى زوجها المقاتل
الشجاع في صفوف الجيش السوري ،بعدما طال غيابه عن بيته.
فجاءت نصوصها األربعة والعشرون التي ش ّكلت كتاب «شذرات
غياب» ،رسائل أدبية تحكي لسان حالها وأطفالها مخاطِ بة زوجها
بنصوص مؤ ّثرة امتزجت فيها العاطفة بالعقالنية ،بعد أن بقي
أمامها خيار وحيد ...أال وهو البقاء للوطن.
وترتقي رسائل الكاتبة ربا في غمرة األدب لتغدو كقصص
تؤسس لعالقة حميمة بين زوجين ف ّرقتهما
قصيرة ،ك ّل واحدة منها ّ
حب األرض والكرامة والوطن ،حتى غدا القاسم
الحرب وجمعهما ّ
المشترك األعظم الذي جمع المعاني السامية والعالقة الطيبة
والحب والتضحية بين شريكين تقاسما العزم على تأسيس أسرة
ّ
سورية تنتمي بكل القيم إلى هذه األرض الطاهرة .ويوم آن أوان
ّ
وترطب
ال��ذود عن حماها ،جمع ال��زوج مالبسه في حقيبة سفر
بدموع ربا وحضن طفليه مودّعاً.
بين الرسالة األولى التي تحمل حزن الفراق وألمه ،واألخيرة
التي تحمل ك ّل الفرح بالعودة إلى حضن األس��رة ،تكمن معاني
النصر المأمول .فيما تحتضن الرسالتان ك ّل المعاناة التي واجهتها
تفجر في صدرها توقا ً لحضور زوجها
ربا وك ّل معاني
الحب الذي ّ
ّ

إلى منزلهما بين طفليه ،وكأنها تتحدّث بلسان ك ّل امرأة سورية
مخلصة أبية ،عشقت زوجها ،إال أنّ عشقا ً أكبر أثلج صدرها،
فجاءت أمثولة لك ّل نساء العالم بصبرها ونضالها في أسرتها
وعملها وقيمها.
وتختار ربا لغتها وتعابيرها بأناقة ،إال أنها ليست انتقائية
بقدرعفويتها .فهي تكتب كما تشعر ،وتد ّون حواراتها الداخلية
مباشرة ،وهذا ما منح رسائلها الصدق .كما أ ّنها تسافر مع زوجها
وتتحسس أشياءه بشفافية الحلم
وتعايشه في ساحات المعركة،
ّ
كما في قولها:
سمعت صوت حفيف أصابعك على جسد البندقية
شممت رائحة التراب المغ ّمسة بقطرة عرقك النديّة
رسائل ربا الشخصية تتض ّمن فكرة تشبّع بها معظم السوريين،
والمتمثلة بإيمانهم بالنصر ،ما منحهم الصبر والصمود في وجه
هذه الحرب الظالمة ،خصوصا ً المرأة السورية التي ش ّكلت جزءا ً
مهما ً من إقبال الرجل األخ والزوج واإلبن على خوض غمار الحرب
والدفاع عن الكرامة والعرض ،من خالل عالقتها بأسرتها وعملها.
أكثر الصعوبات التي واجهت ربا إفهام طفليها معنى اإلرهاب
الذي ذهب والدهما لمواجهته .وفي ذلك تقول:
أحبائي ،بابا يقاتل األشرار
من هم األشرار؟
أناس سيّئون يحاولون سرقة أحالمنا

ولماذا؟
ألنهم ال يملكون أحالما ً سعيدة
لماذا ال يطلبونها فنعطيهم بعضا ً منها؟
وتكثر أسئلة طفليها وتضيع اإلجابات في زحمة التفاصيل
اليومية.
فيما تحمل رسائلها معظم التفاصيل اليومية التي تحتضن
معاناتها كما ك ّل النساء في غياب الزوج ،وك ّل المسؤوليات التي
لم تتخ ّل لحظة عن أدائها .وهذا جزء مه ّم من الصمود في وجه هذه
الحرب .تقول:
أحاول بك ّل ما منحتني من قوة ومسؤولية أال تغيب شمس النهار
عنهما
أنا عالمهما كبيرا ً وصغيرا ً
الحب الذي بدا سالحا ً في
أجمل ما تض ّمنته رسائل ربا ،نفحات
ّ
وجه ك ّل الصعوبات ،وغدا ثقافة في مواجهة الكراهية واإلرهاب،
ال مج ّرد عالقة حميمة ارتبط بها اثنان .فاقترنت لفظة «حبيبي»
بالوطن لدى مخاطبتها له في مطلع بعض الرسائل .تقول:
فالحب والوطن صنوان ال ينفصالن.
حبيبي ووطني،
ّ
يذكر أن كتاب «شذرات غياب» من إصدار «دار حوار للنشر
والتوزيع» في الالذقية ،ويقع في  94صفحة من القطع الوسط،
ض ّمت  24رسالة .والكاتبة ربا أحمد حسن ،تحمل إج��ازة في
اللغة العربية.



علي أن أنفضها من رأسي
ال أستطيع أن أتح ّمل هذه الفكرة أكثرّ .
على الفور ،هي التي اقتحمت هواجسي بعد زيارة إحدى صديقاتي.
تمسها لعنة
وهي تعيش في إح��دى ال��دول العربية الشقيقة التي لم ّ
ث��ورات «الربيع» ،وذل��ك بعدما أخ��ذت تحدّثني بابتذالٍ مصطنع عن
روسي!
قطتها المدّللة والتي تنحد ُر من أص ٍل
ّ
تح ّملت بابتسامة ممطوط ٍة غصبا ً إلى الجانب األيمن وصف ما
�اص مستورد ،وكيف تغار صديقتي على
تأكله الق ّطة من طعا ٍم خ� ٍ
وبر ق ّطتها ،وكيف تقضي حاجتها ،وكيف ...وكيف ...حتى قالت:
ّ
«قطتي تملك ج��واز سفر وتستطيع السفر ف��وق المحيط األطلسي
أي
حتى الهندي بح ّرية» .غاب صوت ثرثرتها فجأة ،فلم أعد أسمع ّ
�دأت أفكر!
شيء ،كنت فقط أرى كيف تح ّرك شفتيها بغنج ،حينما ب� ُ
بأي
أم ٌر مريع،
وفاضح ،ويثير في نفسي االشمئزاز ...أحاول طرده ّ
ٌ
فكرة أخرى لكن من دون جدوى.
السؤال يزداد عل ّواً ،كيف تج ّرأ هذا اللعين على أن ينهض من لحده،
ّ
وانقض ،التهم الخاطر
عليه أن يعود إلى الموت ،تر ّبص بي على غفلة
وهو يهذي« :كيف يحقّ ّ
للقط ما ال يحقّ لإلنسان السوري المع ّذب؟».
لم أتوقع أن يدور في رأسي تساؤل كهذا .أعلم أنّ العالم قذرُ ،م ٌ
لطخ
بالدماء ،ومش ّوه ،سخيف ،متفذلك أحمق ،مبتو ٌر من إنسانيته وأعمى.
لكنني لم أتص ّور أبدا ً أنه أرعن إلى هذا الحدّ ،لقد تجاوز الحدود من
دون أن ُيسأل من أنت ولماذا؟
هذا المسخ الهارب يمثّل «حضارة» العالم أجمع ،يقذف اإلنسان
ف��ي المخيّم ويس ّميه الج�ئ�اً ،م� ّزق��وا ه ّويته وأوراق ��ه مسحوا معالم
وج�ه��ه وق��ال��وا ل��ه« :م��ن أن ��ت؟ نحن ال ن ��راك؟ أن��ت لست م��وج��وداً».
ُيلقى به في عرض البحر من دون طوق نجاة ليحدّد الموج مصيره.
فلسطيني أكثر خبرة ـ الجئ من لجوء ـ وقد ينتهي به
توأم الحال
ّ
الحال في بطن الحوت ،وحتى لو وصل إلى هنا وهناك ،سيتحرك رمل
الشاطئ تحت قدميه في تركيا ،لتدفعه كوس اليونانية إلى مقدونيا
ليمشي على األق��دام أياما ً بمحاذاة الحدود ،فيجد نفسه هاربا ً عبر
القطار من البوليس الصربي ،ليتوه بعدئ ٍذ بالساعات وسط في غابات
هنغاريا ،ومن بودابست يمسك خريطة المواقع ويحدّد بالـ«جي بي
أس» ،ثم يبدأ بالركض واللهاث .يتصبّب عرقا ً أو يتفتّت عظمه برداً.
مطار ٌد دائما ً يركض دائماً ،ليقع في شباك احتمالين اثنين :إما أن تؤخذ
بصمته لتدابير مستقبلية تحرمه اللجوء .أو ينفذ بجلده ليعلن النجاة
في فيينا «الجنة» .ولذلك؛ تساءلت« :أال يستدعي هذا األمر من أحد
الشيوخ فتوى خاصة تفرض على الح ّكام العرب أن يغطوا رؤوسهم
حين تط ّل آنجيال ميركل ـ المستشارة األلمانية ـ بخصلها الشقراء،
حين فاقتهم في الجوهر رجولة ،وقالت ضمناً :غنّوا غصبن عنكن
بدنا نعيش!».

 كاتبة من فلسطين

ح�سام حنوف ثالث ًا في الم�سابقة
الدولية لن�صو�ص المونودراما
أعلنت «هيئة الفجيرة للثقافة واإلع�لام» ،بالتعاون مع «الهيئة الدولية
للمسرح» ،مؤخراً ،عن نتائج المسابقة الدولية لنصوص المونودراما باللغة
العربية ،في دورتها الجديدة  ،2015وذلك خالل االجتماع الذي عقد في القاهرة
بحضور محمد سيف األفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح ـ مدير عام هيئة
الفجيرة للثقافة واإلع�لام ،ولجنة التحكيم برئاسة :عبد العزيز السريع من
الكويت ،وعضوية :عبد الكريم برشيد من المغرب ،عبد الله راشد من اإلمارات،
يسري الجندي من مصر ،أسعد فضة من سورية.
وحاز على المركز األول في المسابقة ،من بين 167نصا ً مشاركاً ،الكاتب
مفلح العدوان من األردن ،عن نصه «مرثية الوتر الخامس» ،وحاز على المركز
الثاني عبد المؤمن أحمد عبد العال من مصر عن نصه « الراعي بينوكيو» ،فيما
ح ّل في المركز الثالث نص الكاتب حسام عبدالله حنوف من سورية وعنوانه
«غرفة على السطح».
وقال األفخم في تصريحات صحافية إن المنافسة تلقى اهتماما ً مباشرا ً
ودعما ً من الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم،
الذي يطالب دائما ً بتوفير كل ما يضمن استمراريتها لتخرج بأفضل النصوص
المسرحية العربية وأهم التجارب الشبابية.
ولفت إلى أن هذه الدورة كانت مميزة لجهة ك ّم النصوص العربية المشاركة
وأنواعها ،ومؤكدا ً أن المسابقة تلقى رواجا ً هاما ً بين الك ّتاب العرب ،ال سيما
الشباب منهم ،وهي تساهم في إنعاش المكتبة المسرحية العربية بشكل أو
بآخر ،نظرا ً إلى والدة أسماء جديدة ونصوص جديدة ،وهذا ما يدعم التص ّور
الذي قامت من أجله الجائزة.
وشكر األفخم لجنة التحكيم على الجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل دعم
هذه المسابقة .

