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ثقافة وفنون

«كاريكاتور للأغنية الناقدة» ينع�ش �أبا �ص ّياح ...و«�شرم برم كعب الفنجان» في الذاكرة

ال�شعبي
رفيق �سبيعي لـ«البناء» :لم � ُأعد خائف ًا على ق�ضية النقد
ّ

دمشق ـ آمنة ملحم
لمج ّرد أن تسمع اسمه ،تقفز إلى ذهنك من دون استئذان،
صورة الشاربين المفتولين والسروال والطربوش .إ ّنه أبو
صياح« ،قبضاي الحارة الشعبية» ،صاحب األغاني المع ّتقة
البسيطة التي تالمس أرواح الدراويش وتغري االبتسامة
باالرتسام على وجه ك ّل من يسمعها .إذ يجد فيها مالمسة
لروحه المتعبة وعزفا ً على أوتار أوجاعه ،وهي تحمل هوية
لفنّ ق ّل مثيله ،واستحق القدير رفيق سبيعي أن يس ّمى
«مونولوجيست» إلتقان تفاصيله والتغلغل في عالمه إلى
أقصى الحدود ،حتى بات جزءا ً من روح شخوصه ،يدندنه
معها فتخلّده ويخلّدها.
لم يكن المونولوج يوما ً غريبا ً على «أب��ي صياح» .بل
لطالما التصق بقامته الفنية الشامخة التي وصلت إلى
السماء وجعل جعبتها ذاخرة بأغانٍ شعبية تخرج من القلب
إلى القلب .من هنا ،جاءت فكرة مهرجان «كاريكاتور» إلحياء
المونولوج واألغاني االجتماعية الناقدة .وكانت محطته
األولى منذ يومين ،تحي ًة للفنان القدير رفيق سبيعي بحفل
أحياه الفنان رياض مرعشلي والفرقة الموسيقية ،بإشراف
عدنان فتح الله ،وبحضور وزي��ر الثقافة السوري عصام
خليل ،والفنان سبيعي مع مجموعة من نجوم الفنّ السوري.
ال��ع��رض تض ّمن مجموعة م��ن األغ��ان��ي االجتماعية
الضاحكة .فكانت البداية مع وصلة من أغاني «أبي صياح»
الساخرة أبرزها «شرم برم كعب الفنجان» ،قدّمها مرعشلي
بالزيّ الشعبي .ث ّم خلع السروال وارتدى القميص والبنطال
مع قبعة الحداثة ،وقدم مجموعة من األغاني المتفاوتة في
جمهورها ما بين الشريحة البسيطة في المجتمع ،والشريحة
المثقفة من جهة الكلمات واللحن ،وجميعها من تأليف
وألحان رياض مرعشلي الذي بدأ انتقاداته لدار األوبرا التي
احتضنت الحفل فجاء فيها:
صار عنا دار أوبرا للدرويش وللمسؤول
ّ
ّ
وحطولو بروتوكول
وحطولو خدم وحشم
بتفوت البس كرافة وطقم وبتقفل المحمول
حلو التط ّور والحكي بس بدّي احكي وقول
الثقافة مو باللبس بالفكر واألدب والقول
وعرج في انتقاداته على الدوالر وتالعب التجار ،وقانون
السير ،والكثير من مناحي الحياة االجتماعية ،كما لم يغفل
الجانب العاطفي فكانت أغنية «زم��ن العواطف» ،وكان
للهجرة جانب من حفله فخاطب األ ّم:
ردّي شبّاك األمل ما في حدا جاي
والدك نسيوا المدينة نسيوا الحكاية
والدك يا أ ّمي سافروا وكل حدا بحالو
كل مين عجبينو حلم وبراسو م ّوالو
وأ ّك��د في أغانيه أن «العيشة ص��ارت م�� ّرة» ،داعيا ً إلى
الضحك ولو لم ّرة .وختم مع «ماتت إنسانيتنا»:
ماتت إنسانيتنا
ح ّنيتنا ولهفتنا
ك ّنا نبكي عاإلنسان
صرنا نبكي محبّتنا
وتحجر هالقلب
قسينا
ّ
داعيا ً الجميع إلى المحبّة تحت سماء الوطن:
ل ّما القلب يتعب حضن الوطن دافي
لما الوطن يتعب بشيلو على كتافي
هاد الوطن أ ّمي د ّماتو من دمي
لما يزيد ه ّمي غير الوطن ما في
وعن الحفل الذي جاء تكريما ً للقدير سبيعي ،أكد وزير
الثقاقة عصام خليل في تصريح صحافي أن تكريم قامات
إبداعية شامخة كالفنان رفيق سبيعي هو تكريم ألنفسنا،
واعتراف بالجميل لهذا اإلنسان الذي ش ّكل جزءا ً من ذاكرتنا
وذائقتنا النقدية ،وبداية تع ّرفنا إلى الفنّ األصيل الجميل،
وكل ما ُق��دّم هو من أشكال التعبير المجتمعي عن الشكر
الجزيل لهذا الفنان لما قدّمه ،ومحاولة لمحاكاته أو مقاربته
في أعماله السابقة.
وأردف خليل :هذا الفنّ الجميل الناقد الذي يقدّم الفكرة
العميقة بطريقة بسيطة ،نحن أحوج ما نكون إليه اليوم .ألن

التنظير يجعل األفكار صعبة التل ّقي .وبمقدار ما تخرج من
القلب ،بمقدار ما تدخل إلى القلوب.
ووجه خليل الشكر للفنانين األوائل الذين أبدعوا وقدّموا
ّ
ورسموا مالمح نوعية للفنّ السوري عموماً ،متم ّنيا ً التوفيق
لألجيال الجديدة التي تعمل لتأسيس فرادتها وتجربتها.
وقال :طالما أنّ في سورية مثل هذه القامات القادرة على
خلق إبداعها ومناخها وتميّزها الخاص ،فبكل تأكيد أن
مستقبل هذا الشعب ال يمكن إال أن يكون متألقاً .ألنّ الشعب
الذي أنجز األبجدية األولى والمقطوعة الموسيقية األولى،
قادر على هزم اإلرهاب ومواجهة ك ّل مظاهر القبح والبشاعة
التي يحاول البعض تصديرها إلى سورية.
بدوره ،أعرب ف ّنان الشعب القدير رفيق سبيعي في حديث
إلى «البناء» ،عن سعادته بهذه التظاهرة الفنية التي بعثت
األمل فيه ،بأن قضية النقد عبر الغناء ستستمر ،وأن هناك
أجياال ً
تحب النقد الشعبي كما كان يفعل في شبابه .وهم
ّ
ً
ّ
ّ
مؤهلون ليكونوا نقادا شعبيين ،إنما يلزمهم التأني في
طرحهم ،ليوصلوا مقولتهم إلى الناس.
وتابع سبيعي :لم أعد خائفا ً على قضية النقد الشعبي
التي حملتها من ن ّقاد قبلي ،طالما هناك أجيال تتبنى النقد
الشعبي .وعن تكريمه في هذا الحفل قال أبو صيّاح :كما
تزرع تحصد ،وأنا زرعت .والنبتة انتعشت وكبرت وهناك
من يسقيها باستمرار .هذا ما يجعلني متفائالً باالستمرار
والتقدّم.
وحول العرض ،رأى سبيعي جرأة في الطرح والمواضيع
بأفكار جميلة ،وأن ه��ؤالء الشباب كفالء بالحفاظ على
المونولوج واستمراريته ،وهم نبتات تثمر في هذا المجال.
ووجه رسالته إليهم بعدم االستعجال في إنجاز األغاني ،بل
ّ
التأ ّني في األداء قدر المستطاع.
من جهته ،لفت رياض مرعشلي في حديث إلى «البناء»،
إلى أنّ هذا المهرجان يع ّد بادرة جيدة من وزارة الثقافة ودار
األوبرا لتنبهّهم إلى هذا النوع من الغناء وأهميته .وأن البداية
كانت هذه السنة ،ليكون مهرجانا ً سنوياً .آمِال في أن يتط ّور
المهرجان في السنة المقبلة ،وتدخله الدراما ليقدَّم بشكل
أفضل وأنضج.
ون ّوه بتن ّوع األغاني واللحن ما بين المونولوج الشعبي
والمونولوج االجتماعي بمفردات ثقافية أعلى ،مؤكدا ً
محاولته تغطية أكبر قدر من جوانب الحياة ،ال سيما األزمة
التي تعيشها البالد والتي أ ّثرت على كافة مناحي الحياة
االجتماعية والنفسية واالقتصادية.
كما أعرب الفنان القدير حسام تحسين بك في تصريح
أدلى به إلى «البناء» عن تشجيعه هذا النمط من المهرجانات

وهذه األغاني التي تالمس بمواضيعها وجعنا ووجداننا
وذاكرتنا .وأثنى على األغاني التي ض ّمها الحفل ،إذ تناولت
أوجاعنا خالل سنوات الحرب ،وتط ّرقت إلى تبدّل اإلنسانية
ومالعبات التجار والمعاناة القاسية التي تعيشها البالد،
التوجه في
ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذا الكالم وهذا
ّ
الفن واألغاني.

«فرقة قصيد»
تك ّرم سالمة األغواني

كما ك ّرمت «فرقة قصيد» الموسيقية بقيادة المايسترو
كمال سكيكر ،مساء أمس ،المونولوجيست السوري الراحل
غنائي قدّمته بمشاركة ك ّل من
سالمة األغواني خالل حفل
ّ
الفنانين رياض مرعشلي وعهد أبو حمدان وأسامة كيوان،
ضمن مهرجان «كاريكاتور» إلحياء المونولوج واألغاني
الناقدة االجتماعية ،وذلك في القاعة متعدّدة االستعماالت
في دار األسد للثقافة والفنون.
وت��ض�� ّم��ن ب��رن��ام��ج ال��ح��ف��ل وص��ل��ة م��ن أج��م��ل م��ا ق��دّم
المونولوجيست األغ��وان��ي خ�لال مشواره الفني الطويل

سالمة األغواني

الذي امتد من الثالثينات وحتى نهاية الستينات من القرن
الماضي ،والتي ما زال��ت باقية في ذاك��رة من عاصروه أو
من ّ
اطلعوا على ميراثه الفني الغني وال��ذي يتعدّى مئتي
ّ
مونولوج ناقد وساخر ومنها «كل الحق عالداية» ،و«في
غلطة في الحياة»
الحفل الذي و ّزع أغانيه المايسترو سكيكر قدّم للجمهور
عددا ً من المونولوجات الساخرة الجديدة التي أُعدّت لهذا
المهرجان ،والتي ال تق ّل أهمية ع ّما قدّمته الفرقة من أغانٍ
لألغواني .فقدّم كل من أبو حمدان وكيوان «ال تسألني عن
حالي»« ،ال��م��ازوت» ،وأدّى أبو حمدان من كلماته منفردا ً
«قفل عربي»« ،كروب الدكي»« ،بتف ّكر إ ّني مبسوط»« ،روق
شوي» .وأدّى كيوان منفردا ً «كلّه بيشبه بعضه» من كلمات
و«التجار» من
أبو حمدان ،و«طقطقلي» من كلمات مرعشلي،
ّ
كلمات غسان فرحات .وأدّى مرعشلي من كلماته «حبيبنا
ماشي مخترة».
وق��ال المايسترو سكيكير في تصريح صحافي :يقدّم
المهرجان بشكل ع��ام المونولوجات واألغ��ان��ي الناقدة
والساخرة سواء القديمة منها ،والتي قدّمها عمالقة هذا الفن
في الماضي ،بهدف تكريم هؤالء وتذكير الناس بهم وبف ّنهم
من خالل إعادة تقديم نتاجهم من المونولوجات الجميلة
موسيقي جديد ،أو من خالل المونولوجات الجديدة
بتوزيع
ّ
التي تعالج آث��ار الحرب على سورية حيث تستم ّد هذه
المونولوجات موضوعاتها من واقعنا المعاش حالياً.
وأض��اف سكيكر :م ّثلت مشاركة «فرقة قصيد» في هذا
الحفل الذي قدّمت فيه أعمال للفنان السوري الكبير سالمة
األغواني المعروف بمونولوجاته الناقدة والجميلة إلى
ولحنت وو ّزعت موسيقيا ً من أجل
جانب أعمال غنائية كتبت ّ
المهرجان.
ي��ش��ار إل��ى المونولوجيست وال��ف��ن��ان ال��راح��ل سالمة
األغواني من مواليد دمشق عام  ،1909ويعتبر أحد ر ّواد
األغنية الناقدة .حيث قدّم عبر مسيرته الفنية التي ناهزت
خمسين سنة ،مئات األغاني التي تحدّى بها المستعمر
الفرنسي والمتآمرين على الوطن ،إضافة إلى تناول الظواهر
االجتماعية السلبية .ومن أغانيه «شو سبب غال هاألسعار»
و«أخ��ي الجندي» و«عيد ال��وح��دة» و«نحنا الشوفيرية»
و«كمل النقل بالزعرور» .وتوفي األغواني في دمشق في 6
آب عام .1982
ويذكر أن «فرقة قصيد» أ ُ ّسست في بداية عام 2008
وتض ّم أربعين عازفا ً ومغ ّنيا ً يعملون على أداء مختارات من
التراث ،إضافة إلى األعمال التجريبية واإلبداعية المحيطة
بك ّل قديم وأصيل.

«�سراج الزيتون» لل�شاعر محمد ال�شعار ...ق�صائد تذهب �إلى الفكر والفل�سفة
تقدّم مجموعة «س��راج الزيتون» الشعرية لمحمد علي الشعار مالمح
لصناعة اإلبداع في القصيدة بما تتض ّمنه من أسس إلثبات جمالية الصيغة
للنص الشعري ،وفق ما اكتسبه الشاعر من خبرات
الشعرية والمعرفية
ّ
وثقافات.
وعبر اثنتي عشرة قصيدة ض ّمتها المجموعة ،تظهر مقدرة الشاعر في عكس
واقعه بما فيه من عناصر ،كما في قصيدة «األخضران» حيث قال:
الشام تعجن بالدماء رغيفها
والقدس تطحن بالرماد دقيقا
والنعجة البيضاء ت ّوهها العمى
نطحت بخاصرة الوداد شقيقا
وسحابة سرق األثيم خراجها
نذرت بسابعة السماء حريقا!
وأوضح في قصيدة «العصب الوركي» أنّ الشاعر يصوغ مشاعره الذاتية
ويستجيب خاللها لمتطلبات الضمير اإلنساني وما يعانيه من ألم نتيجة
النفسي بين عالميه الداخلي والخارجي ،والذي تفاعل معه المك ّون
الصراع
ّ
األساس للشعر وسبب بوجود حركة شعرية تكتسب قيما ً فنية وجمالية
جديدة ظهرت فيها الرؤية التي أرادها الشاعر كما في قوله:
تأبط اليوم خوف األمس منصرما
وصفد الماء في المرآة تمجيدا
والجرح ثؤلول روح ّ
شق نافذة
فانفخ على الروح بعد الفحص تمضيدا
منسقة
حرثت ليلي أثالما ً ّ
نثرت أزرار أوهاني بها جودا
يخلخل العصب الوركي أعمدتي
وفي الرواق يطير الرأس قرميدا!
وال يخفى على ق��ارئ النصوص عند الشعار أنه يبحث في الرمزيتين
النفسية واللفظية إال أنه يصل إلى مدلول لكل منهما حتى يستنتج ما يذهب
إليه من موضوع ،من دون أن يهمل التشكيل الجمالي والبنيوي الذي يتكون
النص الشعري .فيقول في قصيدة «بسمة التفاح»:
حول الفكرة العامة في
ّ
أتعب البحر األماني

ّ
يجف
واغترابي ال
كلّما جمعت سربا ً
طار من عيني ألف
وتواقيعي انتظار
ّ
الشط حذف.
في رمال

ويأتي الغزل عند الشعار وفق مدلوالت الصورة الواقعية التي يسعى
للنص الشعري ،والذي ينسجم مع
لتكون مرسومة مع مك ّونات البناء الكلّي
ّ
الحركة العاطفية المنقوصة أحيانا ً بسبب االضطراب النفسي خالل كتابة
القصيدة عندما يسعى الشاعر إلى تجميل مك ّون الصورة على حساب التد ّفق
النفسي للعاطفة الشعورية في القصيدة .وهذا قد يخ ّفف من العاطفة ،إال أنه
ال يؤثر في التركيب الفني للبيت كقوله في قصيدة «غنج الورود»:
لعينيك ألوان الفتون وما لها
إذا عبرت روحي السماء خاللها
ورحت بأقواس الطيوف مظلّة
تش ّد على وقع النسيم حبالها
تضيق بأنفاس الضفاف صبابتي
وتطلق ّ
فضات الخرير خيالها.
ويهت ّم الشعار في تجسيد الصورة البيانية المعتمدة على اللغة وعلى
أرك��ان البيان والتشبيه ،ألن مثل هذه المدركات تكون معنى يرتكز على
قوة حضور بالغية وتشخيص لإلحساس الذي تميّز بقوة مدركاته وشدة
إبداعي يتألق على حساب العاطفة
حضورها .وهذا أيضا ً جنس ف ّني أو شكل
ّ
والنزعة الذاتية .فيقول في قصيدة «خيول النور»:
لحقائبي الليل الطويل سفار
رحل الدجى وامتد في نهار
ضربا بباب الص ّم يكسر قفله
صرخ الحطام وزغرد المسمار
الجمر ورد النار فتح خدّه
وله على شفة الدماء حوار.
المجموعة الشعرية «سراج الزيتون» صادرة عن الهيئة العامة السورية
للك ّتاب ،وتقع في  184صفحة من القطع ال��وس��ط ،وتذهب إل��ى الجمع
بين األصالة والتراث وتغلب عليها السمة الفكرية والفلسفية في تحويل
الحسية إلى واقع شعريّ يقدّم صورا ً فنية تقترب من العقل أكثر
المدركات
ّ
من اقترابها إلى العاطفة ،وتحافظ على جمالها الف ّني والشكلي ما يؤدّي إلى
أخذ المجموعة مساحة واسعة من الساحة الشعرية ،التي شهدت في اآلونة
األخيرة ك ّما ً هائالً من اإلصدارات المرهقة بالعالقات والنتائج الباطلة.
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متوالية «حاموت»...
تعرية للواقع بغير زمان ومكان!

النمسا ـ طالل مرتضى
الدخول إلى عوالم وفاء عبد الرزاق ليس اعتباطاً .يحتاج األمر إلى مماحكة
حثيثة والكثير من التأ ّني واألناة .فالنقد العظيم له سلطته الخاصة بإطالق
أحكامه حسبما ترتأي الحالة المراد معالجتها نقديا ً من دون التع ّثر من خالل
مقارباته والحوامل التي تشي بتأصيل هذا الحكم .لكن في ما أنا به أزعم أن
ّ
الدوال لغياب حلقة ما ـ حلقة عبور ـ اجترعتها
النقد سيدلي عن حكم منقوص
عبد الرزاق لتربك الناقد أوالً ،وفي هذا يكون الحكم النقدي موتورا ً غير متوازن،
ظ ّل ضياع مفتاح ما!
إلي بشرر ،فالنقد قادر على إثبات ذاته وإسقاط مقارباته
لع ّل أحدا ً ما ينظر ّ
كيفما أتت ومتى جاءت الحالة اإلبداعية .وهنا ال أنفي ،ال بل ومن باب التجربة،
وبالعودة إلى معطى عبد الرزاق الذي يقترب تشبيها ً بلعبة المتواليات ،بعد
تركها خيطا ً رفيعا ً يربط بين كل منجز ،يتصل بسلطة تواتر األفكار مع منجز
ّ
«أشك ح ّتى» إلى «حاموت»
آخر ،كما الحال في «رقصة الجديلة والنهر» ثم
وبالعكس تماماً .وهنا أقول إن قارئ هذه المنجزات الثالثة ال ب ّد أن يستشعر
بالجسور الممتدة بين هذا العمل وذاك ،وتلمسها من خالل وعي استرجاعي
مبطن داللي ،ال يسلم نفسه طوعا ً إال لقارئ عليم.
في روايتها «حاموت» الصادرة عن «دار العارف» البيروتية ،تذهب بنا
الراوية إلى مواطن نجهل مداهيلها بغير زمان ومكان وشخصيات وحدها من
يملك حرية تحريرها من عالئقها واستنطاقها والتحكم التام بمعطى طاقاتها
الكامنة التي تسجلها أح��داث المروية بحبكة متينة منتقاة ،مخ ّففة بآلية
سردية ثرية يكاد القارئ في بعض المفاصل يتلمسها بواقعه المحسوس
لكثرة إسقاطاتها وترافد صورها الداللية التي تنفتح في مخيلته بحامل
األسئلة التي تجعل منه شريكا حقيقياً ،ال عابر قراءة يلتزم الحياد حين يشت ّد
عصف المواجهات واحتدامها .بدءا ً من «حاموت» المكان السؤال المبهم ،وهي
فيما وصلنا بسلطة القراءة المدينة المتخيل ،إذا ً هي مكان ،والمكان وجود،
لكن أين؟!
استشفافا ً هي مدينة اللعنة ،تعريفا ً قالت الكاتبة :حاموت مدينة الظالم
والكابوس كأنها غيمة سوداء تحاصر أبناءها وتصهرهم الواحد تلو اآلخر ،ما
هي إال صدى أسلحة ،شكوى مؤلمة.
في مقاربة الحكاية ،نجد أن سامي البدري في مرويته «موت بلون آخر»
تحدّث عن بغداد بكل صفات «حاموت» .لكنني كمتلقي بقيت متهادنا ً مع
روحي كوني أمشي على أرض أعرفها .لكن األمر في «حاموت» مختلف كلياً.
فأنا أعيش أحداث مدينة ترتدي لبوسا ً غرائبياً ،لكنها موجودة في داخلي،
ولست اآلن خارجها ،ال بل وبحسب الراوية :أنت تعيش على شبر من أرض
حاموت.
أوليس هذا افتتان مفتعل ،كيف ،ولماذا ،وأين .إذا ً لست أنا وأنت في منأى
عن لعنتها ،ألنها ـ حيث أنا ـ كرة األرض ،الحاضرة اآلن وفي األمس ولم تزل
متطلعة إلى احتواء الغد .وهنا تثبت أحداثها أنها تعيش كل األزمنة منذ آدم
األول وقايين وهابيل ،من خالل شخصيات مركبة تتماهى بين الواقع الفعلي
والخيال ،نعيشها في حال َتي الوعي والالوعي ،بما أنها تماثل شخصيات
أخ��رى في مرويات أخ��رى تعمل عملها وتكيل كيلها كبطل مقصلة الحالم
«خالد» والذئب االفتراضي «سرحان» ،كذلك «أبو شندي» في مروية «باب
الليل» لوحيد الطويلة ،هذه الشخصيات هي أ ّنا نذهب إلى المقهى ونعمل
ألجل الحصول على مقابل يمدّنا لالستمرار في يوم آخر ،لكنها في الوقت
ذاته ـ أي شخصيات «حاموت» ـ ليست أال حالة هالمية تتخاطرها ذاكرتنا
عبر إسقاطات تماثلية مع مثلها في الواقع ،فهذا الشبح أو المحجوب «عزيز»
الذي ال يتوقف عن افتعال الموت أينما يحل ،ال يضاهية في التشبيه سوى ملك
الموت عزرائيل ،فهو الخاضع لسيده «جليل» بل هو ذليله ،بمعنى أن الكاتبة
استطاعت أن تنجو بشبح ال يشابه بالمطلق أيا ً من المردة واألشباح األخرى
التي قرأنا عنها في المرويات وقصص ألف ليلة وليلة .وحده »«عزيز» بلمحة
بصر ينهي مسألة في غير بالد ،إذا ً «حاموت» ـ األرض ـ هي أشبه بكرة بين
يديه ،وهنا ال ب ّد من العودة إلى «رقصة الجديلة والنهر» مرويّتها السابقة،
حيث نستذكر الشبح الهالمي الذي يو ّزع سنابل النور على بيوتات سنجار
وكوباني وغيرها ،ليمدّها بسلطة أمل وهي بصمات «ريحانة» الذبيحة ،بينما
بصمات «عزيز» كانت إشارات لموت ال مناص منه ،ال رغبة منه ّ
لبث الحزن
إنما قناعته تقول« :استبد الناس في حاموت وعاثوا في نفوسهم قبل العبث
باآلخرين ،وظلوا ناقصين يحتاجون شخصا ً ينحنون إليه ،ينحنون إلى
طغيانه إجالالً».
تلك هي اللعنة الحاموتية التي أطرتنا بها الكاتبة بعدما عجزت الخروج
منها ،عندما أش��ارت في ديوانها «أش ّ
��ك ح ّتى» إلى أنّ أصل المشكلة بتلك
الشجرة التي قطعت ليصنع كرسي الطاغية المستبد ،هي ذاتها في «حاموت»،
فقد صارت بحسب ذكرها:
األشجار حية ...تموت هي األخرى بين مناشير الحطابين لتصبح وقودا ً
للتدفئة .أو كراس لزعماء راهنوا أيضا ً على ديمومتهم بقتل كل من يعارض
ملكوتهم.
عبر هذا المعمار المسبوك بحرفية شاغله الذي ماهى الواقع مع المتخيل
من دون التنشيز في الدفق السردي الذي م ّرر عبره بسالسة حاالت خبرية
لم تفقد السرد متعته أو أن هذه األخبار بدت حالة نافرة مثل :واألخبار تعلن
عن سقوط صنم وارتقاء أصنام أخرى لكرسي العهد الجديد ،والشاب الذي
أحرق نفسه بعد وسوسة أحد أتباع «عزيز» بأن الجوع كافر وال ب ّد من حرق
هذا الكافر في بدنك.

