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نقد
عمل في خدمة البورتريه
أو المنظر من دون تغييب
مزاجه وانطباعاته
املدخل الرئيسي للجامعة األميركية
التي ّ
تخرج فيها .إلى محترفه ،تردد
عدد من أسماء رسامي الجيل التالي:
ّ
الجميل وعمر أنسي وصليبا
قيصر
الدويهي .بطريقة ما ،كان الصليبي
ت � �ج� ��رب� ��ة وس � �ي � �ط� ��ة ب �ي ��ن م �ج��اي �ل �ي��ه
امل ��ؤس � �س �ي�ن وب �ي ��ن م � ��ا ُس � � ّ�م � ��ي ج �ي��ل
الرواد .عاصر زمن بيروت العثماني
واالن � � �ت � ��داب ال� �ف ��رن� �س ��ي ،ح �ي�ن ك��ان��ت
امل��دي�ن��ة املفتوحة على البحر تشهد
نشوء طبقة وسطى مؤلفة من التجار
وامل�ت�ع�ل�م�ين وامل �ه �ت �م�ين ب��ال�س�ي��اس��ة،
وت� � ��دور ف ��ي أح �ي��ائ �ه��ا ط�ل�ائ��ع ح�ي��اة
حضرية واع ��دة .ه�ك��ذا ،ك��ان طبيعيًا
أن ي�ت�س��رب امل� ��ذاق امل��دي �ن��ي ال�ن��اش��ئ
حيث
إلى أعمال رسامي تلك الحقبةّ ،
ك��ان املعلم ب�ط��رس البستاني يبشر
بظهور املواطن العصري.
داخل هذه الخلفية التاريخية ،يبدو
امل � �ع� ��رض أش� �ب ��ه ب �ه ��دي ��ة ق� ��ادم� ��ة م��ن
�اض م� �م ��زوج ب��ال �س �ح��ر وال �ح �ن�ين.
م�� ٍ
شهرة الصليبي جاءت من إتقانه فن
البورتريه .إلى جانب نسخ مصورة
ألرب� � ��ع ل ��وح ��ات ع ��اري ��ة (األص� �ل� �ي ��ات
ُ
ت� �ع ��رض ح��ال �ي��ًا ف ��ي «م �ع �ه��د ال �ع��ال��م
ال� �ع ��رب ��ي» ف ��ي ب � ��اري � ��س) ،ول��وح �ت�ين
ل �ق �ص��ر ه �ل �ي��وب��ول �ي��س ف ��ي ال �ق��اه��رة،
ت�ح�ت��ل ال �ب��ورت��ري �ه��ات ب��اق��ي مساحة
امل � �ع� ��رض .رس� ��م ال �ص �ل �ي �ب��ي امل ��واط ��ن
ال �ع �ص��ري وامل ��واط ��ن ال� �ع ��ادي .ه�ن��اك
ب ��ورت ��ري ��ه ن � � ��ادر ألم �ي��ن ال ��ري �ح ��ان ��ي،
وب��ورت��ري�ه��ات لشخصيات نخبوية
ف��ي امل�ج�ت�م��ع ال �ب �ي��روت��ي ،إل ��ى ج��وار
بورتريهات لفالحني وقرويني بغطاء
ال � � ��رأس ال �ت �ق �ل �ي��دي .ك � ��أن ال�ص�ل�ي�ب��ي
ّأرخ الطبعة البصرية للحياة التي
س��ادت في زمنه .لقد عمل في خدمة
ال �ب��ورت��ري��ه أو امل �ن �ظ��ر ،ل�ك��ن م��ن دون
تغييب مزاجه وانطباعاته .صحيح
ُ
ّ
أن ق ��درة ال�ف�ن��ان ك��ان��ت ت �ق��اس بمدى
�ارب�ت��ه ال��دق�ي�ق��ة ل�لأص��ل ال��واق �ع��ي،
م�ق� ّ
إال أن �ن��ا ال نستطيع ت�ج��اه��ل امل�ه��ارة
العالية في إبراز اإلحساس الداخلي
للمالمح البشرية ،والسخاء الواضح
ف��ي اس �ت �خ��دام األل � ��وان ال �ت��ي ال ت��زال
ف �ت� ّ�ي��ة وط � ��ازج � ��ة .ال �ص �ل �ي �ب��ي ن�ف�س��ه
ح��اض��ر ف ��ي رس �م�ي�ن ذات� �ي�ي�ن ،بينما
تحضر زوجته في بورتريهات أنيقة
وب��اذخ��ة .مقتلهما امل��أس��اوي بسبب
خ �ل ��اف ح� � ��ول ن� �ب ��ع م� � ��اء ف� ��ي ق��ري �ت��ه
الشوفية ،يشيع نوعًا من األس��ى في
أرج � ��اء امل� �ع ��رض ،وي� �ح � ّ�ول ال �ل��وح��ات
الخاصة بهما إلى مرثيات بصرية.

موت في المنفى

فيصل سمرة :أيقونات معاصرة

طالل خذلته قدماه

معرضه «شانتي» بين الدار البيضاء ودبي
الدار البيضاء ــ محمد الخضيري
( )1956في
ي�غ��رف فيصل س�م��رة ّ
أع �م ��ال ��ه م ��ن ال� ��واق� ��ع ،ل �ك��ن��ه واق ��ع
ي �ش �ت �غ��ل ع �ل �ي ��ه ب � ��أن � ��اة ل �ي �ح� ّ�ول��ه
ع��امل��ًا خ��اص��ًا وم��وازي��ًا ،ينحو إلى
ال �غ��رائ �ب �ي��ة ف ��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان.
هكذا تنصهر الرموز االستهالكية
م � ��ع أح� � �ي � ��اء ال� �ص� �ف� �ي ��ح ف � ��ي آخ ��ر
مشاريعه .هذه التيمة تحديدًا هي
ال�ت��ي اش�ت�غ��ل عليها ف��ي معرضه
ال� �ج ��دي ��د ال � � ��ذي أق� �ي ��م أخ � �ي � �رًا ف��ي
«غاليري  »HDفي الدار البيضاء.
ف � ��ي ( Shantyم� � � ��دن ال� �ص� �ف� �ي ��ح)،
اش �ت �غ��ل ال �ف �ن��ان ال �س �ع ��ودي ع�ل��ى
ع��ال��م ع�ش��وائ�ي��ات ال� ��دار البيضاء
وضواحيها الفقيرة من مجموعة
ّ
املتخرج
صور ،وتجهيز ،وفيديو.
ف ��ي م �ع �ه��د ال �ف �ن��ون ال �ج �م �ي �ل��ة في
ب� ��اري� ��س ،ي ��دخ ��ل دي� � ��ار امل�ن�س�ي�ين
وامل� � �ه� � �م� � �ش �ي��ن ،وي � � ��أت � � ��ي ب � ��رم � ��وز
االس �ت �ه�ل�اك وال��رأس �م��ال �ي��ة إل�ي�ه��م
ل� �ي ��واج ��ه ه ��ذي ��ن ال� �ع ��امل�ي�ن وي �ب��رز
حجم الظلم وال�لاع��دال��ة على هذا
الكوكب.
في صور ثنائية  ،diptyqueيقابل
س �م��رة ع��امل�ين م�ت�ن��اق�ض�ين .لدينا
رم� ��وز م��ن امل�ج�ت�م��ع االس�ت�ه�لاك��ي
ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي ��ة أح� � �ي � ��اء ال �ص �ف �ي��ح
وال � � �ب� � ��ؤس .ي �ل �ج��أ إل� � ��ى امل� ��ارك� ��ات
وال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة واإلش ��ارات
الدالة على اإلمبريالية األميركية
وي� �ض� �ع� �ه ��ا ف � ��ي ّ م� ��واج � �ه� ��ة واق � ��ع
العشوائيات ،كأننا بهذا التناقض

ي� �ح � ّ�م ��ل م� �س ��ؤول� �ي ��ة ه � � ��ذا ال �ظ �ل��م
للنصف الشمالي من الكوكب.
ت � �ت � �ح� ��ول امل � �ن � �ط � �ق� ��ة /ال� �ض ��اح� �ي ��ة
املهمشة إل��ى م��رك��ز حيث تختلط
رم � � � � ��وز ال � �ث � �ق � ��اف � ��ة ع � �ب � ��ر ال � �ع� ��ال� ��م
(س��وب��رم��ان ،ه�ي�ف��ا وه �ب��ي ،م��ارك��ة
ال � �ـ«رول � �ي � �ك ��س» ،ق� �ي ��ادي � ّ�و ت�ن�ظ�ي��م
«ال� �ق ��اع ��دة») .ف �ك��رة ي��رس�خ�ه��ا في
ف �ي��دي��و «ش ��ان� �ت ��ي» ال � ��ذي ي �ص� ّ�ور
خمسة أش�خ��اص م��ن عشوائيات
ال � ��دار ال �ب �ي �ض��اء ي �ص��رخ��ون طلبًا
ل �ل � ّن �ج��دة ،ل �ك��ن ال أح ��د ي�س�م�ع�ه��م.
كأنها رسالة عن غياب التواصل
ب�ين ع��امل��ي ال �ف �ق��راء واألغ �ن �ي��اء .ثم
التجهيز الفني الذي اشتغل
هناك ُ
عليه ،وق ّدم في صالة خاصة .عبر
م��واد أع��اد تدويرها بعد جمعها
م��ن أح �ي��اء ال�ص�ف�ي��ح ،ب�ن��ى س�م��رة
غرفة من الصفيح ووضع داخلها
فيديو «شانتي» .وإذا كان الخارج
اس �ت �ع��ادة «أم �ي �ن��ة» ل �ل��واق��ع ،ف��إن
الداخل املليء باملرايا يتحول إلى
س��اح��ة دائ �م��ة ل�ع��رض م�ق��اط��ع من
فيديو «شانتي» .سواء في أعماله
التصويرية أو عبر الفيديو ،يعمد
س�م��رة إل��ى االش�ت�غ��ال على ال�ف��راغ
ال� � � ��ذي ي �ت �ن �ق��ل ف� �ي ��ه األش � �خ � ��اص.
ف � ��راغ ن�لاح �ظ��ه ف ��ي ال� �ص ��ور ال�ت��ي
شكلت م�ع��رض��ه األخ �ي��ر ف��ي ال��دار
ّ
ً
البيضاء .يوظف أشكاال ووسائط
ّ
ف �ن �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ل �ت �ق��دي��م ت �ص ��وره
إل��ى م��واض�ي�ع��ه :ه�ك��ذا يعمل على
الرسم والتصوير الرقمي والنحت
والفيديو .ترصد األشكال الفنية

من سلسلة «شانتي» (تصوير رقمي على أملنيوم ــ  150 × 300سنتم ــ )2012

«م �ع��رض اس �ت �ع��ادي ل�خ�ل�ي��ل ال�ص�ل�ي�ب��ي»:
حتى نهاية العام الحالي
( AUB art galleryالحمرا) 01/350000

امل � ��وض � ��وع ذات� � � ��ه ،ك ��أن� �ه ��ا ع�م�ل�ي��ة
ي� � �ح � ��اول ع� �ب ��ره ��ا س � �م� ��رة رؤي� �ت ��ه
بزوايا نظر مختلفة .تقارب أعماله
ال ��واق ��ع االج �ت �م��اع��ي وال �س �ي��اس��ي
وال �ث �ق��اف��ي واالق �ت �ص��ادي ال�ع��امل��ي
ً
ب��ذك��اء .ف��ي «ش��ان �ت��ي» ،ن��رى مثال
كل القضايا السياسية والثقافية
ال � �ت� ��ي ت � � �ص � � ّ�درت ب � ��داي � ��ة األل �ف �ي ��ة
ال�ث��ال�ث��ة ت�ت�ج��اور ف��ي ه ��دوء .لكنه
الهدوء الذي يخفي عاصفة األزمة
ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ع��اص��رة وس �ي �ط��رة
ثقافة االس�ت�ه�لاك ،التيمة األثيرة
ل� �س� �م ��رة .ال� �ح� �س� �ي� �ن �ي ��ات ،وأي� �م ��ن
ال � �ظ� ��واه� ��ري ،وأس� ��ام� ��ة ب ��ن الدن،
وت �م �ث��ال ال �ح��ري��ة ،وه�ي�ف��ا وه�ب��ي،
وك� ��وك� ��ا ك � � ��وال ،وال � �ف ��اص ��ول � �ي ��اء...
االنفتاح على فسيفساء الحاضر
ي�ق��اب�ل�ه��ا االن �ف �ت��اح ع �ل��ى امل��اض��ي.
ج �س��ر ع �ب��ور م��ن خ�ل�ال إع�ل�ان��ات
ق � ��دي � � �م � ��ة ،ول � � �ق � � �ط � ��ات م � � ��ن أف� �ل ��ام
ك�لاس �ي �ك �ي��ة .ف ��ي ال �ع �م��ق ،ن�ح��دس
ّ
مشغول بأسئلة
أن فيصل سمرة
ّ
ال � �ه ��وي ��ة ،خ �ص ��وص ��ًا أن � � ��ه ي�خ�ف��ي
معالم ال��وج��وه في معظم أعماله.
م ��ن ّ ه ��و ال �ع��رب��ي اآلن؟ أي ث�ق��اف��ة
يتبنى؟ ث��م تحضر إج��اب��ات على
ش ��اك �ل ��ة رم� � � ��وز .وه� �ن ��ا ب��ال �ض �ب��ط
ن�ص�ب��ح أم ��ام م�س�ت��وي��ات مختلفة
م � ��ن امل � �ع� ��ان� ��ي وال � � � �ق � � � ��راءة .ه �ن ��اك
ال� ��واق� ��ع امل �ت �ع ��دد ال ال� ��واح� ��د .أم��ر
تسهله ال��وس��ائ��ط املختلفة التي
ي�س�ت�خ��دم�ه��ا وال� �ص ��ور ال�ث�ن��ائ�ي��ة
التي تفتح أمام املشاهد احتماالت
أكبر لرؤية املوضوع الواحد.

دمشق ـــ خليل صويلح
«م ��ا زل �ن��ا ن �ق��ف ع �ل��ى أق��دام �ن��ا» ك��ان��ت ت �ل��ك آخ��ر
ع�ب��ارة كتبها ط�لال نصر ال��دي��ن (1956ـ�ـ�ـ�ـ )2012
على صفحته على الفايسبوك ،قبل يومني من
رح�ي�ل��ه ظ�ه�ي��رة ي ��وم األح� ��د .ل�ق��د خ��ذل�ت��ه ق��دم��اه
أخيرًا ،بعد مكابدة طويلة مع امل��رض العضال في منفاه
القسري كوبنهاغن .غادر خشبة املسرح مرغمًا ،من دون
ّ
املتمردة .توقفت الصرخة
أن يكمل مشواره مع شخصياته
عند تخوم مسرح القباني ،حني فاجأه طبيبه بأنه مصاب
بمرض اللوكيميا .رحلة العالج تراجيديا أخرى واجهت
امل� �خ ��رج امل �س��رح��ي ال �س ��وري
وحياته العبثية ،حني قررت
ن�ق��اب��ة ال�ف�ن��ان�ين ف��ي س��وري��ا،
إيقاف دفع ثمن عالجه ،لعدم
ت��واف��ر اإلم�ك��ان��ات امل��ادي��ة (!)،
ف��أع�ل��ن اإلض ��راب ع��ن الطعام
احتجاجًا على القرار ،رافضًا
ال�ت�س� ّ�ول على أب ��واب النقابة
ووزارة الثقافة.
الحملة التي ق��اده��ا مثقفون
سوريون وعرب أواخ��ر العام
امل�ن�ص��رم ،دف��اع��ًا ع��ن صاحب
«ن � �ب� ��وخ� ��ذ ن � � �ص � ��ر» ،أث � �م� ��رت
ب � �ت � � ّب� � ّ�رع ج � �ه� ��ة دان � �م� ��ارك � �ي� ��ة
ت� �ك ��ف ��ل ع�ل��اج� ��ه ،ف � �غ� ��ادر إل ��ى
ك��وب�ن�ه��اغ��ن م�ن��ذ أش �ه��ر ،لكن
امل� ��وت ل ��م ي�م�ه�ل��ه الس�ت�ك�م��ال
مشاريعه الغزيرة في الكتابة
واإلخ� � ��راج .ع�م��ل ط�ل�ال نصر
ال� � ��دي� � ��ن م � �ن� ��ذ ت� � �خ � � ّ�رج � ��ه ف��ي
معهد ال�ف�ن��ون املسرحية في
ً
أنجز طالل
دمشق ( )1980ممثال وكاتبًا
نصر الدين
ومخرجًا في املسرح القومي،
ً
وأن�ج��ز أع�م��اال الف�ت��ة ،أبرزها
مسرحيات
«ال � � ��دي � � ��ك» ال� � �ت � ��ي ج � � ��ال ب �ه��ا
الفتة أبرزها
م�ع�ظ��م امل �ه��رج��ان��ات العربية
«الديك»
وال� �ع ��امل� �ي ��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل ��ى
«دم شرقي» ،و«حلم العقل»،
التي جال
و«ح � � ّ�م � ��ام ش� �م ��س ال� �ن� �ه ��ار»،
بها معظم
و«دائ � � �م� � ��ًا وأب � � � � � �دًا» ،و«م � � ��زاد
المهرجانات
ع � �ل � �ن� ��ي» ،و«ف � � � � � ��ارس ال ��زم ��ن
الحزين دونكيشوت» .وكانت
العربية
آخ� � ��ر ن� �ص ��وص ��ه امل �س��رح �ي��ة
والعالمية
امل� � �ن� � �ش � ��ورة ب � �ع � �ن� ��وان « ّق � ��رن
ال� �ع ��ار» ( )2011ال� ��ذي وق �ع��ه
في مدخل «مسرح الحمراء»
ف� ��ي دم � �ش� ��ق ،أث � �ن� ��اء م ��رض ��ه،
بمشاركة حفنة من أصدقائه.
ل� �ع� �ل ��ه اخ � � �ت� � ّ��ار ه� � � ��ذا امل � �ك� ��ان
ل �ح��دس��ه ب ��أن ��ه ل ��ن ي � ��راه م � ّ�رة
أخ��رى :املسرح ال��ذي شهد معظم أعماله .في كوبنهاغن،
ّ
انكب على استكمال روايته
بني جرعة كيمياوية وأخرى،
«خ ��ط ال �ف �ج��ر» ال �ت��ي اس �ت��رج��ع خ�لال�ه��ا ي��وم �ي��ات امل ��رض،
ّ
ّ
صوتية ك��ان يسجلها
وح��وارات��ه مع األط�ب��اء عبر ملفات
بصوته ،بسبب عدم قدرته على الكتابة ،أو خشية نسيان
تفاصيل لحظات اح�ت�ض��اره ،ومقارعته للموت ببسالة
«إن�ن��ي ل��ن أه��زم امل��وت إال بالكتابة ،سأكتب ألح�ي��ا» .كما
أنجز رواي��ة أخ��رى بعنوان «قلعة ال�ل��ه» استكمل خاللها
حواره مع املوت..

فالش
ّ
■ ّبعد النجاح ال��ذي حققه في داك��ار وأبيدجان،
ي �ح��ل «ي� ��اس» ورف��اق��ه ف��ي ب �ي��روت .ال�ف�ك��اه�ي��ون
سيطلقون الدورة األولى من «مهرجان الضحك
في ب�ي��روت» على خشبة «مسرح مونو» من
السابع من تموز (يوليو) .املهرجان
الرابع حتى
ّ
ال ��ذي ي��أم��ل م�ن��ظ�م��وه أن ي�ص�ب��ح م��وع �دًا سنويًا
ع �ل��ى ال ��روزن ��ام ��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ل�ل�ع��اص�م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
ي �ض� ّ�م ع��روض��ًا ل �ج �م��ال دب� ��وز وف �ك��اه �ي�ين من
ّ
سيقدمون
املغرب والجزائر وتونس والكاميرون،
عروضهم التي شاهدنا بعضها ف��ي «مهرجان
الضحك في مراكش» .لالستعالم01/202422 :
■ ت�ح��ت ع �ن��وان «ت��أث �ي��ر ال �ف��ن امل �س��رح��ي في
ث�ق��اف��ة امل �ج �ت �م��ع» ،ي�ع�ق��د «امل �ج �ل��س ال�ث�ق��اف��ي
للبنان الجنوبي» ندوة ّ
يقدمها الناقد والكاتب
م �ح �م��د دك� � � ��روب ،وي � �ش� ��ارك ف �ي �ه��ا امل �خ��رج��ان
واملمثالن املسرحيان روجيه عساف ونقوال

دان �ي��ال عند ال�س��ادس��ة م��ن م�س��اء غ��د الخميس
ف��ي ق��اع��ة امل�ج�ل��س (ب ��رج أب��ي ح�ي��در ـــــ ب �ي��روت).
لالستعالم01/703630 :
■ أص��درت «مؤسسة امل��ورد الثقافي» بيانًا
أدانت فيه تصريحات وفتاوى إهدار دم الفنانني
وامل �ب��دع�ين ع�ل��ى خلفية م �ع��رض «رب �ي��ع ال�ف�ن��ون»
ّ
«العبدلية» في مدينة املرسى
الذي احتضنه قصر
واستنكرت
.)23/6/2012
�ار»
التونسية («األخ�ب�
ّ
هذه الـ ّ
«ردة نحو ممارسات املجتمعات املتخلفة
ال�ت��ي ال ت��ؤم��ن بحرية التعبير وال�ف�ك��ر ،وال تفهم
الطبيعة الخاصة لإلبداع التي قوامها تعدد رؤى
وتأويالت األعمال الفنية».
ً
■ اح �ت �ف ��اال ب��دخ��ول��ه «األك ��ادي� �م� �ي ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة»
(«األخ �ب��ار»  ،)14/6/2012ت� ّ
�وج��ه «دار ال�ن��دوة»
و«دار ن�ل�س��ن» «ت�ح�ي��ة إل��ى أم�ي�ن م�ع�ل��وف ـــــ

مبدع م��ن لبنان» ف��ي السادسة والنصف من
مساء غد الخميس في مقر «دار الندوة» (الحمرا)
ب �م �ش ��ارك ��ة ش �خ �ص �ي��ات س �ي��اس �ي��ة وإع�ل�ام �ي ��ة
وثقافية ،كــ أسعد خير الله ،وبشارة مرهج،
وج� ��وزي� ��ف ص ��اي ��غ ،وج� ��وزي� ��ف أب � ��و ع �ق��ل،
وزه �ي��دة دروي� ��ش ج �ب��ور ،وزي� ��اد ال�ح��اف��ظ،
وسليمان بختي ،وص�ب��اح زوي��ن ،وهنري
عويس ،ونهلة بيضون.
ّ
ّ
■ س � ��ل � ��م «ات � � �ح� � ��اد ك� ��ت� ��اب
م� �ص ��ر» م� �ن ��ذ أي � � ��ام «ج ��ائ ��زة
ن � �ج � �ي� ��ب م � �ح � �ف� ��وظ ل� �ل� �ك ��ات ��ب
ال � �ع ��رب ��ي» ( 10آالف دوالر
أم �ي ��رك ��ي) ل �ل �ش��اع��ر ال �ع��راق��ي
س�ع��دي ي��وس��ف (ال �ص��ورة)،
ت� �ق ��دي� �رًا «مل �ك��ان �ت �ك��م األدب� �ي ��ة
ال��رف�ي�ع��ة ،ول��دورك��م امل �ع��روف ف��ي إث ��راء الشعر

العربي طوال خمسني عامًا ،وإضافاتكم الفنية
في شكل ومضمون القصيدة العربية» وفق ما
جاء في بيان االتحاد.
■ ي �ق �ي��م «ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
والفنون» حفل توقيع النص املسرحي «عتبة
األل ��م ل ��دى ال �س �ي��دة غ� ��ادة» ب�ح�ض��ور ال�ك��ات��ب
ال �س ��وري ع �ب��د ال �ل��ه ال �ك �ف��ري ،وامل �م �ث �ل��ة ح�ن��ان
ال�ح��اج علي ،التي ق� ّ�دم��ت للنص عند السادسة
من مساء  3تموز (يوليو) في ّمقر «الصندوق
العربي» (الحمرا ـ بيروت) .يمثل «عتبة األلم لدى
السيدة غادة» امتدادًا لتجربة الكفري حيث دمشق
حاضرة بقوة ،وخصوصًا بعد نصه «دمشق ـــــ
حلب» (دار الفارابي ـــــ  .)2010في «عتبة األلم لدى
السيدة غادة» ،اعتقدت غادة ّأن التعايش مع ذاكرة
حبلى ب��األل��م أم��ر وارد ف��ي مدينة كدمشق ،لكن
مصادفة صغيرة تعيدها إلى النقطة الصفر.

