السنة السادسة  /االثنني  22 /أيلول  / 2014العــدد 1591
Sixth year / Monday / 22 September 2014 / Issue No. 1591

ثقافة

للمرة الأولى �إلى العربية
إنكليزي الم�شهور تترجم
م�سرح ّيات ثالث للكاتب ال
ّ
ّ

دي �إت�ش لورن�س العميق والجريء يالقي نظرية فرويد الأوديب ّية
كتب محمد الحمامصي (م��ي��دل إيست أون�لاي��ن):
للمرة األولى تصدر بالعربيّة ثالث مسرحيات للكاتب
البريطاني دي .إت��ش .لورنس ،هي «ليلة جمعة في
بيت عامل منجم» و«زوج��ة اإلب��ن» و«ت��ر ُم��ل السيدة
ه��ول��روي��د» ،في ترجمة وتقديم للروائي عبدالسالم
إبراهيم ،ومراجعة لكمال الدين عيد ،ضمن سلسلة
«روائع الدراما العالمية» في المركز القومي للترجمة.
ديفيد ه��رب��رت ل��ورن��س ( )1930 - 1885روائ��ي
وشاعر وناقد وكاتب مسرحي ورسام  ،ومن أبرز عظماء
األدب في القرن العشرين .ولد في  11أيلول 1885
في مدينة إيستوود ،نوتنغهام شاير ،وسط انكلترا،
ابنا ً رابعا ً لعامل منجم مجتهد .كان والده سكي ًرا وأمه
مد ّرسة سابقة ،فنالت حظا ً أوفر من أبيه من التعليم.
شب قليالً مرضت أمه بالسرطان واشت ّد عليها
وعندما ّ
المرض .ثم حدث أن أعطاها ذات ليلة جرعة زائدة كي
تنام فأودت بحياتها.
يؤكد المترجم عبدالسالم إبراهيم في مقدمته أن
لورنس معروف أكثير بكثير من خالل رواياته األشهر
«أب��ن��اء وع��ش��اق» و«ق���وس ق���زح» و«عشيق الليدي
تشاترلي» .قائالً« :إن رواية «أبناء وعشاق» يعتبرها
النقاد تفسيرا ً رائعا ً لنظرية سيغموند فرويد عقدة
أودي���ب .ل��ذا ف��إن محاولة ال��ول��وج إل��ى عالم لورنس
وفهم شخوصه ال بد من أن يكون من خالل العودة إلى
فلسفته التي تعتمد تماما ً على السلوك البشري .لكن
أعماله تلك القت استهجانا ً ورفضا ً من المجتمع لما
تتضمنه من إيحاءات وعبارات جنسية .فكان القرار أن
تحرق النسخ التي ظهرت من تلك الروايات ،بل منعت
من النشر مجددا ً في حياته .إن «التنوع الذي تحمله
كتابات لورنس تضعه في مصاف الكتاب األكثر ثراء،
إذ كتب الرواية والقصة القصيرة والشعر والنقد األدبي
والمقاالت ،باإلضافة إلى الرسم وكان من أبرز رسامي
عصره ،وخاصة في الفترة األخيرة من حياته إذ أقام
معرضا ً للوحاته في لندن عام  .1929كتب لورنس
رواياته بأسلوب نثري عاطفي غنائي حسي .وامتلك
القدرة الفائقة على نقل اإلحساس في الوقت والمكان
المحددين .كما أن كتاباته تعكس شخصية معقدة
تمور بداخلها انفعاالت وطموحات ،ما يثري الحوادث
والشخوص .أضافت أعماله الروائية للرواية العالمية
اتجاها ً جديدا ً وحفرت لصاحبها اسما ً ذهبيا ً في سجل
الرواية».
يضم الكتاب ث�لاث مسرحيات« ،ليلة جمعة في
بيت عامل منجم» و«زوج���ة اإلب��ن» و«ت��رم��ل السيدة
هولرويد» ،وهي بحسب المترجم تبرز إمكانات الحياة
والمعيشة في ظل محيط يعمل الرجال فيه في المناجم،
إذ حاول لورنس من خالل تلك المسرحيات أن يخطب
ود المتفرجين ويقوم محيطا ً اجتماعيا ً بكامل آماله
وإحباطاته وتفاعله بعضه مع بعضه اآلخر فوق خشبة
مسرح ذات إحساس عادي ارتقى إليه بوعي ،مستخدما ً
ّ
الهش ،ومحاوال ً توطيد العالقة بين
الحوار العادي غير
الكاتب المسرحي والجمهور ليحدث التفاعل المرجو من
الكتابة المسرحية« .نجد في ثالثية لورنس هذه أنه
أدخل إلى المسرح الحوار اإليقاعي كما سيُالحظ في
مسرحية «زوجة اإلبن» التي طور من خاللها حواراته
ولغته السردية التحليلية التي سيفيد منها كثيرا ً الحقا ً
في رواياته المشهورة ،وسنجد أنها مليئة بالشخوص
واألفكار واللغة ،وسنجد أيضا ً إحساس لورنس العميق
بالمتفرج وما قد يتخيله فيضع نفسه مكانه ويصف له
حركات الممثلين خارج خشبة المسرح ،ويعطي وصفا ً
تحليليا ً لبعض المواقف التي تعين المخرج والممثل
على أداء الدور».
كان لورنس مد ّرسا ً وكان في سنّ الرابعة والعشرين
عندما كتب مسرحية «ليلة جمعة في بيت عامل منجم»
عام  1909فكانت خطوة مهمة ليُثبت مكانته ككاتبب.
حين يقرأ القارئ مسرحيات لورنس أو يشاهدها على
خشبة المسرح يكون في يقينه لورنس ال��روائ��ي إذ
يصف الحوادث بلغة رائعة تضيف إلى الحدث متانة
ورسوخاً ،ويلجأ إلى شخوص نابضة بالحياة ،محلية،
متباينة الفكر ،ضمن حبكة بسيطة ،ثم يرتفع بالحدث
على نحو منطقي .تلك الشخوص تتكلم عن واقعها
ومشاعرها الخاصة ج��داً ،فنجد األب عامل المنجم

يتحدث بما تمليه عليه مشاعره ووضعه الخاص جدا ً
ومظهره الذي يلقى نقدا ً من المحيطين به ،أما األم فهي
التي تدير البيت ولديها تكوين خاص ورؤي��ة خاصة
تتفانى من خاللها لتحافظ على استقراره .أما الشبّان
فكل شخصية فيهم تتكلم من منظار مرحلتها .للمتز ّوج
لديه واقع يحاول الخروج منه ،وللشاب غير المتزوج
أيضا ً واقع يحاول تغييره لكن الظروف تقف ضده ،إلى
الفتاة التي تحب والفتاة التي جر عليها الحب متاعب.
يتناول لورنس تلك المشاعر واألحاسيس وأفعال
الشخوص بمهارة».
يرى المترجم أن المسرحيات الثالث تنفي مقولة إن
لورنس ولد ليكون روائياً .وكما تنفي مقولة إن كتابته
للمسرحيات عمل استثنائي .مثلما ق��ال النقاد عن
يوسف إدريس إنه ولد ليكتب القصة القصيرة فحسب،
لكنه قبل التحدي فكتب رواية «الحرام» وبرزت عبقريته
الروائية ،ثم جاء إلى المسرح فكتب «جمهورية فرحات»
و»ملك القطن» و»الفرافير» التي وضع من خاللها نظرية
التمسرح ،ثم جاء إلى المقال وجعله عمالً فنياً.
ي��ق��ول إدوارد غ��ارن��ي��ت إن ل��ورن��س ك��ت��ب بالقلم
الرصاص على النص المسرحي المكتوب بخط يده
وهو نص مسرحية «ليلة جمعة في بيت عامل منجم»:
«كتب ُتها عندما كنت في الحادية والعشرين قبل أن أكتب
أي شيء .فلع ّل تلك الفترة هي التي جعلت للمسرحية
مذاقا ً خاصا ً متفردا ً من حيث المكان شديد الخصوصية
والعالقات التي تربط الشخوص .رب األس��رة عامل
منجم يمضي وقته في المنجم ،ال يتحدث مع أحد أو ربما
قليالً ،لكنه لدى دعوته إلى البيت نرى التنافر عنوان
تلك العالقة .فيظهر لنا لورنس هذا الجو على نحو دقيق
بلهجة محلية هي مزيج من الحس الروائي والحس
الشعري الذي كان جنينا ً في ذلك الحين .وهناك سيدة
المنزل وعالقتها بالمحيطين بها وارتباطها الشديد
بابنها أرنست ورفضها عالقته بماغي ،ويظهر هذا
الموقف جل ّيا ً في نهاية الفصل الثالث.
إلى العالقات األخرى مثل صداقة نيللي مع جيرتي،
والعالقات التي تحدث خارج خشبة المسرح وتتحدث

عنها الشخوص ،وبياتريس التي تقف بالمرصاد
لماغي وتعكر صفو عالقتها بأرنست ...تلك الحوادث
تقع ليلة الجمعة في ذاك المنزل .بيت عامل المنجم كان
قلب ال��رؤى التي تختلج في صدر لورنس حتى كتب
المسرحيات الثالث .العالقة الناشئة بين الشخوص
محورها البيت على نحو رئيسي ،أما المحاور األخرى
فتدور حول هذا البيت وداخله .يضع البيت لورنس األم
كنقطة ارتكاز للحدث المسرحي ،فتبدأ المسرحية به
وتنتهي به .تظهر األم تفانيها في خدمة أفراد أسرتها،
حتى زوجها الذي يعكر صفو البيت لدى عودته ،فهي
تتج ّنب إثارته.
عالقة األب «المبرت» والبنت «نيللي المبرت» قد
تنبئ في البداية بشرخ قائم في نسيج ذاك البيت ،ما
قد يُضفي ثراء على الحوادث المتصاعدة بتوتر العالقة
بين اإلب��ن «أرن��س��ت الم��ب��رت» مع أبيه إل��ى حد يفوق
االحتمال .ثم إلى توتر العالقة بين أرنست وأمه السيدة
المبرت .ذاك التباين في فكر الشخوص التى تعيش في
بيت واحد يزيد من ثراء جو المسرحية .وألنها من أعمال
لورنس الباكرة فقد نجد فيها روح شبابه ،والبيئة
التي نشأ فيها وتأثره الذي يتضح من خالل عالقة األم
بابنها أرنست المثقف ال��ذي يقرأ الشعر ويكتبه وله
رؤية مختلفة عن اآلخرين حول الحياة ،حتى أنه ينتقد
المجتمع الجامعي .عالقة األم بأبنائها تظهر بشكل
مرضي في المسرحية التالية «زوجة اإلبن».
في ما يتعلق بمسرحية «زوجة اإلبن» يلفت المترجم
إلى أنها عندما عُ رضت على خشبة مسرح األولدفيك قيل
لماذا لم يكتب لورنس للمسرح على نحو كثيف ،مشيرا ً
إلى أن المسرحية تعالج موضوعا ً اجتماعيا ً يقترب إلى
حد ما من رواية «أبناء وعشاق» وربما كتبها في الفترة
نفسها .لكن هذه المسرحية لم تعرض أثناء حياته.
تتسع ال��ح��وادث وال��رؤى ل��دى لورنس فتخرج قليالً
خ��ارج نطاق البيت ويمسي هناك حدثان متوازيان،
إضراب عمال المنجم وأثر ذلك اإلضراب في جو اإلبن
األصغر الذي تع ّرض لحادث في المنجم ورفض إدارته
لدفع التعويض له من ناحية ،وأثر اإلضراب في لوثر

اإلب��ن البكر المتزوج وال��ذي يواجه مطالبة السيدة
بوردي أم حبيبته بيرثا التي تخلى عنها وتزوج بأخرى
والتي تحمل منه جنينا ً بأربعين جنيها ً كتعويض
وصعوبة توفيره هذا المبلغ ،من ناحية أخ��رى .كما
أن ثمة انتهاكا ً لحقوق العمال من جانب إدارة المنجم
واستخدامهم عمال آخرين ليعملوا أثناء اإلضراب بدال ً
ّ
لحق أصيل
من العمال المضربين ،وه��ذا انتهاك آخر
للعمال باإلضراب كي تتحقق مطالبهم .يهدّد لوثر اإلبن
األكبر باستخدام فتاة أخ��رى لتقوم بخدمته ب��دال ً من
زوجته التي رفضت أن تخدمه لخالفهما الذي احتد بعد
معرفتها بشأن عالقته األولى ببيرثا.
يقدم لورنس في هذه المسرحية مجتمعا صناعيا
عاش فيه بالفعل وربطه بالبيت والعالقات االجتماعية
األخرى .فهناك الكراهية المسبقة بين األم وزوجة اإلبن
وسلبية اإلبن األصغر لناحية عدم قدرته على المطالبة
بتعويض عن تعرضه للحادث ،وسلوك اإلب��ن البكر
حيال فتاته األولى وإلقاء زوجة اإلبن الضوء على تلك
السلبية وإظهار سبب تلك السلبية ،وهي أن األم ربّتهما
بأسلوب خاطئ فإبنها البكر لوثر غير مجتهد في عمله،
اتكالي ،ربّته أمه على أن يأخذ وال يعطي .ومحاولتها
ّ
االستئثار بابنيها كي ال يخرجا عن بوتقتها ،فيحاول
اإلبن البكر الهرب من المشكلة من غير أن يواجهها أو
يحلّها ،فنجد صورة مسرحية متكاملة موضوعا ً وحبكة
وشخوصاً.
التقاء َ
الخ ّطين الدرام ْيين – اإلضراب السائد وعالقة
اإلب��ن البكر بزوجته ـ أضفى عليهما لورنس فلسفة
خاصة بكل شخصية من دون تضمينها آراءه الخاصة،
بل جعل الشخوص تقول رأيها وتتفاعل طبقا ً لتكوينها
الشخصي والبيئي ،فظهرت الصدقية لناحية منطقية
ال��ح��وادث ومنطقية الفعل ال��درام��ي ال���ذي ت��ق��وم به
شخوص حية ،وكان التقاء الخطين الدراميين اللذين
ساهما في تطور الحدث وبلوغ ذروته.
أما مسرحية «تر ّمل السيدة هولرويد» التي كتبها
لورنس عام  ،1910فأدّتها مجموعة من الممثلين الهواة
في تشيلسيا في شباط  1920ولم تقدم مرة أخرى حتى
عام  .1926أعد لورنس هذه المسرحية للنشر حين
قبلها ناشر أميركي عام  .1913ويشير المترجم إلى أنها
«تتناول أيضا ً بيتا ً إنكليزيا ً في مجتمع صناعي ،بيت
عامل منجم ،لكن من زاوية أخرى ومفهوم آخر وشخوص
أخرى وحبكة أخرى :الزوج والزوجة والعشيق.
ُتفتتح المسرحية بالزوجة والعشيق «قصة حب
ال تبدأ» والتقارب حصل بال إرادة منهما ،لدى معرفة
الزوجة بأمر لهو زوجها مع فاسقات الملهى ،بل وصل
األمر به إلى ح ّد استقدام فتاتي هوى إلى بيته إلغاظة
زوجته التي بلغت طريقا ً مسدودا ً معه بسبب فظاظته
وافتعاله المشاكل ،ما دفعها إلى مسايرة «بالكمور»
الذي يعرض عليها الهرب معه بعيدا ً عن الزوج السيئ،
ومن ثم تمنيها الموت لزوجها .والمدهش أن ذلك الزوج
يموت في النهاية بحادث أودى بحياته فتجلس قربه
تناجيه.
ي��ق��ول بيتر ج��ي��ل ال���ذي أخ���رج أح��د ع���روض ه��ذه
المسرحية« :ك��م انزعجت عندما ق��رأت المسرحية،
خاصة في المشهد األخير حين تغسل الزوجة والجدة
جثة هولرويد ،ونظن أنه يستمتع بذلك .وفي بروفات
المشهد نفسه كان صعبا ً على الممثلتين اللتين أدّتا
دور السيدة هولرويد والجدة أداء هذا المشهدُ ،فطلب
منهما أن تؤدياه بأسلوب البانتومايم مع االستمرار
في الكالم» .ويقول المخرج ديفيد لين الذي أخرج أحد
عروض هذه المسرحية أيضا ً «إن لورنس لم ينل التقدير
الذي يستحقه ككاتب مسرحي ،فهو في قامة تشيخوف.
ومسرحية «تر ّمل السيدة هولرويد» هي من روائعه.
يتضح أن لورنس تع ّمد كتابة المسرحيات الثالث التي
تجتمع في بيئة ومجتمع متفرد ،فنرى مجتمعا ً شديد
الخصوصية وشخوصا ً متفردة نابضة بالحياة ،وبناء
دقيقا ً للمواقف ،وتطورا ً للحوادث حتى للذروة .إذا قدمت
هذه المسرحيات على نحو منفصل فهذا أمر جيد ،لكن إذا
قدمت المسرحيات على نحو متوال فسيكون أمرا ً رائعاً،
فالثالثية هذه تقدم رؤية متكاملة لمجتمع لورنس الذي
كان له أثر كبير في حياته .قدمت بالفعل الثالثية وم ّثل
فيها سبعة عشر ممثالً».

«دار ال�شرق» للطباعة ت�ستقطب ك ّتاب ًا �سور ّيين وعرب ًا رغم �سنوات الأزمة
كتب محمد الخضر وميس العاني من
دمشق( -سانا) :رغم تراجع نشاط دور
النشر الخاصة واض��ط��رار بعضها إلى
اإلغالق نتيجة تداعيات األزمة في سورية
إال أن عددا منها استمر في العمل الثقافي
وطباعة المنشورات والكتب في صورة
تعكس إص��رار المثقفين السوريين على
الحياة ونقل فكرهم وإبداعهم والدفاع عن
سورية في وجه الحرب الكونية .وكانت
«دار الشرق للطباعة والنشر» إحدى هذه
ال��دور التي لم تثنها الظروف عن العمل،
واستمرت هذه ال��دار كجزء من مجموعة
«الشرق» االقتصادية في إصدار دورياتها
المتنوعة خ�لال األزم����ة ،وأول��ه��ا مجلة
«األزمنة» األسبوعية المنوعة ،والثانية
مجلة «الباحثون» وه��ي دوري��ة شهرية
علمية وفكرية تستقبل األبحاث واآلراء
واألف��ك��ار لتقدمها ال��ى قرائها .وحافظت
«دار الشرق» على مشاركتها في جميع
المعارض العربية والعالمية المتخصصة
في الكتاب في بقاع عديدة من العالم،
مثل فرانكفورت والقاهرة وبيروت ودبي
والشارقة والسعودية وتونس والجزائر
والمغرب وسلطنة عمان .يوضح مدير
«دار ال��ش��رق» الدكتور نبيل طعمة «أن
غاية الدار تقديم الباحث والكاتب والمفكر
والمبدع والمخترع من دون أن تستثني
صنفا ً من صنوف العلم واألدب ومن دون
أن تنحصر بفكر النخب المتقدمين عمرياً،
فاتجهت نحو األخذ بيد الشباب وشجعت
الكثيرين منهم ونشرت كتبهم وساهمت في
توزيعها ليتخطى عناوين الكتب المنشورة
الـ 200عنوان».
وي���رى طعمة ان أه��م��ي��ة دور النشر
تتجلى ف��ي إع��ط��اء المحتوى وال��ص��ورة
الحقيقية ألي مجتمع واإلفصاح عن األفكار
والعادات والتقاليد التي يتبادلها القراء في
مجتمعاتهم ونشر األفكار وتعزيزها خدمة
لبناء المجتمع ،معتبرا ً أن الكتاب المطبوع
على ال��ورق أهم بكثير من وسائل النشر
والتواصل األخ���رى ،فالمكتبة المنزلية
تختزن رؤى ومنظومات فكرية وص��ورا ً
وع��ادات وتقاليد عبر التاريخ والحاضر
وتؤدي مه ّمات ال يمكن أن تؤديها الوسائل
اإللكترونية الحديثة.

ي��ش��ي��ر ط��ع��م��ة ك��ذل��ك إل���ى مساهمات
مجموعة «ال��ش��رق» ف��ي ق��ط��اع ال��درام��ا
السورية عبر إنتاج مسلسالت ذات دور
إيجابي في الثقافة الوطنية وفي مكافحة
األم�����راض االج��ت��م��اع��ي��ة ،م��ث��ل مسلسل
«غ���زالن ف��ي غابة ال��ذئ��اب» و«الشتات»
و«زمن الصمت» و«حنين وأشواك ناعمة»
و«نزار قباني» و«هوالكو» و«بكرا أحلى»،
إل��ى مسلسالت أخ��رى وأف�لام سينمائية
طويلة محلية وعالمية مثل «المهاجران»
و«دم��ش��ق م��ع ح��ب��ي» و«ن��ص��ف ملغرام
نيكوتين» ،و«سبعة كيلو متر من القدس»
ال��ذي أنتج بالتعاون مع شركة إيطالي،
فضالً عن فيلم «رجل سيناء» الذي يص ّور
حاليا ً في مدينتي روما ولندن.
مثقفون سوريون يدلون بآرائهم حول
طبيعة عمل «دار ال��ش��رق» وأث��ره��ا في
الساحة الثقافية ،فيعتبر الدكتور علي
القيم ،رئيس تحرير مجلة «المعرفة»،
أن الدار ساهمت عبر دورياتها المنتظمة
ومئات الكتب التي أصدرتها على مدى أكثر
من عشر سنوات في إثراء الثقافة العربية
والتعريف بها ،كما ساهمت في التعريف

بالمبدع والباحث السوري ،من خالل نشر
مؤلفات العديد منهم ،إضافة إلى المشاركة
في المعارض العربية والدولية ،ما يظهر
أثرها الثقافي والفكري واإلبداعي ومدى
أهميتها ثقاف ّيا ً واجتماع ّياً.
الدكتور حسين جمعة ،رئيس اتحاد
الكتاب العرب ،يعتبر أن ال��دار مؤسسة
معنية باألدب والفكر والسياسة من دون
أن تهمل ال��ش��أن االجتماعي وم��ا يتعلق
بهموم الناس ،عبر إصدار مجالت دورية
تستضيف أب���رز المثقفين السوريين
وتكتشف تنوع األق�لام والمواضيع التي
تتط ّرق إليها هذه الدوريات ،موضحا ً أنه
نشر عبر «الشرق» ثالثة من مؤلفاته وهو
يعتز بنشرها في الدار وبنوعية التسويق
للكاتب وطبيعة التعامل معه.
الدكتور والباحث عفيف بهنسي يرى
أن «دار الشرق» قدمت مجموعة مهمة جدا ً
من المطبوعات التي تتضمن كتبا ً مرجعية
وأدبية وتاريخية ،قائالً أنه نشر عبرها
مجموعة من الموسوعات والكتب التي
أخرجت بطباعة أنيقة م��ص��ورة .وين ّوه
بمجلة «باحثون» لألطفال التي تصدرها

الدار ،مؤكدا ً أهمية هذه المجلة الصغيرة
التي ت��ش��ارك فيها مجموعة م��ن الكتاب
والباحثين المتخصصين في ثقافة الصغار
كفئة تحمل تطلعاتنا للمستقبل.
الصحافية والكاتبة ميساء نعامة تؤكد
أن اجتماع رأس المال مع الفكر الثقافي
سيؤدي إلى منتج أكثر رقيا ً وأكثر عطاء
وديمومة ،عبر مختلف مجاالت الثقافة
والفنون ،من دون محرمات أو ممنوعات أو
حدود حمراء أو فيتو على الفكر ،إال ما يخدم
الوطن السوري الكبير واالمتداد الحضاري
القومي والعربي .وتعتبر نعامة أن مجلة
«األزمنة» ذات نكهة مختلفة ،فالجلسات
الفكرية مع القائمين عليها أضافت إلى
تراكمها المعرفي بصورة شخصية ،كما
أن الجرأة في نشر المقاالت أضافت لديها
فائضا ً من ال��ج��رأة في التصدي لقضايا
تحتمل النقد الموضوعي والبناء المبني
على الحب للوطن.
الكاتبة نبوغ اسعد تعتقد ب��أن «دار
ال���ش���رق» ت��ن��اف��س م��ع��ظ��م ال��م��ؤس��س��ات
الثقافية ودور النشر ن��ظ��را ً إل��ى تبنيها
مختلف المواهب والمواضيع وال ترهق

الكاتب أوالمؤلف بأي مقابل ،إضافة إلى
انتقاءاتها الملتزمة بتطلعات الوطن،
ب����دءا ً بالفلسفة وب��ح��وث��ه��ا إل���ى األدب
والشعر والقصة والرواية والكتب العلمية
والتاريخية والموسيقى والفلك واآلداب
ال��م��ق��ارن��ة .وت���رى اس��ع��د أن ال��دوري��ات
وملحقاتها التي تصدر عن الدار تعمل على
نحو منهجي ونموذجي وتستقطب العديد
من المواهب وتتحمل أيضا ً كثيرا ً من الرؤى
بال قيد أو شرط ،لخدمة الثقافة الوطنية ،إذ
تعتبر الدار نفسها في خط نضالي متقدم
للحفاظ على كرامة سورية وصون ثقافتها
والتصدي ألي فكر يحاول أن ينال منها.
العاملون في دار الشرق لهم كذلك آراؤهم
حول ما تقدمه هذه المؤسسة ،فالصحافي
أيمن ونوس مدير العالقات العامة في الدار
يعتبر أن ما تقوم به من نشر ومساهمات
ثقافية يغني المكتبة الوطنية ويدعم
الثقافة السورية ويسمو بإنساننا السوري
والعربي إلى المستوى المطلوب من المثقف
والمتلقي ،حتى لو تحملت أعباء وتكاليف،
فالغاية أسمى بكثير ،مبينا ً أن الدار تفتح
أبوابها لكل من يملك محاوالت قادرة على
االستمرار وتخدم الثقافة ،خاصة من فئة
الشباب.
المصممة والمخرجة في «دار الشرق»
روز سليمان تقول إن التعامل مع الكتاب
يتم بوصفه «منتجا ً إبداعياً» قبل أن يكون
«صناعة ورقية» ما يسمح بنشوء عالقة
بين دار النشر والكاتب تتجاوز اإلط��ار
ال��م��ادي وت��ب��دأ م��ن اختيار الشكل الفني
للمن َتج كحامل تفاعلي ملموس يرسخ
صورة ذهنية «بدئية» عن مضمون المن َتج
قبل قراءته .وتشرح سليمان هذه العالقة
المزدوجة عبر تواصل الكاتب مع ال��دار
في مراحل إنجاز الكتاب وبينها مرحلة
اإلخ���راج الفني تشكل العامل األه��م في
إبراز التقاطعات بينهما ،سواء من الناحية
الفكرية أو الفنية أو حتى االجتماعية،
فحسابات الكاتب قد تختلف عن حسابات
الدار ،ما يحقق في النهاية الهدف المشترك
لكليهما بالوصول إلى القارئ ،الفتة إلى
أن ذل��ك انعكس إيجابا ً على الموثوقية
التي تتمتع بها الدار لدى ك ّتاب كبار على
الساحة العربية عامة والسورية خاصة.

«�ألف يوم حدث في �سورية»
ال�سينمائي
جديد �أنزور
ّ
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أنهى المخرج نجدت اسماعيل أن��زور العمليات الفنية لفيلمه الوثائقي
األخير «ألف يوم حدث في سورية» الذي يؤرخ لما تعرضت له سورية من
مؤامرات تسبّبت بأزمة ألحقت بالشعب السوري أش ّد أنواع األذى والضرر.
وفي حديث خاص يقول إن فيلم «ألف يوم حدث في سورية» وثائقي يتضمن
مقابالت وأحاديث مع شخصيات معروفة بمواقفها الموضوعية ،الفتا ً إلى أن
الفيلم واقعي وموضوعي ،وهو إنتاج خاص مترجم إلى اإلنكليزية والفرنسية
ويعكس صوتنا كسوريين ،ويتطرق إلى األزمة على نحو مختلف عما تتطرق
إليه وسائل اإلعالم كافة ،فهو ال ينقل الواقعة على األرض ويتكلم عنها بل يأتي
إليها من الخارج حيث حيكت ثم يناقش تداعياتها.
حول تداعيات الفيلم يقول أنزور« :سبق أن أنجزت أفالما ً أكثر تحدّيا ً لألزمة
ولمن يقف وراءها فمنعت من العمل ي معظم الدول العربية ،في حين لعب
فنانون كثر على وتر االنهزام .لكن ذلك ال يؤثر في مسيرتي ما دامت سورية
ستحتفظ بكرامتها».
يرى أنزور أن الذين خرجوا من سورية ال دور لهم فيها بعد اآلن ،فهذا الوطن
ال يتسع إال للذين دافعوا عنه وضحوا ألجله وحافظوا على ترابه ووقفوا في
وجه المؤامرة التي تقف وراءها الصهيونية وأذنابها ،مشيرا ً إلى أنه تطرق إلى
احتمال وقوع هذه األزمة وإلى المؤامرات التي تحاك ضد سورية منذ سنين
طويلة عبر مسلسلي «الموت القادم إلى الشرق» ومسلسل «ما ملكت أيمانكم».
يعتبر أنزور أن الفنان ال يمكن أن يكون فنانا ً حقيقيا ً ما لم يعبر عن قضايا
شعبه وأمته ،فالفن رسالة يجب أن تكون ألجل الشعب والوطن ،موضحا ً أنه
يسعى إلى العمل على فيلم حول تنظيم «داعش» اإلرهابي ،ذاك الوباء الذي
يهدّد كرامة األمة كلها ،مؤكدا ً أن المشاركة والمساهمة في دعم مثل هذا العمل
غاية سامية ويجب أن تكون تسمية هذا العمل «داعش والغبراء» إذ يسعى
المتآمرون إلى بقاء الحرب فترة طويلة مثلما حدث في «داحس والغبراء» أيام
العصر الجاهلي الذي ال يختلف في حوادثه في عصرنا الحالي.
المخرج نجدت اسماعيل أنزور خريج هندسة ميكانيكية ،فاز بعدة جوائز
خالل مسيرته الفنية .بدأ ابتكاره الفني في ثورة انقالبية على خمود الدراما عبر
مسلسله «نهاية رجل شجاع» عن رواية األديب السوري الكبير حنا مينه .له
مسلسالت اجتماعية تاريخية ووطنية وسياسية مثل «أخوة التراب» و«آخر
الفرسان» و«ف��ارس بني م��روان» ،إلى مسلسالت الفانتازيا التاريخية مثل
«الكواسر» و«البواسل» .شارك في العديد من المهرجانات السينمائية مثل
مهرجان القاهرة السينمائي وقرطاج السينمائي ومهرجان القارات الثالث في
فرنسا ومهرجان نيويورك السنيمائي وك ّرم في مهرجان دمشق السينمائي.

م�سرح ّية بالإنكليزيّة لل�شابّة زريفة
تج�سد ال�صراع بين الخير وال�ش ّر
ّ
كتبت مها األطرش من السويداء (سانا) :في اختصار كالمي وزمني ورموز
إيحائية مدروسة ،تص ّور المؤلفة والمخرجة الشابة نور زريفة مشاهد متنوعة
لمعان إنسانية سامية ،من خالل عرض مسرحي باللغة اإلنكليزية عنوانه
«السالم» وقدم على خشبة مسرح المركز الثقافي في السويداء.
ويجسد العمل ومدته  40دقيقة فكرة صراع الخير والشر ،من خالل مشاهد
موزعة على  35ممثالً ومعالجة بطريقة فلسفية تشبه فلسفة اليونان واإلغريق
في تصويرها سيطرة الشر وغلبة الخير عليه.
تميّز العرض بتناغم األداء على نحو فني مشهدي هادف منح العمل جاذبية
ووقعا ً إيجابيا ً لدى الجمهور الذي عبر بالدهشة واالنسجام والتفاعل .استطاعت
المخرجة تقديم لوحة مسرحية ترافقها موسيقى متناسبة مع حركات المؤدين
الذين استخدموا اللغة اإلنكليزية بطالقة وحرفية عالية ،ما يشير إلى نجاح
دور الورشة في تعليم األطفال استخدام اللغة على نحو متميز.
مخرجة العمل نور زريفة توضح أن المسرحية هي نتاج ورشة عمل تطوعية
قامت بها مع مجموعة أطفال ويافعين لتعليم اللغة اإلنكليزية خالل عطلة
الصيف وتعتمد على إتقان محادثة اللغة بأساليب تركز على التفاعل وتنمية
شخصية المتعلم ليكون قادرا على أدائها بشكل سليم.
في كواليس العمل قالت مدرسة اللغة اإلنكليزية التي تولت متابعة العمل
لغوياً ،ليلى جهجاه« :هدفي األساسي من المشاركة في مسرحية «السالم»
هو تعليم اللغة اإلنكليزية على نحو تحفيزي وتشجيعي ليدخل المتعلم
عالم اللغة وثقافتها ويمارسها في أفضل وجه» معتبرة المسرح من األدوات
المساعدة لتمكين اللغة ،إضافة إلى دوره في تنمية شخصية الطالب وتعزيز
ثقته بنفسه أمام اآلخرين .تضيف جهجاه« :كان العرض مؤثرا ً ومتميزا ً وأدى
الطالب أدوارهم بلغة سليمة وصحيحة ممزوجة بإحساس صادق وعميق ،ما
أنجح العمل على نحو متكامل».
من ناحيته ،وص��ف أج��ود الزغير أح��د الحاضرين العرض باالحترافي
والمتطور ببراعة تبدّت في أداء قارئة القصة التي تق ّمصت الدور جيداً ،وتنسيق
حركة الممثلين على المسرح ،رغم ضآلة مساحته وعدد الممثلين الكبير ،مؤكدا ً
أن العمل يحوي مضمونا ً إنسانيا ً وعناصر إخراجية متكاملة تستحق االهتمام
والتشجيع.
نور غسان زريفة من مواليد السويداء عام  ،1997طالبة متفوقة وذات
اهتمامات موسيقية ،تعزف البيانو والكمان وتعمل على نشر اللغات األجنبية
بشكل تطوعي وأساليب متطورة .تتقن اللغات الفرنسية واإلنكليزية واإليطالية،
وتتابع حاليا ً دراسة اللغة اإلسبانية.

مهرجان «مو�سيقات» في تون�س
سوف يكون عشاق الفن في تونس على موعد مع رحلة جديدة الستكشاف
ج��ذور التراث الموسيقي العالمي واالنتشاء بعذوبة األلحان واألنغام في
الدورة التاسعة لمهرجان «موسيقات» الذي ينظمه «مركز الموسيقى العربية
والمتوسطيّة» (النجمة الزهراء) ،ويشارك في سهرات المهرجان من  25ايلول
الجاري الى الثاني من تشرين األول المقبل سبعة فنانين من سبعة بلدان من
ثالث قارات هي أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وراضي صيود ،المنسق الفني لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية يقول:
«تستضيف ال��دورة التاسعة للمهرجان الذي يهتم بالموسيقات التقليدية
األصيلة في إطار سعيه إلى المحافظة عليها وتقديمها إلى الجمهور أسماء
المعة في هذا النمط الموسيقي في أوطانهم ويتمتعون بصيت عالمي»« .هذا
المهرجان فرصة لعشاق الموسيقى الستكشاف ألوان موسيقية تقليدية من
موسيقي لثقافات وحضارات مختلفة».
عدة بلدان وقارات..انه ملتقى
ّ
في السهرة االفتتاحية يأخذ الفنان اإليراني مجيد درخشاني عشاقه في
رحلة الستكشاف سحر موسيقى الشرق بعزف ألحان فارسية مستلهمة من
التقاليد .وإضافة إلى مؤلفاته في اللون الكالسيكي اإليراني ،ال تخلو أعمال
هذا الفنان من محاوالت التجديد عبر مزج الموسيقى التقليدية بالموسيقى
الغربية .وتقدم الفنانة المغربية أم الغيث بن الصحراوي الملقبة بـ»أوم» في
ثاني سهرات المهرجان وتقدم عرضا ً موسيقيا ً يمزج بين موسيقى الكناوة
والنغمات الصحراوية وموسيقى الصول والجاز .وتعيد الفنانة الفلسطينية
سناء موسى عشاق الموسيقى العربية الى «الزمن الجميل» من خالل سهرة
«هواجس» التي تغوص في خبايا الوجدان ،متنقلة بين قوالب موسيقية
عربية وأغانٍ تراثية فلسطينية متنوعة .يسافر عشاق الموسيقى في رحلة
الى أوروبا مع الفنان اإلسباني لويس دا ال كاراسكا لالستمتاع بأنغام موسيقى
الفالمنكو .وفي العرض الخامس يلتقي عشاق الموسيقى التقليدية مع الفنان
المالي أبو ديارا ( عازف آلة األنجوني كامالي التقليدية) ليصطحبهم في رحلة
استكشاف لجذور الموسيقى في القارة السمراء وتنوع ألوانها ومشاربها عبر
موسيقاه التي تحكي عن االرتحال والغربة والهجرات .ويسافر الجمهور مع
الفنان راغوناث مانيه في رحلة ساحرة الكتشاف الموروث الفني والحضاري
للهند من خالل أعماله التي تجمع بين الموسيقى والغناء والرقص المستوحاة
من الرقصات التقليدية «البهاراتا ناتيام» .وفي النهاية يحط عشاق الموسيقى
التقليدية األصيلة في تونس إذ يختتم الفنان منير الطرودي عروض المهرجان
بعرض «إشارة».

