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ثقافة
القومي
م�سرحيّة «دائرة الطبا�شير» تعيد �أيمن زيدان �إلى الم�سرح
ّ

�أفكار متقاطعة

والغم والك�آبة ()2
بحث ًا عن ابت�سامة في زمن الحزن
ّ

بال�سخرية نال �أري�ستوفان و�شك�سبير من �أقرانهما
} جورج كعدي
ترتبط االبتسامة ،وتاليها الضحك ،وذروتها
اإلنساني أدبا ً ومسرحاً،
القهقهة ،بأرقى التعبير
ّ
وحتّى فلسف ًة ،فالفالسفة الكبار من قامة أفالطون
وأرسطو وكانط وشوبنهاور وبرغسون وآخرين
س��اه �م��وا ف��ي ن �ظ��ر ّي��ة ال �ض �ح��ك ،وب�ع�ض�ه��م مثل
برغسون وكيركيغارد (كيركيغور ف��ي األصل
الدانماركي) ك� ّرس كتابا ً لهذه النظر ّية .ويندرج
ّ
الته ّكم  Ironyوالمحاكاة الساخرة Parody
وال �س �خ��ري��ة ال� �ح ��ادّة  Satireوال �ت��وري��ة Pun
وال��دع��اب��ة  Witوال �ك��اري �ك��ات��ور Caricature
وال �ن �ك �ت��ة  Jokeوال��م��ف��ارق��ة  Paradoxفي
خ��ان��ة ال�ض�ح��ك كمفاهيم وأش �ك��ال م�ت�ن� ّوع��ة ذات
خصائص.
في محاورات أفالطون يضطلع سقراط بدور
المته ّكم مدّعي الجهل والحماقة ،ط��ارح�ا ً أسئلة
تدريجي مزاعم
بريئة وساذجة تق ّوض على نحو
ّ
خصومه وتريهم الحقيقة ف��ي النهاية ،وه��ذا ما
السقراطي .ولدى الرومان البلغاء
ُيعرف بالته ّكم
ّ
مثل شيشرون وكوينتيليان ك��ان الته ّكم شكالً
بالغيّا ً وأسلوبا ً في الخطابة للنيل من الخصم.
واتسع استخدام الته ّكم في القرنين السابع عشر
وال�ث��ام��ن عشر م��ع فولتير وس��وي�ف��ت وفيلدينغ
األلماني
وجونسون وآخرين ،وق��ال الفيلسوف
ّ
شليغل ع��ام « 1797إنّ الفلسفة ه��ي الموطن
الحقيقي للته ّكم» ،واصفا ً مزاج سقراط الته ّكمي
ّ
بأ ّنه يحاكي األعمال الشعر ّية الكبيرة ،فك ّل شيء
فيه جا ّد وساخر في الوقت نفسه ،واضح ومستتر.
وفي كتابه المه ّم «مفهوم الته ّكم» ( )1841يؤكد
كيركيغارد على أن الته ّكم هو شكل من أشكال
خاص في رؤية الوجود.
إدراك األمور وأسلوب
ّ
وقدّم فالسفة وأدباء آخرون مثل نيتشه وبودلير
وهاينه وتوماس مان نظر ّيات حول الته ّكم ،وكان
التص ّور السائد لديهم هو ذاك الخاص بالته ّكم
الرومنطيقي ،أي ال��ذي وضعه الشاعر نوفاليس
ّ
حقيقي
للته ّكم إذ قال إ ّنه «وعي أصيل وحضور
ّ
للعقل» .وال��رواي��ة ه��ي األداة الرئيسيّة للتعبير
�ي ال �م��وج��ود أي �ض �ا ً في
ع��ن ال�ت�ه� ّك��م ال��روم�ن�ط�ي�ق� ّ
المسرح والشعر .ثمة ته ّكم في أعمال مسرحية
�ت ش�خ��وص تبحث ع��ن م��ؤلّ��ف» للكاتب
مثل «س� ّ
اإليطالي بيرانديللو ،وفي
�ي
ّ
المسرحي وال��روائ� ّ
ّ
اإلنكليزي بايرن،
دي��وان «دون ج��وان» للشاعر
ّ
األلماني توماس مانّ .
الروائي
وفي بعض أعمال
ّ
ّ
أ ّما المحاكاة الساخرة فاستخدمها أريستوفان في

مسرحيّة «الضفادع» التي سخر فيها من أسلوب
توسل أفالطون في
أسخيلوس ويوريبيدس ،كما ّ
حوار ّية «المأدبة» أسلوب كتّاب آخرين على نحو
كاريكاتوري ساخر .وبلغ هذا األسلوب ق ّمته في
ّ
عصر النهضة مع ثربانتس الذي سخر في تحفته
الخالدة «دون كيخوته» من تراث عصر الفرسان
في القرون الوسطى .كذلك قلب رابليه وإراسم
(ال �ق��رن ال �س��ادس عشر) أرك��ان الفلسفة والفكر
�ي رأس �ا ً على عقب م��ن خالل
�ي األرس �ط� ّ
ال�م��درس� ّ
المحاكاة الساخرة لهما ،ومثلهما فعل شكسبير
محاكيا ً بسخرية أعمال كتّاب آخرين في أعماله
البياني ل��دى جون
اللفظي
مثلما فعل مع التأ ّنق
ّ
ّ
اليلي  Lylyفي مسرحيّته «هنري الثامن» ،أو مع
أسلوب مارلو المن ّمق الطنّان في تحفته «هاملت».

***
الفرنسي الساخر شامفور
ُروي عن الفيلسوف
ّ
( 1741ـ  )1794أ ّن��ه قابل يوما ً في القرية طبيبا ً
ح��ام�لاً بندقيّة صيد فسأله :أتخشى أن تخطئ
مرضاك؟!
وقال عن أسقف ضخم الجثة :لقد خلق وأُرسل
إل��ى العالم ك��ي ي��درك إل��ى أي م��دى يتّسع الجلد
البشري.
ّ
إل��ى أوس �ك��ار واي �ل��د ال��ذي س��أل��ه أح��د الشعراء
ال�م�غ�م��وري��ن :م��ا ال �ع �م��ل؟ ت �ح��اك ض� �دّي مؤامرة
حقيقيّة من الصمت فب َم تنصحني؟ أجابه وايلد:
ينبغي لك االنضمام إلى المتآمرين.
ومن أقوال وايلد:
ـ العمل هو لعنة الطبقات التي تدمن الشراب.
ـ هل تدخن التبغ؟ بلى! حسناً! ينبغي للمرء أن
يكون له عمل ما في هذا الوجود.
ـ ال ي�ن�ب�غ��ي أن ن��رس��م إالّ ال �م��وت��ى ،فالرسم
الفوتوغرافي هو االنعكاس الصحيح للموتى.
ّ
ـ إنّ من يستطيع السيطرة على مأدبة لندنيّة
يمكنه السيطرة على العالم.
ـ العالم صنعه المجانين كي يعيش فيه الحكماء.
ـ السخرية هي أن يرى المرء األمور مثلما هي ال
مثلما ينبغي أن تكون.
إلى تريستان برنار قائالً لساشا غيتري :هل
يسجله الجهل في أيامنا هذه؟
الحظت التقدّم الذي
ّ
وقالت شارلوت ليز لزوجها ال�لاذع السخرية
ساشا غيتري :أحبّك ،وأنت؟ فأجابها :وأنا أيضا ً
أُحبّني!
ّ
ّ
وتساءل غيتريُ :يقال إنه ال ينبغي قط اشتهاء
زوجات األصدقاء! من نشتهي إذن؟!

جوان قره جولي :تكري�س المكانة الحقيق ّية
لدار الأوبرا ال�سوريّة ك�أوبرا عالم ّية
«الثقافة والفن هما خط الدفاع
األول عن حضارة هذا الوطن الذي
ي��ع��ود ت��اري��خ��ه إل��ى عمر اإلن��س��ان
وت��اري��خ ال��ب��ش��ري��ة» .ه��ك��ذا استهل
ج��وان ق��ره جولي مدير ع��ام الهيئة
العامة ل��دار األس��د للثقافة والفنون
حديثه في المؤتمر الصحافي الذي
عقده في القاعة متعددة االستعمال
ف��ي دار األوب����را .وأض���اف ش��ارح�ا ً
خطة عمل ال��دار في األشهر المقبلة
أن وزارة ال��ث��ق��اف��ة وض��ع��ت خطة
عمل ال���دار نصب عينها كأيقونة
تمثل الحضارة السورية للوصول
إلى تكريس المكانة الحقيقية لدار
األوبرا السورية كأوبرا عالمية ذات
مواصفات تتمتع بها ال تقل البتة عن
دور األوبرا في العالم ،موضحا ً «أن
الدار ليست حكرا ً على الموسيقيين
بل هي حاضن لسائر فنون المسرح
والسينما والفن التشكيلي والمتاحف
البصرية والسمعية وال��م��ادي��ة ،إذ
مرت على الدار مرحلة كانت تقتصر
م��ع��ظ��م ع��روض��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��روض
الموسيقية الكالسيكية ،على حساب
أنواع موسيقية أخرى مثل الموسيقى
العربية والشرقية عامة ،وهذه الدورة
التي نشهدها ال��ي��وم م��ن مهرجان
الموسيقى العربية هي النسخة صفر
لما سيشاهده الجمهور من دورة هذا

المهرجان في السادس عشر من آب
المقبل فستكون الدار فيه مالذا لجميع
نجوم الغناء العربي التي تتواصل
ال���دار معهم للمجيء إل��ى سورية
والوقوف على مسرح األوبرا ،وبينهم
م��اج��دة ال��روم��ي وص��ف��وان بهلوان
وسواهما من األصوات العربية التي
أب��دت استعدادها للغناء في ال��دار
ومجاناً ،ما يستلزم من إدارة دار
األوبرا ترميم الكادر التقني والفني،
إذ انخفض عدد موظفي الدار من 400
موظف إلى  240موظفاً».
ك��ذل��ك ش��ه��دت ال����دار احتفالية
ضخمة خاصة بعيد الميالد المجيد
وتشارك في ه��ذا إحياء ه��ذا العيد،

فضالً عن إقامة مهرجان بإشرافها في
كل من حمص والسويداء والالذقية
وطرطوس يتضمن عروضا ً للرقص
التعبيري الملتزم والرقص الشعبي
والكورال إضافة إلى فرق الموسيقى
العربية.
يعد ج���وان ب��ال��دار ستشهد في
شباط المقبل مهرجان الموسيقى
لألفالم الروائية السورية الطويلة،
يليه عرض عنوانه «أبناء الشمس»
لفرقة جلنار للمسرح الراقص ،فيما
تخصص إدارة ال���دار ش��ه��ري أي��ار
وح��زي��ران ألعمال الصيانة ،مؤكدا ً
أن ال��دار ستوفر فضاء فنيا ً لألعمال
التشكيلية وستعمل على اقتناء أعمال
الفنانين التشكيليين والسوريين ،مع
إقامة ورشة عمل لطالب كلية الفنون
الجميلة تحت عنوان «وجوه وتاريخ»
وتتضمن بورتريهات لوجوه فنية
وأدب��ي��ة س��وري��ة يرسمها ال��ط�لاب
برسمها ت��ح��ت إش����راف مدرسين
متخصصين .وسيقام معرض دائم
للكتاب وعروض سينمائية سورية
عن تاريخ سورية وتاريخ السينما
ال���س���وري���ة ،إل����ى م��ت��ح��ف لبعض
المقتنيات التقنية والصوتية في بهو
الدار وقطع نادرة وثمينة أبرزها أول
ميكرفون في العالم وآخر ميكروفون
غنى عبره عبد الحليم حافظ.

الفرن�سي ويلبيك يتن ّب أ�
الروائي
ّ
ّ
إ�سالمي حا�سم في بالده عام 2022
بنفوذ �
ّ
يستعد الروائي الفرنسي ميشال
ويليبيك إلطالق رواية جديدة عنوانها
« »Soumissionأي «خ��ض��وع»
أو «استسالم» وت��دور حوادثها عام
 2022الذي يتوقع الكاتب وصول
المسلمين فيه إل��ى س��دة الحكم في
بلده .وتتمحور الرواية التي يمكن
وصفها في إط��ار الخيال السياسي
حول شخصين أحدهما مسلم يُدعى
«محمد بن عباس» ،والثاني أستاذ
جامعي يدعى «فرانسوا» يفكر في
دخول اإلسالم للحفاظ على وظيفته
في «الجامعة اإلسالمية لباريس-
ال��س��ورب��ون» .ويتخيل ويلبيك في
روايته تحالفا ً سياسيا ً سوف يتبلور
ف��ي دورة اإلع���ادة ف��ي االنتخابات
الرئاسية الفرنسية لعام ، 2022
ويجمع بين حزب أسماه «األخوية
اإلسالمية» وأحزاب يسارية ويمينيّة
ف��ي آن واح���د ،ل��ل��وص��ول إل��ى سدة
ال��ح��ك��م ،وذل���ك لمواجهة «الجبهة
الوطنية» الحزب الحقيقي والفاعل
ف��ي ال��ح��ي��اة السياسية الفرنسية
وال���ذي ي��وص��ف ف��ي بعض وسائل

اإلع�لام بأنه يميني متط ّرف أسسه
جان ماري لوبان عام .1972
يسرد المؤلف المعروف بمواقفه
العدوانية حيال اإلسالم عبر صفحات
كتابه الـ  300توقعاته لما سيحل في
فرنسا بعد أقل من عشر سنوات ،إذ
يرى أن فرنسا ستصبح بعد 2022
تحت سيطرة إسالمية تامة.
والجدير ذكره أن ميشال ويلبيك
( 56ع��ام��اً) ،ك��ان وص��ف اإلس�لام

ب��أن��ه «ال��دي��ن األس�����وأ» ،ع��ل��م�ا ً أن��ه
أدل��ى بهذا التصريح ال��ذي استفز
مشاعر المسلمين قبل حوادث أيلول
المشهورة في حوار أُجري معه عام
 .2001وأثارت تصريحات الروائي
الفرنسي غضبا ً شديدا ً في الوسط
اإلسالمي الفرنسي ،حتى أن أصوات
مسلمين علت تطالب بمقاضاته ،غير
أن القضاء اعتبر أن تصريح ويلبيك
يندرج في إطار حرية التعبير.
يرى مراقبون أن اإلعالن عن رواية
« »Soumissionف��ي ه��ذا الوقت
تحديدا ً ليس محض صدفة ،إذ يشدد
أصحاب ه��ذا ال��رأي على أن إطالق
الرواية في الظرف الراهن يتزامن مع
«تعالي موجة خطيرة من العنصرية
ضد المسلمين في فرنسا» ،ال سيما
بعد انتشار «التقارير التي أثبتت
وج���ود أك��ث��ر م��ن أل���ف ف��رن��س��ي في
ص��ف��وف داع����ش» .وت��ؤك��د مصادر
إع�لام��ي��ة أن ص��ح��اف��ي �ا ً ف��رن��س��ي�ا ً
يُدعى زم��وري «اقترح ط��رد خمسة
م�لاي��ي��ن مسلم ف��رن��س��ي م��ن أرض
نابوليون»!

ال�سوري
بري�شتي ُم�سقط على الراهن
ن�ص
ّ
ّ
ّ
كتب سامر اسماعيل من دمشق ـ
(سانا) :تجاوز أيمن زيدان القوالب
المسرحية الجاهزة في عرضه الجديد
«طدائرة الطباشير» ،منتصرا ً للمسرح
الملحمي ال��ذي أراده حافالً بحيوية
المسرح وقربه من الجمهور ،خاصة
لناحية اعتماده على كل العناصر
الفنية التي من شأنها تعزيز الفرجة
المسرحية والصعود بها نحو جدلية
الفن والحياة وضرورة كل واحد منهما
لآلخر.
يعود زي��دان في مسرحية «دائ��رة
الطباشير» على خشبة مسرح الحمراء
ب��ال��ج��م��ه��ور إل���ى أج����واء ال��ع��روض
المسرحية ال��ك��ب��رى ال��ت��ي لطالما
لمع فيها اسم هذا الممثل والمخرج
القدير كأحد أبرز المسرحيين الذين
ي��ع��ل��ون م��ن ش���أن ال��س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا
والتوضيب المسرحي جنبا ً إلى جنب
مع االشتغال على الممثل من دون
ادع���اءات أو استعراضات مجانية،
بل بالمضي قدما ً نحو جوهر اللعبة
المسرحية حيث ه��ذا الممثل نقطة
مواجهة بين عالمي التقنية واألداء
الحر على الخشبة.
اختار زيدان نص الكاتب األلماني
ب��رت��ول��ت ب��ري��ش��ت ل��ع��رض��ه ال���ذي
شاركه فيه أكثر من خمسين فنانا ً
تقنيا ً وفنيا ً ف��ي مديرية المسارح
والموسيقى التي تشهد اليوم حراكا ً
كبيرا ً ف��ي المهرجانات وال��ع��روض
الفنية نوعية ،و»دائ���رة الطباشير»
ذروة ه��ذه ال��ع��روض ال��ت��ي اشتغل
عليها مبدع مسرحية «راجعين» بعد
غياب ألكثر من ست سنوات ،إذ تروي
المسرحية حكاية قديمة جديدة عن
عدالة القضاء في أحقية تبني الطفل
بين األم التي ربت واألم التي أنجبت،
في إسقاط على هموم معاصرة على
الحياة السورية الراهنة.
يطرح العرض في أسلوب درامي
وج���دل���ي ش��ائ��ق ص����راع ال��ط��ب��ق��ات
االجتماعية والتقلبات التي تتعرض
لها في ظل الحروب الكبرى والنمو
الطفيلي للوبيات الفساد والظلم
والسرقة والخيانة الوطنية ،في ظل
ال��ن��زاع��ات على ال��م��ال والمناصب،
ويكشف ال��ع��رض بشاعة التخمة
والرفاهية التي يرفل فيها األغنياء
وح���دي���ث���و ال��ن��ع��م��ة ،خ���اص���ة في
المجتمعات البورجوازية وما تعانيه
الطبقات االجتماعية األخ��رى نتيجة
النهب المستمر لقوتها وحقوقها في
العيش الحر والكريم.
يفتتح الفنان زيدان عرضه الالفت

ب��اس��ت��خ��دام م���ادة فيلمية ل��ح��روب
طاحنة يدمجها مع حضور الممثلين
على الخشبة ،وفق أسلوب التغريب
البريشتي ال��م��ك � ّرس ف��ي ال��ع��رض،
م��ن خ�لال االعتماد على الموسيقى
المرحة وع��دم تعميق العالقة بين
الممثل والشخصية التي يؤدّيها،
فضالً عن استخدام مخرج العرض
لألقنعة المحمولة من وراء الكتف،
مع التأكيد على كسر الجدار الرابع
وإمرار الممثلين بين مقاعد الجمهور
واستخدام مقدمة الخشبة واالعتماد
على قطع الديكور البسيطة بدال ً من
األثاث المسرحي الثقيل كما في مشهد
الساقية ومشهد الجسر ومشاهد
المحكمة.
يشهد ع��رض «دائ���رة الطباشير»
حضورا ً كبيرا ً نتيجة النشاط الواضح
وال��ك��ث��ي��ف ل��م��دي��ري��ة ال��م��س��ارح منذ
انطالق موسمها السنوي لهذا العام،
وسجل شباك التذاكر إق��ب��اال ً مطردا ً
من الجمهور المتعطش إلى عروض
المسرح القومي ،خاصة في عرض
«ن��ب��ض» لمأمون الخطيب وع��رض
«روميو وجولييت» لعروة العربي
وعرض «هوب هوب» لعجاج سليم،
وذروة هذا اإلقبال تتجلّى في «دائرة
الطباشير» التي تضم مجموعة مميزة
م��ن الممثالت والممثلين ال��ذي��ن لم
يهجروا خشبة المسرح في مقدمهم
محمد حداقي وع��روة العربي وأريج
خضور ونور أحمد وخوشناف ظاظا
ووالء ع��زام ووس��ي��م ول��وري��س قزق
وآخرون.
يعيد مخرج «دائ���رة الطباشير»
المتعة المسرحية إل���ى جمهوره
عبر الدمج المتواصل بين المفارقة
الساخرة والمأساة ،من غير اللجوء
إلى الفجائعية واالستجداء الدرامي،
محافظا ً على أسلوب المسرح الملحمي
الناقد حتى لشخوصه ،ووفق أسلبة

األداء واالعتماد على طريقة التغريب
التي اعتمدها بريشت في مسرحه منذ
ثالثينات القرن الفائت ،منتقدا ً النازية،
ومنتصرا ً لمسرح الشعب وفئاته
المقهورة ،خاصة في «األم شجاعة»
و»االس��ت��ث��ن��اء وال��ق��اع��دة» و»رج���ل
برجل» ،وأفاد زيدان من هذا المسرحي
الكبير لصوغ عرضه الالفت ،موحدا ً
أداء فريقه لتعزيز عناصر العرض
األخرى من ديكور وأكسسوار وأقنعة
وإضاءة وموسيقى.
ت��رك زي���دان «دائ���رة الطباشير»
مفتوحة على جميع األزمنة واألمكنة،
ح��اذف �ا ً م��ن ال��ع��ن��وان األص��ل��ي كلمة
«القوقازية» كداللة على إمكان إسقاط
مقولة العرض على يومنا الراهن،
فرغم أن المسرحية قدمت بالعربية
الفصحى إالّ أن ذلك لم يمنع المخرج
وم��ع��د ال��ن��ص م��ن مالمسة عواطف
الجمهور وهواجسه الملحة واليومية،
مقدما ً مستويات عديدة من القراءة من
غير إهمال عناصر اللعبة المسرحية
التي يستخدمها بأسلوب فني راق
وم��دروس ،قائالً في كتيّب العرض:
«كانت رحلتنا مع دائ��رة الطباشير
م��ج��ه��دة ،إذ ح��رص��ن��ا ف���ي جميع
تفاصيلها على أن نكون أوفياء في
عرض مصائر شخوصنا وفي البحث
عن إجابات جدية ألسئلة تؤرقنا».
«دائرة الطباشير» من إنتاج وزارة
الثقافة المسرح ال��ق��وم��ي ،مديرية
ال��م��س��ارح وال��م��وس��ي��ق��ى ،ص��م��م له
الديكور واألقنعة واألكسسوار نزار
بالل ،ووضع موسيقاه سمير كويفاتي
واألداء الجماعي لجوقة «الفرح» مع
حسام بريمو ،وصمم اإلض��اءة أدهم
سفر ،واألزي���اء ري��م شمالي ،ووضع
تصميمه اإلع�لان��ي ل��ل��ع��رض زهير
إخراجي مع عروة
العربي ،بتعاون
ّ
العربي.

«الأيام الخوالي» لهارولد بنتر على خ�شبة م�سرح �سعد اهلل ونو�س
كتبت رشا ملحم من دمشق ـ (سانا) :ال بد من أن تناول
مسرحية مربكة مثل «األيام الخوالي للكاتب البريطاني
هارولد بنترو النجاح إلى حد بعيد في تطويعها كي تالئم
البيئة السورية من دون المساس بجوهرها أو الشعور
بأن ثمة أمرا ً أدخل على روح النص كان عمالً شاقا ً واجه
فريق العمل في المسرحية التي أنهت عروضها على
خشبة مسرح سعدالله ونوس في المعهد العالي للفنون
المسرحية ،وهي من إخراج عمار محمد.
السترجاع حوادث من الماضي دور رئيسي في حبكة
المسرحية ثنائية الفصل والقائمة على ح��وارات طويلة
وسط الديكور ال��ذي بدا متقشفاً ،مفسحا ً للتركيز على
قصة الشخوص الثالثة ،إذ يستهل المشهد األول بزوجين
تسلل البرودة إلى عالقتهما ،قبل أن تظهر صديقة الزوجة
الوحيدة فتنبش بقدومها ماضيا ً ذا حوادث ضبابية ،رامية
حجرا ً في المياه الراكدة.
ت��ؤدي كل من رن��ا ك��رم وه�لا بدير دور الشخصيتين
األنثويتين في مسرحية بنتر ( )2008 /1930وفي
حين يقف الزوج «كامل نجمة» في الوسط بين زوجته
وصديقتها ،وينشب بينه وبين الزائرة صراع على «ريم»
التي ازداد تمسكه بها بعدما كان أبدى قلة اهتمام بها في
بداية العرض ،وأسلحة الصراع مقاطع من أغانٍ قديمة
وإيحاءات حميمية وذكريات وحوادث وقعت أو ربما لم
تقع… من يدري» بحسب ما يرد في تعليق لبنتر حائز
نوبل اآلداب عام .2005
يتح ّول الج ّو في المسرحية من حافة الفكاهة إلى الحزن
والعنف العاطفي ،في ت��درج تصاعدي لوتيرة الحوار
التنافسي بين ال��زوج و»ل��م��ى» ،ويتمكن المخرج عمار
محمد من االنتقال بانسيابية في تلك المناظرة التي تبدأها
الزائرة بعدما «تذكرت» قصصا ً أثارت حفيظة الزوج مع
إيحاءات تحاول بها استمالة شريكتها في السكن سابقاً،
ما جعله يشن هجوما مضادا بإعادته صوغ القصص
القديمة من زاوية أخرى قد ال تخلو بدورها من االختالق.
وتخرج ري��م ذات الشخصية الغامضة على هدوئها،
واضعة روايتها الخاصة للحوادث على الطاولة ،منهية
النزاع ومضاعفة حيرة المشاهدين بحوار محموم يختلط
فيه الرمز بالواقع ،مع قدرة إخراجية تظهر كيف يحتمل كل
سطر في المسرحية قراءات متعددة.
تعكس مالبس الضيفة لمى جانبا ً من شخصيتها

قمح الميالد
} رفيق أبو غوش
والعيد...
ر ّنة الشهقات الصباحية
في بريد الرياح...
ك ُّل صبح
نغم ُة طير تسيل
ُ
قمح النعاس
يزرع
جرس
فتوقظ غفو َة
ُ َ
في حقول الروح.
٭٭٭
يسرح طف ُل الشمس ك َّل صباح
ُ
ُ
ينكش صد َر األرض
يفتّ ُ
ش عن أ ّمه المثقلة باألسرار

جبهة التحرير الفل�سطين ّية
تك ّرم دريد لحام
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تقديرا لمسيرته اإلبداعية التي
تجاوزت نصف قرن في المسرح
والسينما والتلفزيون ،ولمواقفه
من قضايا العرب المصيرية ،كرمت
جبهة التحرير الفلسطينية الفنان
الكبير دري��د لحام .وق��ال تيسير
أبو بكر ،عضو المكتب السياسي
للجبهة ،خ�لال زيارته لحام في
مكتبه ومنحه درع الجبهة ،إن هذه
المبادرة هي عربون تقدير ومحبة
ووف��اء للفنان الكبير عن مجمل
أعماله الفنية التي قدمها عبر
تاريخه الطويل ،منوها ً بمواقفه
من القضية الفلسطينية وبزيارته
التضامنية إل��ى قطاع غ��زة خالل
العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني عام  .2009وأضاف ابو
بكر إن الفنان لحام «سجل موقفا ً تاريخيا ً عندما تخلى عن لقبه كسفير للنوايا
الحسنة لدى األمم المتحدة مقابل حجر رماه عند بوابة فاطمة في الجنوب
اللبناني نحو قوات االحتالل الصهيوني».
من ناحيته ،اعتبر لحام أن تكريمه ظاهرة إيجابية جديرة باالحترام وتدل
على تقدير الفنانين واحترام جهودهم ،علما ً أن هذه الخطوة جاءت من فصيل
فلسطيني مقاوم له دوره ومساهمته في الرد على العدوان الصهيوني على
المنطقة ،مؤكدا ً أن هذا التكريم شرف للفنان على الصعيد الوطني والفني
والثقافي.

ّ
ال�سوري
زياد الرحباني :ال�شعب
�سيتجاوز محنته وعليه التح ّلي بال�صبر
أكد زياد الرحباني أن الشعب
السوري سيتجاوز محنته التي
يمر فيها قائالً« :إن على الشعب
ال���س���وري ال��ت��ح��ل��ي ب��م��زي��د من
الصبر ،فمثلما صمد وصبر حتى
ه��ذا الوقت أم��ام الكم الهائل من
هجمات جميع األطراف من تركيا
وال��س��ع��ودي��ة وق��ط��ر وال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة وب��ع��ض
ال��دول األوروب��ي��ة ،باالضافة الى
المجموعات المتطرفة الموجودة
ف��ي س��وري��ة ،سيتجاوز محنته
وإن ك��ان الثمن باهظاً .واعتبر
الرحباني في ح��وار أجرته معه
اإلع�لام��ي��ة ه��ي��ام ح��م��وي إلذاع��ة
«شام اف ام» أن سورية هي آخر مكان يحمل قصة وانسجاما ً في عالقة األديان
ببعضها ،أي انها اخر موقع مهم لتعايش الناس ،وأن استهداف هذا الموقع
مقصود وليس سهالً فهناك من يريد أن تتعايش الشعوب في ما بينها لكن
بطريقة أخرى ،مشيرا ً إلى أنه لم يكن ممكنا ً تفادي ما حصل.
من ناحية اخرى انتقد الرحباني مواقع التواصل االجتماعي واصفا ً إياها
بأنها مواقع إلضاعة الوقت ،وبأنها جزء من البطالة والظروف المعيشية
الراهنة ،نافيا ً أن يكون له أي صفحة على مواقع «فيسبوك» أو «تويتر» مشيرا
إلى أنه بصدد تقديم شكوى إلى إدارة الموقعين إليقاف الصفحات الزائفة،
باسمه وأنه يعمل على إعداد موقع ألعماله الفنية ،خاصة غير المنشورة ،وهي
كثيرة جداً.
كما أوضح أن مشروع ذهابه إلى روسيا ليس للهجرة إنما لتقديم حفالت
هناك ،إنما ثمة فكرة انتقال للعيش في ألمانيا بحثا عن سهولة تنفيذ األعمال
الموسيقية ،رغم علمه بعدم سهولة العمل في أوروبا أو العالم الغربي حيث لن
تكون األولوية لشخص عربي ،فهناك للمواطن المحلي األولوية وهذه الحالة
يواجهها كل عربي ألن ثمة نظاما ً عالميا ً معينا ً للسوق بعيدا ً عن السياسة.
يعتبر الرحباني أن الموسيقى ليست ملكا ألحد وينتقد اإلدارة في جمعية
المؤلفين في الهيئة التنفيذية اللبنانية ،إذ يقارنها بما يحصل في سورية حيث
كانت بدأت مناقشة حقوق المؤلفين مستعيدا ً قول الرئيس الراحل حافظ األسد
بأن الفن واألغنية ملك الناس.
وأشار الرحباني الى انه لم يعد من الممكن بالنسبة له ان يؤجل نشر اعماله
التي كان قد اعدها لوالدته السيدة فيروز قائالً «ال عمري يسمح باالنتظار طويالً
وال عمرها ،لذا سأقدم هذه األلحان الصوات اخرى» ،كاشفا ً أن هناك من يضع
حواجز بينه وبين فيروز.

ّ
ال�سوري «توتر عالي»
الفيلم
ال�سوداني
في «مهرجان تهارقا»
ّ
اللعوب ،إذ ترتدي تنورة قصيرة وجوارب شفافة منسلة
تخدم الفكرة ،رغم رفعة مستواها المعيشي ،في حين يبدو
الزوج تقليديا ً في عالقته بريم بعد زواج عمره عشرون
عاما ً متح ّوال ً الحقا ً إلى مدافع شرس عن زوجته التي قد
تكون الوحيدة الباقية له بعد الخيبات التي تعرض لها
في حيات .أما شخصية ريم فتبدو غامضة وقليلة الكالم
وتواجه طرفي الشجار بنوع من البرود ،إلى أن يطرأ تحول
عليها في نهاية العمل وتدخل مع الزوج ولمى في دائرة
الصراع ،مبدية تفاعالً غير محسوم لمصلحة الزوج قبل
اسدال الستائر.
من األسباب التي جعلت هذه المسرحية التي عرضت
للمرة األولى عام  1971ذات صدى مؤثر ،إبرازها الطريقة
التي يمكن أن نصوغ بها الماضي وفقا ً لمستلزمات الحاضر
السيكولوجية ،لذا تبدو مرونة الذاكرة والموضوعية
حامالً أساسيا ً للغز المسرحية ذات التفسيرات المتعددة،
فتستخدم الذاكرة االنتقائية أو ربما المختلقة كسالح
يطرح أسئلة حول ما حدث وما لم يحدث بين الشخوص
الثالث قبل عشرين عاما.
«ال يمكنني أن أص��ف شيئا ً باستثناء القول ه��ذا ما
حدث وه��ذا ما قالوه وه��ذا ما فعلوه …» .إنه ما يقوله
بنتر ببساطة عن مسرحيته التي ال حل للغزها إلى اآلن،
مفسحة مساحة جيدة لرؤية المخرج في إسقاطها على
واقع ما ،تاركة الجمهور في حيرة ال مف ّر منها.

شموع العيد بطاقات مل َّونة
فتسي ُل
ُ
وعصي َر نواقيس ...وأغاني...
٭٭٭
باب عيادته للبحر
يفتح الفج ُر َ
ُ
ُ
الماس والعط َر واللون
يعرض
َ
أنغاما ً
ويحبّ ُر ريشت ُه برضاب الورد
وحبر الياسمين...
ً
ُ
يستوقف نجما ً شاردا ينبّه ُه للصالة
ويريقُ
شآبيب الليل ،ناي الحقول
َ
ويفتح سمفونيت ُه السكرى بعصير الفجر...
ُ
في دغشة الصبح األنثى
تنفلت الزغردات
ُ
ثر َّيات ضوء ومصابيح
ويأتي كنا ُر الليل
يبل ّ ُل قامات البنفسج

يشارك الفيلم السوري «توتر عالي» سيناريو سامر محمد إسماعيل وإخراج
المهند كلثوم وتمثيل أديب قدورة وعلي صطوف ومي مرهج في مهرجان تهارقا
في السودان ،حيث رشح لنيل العديد من الجوائز في اإلخ��راج والسيناريو
واإلضاءة والتصوير وأفضل فيلم وأفضل تمثيل.
يقدم المهرجان جائزته (تمثال الملك تهارقا الذهبي) ألفضل األعمال الفنية
المشاركة في المسابقة ،عبر اختيار دقيق من لجنة التحكيم المتخصصة،
وضمن احتفال يقام سنويا ً وتمنح الجائزة هذه السنة في عدة فنون مثل
السينما والتصوير الفوتوغرافي وبرامج «يوتيوب».
يقول مخرج الفيلم المهند كلثوم إن مشاركة المؤسسة العامة للسينما في
مهرجانات دولية ليس غريبا ً على تاريخ السينما السورية التي لطالما كانت
الرائدة عربيا ً ولها سمعتها الفنية الطيبة في مهرجانات العالم والمحافل
السينمائية الدولية.

ُّ
ويرش الخضر َة ذكرى لعرس مضى
فتسي ُل الدهش ُة من ثغر الغابات سالفا ً
وحلوى لعيد جديد.
٭٭٭
إيه يا شهق َة الفجر المتجد ّد في رئة الكون
زُرق َة حلم ندي
ألجنحة الروح المفعمة بالحياة...
حينما البد ُر يخل ُع بردت ُه
ويه ُّز خص َر السماء
ُ
وبطاقات الميالد
تتساقط ك ُّل الحلي
ُ
موسومة بالفرح وبقمح القيامة
باألمل األبيض يخطفنا
يتهجأ ُ أسماءنا
َّ
ً
يحشو فمنا عسال...
َّ
الريح وينفخُ فيها الطف ُل أغاني العيد
تتمطى
ُ
فتسي ُل النجو ُم عطرا ً

وشفاها ً عاشق ًة وحروفا ً دافئ ًة
في ليل صقيع...
متى تأتي األعيا ُد الى الشرق باسمةً
تمأل أفوا َه عذارانا بالحلوى
وجيوب األطفال جوزا ً وزبيبا ً
َ
ومتى شيخُ الغابات األبيض
يم ُّر
وشموع العيد تب ّد ُد غي َم البكاء
ُ
ف�ي�س�ي� ُل ال �ع �ي � ُد ب �ط��اق��ات ورس ��وم� �ا ً مثقل ًة
بحروف دافئة
في ليل صقيع
٭٭٭
أمارس في ياقوت الفجر صالتي
سأظ ُّل
ُ
وأنفخُ في نايي
لتسي َل الحياة ثر َّيات قمح
وأعيادا ً دافئ ًة في لي ِل صقيع...

