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«النبي» لجبران خليل جيران ...من تحفة �أدبية �إلى لوحة �سينمائية �إبداعية
حال ماضي
وص��ف الكاتب واألدي���ب والفنان
اللبناني جبران خليل جبران المولود
ف��ي بلدة بشري شمال لبنان عام
 ،1883كتابه «النبي» بأنه والدته
الثانية .وقال قبيل وفاته عام :1931
«لقد شغل هذا الكتاب كل حياتي».
كتاب «النبي» الذي تحدث عنه
ج��ب��ران نفسه ،نشر ع��ام ،1923
وي��ع� ّد م��ن أكثر الكتب مبيعا ً على
الصعيد العالميُ .ترجم إل��ى أكثر
من خمسين لغة عالمية ،وال تزال
المناقشات وال��م��ح��اض��رات حول
م��ض��م��ون��ه ح���اض���رة ف���ي مختلف
جامعات العالم.
الكتاب يضم  26قصيدة نثرية
ت���غ���وص ف���ي أع���م���اق االن���س���ان،
الحب والدين والطبيعة
فتتحدث عن
ّ
والسياسة وال��ع�لاق��ات االنسانية
بمختلف جوانبها .وهو كتاب يهمس
إلى الذات االنسانية لتنفلت من المادة
وتلتقي متحدة في السماء.
قصائد الكتاب خالصة كتابات
ابن لبنان ،أرادها أن تنتقل إلى كل
أصقاع االرض ،فها هو «المصطفى»
نبي جبران ينطق بها شعرا ً ممزوجا ً
ّ
بالحكمة .قصائد حولتها الممثلة
العالمية ـ اللبنانية سلمى حايك
بالتعاون م��ع «مؤسسة ال��دوح��ة

لألفالم» وعدد كبير من المؤسسات
السينمائية العالمية والمحلية،
��ي،
إل��ى فيلم رس��وم متحركة روائ� ّ
سيشاهده الماليين من الناس حول
العالم بأسلوب لم يسبق له مثيل.
وذلك بعدما تم الحصول على حقوق
الفيلم باالتفاق مع «لجنة جبران

خليل جبران الوطنية» التي تمثل
أصحاب ملكية أعمال جبران ،والتي
ك��ش��ف ال��م��ت��ح�دّث ِب��اس��م��ه��ا ط��ارق
شدياق عن وجود مشروع آخر عن
أعمال جبران مع المخرجة اللبنانية
نادين لبكي.
تو ّلى إخراج رائعة جبران األدبية

عدد من المخرجين العالميين بينهم
ال��م��خ��رج اإلم���ارات���ي محمد سعيد
ح��ارب ،والمخرج روج��ر ال��رز ،الذي
سبق وأخ��رج فيلم «الملك األس��د»،
وه��و ق��ام بالربط بين األع��م��ال من
خالل السرد.
الفيلم المقتبس عن كتاب «النبي»

ي��ح��ك��ي ق��ص��ة رج���ل ح��ك��ي��م اس��م��ه
مصطفى تثير كلماته الحكيمة خوف
السلطات السياسية منها فتجبره
على اإلق��ام��ة الجبرية ف��ي جزيرة
«أورفليس» الخيالية لسنوات عدّة،
ق��ب��ل أن تطلب م��ن��ه ال��رح��ي��ل على
سفينة راسية على شاطئ الجزيرة.

توجهه
فيطلب األهالي منه خ�لال
ّ
إليها أن يشركهم في علمه ومعرفته،
ف��ي��ح��دث��ه��م ع���ن ال���م���وت وال��ح��ي��اة
والزواج والعمل والمحبة.
وها هي «المترا» ،الفتاة الصغيرة
اب��ن��ة «ك��ام��ل��ة» ال��ت��ي تلعب دوره��ا
الممثلة سلمى ح��اي��ك ،ترافقه في
رحلته فتعيش مرحلة التح ّول في
حياتها م��ن خ�لال تأثرها بكلماته
وقصائده.
خ�لال م��ش��اه��دة الفيلم ،يعيش
المشاهد في عالم من اإلبداع من خالل
رسومات ساحرة تترافق مع موسيقى
تخطف األنفاس ،وتنتقل بالمشاهد
إل��ى ع��ال��م ال ي��وص��ف م��ن النغمات
الساحرة اآلتية من الشرق ،وتحمل
توقيع الموسيقار العالمي ـ اللبناني
غبريال ي��ارد ،واضع موسيقى فيلم
«المريض اإلنكليزي» ،وغيره من
األعمال السينمائية العالمية.
يأتي ه��ذا الفيلم في ظل ظروف
صعبة ومعقدة تعيشها المنطقة
العربية ،ال سيما لبنان .وقد يكون
الحب
الفيلم رس��ال��ة ودع���وة إل��ى
ّ
وال���س�ل�ام واالب��ت��ع��اد ع��ن العنف
وال��ك��راه��ي��ة .ورب��م��ا حقق القيّمون
على هذا العمل أمنية جبران خليل
جبران عندما قال« :إذا المحبّة أومت
إليكم ،فاتبعوها .وإذا خاطبتكم
فصدّقوها».

«�أنامل ال�ضوء» ...معر�ض ًا
في ثانوية �شحور

«حب على الحدود» ...تم ّرد لجيل يهوى االنعتاق من القيود
ّ

محمد أبو سالم

هناك على أرصفة الوجود ،ينصهر الخيال بالواقع،
فتولد فكرة انزلقت من على شفة الزمان ،وبدأت تنمو ما
بين حشائش العمر ،تحملق في التاريخ تارة ،وتشرئب
إلى حيث انبثقت تارة أخرى .أتقنت شرب الندى على
األزلي .وإن
مهل ،فكانت خليقة بتشكيل خريطة المجد
ّ
ظ ّل صوتها مخنوقا ً ردحا ً من الزمن ،إال أنها تكلمت لهبا ً
وح ّباً ،فكانت من لهيب النار تذيب القيود ،ومن دموع
الشمس تسقي ال���ورود .لتصنع أهزوجة النصر فوق
الحدود.
أرادوها صغيرة فأبت ،حاولوا طمس أنوثتها فاعتلت،
واهتزت وربت ،هي أنثى فلسطين ،تحمل قلبها على ك َّفي
طريق .تنهض من تحت رك��ام القمع .وتثمر على رغم
جفاف الطقوس .وتصنع طقس الحياة الرقيق .وتبحر
حين تموج البحار .وحين يخون الظالم النهار ،وتصحو
لتحرس بيدر ع ّز ،وتسهر حين ينام الكبار.
على وقع خطى تلك الطفلة التي جاءت لتصون العهد،
وتكحل ناظريها بحجارة المكان المقدّس ،حامل ًة معها
ّ
حقيبة الرمز ،رافضة أن تفتحها إال على قراءات شتى.
تجلى ذل��ك في العمل الثاني ،بعد مسرحية «كافر
سبت» عن رواية ِباالسم نفسه للكاتب عارف الحسيني،
لكل من عبد الله لحلوح ومؤيد الديك وفادي أبو فرحة،
ضمن فعاليات ال��ي��وم المفتوح ف��ي م��درس��ة «ف��رن��دز»
«حب على الحدود».
للبنين في رام الله ،تحت عنوان:
ّ
اإلنساني من خالل
إنها مسرحية تريد لنا أن نقرأ الفع َل
ّ
شخوص اعتنقوا خشبة المسرح ،ليكونوا سفراء مجتمع
أرهق الكون بمآسيه ،وأجهض كل محاوالت التذويب.
فسلخ النصر من أثواب الهزائم ،والفرحَ من أنياب الحزن،
ليمشط شعر حبيبته فلسطين بما أ ّلفه من مالحم تفوق
المستحيل.
«حب على الحدود» ،مسرحية تأتي من مكان س ّري في
ٌّ
أعماق الفلسطينيين ،من تجربة تبحث عن لغتها ،فتزيح

ّ
نظمت ثانوية شحور الرسمية بالتعاون مع
نخبة من الفنانين العرب واألجانب ،معرضا ً فنيا ً
عنوانه «شحور أنامل الضوء» برعاية البلدية،
وذلك في «مركز باسل األسد الثقافي» في صور،
ح��ض��ره ال��ن��ائ��ب علي خ��ري��س ورئ��ي��س الحركة
الثقافية في لبنان بالل شرارة ،ورئيس المنطقة
التربوية في الجنوب باسم ع� ّب��اس ،واالستاذ
محمد شعيتلي وحشد من الفاعليات التربوية.
ألقت منظمة المعرض رباب أمين كلمة شكرت
خاللها كل من ساهم في إنجاح المعرض ،ودعت
إلى المزيد من هذه المعارض التي تساهم في
إغناء الحياة الثقافية في مجتمعاتنا.
ثم ألقى مدير ثانوية شحور عبد الحميد رشيد
كلمة أك��د فيها أنّ ه��ذا المعرض لهو حلقة في
سلسلة نشاطات فنية ،علمية ،أدبية ورياضية
دأب��ت الثانوية على المشاركة بها إيمانا ً منها
بأنّ دور المؤسسات التربوية والثانويات بشكل
خاص ،يكمن في توفير الظروف المالئمة للشباب
للتعبير ع��ن ق��درات��ه��م وطاقاتهم واستكشاف
المواهب عندهم ،والتي غالبا ً ما تندثر لعدم
العناية واالحتضان.
ون ّوه رئيس بلدية شحور كامل خليل بجهود
المشاركين في ه��ذا المعرض .ث � ّم ألقى الفنان
التشكيلي محمد خريس كلمة أكد فيها أن «رسالتنا
اليوم أن نبقى نم ّد أي��ادي اللون لقرانا وبيوتنا
وتاريخنا».
خ��ت��ام �اً ،ق���دّم ت�لام��ذة ال��ث��ان��وي��ة م��ع��زوف��ات
وأنشودات وطنية لينتهي االحتفال بجولة في
أرجاء المعرض.

الستارة عن فصول من المأساة الفلسطينية؛ سياسيا ً
واجتماعياً ،لتثور على المعتدي ،الذي يحاول إقصاء
ذاكرة األجيال عن تاريخها وجذورها من جانب ،وتثور
على عادات اجتماعية وتقاليد رجعية ،وسلطة أسرية
قمعية .هي صرخة تم ّرد لجيل يريد االنعتاق من القيود،
صرخة تتجاوز ح��دود المحتل ،وقيود التقاليد ،إنها
وواع ،فاألوطان ال يمكن أن تتح ّرر
صرخة جيل متفتح
ٍ
قبل أن تتحرر العقول.
«حب على الحدود» كانت من رؤية وكتابة
مسرحية
ّ

عبد الله لحلوح ،وإخراج مؤيد الديك وعبد الله لحلوح،
ومؤثرات صوتية وتقنية لألستاذ «أبو فرحة».
وأدّى أدوار أبطالها الطالب في مدرسة «فرندز» :أمير
الصيفي ،ورزان ح��رز الله ،سيف ناصر الدين ،وي��ارا
إسماعيل ،وعمر عنبتاوي ،ونيكول زكاك ،وديڤيد طنوس،
وجود طوقان ،وحسام بسيسو ،ودالية رشماوي ،ونديم
برغوثي ،وف��ؤاد شحادة ،ومارسيل شمشوم ،وف��ادي
أبو الحمص ،وإبراهيم زغل ،وهادي مسروجي ،وركان
سكاكيني ،وسليم أصبح.

هيثم المغربي ...تجربة فوتوغرافية ت ّتكئ �إلى الرمزية في � ّ
أدق عنا�صرها
لمى الخليل
شغفه وحبه لمختلف الفنون البصرية وفي مقدّمها التصوير الفوتوغرافي،
جعلت الشاب هيثم المغربي يبحر في الدراسة والتد ّرب ،وصوال ً إلى مستوى
متخصص في هذا الفن س ّماه مركز
احترافي عال ،ساعده في تأسيس مركز
ّ
«روبينا آرت لتعليم الفوتوغراف» ،وك��ان مهدا ً لتخريج عشرات الشباب
الموهوبين م ّمن شاركوه الذاكرة البصرية الثرية ،والقدرة على التجريب في
أدق التفاصيل ،بما يتجاوز أحيانا ً القواعد واألطر الفنية السائدة .وهو ما وسم
نتاجه الفني بجرعة عالية من التفرد والخصوصية.
وعن بداياته الفنية تحدث المغربي لنشرة «سانا الشبابية» موضحا ً أن
قصته مع التصوير الفوتوغرافي بدأت منذ الصغر ،بتشجيع كبير من والديه .إذ
أثبتت السنوات الالحقة أن عشقه الفنون البصرية يمت ّد عميقا ً في ثنايا روحه،
تخصص فيها
ال بل هو جزء منها بحسب وصفه .خصوصا ً أنه ابن أسرة فنية
ّ
الوالد في فنّ التصميم الداخلي ،وهو ما جعل الشاب يبدأ رحلة التعلم األكاديمي
كمتد ّرب في «مركز وليد عزت للفنون التطبيقية» في دمشق ،حيث تلقى أولى
أصول الفوتوغراف.
وأضاف المغربي إن تعليمه الذاتي وتدريبه المستمر جعال موهبته تتط ّور
سريعا ً بفعل التجارب والمحاوالت المتواصلة .إضافة إلى سفره المتكرر
داخل سورية وخارجها ،لتبدأ ذاكرته البصرية بالنم ّو ،فتصبح أكثر احترافاً،
وبالتالي يتح ّول الفنان الشاب من مجرد ها ٍو إلى فنان تصويري بارع ،ما لبث
أن صقل موهبته بالدراسة ،على رغم قناعته بأن الفنان غالبا ً ما يخرق القواعد
الفنية بشكل كامل ألنّ الفن أداة تعبيرية يستخدمها الفنان بحسب الحاجة...
على ح ّد تعبيره.
وقال« :بفضل التدريب المستمر والقراءة الواسعة ،تطورت تجربتي سريعاً.
كما كنت أتعلم ذاتيا ً عن طريق االنترنت ومشاهدة الفيديوات التعليمية الكثيرة،
وساعدني في ذلك إلمامي باللغة االنكليزية ،إذ تواصلت مع مص ّورين بارزين
ألتعرف إلى تقنيات اإلضاءة والعلوم التصويرية والمدارس المختلفة ،جاهدا ً
الختصار الوقت قدر االمكان .وعلى رغم ذلك ،ال أعتبر نفسي أنني وصلت إلى
مرحلة االحتراف ،إنما أصبحت فنانا ً متقنا ً عمله ،ألن هناك ما هو جديد دائما ً وال
ب ّد من مواصلة التدريب».

ورأى المغربي أن اإلنسان الموهوب قادر على التعلم في كل لحظة ،خصوصا ً
بعد انفتاح جيل الشباب على إمكانات حديثة وأدوات تواصل متعدّدة مع
ضرورة استشارة أهل الخبرة وتقبل الرأي اآلخر والنقد الب ّناء .فالمعلومات
متاحة اليوم للشباب والخيارات واسعة ،وهذا ما يساعد في صقل الموهبة
وتنميتها.
ومن الناحية التقنية يميل المص ّور الشاب إلى المدرسة السريالية الخيالية.
فالواقعية على ح ّد تعبيره مهمة وأساسية ،لكن الفنّ الحقيقي يتجلّى في
تصب في االتجاه
الرمزية أكثر منه في الواقعية .ولذلك فإن غالبية أعماله
ّ
السريالي ،إذ تتخذ العناصر الفنية في العمل آفاقا ً أوسع سواء في التجريب
أو التأويل.
وذكر أن عمله كاستشاري تدريب لتطبيقات الكلى الصناعية بمرتبة مدرب
دولي معتمد من شركة «فريزينيوس ميديكال كير» العالمية في سورية ،هو
ما أوصله بالصدفة إلى تدريب فريق جوالة سوريّ على الفنون الفوتوغرافية
بالتعاون مع فرقة الكشاف ،إذ لقيت الفكرة قبوال ً واسعاً ،بدأ على إثره مشواره
كمد ّرس للفوتوغراف والتعديالت الحاسوبية التابعة له في الجمعية السورية
لالستكشاف والتوثيق ،معتمدا ً على الخبرة الفوتوغرافية المتراكمة لديه.
وأض��اف« :الحقاً ،تط ّورت إمكانياتي المهنية كمد ّرب محترف وتطورت
بدورها العملية التعليمية لتتأطر ضمن مركز خاص بتعليم الفوتوغراف ،إذ
بلغ عدد الطالب في المركز  70طالبا ً خالل عامَي  -2014 2013انتسب منهم
 52طالبا ً إلى نادي التصوير الضوئي في سورية».
وقال المغربي إنه عمل طويالً على استيعاب الشباب في أكاديمية التصوير
أسسها ،وتعليمهم لغة الحوار وإطالق تجاربهم إلى الحياة ومساعدتهم
التي ّ
في التعبير عن ذواتهم ،إضافة إلى تعديل أساليب إدراكهم المبادئ االساسية
في فن الفوتوغراف ليكونوا حجر أساس في تنمية المجتمع عموماً.
يشار إلى أن الشاب هيثم فاروق المغربي من مواليد دمشق عام ،1981
طب ،وهو عضو في نادي
حاصل على دبلوم في الرعاية الصحية بكالوريوس ّ
التصوير الضوئي السوري ،ومص ّور محترف في اتحاد المص ّورين العرب،
ومص ّور صحافي في االتحاد العالمي للمص ّورين المستقلين ،ومص ّور صحافي
في المجلس الوطني لإلعالم .كما أن له مشاركات عدّة في معارض منها معرض
«شباب» ومعرض «أبواب ونوافذ المقام».
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«الماهدون» ...كتاب ًا
يح ّلل مناهج ن ّقاد الرواية ال�سورية

محمد خالد الخضر
يحلّل الدكتور سمر روحي الفيصل في كتابه «الماهدون ...نقاد الرواية
السورية» ،المنهج النقدي لدى ن ّقاد هذا الفن األدبي في سورية ،كما يناقش
مدارسهم ويبحث في الخلفية الثقافية والفكرية التي بُني عليها الهيكل النقدي
لكل واحد منهم.
ومن خالل دراسته التحليلية والتقويمية لنتاجات نقاد الرواية السورية،
يعاين الدكتور الفيصل اتجاهاتهم وأساليبهم ويتبع بنظرة جدلية التباين في
معارفهم الخاصة من حيث بناءي الرواية الف ّني والفكري ،ونماذجهم النقدية
المختلفة.
وفي كتاب الفيصل ثمانية ن ّقاد منهم :شاكر مصطفى الذي لم يتبع منهجا ً
محدّدا ً في نقده الرواية .إضافة إلى تأطره بثقافته القومية وانتقائه نصوصا ً
رآها منتمية إلى الحقل األدبي كما يراها ،وال يمكن لهذا االنتقاء أن يكون ضعفا ً
في سلوكه النقدي.
كما أورد الفيصل أسلوب شاكر مصطفى في تعريفه الروائي وترجمته
لصاحب ال��رواي��ة وأن��ه اشتغل على غالبية ال��رواي��ات السورية ،ود ّق��ق في
الحوادث الرئيسية والشخصيات ،إضافة إلى أنه يقدّم مجموعة من أحكام
القيمة في نهاية تلخيصه الرواية ،مع عدم إسقاط الواقع الخارجي على الواقع
فنص الرواية عنده ليس نسخا ً للواقع.
الفني.
ّ
كما بيّن الفيصل في دراسته مك ّونات النقد لدى الدكتور حسام الخطيب،
وع��دم اهتمامه بالتنظير النقدي ،وأن منهج الخطيب الخاص القائم على
التكاملية الجديدة منهج اجتماعي يقدم عليه أثناء معالجته النصوص األدبية.
الفتا ً إلى أن الناقد يغني قلمه بمناهج علم الفلسفة واالجتماع والتاريخ ،إنما
يجب أال يحل هذا محل الدراسة الفنية ،ألن دائرة اهتمام الناقد تتمثل باألدب
مهما تتسع وتضم في أفيائها نتائج علوم أخرى.
وأوضح الكاتب أن من أبرز ميزات الدكتور الخطيب ضمن عملية التحليل
والتفسير في النقد عدم إلغاء القارئ ،فيجعل منه تابعا ً لتفسيره إنما يفتح له
النص ،ويشعر القارئ أن رأيه المطروح في النص
الك ّوة أثناء السير عبر شعاب
ّ
ليس هو الرأي النهائي.
والنص في نقده ،وتكمن موضوعيته في عدم
ويجمع الخطيب بين العلم
ّ
إبعاد القارئ وس ّد أب��واب الفهم الخاص أمامه .ليوضح الفيصل أن طبيعة
التفسير لدى الدكتور الخطيب تحليلية تستند إلى الداللة الفنية لطبيعة العمل
االدبي ،وال يهمل أحكام القيمة أثناء تحليله النص وتفسيره ،ألن غرض الدكتور
الخطيب في النهاية التوصل إلى تقييم الروايات السورية وتذوقها من خالل
تحديد المؤثرات االجتماعية.
وفي حديثه عن الناقد فائق محمد ،أشار الفيصل إلى استناد هذا الناقد إلى
المفهوم العربي لتيار الوعي في الرواية الحديثة واعتماده على األساس الفني
للتعريف بهذا التيار ،وتوضيح طبيعته الفنية وبيان مشكلة الزمن واألنماط
المتبعة في البناء الفني للروايات ،خصوصا ً الموسيقى والبالغة واألسطورة
والتقنية السينمائية.
ويهدف الناقد محمد بمنظور الفيصل ،إلى مناقشة طبيعة التجربة الفنية
الخاصة بالشخصية الروائية ،وتداخل الحياة النفسية ،وتباين النظرة إلى
عنصر الوعي ،وارتباط ذلك بسمات تيار الوعي كالعامل الذاتي والهروب
والتداخل والرموز المكثفة.
ويصف الفيصل الناقد محمد أبو خضور بالهدوء واإلخالص واهتمامه بالنقد
التطبيقي الذي يعنى بتعريف النقاد والدارسين وقراء القيم التي يدعو األدب
العربي إليها ،وانطالق الفعالية النقدية عنده من الرغبة في االفادة بما قدمه
النقد العربي القديم ،وحرصه على أن تدور دراسته النقدية وسطا ً بين شكلَي
التعبير والمضمون.
وعن رأيه في كتاب «الماهدون» لسمر روحي الفيصل ،قال الشاعر والناقد
رضوان هالل فالحة إن هذا الكتاب قدم أقالما ً نقدية فعّ لت دور الرواية السورية
في الحقل األدبي من خالل مقاربات جدلية لمناهجهم في التذوق الفني والفكري
والنفسي ،المستند إلى مذاهبهم النقدية المتباينة ،فك ّون في كتابه تعريفا ً
لمدارس هؤالء النقاد باختالف مشاربهم الفكرية.
لكن فالحة يرى أن كتاب «الماهدون» افتقد إلى الجانب التحليلي الذي يجب
أن يقدم رؤية الكاتب النقدية التي تحمل أدواته وقواعده الفنية في التذوق.
ألن وظيفة النقد في األجناس األدبية كافة ،تكمن في كشف قيمة العمل الفنية
والثقافية ،ال أداة تجميلة أو تشريحية.
في حين قالت الكاتبة نبوغ أسعد إن كتاب «الماهدون» اهتم كغالبية الكتب
النقدية بتسليط الضوء على مجموعة ن ّقاد موجودين على الساحة األدبية ،من
دون أن يدخل في العمق البنيوي لهؤالء النقاد ،إذ بدت النزعة الذاتية ظاهرة
على نماذج االختيار ،وتجلى ذلك في ما كتبه عن الدكتور الخطيب الذي سيطر
على غالبية صفحات الكتاب ،ما ينعكس سلبا ً على تطور النقد بشكل عام.
مشيرة إلى الجرأة في تناول ما يكتبه النقاد وتراجعها في مجال نقد النصوص
األدبية وتحليلها.
ورأى الدكتور نزار بني المرجة رئيس تحرير «جريدة االسبوع األدبي»
الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب ،أن ظاهرة تسليط الضوء على النقاد ظاهرة
إيجابية تستأهل التقدير واالحترام ،ألن هناك نفرا ً من النقاد بدأت تغيب شمسهم
بعد رحيلهم عن الدنيا مباشرة .متمنيا ً أن تستمر عملية البحث عنهم والكتابة
عن نتاجاتهم إضافة إلى العمل على تحليل كتاباتهم بشكل منهجي واالبتعاد
عن التوصيف السردي القريب من المادة الصحافية.
اختلفت اآلراء حول بنية الكتاب ،إال أن كل كاتب ذهب في اتجاه صائب.
فالقراءة التحليلية اتجهت في نزعتها الذاتية من دون أن تشمل برعايتها كل
الموجودين في الكتاب .كما أن الكاتب لم يقف عند سلبيات حسام الخطيب ،في
حين استوقفته سلبيات النقاد اآلخرين .واختيار النقاد ظل في دائرته المغلقة
وإن كانت القدرة التوصيفية عند سمر روحي الفيصل موجودة بقوة وتدل على
ثقافة شمولية وملكة نقدية واعية.
ويعتبر كتاب «الماهدون» الصادر عن الهيئة السورية للكتاب والذي يقع في
 383صفحة من القطع المتوسط ،طرحا ً لنماذج نقدية أخرى ومتعددة تحفز
على االعتراف بالرواية جنسا ً أدبيا ً يستفيد من أشكال الفنّ كلّها.
كما في الكتاب مناقشة من نقاد لقضايا الرؤية الفنية والتقليدية لبداية
التاريخ الروائي السوري ،إذ اختلف «الماهدون» في تحليل الرواية فاتخذ
عدنان بن ذريل المنهج النفسي والخطيب المنهج المقارن والمنهج العام في
حين سلك محمد أبو خضور منهج التماثل والتشابه.

من هنا وهناك
�إطالق مهرجان اتجاهات في ال�سينما

فارس قال« :لقد مررت بتجارب عاطفية أ ّثرت بي ،لكن حبا ً صادقا ً ال ،فإذا قالوا لك مستقبالً فارس قد
تز ّوج ،حينذاك أكون قد وقعت في حب المرأة التي سأتزوجها» ،ولفت إلى أنه ال يستطيع أن يكون
صديقا ً للمرأة التي سبق وارتبط معها بعالقة عاطفية.
وعن العالقة العاطفية األخيرة التي م ّر بها قال فارس« :منذ سنتين كنت على عالقة عاطفية
أنس بسرعة ،وتبقى الذكريات موجودة ،ولكي أنسى حباً ،كنت أعتقد في
قوية أ ّثرت بي ،لكني لم َ
البداية أن عالقة جديدة قد تساعدني على نسيان عالقة قديمة ،لكنني اكتشفت أنه ح ّل خاطئ،
حب ،أحاول قدر اإلمكان عدم االتصال بالحبيبة كي ال أضعف عند سماع
كنت كلّما أردت نسيان ّ
ً
ّ
صوتها ،لذلك ،أحاول دائما ً أن أعيش بعيدا عنها حياة طبيعية حتى إن تعذبت في البداية ،لكني
لم أبكِ يوما ً على حب انتهى ،وحاليا ً صرت أف ّكر مئة مرة قبل أي عالقة أقيمها ،فعقلي اليوم أقوى
من مشاعري».

تطلق المؤسسة العامة للسينما السورية يوم األحد المقبل ،مهرجان اتجاهات في السينما ـ الجزء األول،
والذي يتضمن عرض  91فيلما ً متنوعا ً بواقع ثالث حفالت يوميا ً لغاية الثاني من حزيران المقبل.
ويعرض في افتتاح الفعالية الفيلم الصيني «ال أحد ناقصاً» ،الذي حاز مجموعة جوائز منها جائزة
أفضل فيلم في مهرجان بكين السينمائي للطالب ،و«جائزة األس��د الذهبي» في مهرجان البندقية
السينمائي عام  1999وغيرهما.
الجدير ذكره أن «المؤسسة العامة للسينما» أطلقت خمس تظاهرات سينمائية خالل هذه السنة
بدءا ً من مهرجان «أفالم خارج السرب الهوليودي» ،وتظاهرة «أسبوع أفالم المقاومة» ومهرجان «العيد
العالمي للسينما» ،ومهرجان «خطوات» السينمائي الدولي لألفالم القصيرة بالتعاون مع مجلس الشباب
السوري ،ومهرجان «أفالم حديثة من الشركات العالمية» ،فضالً عن عد ٍد من العروض السينمائية ألفالم
من إنتاجها شاركت في مهرجانات عربية وعالمية متنوعة.

رد اال�ستخبارات الم�صرية
محمد ف�ؤاد ينتظر ّ

بعدما اعترف بكثرة عالقاته العاطفية ،أكد المطرب اللبناني فارس كرم أنه لم يذق الحب الصادق
بعد.

ير ّوج الفنان المصري محمد فؤاد أللبومه الجديد ،الذي سيطرحه في الفترة المقبلة ،وقد طرح
في األيام الماضية أغنيتين بطريقة منفردة.
من ناحية أخرى ،أشار فؤاد الى أن مسلسل «الضاهر» لم يتوقف ،لكنه ق ّرر أن ينتظر قليالً
لمراجعة المسلسل من قبل االستخبارات المصرية ،خصوصا ً ألنه يقوم بدور ضابط.

الحب ال�صادق!
فار�س كرم لم يذق
ّ

�أيمن زبيب يحيي حفلين ناجحين
أحيا المطرب اللبناني أيمن زبيب حفلين غنائيين ناجحين في مطعم ومقهى «نبع العراد» في
إمارة عجمان ـ اإلمارات العربية المتحدة ،يومَي الخميس  23والجمعة  24نيسان  ، 2015كما أحيا
زفافا ً في «أديب باالس» في منطقة عشقوت اللبنانية.
ويشارك أيمن زبيب في حفل جمعيات« :أصدقاء لبنان في موناكو» و« »UNDPو«Live
 »Lebanonفي مدينة كان الفرنسية في فندق «إنتركونتننتال كارلتون» في العشرين من أيار
المقبل.

كدمات على وجه براد بيت تثير الت�سا�ؤالت
ظهر الممثل األميركي براد بيت بعدد من الكدمات على وجهه ،وذلك أثناء حضوره حفل «Light
وفسر براد بيت البالغ من العمر  51سنة سبب تلك الكدمات قائالً« :هذه هي
.»Up the Blues
ّ
ضريبة الصعود على السلم في الظالم أثناء حمل األغراض المنزلية ،إذ لم أستطع تفادي السقوط
بوساطة يدي ،فلجأت إلى استخدام وجهي وهذه كانت النتيجة».
وأض��اف« :لم يمنعني ذلك السقوط من حضور هذا الحفل العظيم ،إذ التقيت مجموعة من
األشخاص الرائعين ،كما ُك ّرمت أيضاً».

