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الفنانون الفل�سطينيون ال�شباب� ...أفقهم محدود في الوطن م ّت�سع في ال�شتات!

دبكة فلسطينية في قبرص

المعرض في قبرص
بين أيدينا اليوم ثالثة تقارير عن ثالث فعاليات
ف ّنية فلسطينية ،محورها الشباب الفلسطيني .وقد
قمنا بفعل الدمج في موضوع واحد ،للتركيز أكثر
على اآلفاق المحدودة لدى الفنانين الفلسطينيين في
بلدهم ،وكيف تتسع تلك اآلفاق في بالد الشتات.

معرض «مقاومة»

اختتم المص ّور الصحافي ف��ادي ال��ع��اروري
أمس ،معرضه في جامعة «شرق البحر األبيض
المتوسط» في قبرص (القسم التركي) ،الذي ّ
ينظم
للسنة الثانية على التوالي ،وذلك بدعوة من اتحاد
مجلس الطلبة الفلسطينيين في الجامعة.
وشارك العاروري في  30صورة عكست أساليب
مقاومة الشعب الفلسطيني االحتالل ضمن تغطية
امتدت لعشر سنوات في الضفة الغربية.
واختيرت الصور لتحمل رسائل إل��ى العالم،
وتحديدا ً إلى قطاع الطلبة الواسع في الجامعة،
إذ يمثلون أكثر من  98جنسية ،وشكل المعرض
فرصة إليصال رسائل من الشعب الفلسطيني،
وأسلوب حياة وعمل لمقاومة االحتالل ألكثر من 60
سنة ،وفق العاروري.
ويأتي تنظيم المعرض ضمن فعاليات الليلة
الفلسطينية «الطريق إلى القدس» المنظمة من
اتحاد مجلس الطلبة ،وامتدت الفعاليات على مدار
يومين ،تخللهما عرض فيلم قصير وعرض مسرحي
متكامل عكس نضال الشعب الفلسطيني في الضفة
وغ��زة وص��م��وده في مقاومة االح��ت�لال .إذ ُم ّثلت
مشاهد من إخ��راج الممثل الفلسطيني المغترب
إبراهيم صويص ،لطالبين وطريقهما للخروج من
الضفة وغزة للحصول على تحصيلهما األكاديمي
في الجامعة وعودتهما ليحطما الحواجز بالمقاومة
والعلم.
كما تخلل الفعاليات ع��روض دبكة وافتتاح
لزاوية «المطبخ الفلسطيني» الذي تضمن أكثر من
عشرة أصناف لمأكوالت فلسطينية وعربية.

«حاكورة»

ف ّرقتهم الجغرافيا وتجمعت أص��وات آالتهم
الموسيقية في غرفة صغيرة في خان يونس؛ لكي

توزع بالشكل الذي يليق بألم المنفى وعتمة قطاع
غزة.
إنهم «حاكورة» ،المشروع الغنائي الفلسطيني
ال��ذي يخرج إل��ى ال��ن��ور بعد ثماني س��ن��وات من
العمل .ويضم ألبومهم األول عشر أغ��ان تحمل
ألوان موسيقية مختلفة مثل الجاز والروك والالتين
والسلسا ،وتتنوع مضامينها ما بين اإلنساني
والعاطفي والتراثي ،كما تقدّم بتوزيع غربي.
ف��ي غ��رف��ة ال تتسع إال لشخصين ،وشخص
آخر يجلس خلف جهاز الصوت ،بدأ جبر الحاج
الموزع والمؤلف الموسيقي ال��ذي ارتبط اسمه
بعدد من األف�لام الغ ّزاوية مثل «س��ارة» ،2014
و«ماشو ماتوك» ،و«أقوى من الكالم» ،الحديث عن
«حاكورة» بالقول :فرقتنا تحدّت ظروف الحرب
والحصار «اإلسرائيلي» وانقطاع التيار الكهربائي
المستمر ،فخرجت بقطع فنية إلى العالم ليستمع
إلى صوت غزة الحقيقي .موضحا ً أن الفرقة تتألف
من سبعة أعضاء أساسيين موزعين بين قطاع غزة
وسويسرا وكوبا.
وأضاف الحاج :من المقرر طرح هذا المشروع
في سويسرا صيف  2015ضمن ثالثة عروض
ستقيمها الفرقة في ثالث مدن سويسرية.
ف��ي الشق اآلخ��ر م��ن ال��غ��رف��ة ،يجلس ياسين
حسين مغني الفرقة الرئيسي والذي قال :اعتدت
على غناء الفلكلور الفلسطيني بالطريقة التقليدية،
ولكنني عندما ب��دأت العمل مع فرقة «حاكورة»
اختلفت طريقتي في الغناء كلياً .وألن الموسيقى
لغة عالمية سهلة الفهم ق ّررنا العمل بدقة أكثر
ليتقبلنا المستمع الغربي حتى وإن كان ال يفهم ما
نقوله بالعربية.
ويرى حسين أن تشكيل هذا الفريق يع ّد حالة
نادرة أهم مالمحها العمل الموسيقي المشترك مع
فنانين من الخارج و«ه��ذا سهّل تبادل الخبرات
بيننا وبينهم» بحسب قوله.
خروجا ً من خ��ان يونس متوجهين إل��ى غزة،
كان لمحمد الهباش عازف العود في الفرقة كلمة:
بدأت العمل مع أعضاء الفرقة منذ عام  ،2007ولم
يكن لدينا إال اإليمان بفكرة النجاح وتقديم ما هو
مختلف .لقد كانت مهمتنا صعبة جدا في صناعة

قصص في الهواء الطلق

أغنية بتوزيع غربي تشتمل تقاسيم العود ،لكننا
نجحنا في ذلك.
من جهته ،أكد شادي توفيق منتج الفرقة وعازف
الكيبورد المقيم في سويسرا حالياً ،من خالل
اتصال هاتفي أن هذا المشروع يعتبر األول من
نوعه في قطاع غزة؛ فلقد تض ّمن أغاني فلكلورية
و ّزعت برؤية موسيقية مختلفة عن المعتاد ،أمالً
في تسهيل وصولها إلى المستمع غير العربي،
وهذا يعني شكل من أشكال المواجهة لسرقة التراث
الفلسطيني الذي تقوم به دولة االحتالل.
وقال الحاج إن المشروع أصبح جاهزا ً للنشر
بعد س��ن��وات م��ن التعب والجهد المشترك بين
أعضاء الفرقة.

قصص في الهواء الطلق

ّ
نظمت جمعية الثقافة العربية داخ��ل أراضي
 1948احتفالية أدبية في مدينة حيفا ،وذلك ضمن
ال��دورة الثامنة الحتفالية فلسطين لألدب 2015
(بالفست) التي تقام بين  23و 28أي��ار تحت
عنوان «قصص في ال��ه��واء الطلق» ،وبمشاركة
أدباء وشباب.
وامتدت احتفالية فلسطين لألدب هذه السنة
ستة أي��ام ،وتضمنت سلسلة أمسيات وورش��ات
مفتوحة في كل من القدس ورام الله وبيت لحم
وحيفا ونابلس والخليل.
ون���ظ���را ً إل���ى ال��ح��ص��ار ال��م��س��ت��م��ر ع��ل��ى غ��زة
واستحالة الوصول إليها ،أقيمت فعاليات منفصلة

من أعمال فرقة حاكورة

علي حسن الفواز

قد تفضي ت��ح�� ّوالت الشاعر إل��ى ما يشبه التم ّرد على
نصوصه ،وعلى صناديق استعاراته ومجازاته ليبحث
عن وجه آخر للكتابة ،وعن فضاء نصوصي أكثر تحررا ً
يبيح له الهروب من تاريخ القصيدة األبوي ،ومن أحكام
عمودها وتفعيالتها وإيقاعها ،لكي يتقنّع بقناع صانع
األس��ف��ار وال��ح��ك��اي��ات ،إذ ي��م��ارس م��ن خاللها حريته في
التلصص على ال��ت��اري��خ وال��ج��س��د ،وارت��ك��اب ال��م��زي��د من
غوايات الكشف واللذة والمواجهة.
ال��ه��روب الشعري إل��ى ال��س��رد ،ه��و ال��ع��ن��وان السحري
الكتشاف عالم م��ا وراء ج���دران الشعر ،إذ ي��ح�� ّرض هذا
الهروب على ممارسة طقوس ع��ري أكثر توهجاً ،وعلى
النفور م��ن ش��روط لعبة الفصاحة وال��ت��وري��ات الشعرية
غير القابلة لالستهالك اليومي .ه��ذا ال��ه��روب ليس عيبا ً
في الشعر ،أو حتى ملالً منه ،بل هو محاولة للخروج من
«دي��وان» لم يعد آمناً ،ومن حوابس لسانية لم تعد كافية
إلشباع أسئلة الوعي القلق ،وشغف الروح التي يحاصرها
كثيرا ً التاريخ والفقهاء واألش��ب��اح وال��ث��وار و«الدواعش»
والميليشيات.
االطمئنان ال��ش��ع��ري ـ وف��ق القياسات القديمة ـ صار
رهانا ً مريبا ً وملتبساً ،ومحفوفا ً بالخطر والتكرار .وعليه،
فالبحث ع��ن ره��ان��ات أخ���رى ق��د ي��ك��ون ب��اع��ث��ا ً الصطناع
سكينة شخصية ،أو حتى مزاجية إلنعاش ما تبقى ،ولو
قليالً ،ال سيما أنها ستضع الكتابة أمام سيولة من الصعب
ضبط تدفقها ،واكتناه ما يمكن أن يبوح به غريها الطيني،
وح��ت��ى تعريتها لنسقيات مضمرة ف��ي ال��وع��ي والكالم
والتاريخ والسيرة .تلك التعرية السردية لم تعد خطيئة
في تأويل فقهيات الجسد وما يجاوره ،أو حتى مقاربتها
سرائر الحكاية واألسفار ،بقدر ما هو توسيع توصيفها
ألن للدافع تكون الكتابة فيها مكاشفة ضدية لسرديات
الجماعات التي كتبت التاريخ ،تلك التي قد تكون محاولة
للخالص ال��وج��ودي ،واالن��ف��ت��اح على أف��ق ج��دي��د ،ورؤى
جديدة وانغمارات تفضي إلى مساحات جديدة لتلمس ما
خفي من المسكوت عنها في سرديات الوجود والمعنى
والجسد ،وربما تدوينها تحت موجهات المتخيل السردي،
تلك التي تفضي إلى نوع من المفارقة ،حتى صار السرد
ال��ذي يكتبه الشعراء ،الترياق السحري والسري لضيق
القصيدة ،مقابل ما يبعثه فيها من اتساع ونبش ،وإغواء
ال حدود له.
كثيرون من شعرائنا العرب ي ّمموا الطرق الوعرة إلى
السرد ،بوصفه عتبة للكتابة المفتوحة ،تلك يختلط فيها
��ص م��ع السير ال��ذات��ي��ة م��ع ال��ش��ه��ادة وال��م��ذك��رات ،مع
ال��ق ّ
إصرار عند البعض على تجنيس ما يكتبونه بـ«الرواية».
وب��ق��در م��ا أن ه��ذا الموضوع ليس ج��دي��دا ً ف��ي ثقافاتنا
العربية ،إذ كتب مبكرا ً الشاعر عباس محمود العقاد روايته
المعروفة «سارة» مثلما كتب أيضا ً الشاعر جبرا إبراهيم
جبرا رواياته الكثيرة منذ ستينات القرن الماضي .لكن
هاجس التح ّول إلى السرديات بدا أكثر وضوحا ً منذ نهاية

لالحتفالية فيها بالتزامن مع فعاليات باقي المدن
الفلسطينية.
وف��ي حيفا ،المدينة التي نشأ وت��رع��رع فيها
الشاعران محمود درويش وسميح القاسم ،امتأل
م��درج باحة المركز الثقافي العربي بالجمهور
لحضور أمسية «قصص في الهواء الطلق» ضمن
االحتفالية.
وإض��اف��ة إل��ى األدب����اء المحليين ،ش���ارك في
احتفالية حيفا ك ّتاب من الخارج ،منهم الكاتب
والناقد السوري صبحي حديدي ،والروائي العراقي
سنان أنطون ،وغيرهما.
وذكر مدير جمعية الثقافة العربية الكاتب إياد
برغوثي أن االحتفالية جاءت ثمرة تعاون متواصل
بين الكاتبة المصرية ورئيسة مجلس أمناء
«بالفست» أهداف سويف ،والراحلة روضة بشارة
عطا الله.
كما شارك في األمسية ك ّتاب وفنانون محليون،
منهم أسماء عزايزة وفراس خوري وسهيل مطر.
ول � ّم��ا ك���ان ال��ف��ن شقيق األدب ،ف��ق��د ازدان���ت
االحتفالية بالفنانة رنا خوري ،فقدمت برفقة عالء
بشارة الموسيقي وع��ازف العود أغنية «طريق
النحل» للفنانة فيروز ،ث ّم تهليلة «يا نجم الصبح
تيهي» الفلسطينية ،واختتمت مع أغنية «ي ّما مويل
الهوا».
وشاركت في االحتفالية الباحثة االجتماعية
سهاد ضاهر ناشف التي أنجزت دراس��ات مهمة
عن المجتمع الفلسطيني ،فقرأت قصتين باللهجة
العامية ضمن مجموعة قصصية قيد النشر تحمل
اسم «سير من حيوات أموات».
وتتذكر «الميا» قصص نساء ُقتلن على خلفية
ما يسمى «شرف العائلة» ،فتقول «اللي حرقوها
واللي رموها في البير واللي ذبحوها وهي حامل
واللي ذبحوها وهي في السوق والناس تتسوق
والحياة ماشية.»...
أم��ا القصة الثانية ف��ج��اءت على لسان قتيل
ف��ي ص���راع عائلي اكتظت بنقد الذع لالحتالل
«اإلسرائيلي» لم يخل من النكتة السوداء ،فتقول في
أحد مقاطعها« :أبو العبد شوفير اإلسعاف استغل
الوضع وانتقم من الجنود ...نزل من السيارة،

فارد أكتافه ،فتح الباب وهو وثقان بحاله وفتح
الكيس ...ر ّد فعل الجنود لما شافوني كان أحلى
انتقام لكل فلسطين.»...
تلتها الكاتبة السريالنكية رو فريمان ،فقرأت
قصة ع��ن طفولتها ف��ي سريالنكا خ�لال الثورة
وتأثيراتها على حياتها الشخصية وعائلتها .ثم
الكاتبة البريطانية بريجيت كينان بقصة من
سيرتها الذاتية كزوجة رجل دبلوماسي ،تتحدث
فيها بلغة أدبية ساخرة.
وقرأ الكاتب الصحافي الشاب ربيع عيد قصة
قصيرة بعنوان «ل��ج��وء» ،ت��ن��اول فيها قصص
الالجئين العرب في أوروب���ا ،موضحا ً قضيتهم
ومعاناتهم اليومية ،وقد أهدى قصته لمن فشل في
الفوز باللجوء بعد غرقه بالبحر.
ويوضح عيد أنه كتب النص المذكور في 2012
بعد جولة في عدد من المدن األوروب��ي��ة ،تعرف
خاللها على الجئين من العالم ،والتقى بهم وتركت
اللقاءات معهم انطباعات عليه.
ويضيف« :رأيت فيهم مأساة أوطاننا ،ووجها ً
النص من رحم
آخر ألوروبا غير الذي أعرفه ،فولد
ّ
ه��ذه ال��ل��ق��اءات ،وال��ذي يتكون من ستة مشاهد
واقعية مختلفة قمت بتوثيقها ووضعها في قالب
أدبي».
ويؤكد مدير جمعية الثقافة العربية الكاتب
إياد برغوثي أهمية االحتفالية بكونها حدثا ً ثقافيا ً
تواصلياً ،يع ّرف كتابا ً ومبدعين من العالم عن قرب
على الصراع والحالة الثقافية بفلسطين ،وينقل
الموقف المتضامن من الشعار العام والتأييد
القيمي إلى تجربة محسوسة مليئة بالتفاصيل.
ويوضح أن االحتفالية تعرف الكتاب والمهتمين
باألدب في فلسطين على أسماء ومبدعين عالميين
وعرب ،وتوفر فرصة للقاء ثقافي معهم ،ناهيك عن
كونها حدثا ً موحدا ً للفلسطينيين في الوطن.
وي��رى برغوثي أن دور األدب تحت االحتالل
يكمن برواية قصص المستعمَرين من زاويتهم
بتفاصيلها وعمق تجربتهم وتعقيداتها.
ويتابع« :دور األدب أن يحكي ع��ن الصراع
ومواجهاته ،وعما ينسينا إياه الصراع من قصص،
وعما ال تحكيه نشرات األخبار».
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الثمانينات ،ليس بوصفها إعالنا ً عن «م��وت الشعر» كما
قال البعض ،أو حتى تعبيرا ً عن عجزه ،بل هو في جوهره
تعبير عن أزمة تصريف هذا الوعي ،إذ يجد الشاعر نفسه
محاصرا ً بهموم وجودية كبرى ،وأسئلة أكثر رعباً ،حتى
يبدو خياره السردي وكأنه محاوله للبحث عن مسارب
أخ��رى للخالص ،وإلط�لاق شحنات القلق والتمرد على
مساحات تعبيرية أكثر ليونة وتسامحاً.
ولع ّل تحوالت الشاعر الكردي سليم بركات السردية
تمثل الترحيل األهم ـ فنيا ً ـ في هذا السياق ،فرواياته تحمل
هاجسه ال��وج��ودي ،ومحنة اغترابه اللساني والقومي،
مثلما أض��ح��ت ه���ذه ال���رواي���ات ع�لام��ة مهمة ف��ي تقانات
ال��س��رد ،وف��ي تحديث نوعها ،وف��ي االنفتاح العميق على
ذاكرة الكرد المقصيين في الشمال السوري ،المغتربين
عن اللغة ،والغائرين في أمكنة وقواميس وسرائر وأحالم
من الصعب جمعها في الذاكرة المستلبة.
ورواي���ات الشاعر فاضل ال��ع��زاوي تعكس وج��ه��ا ً آخر
للشحن التعبيري ،وقدرته على تمثل تح ّوالته الداخلية،
تلك التي تعبّر عن قلقه واغترابه وحنينه ،وحتى عن مواقفه
السياسية والوجودية ،وأحسب أن روايات مثل «مخلوقات
فاضل العزاوي» ،و«القلعة الخامسة» و«األسالف» و«آخر
تجس وعي
المالئكة» تحمل معها وعبر عقود ت��ح��والت
ّ
الشاعر بدءا ً من السبعينات ،حيث محنة السياسة ومحنة
الكائن ،وكذلك محنة السجن ،وانتهاء بالروايات األخيرة ـ
«االس�لاف» و«آخ��ر المالئكة» ـ وهي محاولة في استعادة
نوستاليجية للعالم الغائب ،عالم المدن والسرائر والسيرة
الغاطسة في التاريخ.
وال��رواي��ات الكثيرة للشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر
الله تعيدنا إلى محنة الشاعر واغترابه ،وعجز القصيدة
في التعبير عن هوس أسئلته واغتراباته العميقة ،مثلما
هي الحافز ال��ذي يستنفره لكتابة سيرة أبطاله ،وسيرة
مدنه ،وسرديات تاريخه لتكون هي شهادته على وجود
يسرقه المحتلون ويطمسون مالمحه وذكرياته ،ولم يبق
منه لألجيال القادمة سوى أشباحه ،فضالً عن أن السرد
أضحى أكثر تمثالً لقلقه الشخصي ،ال��ذي قد يدفعه ألن
يكون الحكواتي والشاهد و«ح���ارس المدينة الضائعة»
والمؤرخ وكاتب سيرة أبطاله في مدنهم العالية ،وخيولهم
البيضاء..

الهروب غير المسلح للرواية

شعراء آخرون مارسوا لعبة الهروب إلى السرد ،بحثا ً
عن أسرار الحكواتي ،أو ممارسة وظيفته ،وعلى رغم أنهم
أقل كتابة للرواية ،إال أن حموالت رواياتهم تكشف عن
هاجس عميق ،أو حتى جرح نرجسي إزاء مواجهة غواية
الكتابة الروائية ،بوصفها كتابة مغامرة ،أو كتابة مفارقة
مثل الشعراء سعدي يوسف ،والشاعر سامي مهدي.
الشاعر عباس بيضون كتب تحت هاجس مد ّون السيرة
روايات «مرايا فرانكشتاين» ،و«الشافيات» وكأنه يقول:
إن الحكاية تالحقه ،وتدفعه ألن يكون صاحب السيرة
��ص ،وصاحب الحكاية والباحث عن مساحات أكثر
وال��ق ّ

سعة الستيهاماته الغامرة ولمراجعة تاريخه الشخصي
ف���ي األم��ك��ن��ة ال��ت��ي ي��ع��ش��ق��ه��ا ،م��ث��ل��م��ا ه���ي ك��ت��اب��ة اع��ت��راف
ومراجعة.
وال��ش��اع��ر ح��س��ن ن��ج��م��ي ي��ك��ت��ب رواي��ت��ي��ه «ال��ح��ج��اب»،
و«جيرترود» وهو مسكون بسحر السرد ،إذ يعطيه هذا
السرد إحساسا ً باالمتالك والشغف ،مثلما هو اندفاعه
إلع��ط��اء الكتابة ال��س��ردي��ة توصيفا ً لسعة م��ا ت��وف��ره من
فضاءات معرفية وإنسانية وحكواتية ،تلك التي تساكنه
دائماً ،وتدفعه إلى المزيد من مقاربة أسئلة الوجود والذات
والتاريخ ،وتلمس هواجس المثقف العربي ال��ذي يواجه
صراعات وانكسارات وتحوالت كبرى ،قد يكون الشعر
أضيق مساحة من أن يستوعبها ،وأق��ل ق��درة على تلقي
رسائلها وشحناتها الصادمة.
ويكتب عبده وازن رواي��ت��ه الشخصية «قلب مفتوح»
تلك التي توحي بهاجس خفي عن انحيازه لكتابة الرواية،
وإل��ى تجريب مغامرة م��ا يتمثله ال��س��رد م��ن ع��وال��م أكثر
اتساعاً ،ليس ألنه فيها األكثر تمثالً لفن السيرة الذاتية،
بقدر م��ا أن��ه يبيح للكاتب فرصة التجوال ف��ي مساحات
مفتوحة ،واإلطالل على عالم يمور بالكثير من الحكايات
والمدونات والسير واألسفار.
كما أن رواي���ة الشاعر األردن���ي أمجد ناصر «حيث ال
تسقط األمطار» تجمع بين رغبة الكاتب في تمثل وظيفة
الروائي ،وتلبس لعبته في المغامرة والحرية ،مثلما هي
تعبير عن شغفه بكتابة سيرته الشخصية ،أو مراجعة
ت��اري��خ��ه ال���ذي ع��اش��ه مغتربا ً ب��اح��ث��ا ً ع��ن ع��ال��م ل��م يطمئن
إل��ي��ه ي��وم��اً ،إذ ي��ظ��ل م��ش��دودا ً إل��ى ع��وال��م م��دن��ه القديمة،
وإل��ى طفولته ونسائه ،وك��أن ه��ذه ال��رواي��ة/ال��س��ي��رة هي
محاولته التعويضية عبر اللغة للبحث عن لحظات إشباع
وامتالء غائبة ،فضالً عن كونها مجاالً للتعبير عن مواقفه
السياسية وتحوالت وعيه في المهجر إزاء مفاهيم الحرية
والحزب والمرأة والجسد والشرق.
وهناك أيضا ً عدد من الروايات ،أو حتى السير الذاتية
التي كتبها شعراء معروفون ،حيث يكتب الشاعر شربل
داغر روايته «وصية هابيل» التي يقول عن دافع كتابتها:
إنها جزء من لعبته في التعاطي مع جماليات الكتابة ،وإنه
يجد صعوبة في البوح واالعتراف شعراً.
ويكتب كذلك الشاعر العراقي سنان أنطوان روايتين
مهمتين «ش��ج��رة ال��رم��ان» ،و«ي��ا م��ري��م» تحت ب��واع��ث ما
ي��ع��ي��ش��ه م��ن اغ���ت���راب ع��م��ي��ق ،وم���ن رع���ب ه��وي��ات��ي أطلق
جموحه في مقاربة الكثير من نسقيات القبح في تاريخ
ال��ذاك��رة العراقية المفجوعة بمحنة اإلره���اب والتهجير
والقتل والصراع الطائفي والديني.
ك��م��ا أن رواي���ة «وث��ي��ق��ة والدة» للشاعر اللبناني عقل
العويط ،تندرج في سياق رواية السيرة ،تلك التي تعكس
ه��وس الشاعر بالكتابة ال��م��رآوي��ة ،واس��ت��ع��ادت��ه للتاريخ
ال��ش��خ��ص��ي ،ب��وص��ف��ه ت��اري��خ��ا ً م��ك��ت��وب��اً ،وس��ي��رة يمنحها
السرد أفقا ً للقراءة ولتوسيع مديات الكتابة التي يمارسها
بوصفه األكاديمي والشعري واإلعالمي.
*كاتب عراقي

أكد الممثل السوري ميالد يوسف
عبر برنامج «المختار» مع اإلعالمي
ب��اس��ل م��ح��رز ،أن أزم���ة ال��درام��ا
السورية بدأت بنهاية عام 2009
بسبب الوقوع في التكرار .وجاءت
األزمة السورية لتساهم سلبيا ً في
ذلك .وأن الدراما السورية ،وعلى
رغ���م ك��� ّل ال���ظ���روف ،ت��ظ � ّل منتجا ً
س���وري���ا ً م��ه��م �ا ً ي��ح��م��ل ال��ح��ض��ارة
والفن والجمال والحياة ،وما زالت
تستحوذ على نسبة المشاهدة
ال��ع��ال��ي��ة ،ألن ال���درام���ا انعكاس
الحي الذي
لحقيقة الشعب السوري
ّ
ال يموت ،وهي ركن أساس من حياة
السوريين ،وعلى الجميع الدفاع
عنها ألنها تمثل المواطن السوري،
ويجب أن تبقى جزءا ً من حياة كل
سوري.
وقال يوسف« :الشعوب تصنع
نفسها ،ب��األزم��ات والضغط يولد
اإلبداع ،كما اعتبر يوسف أن حرفية
الممثل السوري عالية جدا ً باعتراف
الجميع ،وأنه األكثر احترافا ً بين كل
الممثلين العرب .وأعرب عن تعصبه
للدراما السورية بكل عناصرها.
ميالد يوسف ق��ال عبر «إذاع��ة
ال��م��دي��ن��ة أف أم» إن ال��ن��اس لم
يصدقوا أن الجزء السادس والجزء
السابع من مسلسل «باب الحارة»
ص����� ّورا ف���ي دم��ش��ق ب��ع��دم��ا ك��ان
ُ
مفروضا ً أن يتم التصوير في دبي
ببناء ديكورات لهذا الغرض .وأن
مجموعة من الممثلين السوريين
رفضوا ذل��ك ألن��ه ال يمكن تجسيد
ك��ام��ل عناصر ال��م��ك��ان الدمشقي
لخصوصيته ،وق��ال« :مهما قلّدت
الشام في الديكور ،ال مثيل للبيت
الدمشقي في العالم».
وأشار يوسف إلى أن أحد أسباب
قبوله العودة والمشاركة في «باب
الحارة» عودة الفنان عباس النوري
بدور «أبو عصام» ،معتبرا ً أن غيابه
كان سلبيا ً على العمل.
وعن الهجوم الالذع الذي تعرض
له «ب��اب ال��ح��ارة» أك��د يوسف أنه
ي���رى المسلسل ض��م��ن مجموعة
ذك��ري��ات ول��ح��ظ��ات م��ع مجموعة
م��ن الفنانين الكبار ،إض��اف��ة إلى
تحقيقه جماهيرية واسعة ،قائالً
إن من ينتقد المسلسل كونه يسيء
للمجتمع السوري من باب البيئة
الشامية ككل ،يعمل في مسلسالت
أخرى تحمل الطابع نفسه ،كاشفا ً

أن الجزء السابع سيعود بالعمل
إلى مسار األسرة السورية والبيت
الدمشقي اللذين أحبهما الجمهور
ف��ي ال��ج��زء األول وال��ج��زء الثاني،
مع ّوال ً على نجاح هذا الجزء الذي
يظن أنه سيكون األخير.
وع����ن ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��ج��زء
الثاني من مسلسل «دنيا» كشف
م��ي�لاد أنّ ال���دور عُ ���رض عليه من
ق��ب��ل م��خ��رج ال��ع��م��ل زه��ي��ر ق��ن��وع،
الستكمال شخصية «ف��اي��ز» التي
جسدها في الجزء األول،
ك��ان قد
ّ
لكنه اعتذر عنها كون الوقت أصبح

ضيقا ً وخوفا ً من ألاّ تقدَّم الشخصية
بالطريقة الصحيحة .معبّرا ً عن
محبته ألبطال هذا العمل ومخرجه
وثقته بأنهم سيقدّمون عمالً أكثر
من رائع.
كما ق��ال م��ي�لاد ي��وس��ف لباسل
م��ح��رز إن دم��ش��ق ح��ي��ة وجميلة
وستظل ك��ذل��ك ،م��ج��دِّدا ً إص���راره
البقاء فيها ،وثقته وإيمانه بالجيش
السوري ،واصفا ً أبطاله «بالنبالء
السوريين» ،معربا ً عن أن الخوف
ب��وج��ود ه��ؤالء «األب��ط��ال» يصبح
حالة ال معنى لها.

