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ثقافة وفنون
«من ّ
كل رو�ض زهرة»...
�ألبوم ًا جديد ًا للعمالق �صباح فخري

الطفولة �شم�س ال تغيب ...فعالية ثقافية
ُكرمى لعيون تالمذة «مدر�سة عكرمة»

ّ
«مؤسسة الشهيد» بالتعاون مع
نظمت
ّ
«الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان»،
فعالية ثقافية وفنية متن ّوعة ألطفال مدرس َتي
«عكرمة المحدثة» و«المخزومي» في حمص،
بعنوان «الطفولة شمس ال تغيب» ،وذلك في
فندق «آرت هاوس» في دمشق.
تضمنت الفعالية التي يعود ريعها إلى
أطفال الشهداء حصيلة عمل برنامج الدعم
النفسي ال��ذي قامت به «مؤسسة الشهيد»
لمدة سنة كاملة مع أطفال مدارس «عكرمة»
التي طاولها التفجير اإلرهابي السنة الماضية،
وتسبب باستشهاد عد ٍد من األطفال الذين رووا
بدمائهم الطاهرة تراب هذا الوطن.
شملت الفعالية مشروعا ً من الرسم والكتابة
تحت عنوان «كلمتنا كلمة» بإشراف الفنان
عصام الحسن .وتض ّمن المشروع مجموعة
م��ن ال��ل��وح��ات التشكيلية وال��ض��وئ��ي��ة التي
جسد من خاللها الطالب بريشاتهم وألوانهم
ّ
الطبيعة السورية الجميلة من بحار وأشجار
وحيوانات ،إضافة إلى معرض تض ّمن كتابا ً
لمجموعة من األطفال.
واحتوى الكتاب الذي حمل عنوان «شموس
ال تغيب» ،نماذج من كتابات أطفال سوريين
تع ّرضوا لتجربة قاسية ج � ّدا ً ال تتناسب مع
تخص
براءتهم ،ت��دور ح��ول أشياء حميمية
ّ
حياتهم الشخصية ف��ي البيت وال��م��درس��ة
وال��ش��ارع والحديقة ،معبّرين ع��ن خيالهم
الواسع بأسلوب ال يخلو من الطرافة.

وك��ت��ب��ت الطفلة أم��ل ال��ح��س��ن م��ن الصف
ال��س��ادس «إن ال��ف��رح ه��و ش��ع��وري المفضل،
فعندما أنتصر أف���رح ،وعندما أجتهد أف��رح
أيضاً ،ول��دى كل شخص طريقة فرح رائعة.
وأنا أعتقد أنه عندما أفرح أكون أفضل شخص
في العالم وأق��ول في نفسي :ال أحد يستطيع
علي».
التغلب ّ
أما الطفل جواد الحوراني من الصف السابع،
فكتب« :فرحي مثل فرح الزهرة الجافة العطشى
التي ستتبلل جذورها بالكثير من الماء».
أم��ا الطفلة ليليان الحسن ذات السنوات
«أحب وطني وطبيعته الخالبة.
العشر فكتبت:
ّ
وأج��م��ل م��ا فيه العشب األخ��ض��ر .إن��ه يشبه
النجوم الالمعة والورود المل ّونة».
وكتب ال��ف� ّن��ان عصام الحسن ف��ي مقدّمة
الكتاب إن هذا الكتاب بما يحويه على بساطته،
لهو شكل من أشكال مقاومة العنف والموت.
كما أعتبره دعوة إلى الحياة والفرح على رغم
ك ّل الظروف الصعبة التي ن ّمر بها ،على أمل أن
تشرق شموس هؤالء األطفال فعالً وال تغيب،
لتنير سماء المستقبل حامل ًة لبالدنا الحبيبة
ك ّل الخير الذي تستح ّقه ،وكل الجمال الذي أراه
يتبرعم بين أك ّفهم الط ّرية وفي مآقيهم المرتبكة
اآلن».
وق �دّم الفنان اللبناني غبريال عبد النور
سفير األمم المتحدة للسالم بصوته األوبرالي
ال��ج��م��ي��ل م��ج��م��وع��ة م��ن األغ���ان���ي الوطنية
واإلنسانية التي عبّر م��ن خاللها ع��ن حبّه

لسورية وتمنياته بعودة األم��ن واألم��ان إلى
ربوعها ،معتبرا ً أن سورية ستنتصر على رغم
ك ّل ما تتعرض له من مؤامرات .ومن األغاني
التي أدّاه��ا عبد النور« :سالم أيتها الحياة»،
«هالجندي البطل»« ،يا شام أتعبني الرحيل»،
«مهما يتج ّرح بلدنا» ،و«نسينا لون النار»
وغيرها.
المتخصصة في الدعم النفسي في
وقالت
ّ
«مؤسسة الشهيد» شذى لفلوف إن الهدف من
ّ
هذه الفعالية إعادة الثقة إلى أطفال «مدرسة
عكرمة» بعد التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي طاول
مدرستهم السنة الماضية .قائل ًة إنّ العمل
كان مع هؤالء األطفال على مدار سنة دراسية
كاملة ،تض ّمن مجموعة من األنشطة الداعمة
ّ
وتمخضت عنه
منها النفسي والترفيهي،
لوحات تشكيلية وكتابات عبّرت عن أحالم
األطفال وآمالهم.
وأضافت لفلوف إن المؤسسة بصدد إعمار
مدرسة تض ّم جميع أطفال شهداء محافظة
حمص.
وأوضح مدير فرع طرطوس في «مؤسسة
جسدت
الشهيد» باسم أحمد أن هذه الفعالية ّ
آمال أطفال «مدرسة عكرمة» وأحالمهم بعد
التفجير اإلرهابي الذي تع ّرضت له مدرستهم
السنة الماضية ،وأن المؤسسة تعمل بشكل
دوري على إن��ج��از مشاريع للدعم النفسي
لألطفال والنساء في المناطق التي تتع ّرض
ألعمال إرهابية.

علني على لوحة رسمها
تال الفعالية مزاد
ّ
مجموعة م��ن األط��ف��ال ي��ع��ود ريعها ألطفال
الشهداء.
يشار إلى أن «مؤسسة الشهيد» هي مؤسسة
خيرية اجتماعية تتخذ من مدينة حمص التي
انطلقت منها مق ّرا ً ألمانتها العامة ،ولديها فروع
في عدد من المحافظات السورية .وأطلقت منذ
تأسيسها شعار «خدمة الشهيد في أهله» من
خالل جملة من المشاريع اإلنمائية تهدف إلى
تخديم الفئة المستهدفة من قبل المؤسسة وهم
«ذوو الشهداء من مدنيين وعسكريين إضافة
إل��ى الجرحى وذوي��ه��م» .وتملك المؤسسة
مج ّمعا ً ط� ّب��ي�ا ً وصيدلية ي��ق�دّم��ان الرعاية
الصحية للقاصدين بجودة عالية وبأسعار
مخ ّفضة ،ومعمالً للخياطة يو ّفر فرصة عمل
لكثيرين من ذوي الشهداء وغيرهم.
أم���ا «ال��ه��ي��ئ��ة ال��س��وري��ة ل��ش��ؤون األس���رة
وال���س���ك���ان» ف��ه��ي ه��ي��ئ��ة ح��ك��وم��ي��ة تتمتع
بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي
واإلداري ،وتعمل على بناء أسرة سورية قادرة
على المساهمة في بناء المجتمع المعاصر
وت��ط� ّوره ،وتأخذ على عاتقها متابعة جميع
القضايا المتعلقة بحقوق األس���رة وتعزيز
مكانتها وزيادة وشائجها وروابطها للوصول
إلى عائلة سورية سليمة ،بما ينعكس إيجابيا ً
على التقدم الحضاري في المجتمع.
حضر الفعالية عدد من الشخصيات الدينية
والفنية واألهلية وحشد من المهتمين.

الم�سرحي بين الأدب والباليه...
الن�ص
ّ
ّ
«روميو وجولييت» و«�أوثي ّلو» مثا ًال

فيها مألوفة ل��دى كثيرين .معظم
عمليات التل ّقي لها عربيا ً كان غالبا ً
نص
عن طريق القراءة ،وهي أساسا ً ٌّ
مكتوب ،ال أعتقد أنّ أحدنا ينفي عن
نص أدبي يتم
النص شعريّته ،هو ّ
ّ
كنص يبني
تل ّقيه بشكله المجرد،
ٍّ
قارئه عوالمه وشخصياته وأمكنته
بخياله.
نص مسرحيّة تؤدّى،
لكنه كذلك ّ
النص قليالً لمصلحة
هنا يتراجع
ّ
ال��ص��ورة ،المشهدية التي نتل ّقاها
عن الخشبة ب��أداء ممثلين ورؤي��ة
النص التجريد
مخرج ستسلب عن
ّ
فيه ،سنتل ّقى كمشاهدين عرضا ً هو
القراءة المشهدية الخاصة بالمخرج
أو المجموعة المسرحية للنص،

�ص مقابل ال��ص��ورة،
فيتراجع ال��ن� ّ
للنص ،أي أ ّن��ه في
إ ّن��م��ا ب��إخ�لاص
ّ
المسرحية يُنقل كما هو ،إال أن ُكيّف
مع اللهجة المحكية أو زمننا الحالي.
��ص ذات������ه« ،روم���ي���و
ل���ك���نّ ال���ن� ّ
وجولييت»ُ ،نقل كذلك إلى السينما،
النص مع
هنا ت ّم االبتعاد أكثر عن
ّ
االقتراب أكثر من المَشاهد والصوَر.
ففي السينما الغلبة دائما ً للصورة
النص المقروء
النص .إذن ،بَعد
على
ّ
ّ
في كتاب ،وبَعد المسرحية المخلصة
للنص المقروء إ ّنما المضيفة عليه
ّ
عنصر المشهدية ،تأتي السينما التي
يزيد اعتمادها على عنصر المشهدية
للنص،
م��ع تناقص ف��ي اإلخ�ل�اص
ّ
فيُكتب لك ّل فيلم سيناريو خاص

وردة ال��ج��زائ��ري��ة ،وه��ال��ة شوكت،
وعماد فريد ،وإلسي فرنيني ،وعبد
الكريم عمر وسمير شمص ،وقال عنه
صباح فخري« :كان عمالً فريدا ً لن
يتك ّرر».

�ص المسرحي،
ب��ه منقول ع��ن ال��ن� ّ
م��س��ت��ع��ي��را ً م��ن��ه ح��ب��ك��ت��ه وب��ع��ض
الحوارات فيه.
هنالك ع��دّة أف�لام نقلت حكاية
«روم��ي��و وجولييت» ،آخرها صدر
ق��ب��ل سنتين ل��ل��م��خ��رج اإلي��ط��ال��ي
كارلو كارلي ،ومنها ما كان بتكييف
حديث كفيلم المخرج األسترالي
ب��از ل��ورم��ان ،ق��ام ب��دور روميو فيه
األميركي ليوناردو ديكابريو .ومنها
فيلم ممتاز لإليطالي فرانكو تزيفرلي
صدر عام  ،1968وغيرها.
للنص الشكسبيري
وهناك تصوير
ّ
النص
ذاته إ ّنما باالبتعاد أكثر عن
ّ
أو ب��إل��غ��ائ��ه ،واالق���ت���راب أك��ث��ر من
�ص المسرحي
ال��م��ش��ه��دي��ة .ف��ال��ن� ّ
ذات���ه أُدّي ض��م��ن ع���روض باليه،
حيث االعتماد كلّيا ً على الصورة،
الموسيقى ،اإلخراج ،األداء ،وأساسا ً
النص بها.
الرقصات التي اس ُتبدِل
ّ
النص تماماً ،والتل ّقي
هنا ،اختفى
ّ
للحكاية وحتى الحوارات ،كل ذلك
يتم بالرقص ،وهو عرض مشهدي
ب��ام��ت��ي��از .آخ���ر ع����روض ال��ب��ال��ي��ه
للمسرحية ك��ان ه��ذا الربيع ضمن
ال��م��وس��م األخ��ي��ر ل��ف��رق��ة مؤسسة
بولشوا للباليه الروسية العريقة.
وإن بحثنا سنجد أمثلة أخ��رى،
قد تكون نصوص شكسبير األوف��ر
حظا ً هنا ،ألنّ
نصا ً مسرحيا ً آخر
ّ
ُ
ُ
كنص ونقل إلى
هو «أوثيلّو» كتب
ّ
الخشبة في مسرحيات ثم ُنقل إلى
السينما ف��ي أف�ل�ام .منها للمخرج
اإلنكليزي زوليفر باركر وصدر عام
 ،1995ومنها لألميركي أورس��ون
ويلز صدر عام  ،1952وقد يُعتبر
أه��� ّم ن��ق��ل لمسرحية شكسبيرية
إل���ى ال��س��ي��ن��م��ا .ل��ك��نّ
ال��ن��ص ذات��ه
ّ
س � ُي��ؤدّى كذلك ضمن ع��رض باليه
م��ن ق��ب��ل م��ؤس��س��ة ب��ول��ش��وا ذات��ه��ا

في موسمها المقبل.
كما أنّ مسألة التل ّقي تختلف
بالمقارنة بين الرواية والفيلم .ففي
النص المسرحي وإمكانية نقله
حالة
ّ
إلى عم ٍل مشهديّ أو أعمال تتد ّرج في
النص وتب ّنيها مشهدية،
تخلّيها عن
ّ
تكون تام ًة كما في عرض الباليه.
في هذه الحاالت يصل االختالف ح ّد
نص مقروء تكون فيه
التناقض ،من ّ
المشاهد مج ّردة إلى عروض باليه
النص مج ّرداً.
يكون فيها
ّ
النص المكتوب من قبل
بمعزل عن
ّ
مؤ ّلفه ،فالنقل التالي له في مسرحية
أو فيلم أو عرض راق��ص ،هي إعادة
للنص من قبل المخرج (أو
ق��راءة
ّ
مص ّمم الرقصات ،الكوريوغرافر)
وتتمثل في رؤيته وخياله ما يمكن
النص ،وتحويل النص
أن يكون عليه
ّ
إلى مَشاهد .ففي هذا النقل يتم إظهار
ما أُري��� َد قوله بالكلمات ،من خالل
الصور ،وكما يراها المخرج .وال يقوم
األخير في ك ّل الحاالت بنقل الحكاية
والحوارات فحسب ،بل هنالك أسلوب
يتوجب على
النص األدبي ،وهو ما
ّ
ّ
المخرج استيعابه إليجاد ما يقابله
في عالم الصوَر والمَشاهد .هذا ما
النص قابالً للتصوير في أفالم
يجعل
ّ
عدّة أو لألداء في عروض عدّة ،ضمن
نص
رؤى مختلفة ،أكان الحديث عن ٍّ
روائي أو مسرحي.
لن ّتفق على أمر نخرج معه بسالم
النص األدبي
من هذا التداخل بين
ّ
وعمليّات نقله إلى ص �وَر .فلنعتقد
أ ّنها جميعها أعمال مختلفة ،وأ ّنها
ت��ت��ق��اط��ع ف��ي م��ا بينها بالحبكة
والشخصيات وحسب .فال نبحث في
النص ،أو عن سطر
عرض الباليه عن
ّ
قاله روميو أو أوثيلّو .لندرك تماما ً
أنه عمل من موسيقى ورقصات ،يُقدَّم
إلينا كذلك ،لنتل ّقاه كذلك.

وأضاف صباح فخري في حديثه
عن الراحلة وردة الجزائرية« :يكفينا
فخرا ً أنّ وردة الجزائرية وردة واحدة
لم ولن تتك ّرر ،كانت رائعة وطيبة
ج ّداً».

«زيت وزعتر» ...م�سل�س ًال هادف ًا للأطفال

شذى حمود

سليم البيك
لم ُتسعِ ف أسبق ّي ُة المسرح على
السينما في أن يُحدّد كجنس منفصل
عن األدب ،هنالك من ي��راه منفصالً
وي��ق��ع ف��ي ال��وس��ط م��ا ب��ي��ن األدب
والسينما ،وهنالك من يعتبره أحد
أشكال األدب ألسباب قد يكون أحدها
الدمج ما بين المسرح والشعر في
مراحله المبكرة ،أو أساسا ً البنية
النصية التي تبدأ بها المسرحية قبل
النص
أن تؤدّى على الخشبة ،فيكون
ّ
األدب��ي أساس العمل ،ال اإلخ��راج أو
التمثيل ،وبالتالي يبقى المسرح
غالبا ً ضمن التنويعات األدبية.
�س م��ح �دّد ب��ذات��ه،
السينما ج��ن� ٌ
وك��ذل��ك ال��ع��روض األدائ���ي���ة ،ر ّب��م��ا
نص .أ ّما
أل ّنها ال ُتبنى أساسا ً على ّ
السيناريو المكتوب الذي يُصنع منه
الفيلم ،فال يكون عنصرا ً أساسيا ً في
النص بالنسبة
الفيلم ،كما يكون
ّ
النص في
إلى المسرحية ،بل يكون
ّ
خدمة الصورة بعكس المسرحية،
النص .قد
إذ تكون الصورة في خدمة
ّ
يفسر ذلك تل ّقيَنا معظم المسرحيات
ِّ
ق���راء ًة ،ال مشاهد ًة ضمن جمهور،
بخالف األف�لام التي نتلقاها كلّها
مشاهد ًة ،ال قراء ًة لسيناريو مطبوع
في كتاب .فقراءة مسرحية في كتاب
تفي بنسبة معيّنة حاجة المتل ّقي
من المسرحية التي ت��ؤدّى عشرات
الم ّرات من قبل عشرات المجموعات
المسرحية ف��ي العالم .أ ّم��ا ق��راءة
سيناريو لفيلم ما فال تعني أكثر من
معرفة بحوارات الفيلم ،وليس لهذه
المعرفة أه ّمية بمعزل عن مشاهدة
يجسد فيه المخرج
الفيلم ،ال��ذي
ّ
للنص ،وال يحصل
رؤيته الخاصة
ّ
أن نجد عدّة أفالم لسيناريو واحد،
بل ع �دّة أف�لام لكل منها السيناريو
نص واحد
الخاص به ،منقولة عن ّ
يكون غالبا ً رواية.
لنأخد م��ث�لاً مسرحية «روم��ي��و
وج��ول��ي��ي��ت» ل�لإن��ك��ل��ي��زي ول��ي��م
شكسبير ،حكايتها وبعض الحوارات

كشف ال��ف��ن��ان ال��س��وري القدير
صباح فخري عن تحضيره مجموع ًة
غنائيّة جديدة يعمل على إنتاجها
وإخراجها وتلحين كلماتها شخصياً،
وستصدر قريبا ً .
وق���ال ص��ب��اح ف��خ��ري إن ألبومه
سيلحن كلماته وينتجه
الجديد الذي
ّ
من ماله الخاص ،يحمل عنوان «من
ك ّل روض زهرة» ،وسيصدر بعد ستة
أشهر تقريباً.
فخري ال��ذي يبدو عليه التعب
واض��ح �ا ً نتيجة تقدّمه ف��ي السنّ ،
قال إن سبب عدم إحيائه الحفالت،
يعود إلى الظروف التي تمر بها بلده
الصحي الذي ال
سورية ،وإلى وضعه
ّ
يسمح له ـ إال نادرا ً ـ بالحضور كضيف
شرف تحت الطلب الجماهيري.
وق���ال ص��ب��اح ف��خ��ري إن محبة
الجماهير أكبر وأغلى ما يملكه في
ح��ي��ات��ه ،وي��س��ت��رج��ع ع�لاق��ات��ه مع
الفنانات ،خصوصا ً وردة الجزائرية
التي م ّثل معها في مسلسل «الوادي
الكبير» االستعراضي الذي أخرجه
قصته والسيناريو
إيلي سعادة وكتب ّ
والحوار ن��زار مؤيد العظم ،وشارك
فيه عد ٌد من الفنانين تقدّمتهم الراحلة
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أنهى المخرج نبيل شمس تصوير المشاهد األخيرة
من مسلسله الجديد لألطفال «زي��ت وزع��ت��ر» ،وه��و من
تأليف رنا ابراهيم ،وإنتاج قسم اإلنتاج في الهيئة العامة
السورية لإلذاعة والتلفزيون.
يقع المسلسل في أربع عشرة حلقة منفصلة ،وهو عمل
ه��ادف لألطفال يلقي الضوء على مشاكلهم في مراحل
الدراسة األولى ،وكيفية عالج هذه المشاكل وفق رؤيتهم.
ويُعتبَر من األعمال التوجيهية الهادفة لبناء جيل سليم
وسط األزم��ة التي تمر بها سورية .وهو من بطولة رنا
شميس وجمال العلي وروال أبيض ،وكل من األطفال عمرو
حبال ،وماسة العبسي ،وقوت القلوب شيخ علي.
وقال المخرج نبيل شمس« :نحن أمام مشاكل اجتماعية
تمس العائلة عموما ً واألط��ف��ال خصوصاً ،ال سيما في
ّ
المرحلة الدراسية األول��ى ،إذ ركزت في هذا العمل على
معاناة األهل مع أوالدهم وطريقة تفهمهم المشاكل التي
يتع ّرضون لها وأسلوب تعاطيهم معها».
وأض��اف شمس« :يقوم العمل على حلقات منفصلة
عن بعضها ،تتض ّمن ك ّل واحدة مشكلة يتع ّرض لها أحد
أطفال العائلة المك ّونة من األب واأل ّم وثالثة أطفال ،وكل
حكايا المسلسل قصص اجتماعية ال عالقة لها باألزمة
التي نم ّر بها .وأنا من موقعي كرئيس قسم اإلنتاج الدرامي
في التلفزيون السوري ،ض ّد إنتاج مسلسالت لألطفال
تتعلق باألزمة ،إذ يكفيهم ما يشاهدونه ويسمعونه اآلن
من خالل المسلسالت الدرامية التي تعرض على الشاشة
الصغيرة».
ومن القصص التي يناقشها المسلسل بحسب المخرج
شمس ،تأثير التلفزيون على البنات ،ال سيما برامج
الموضة واألزياء ،وتقليدهن لها .وقصة تدور حول وفاة
أحد األبوين ومدى تأثيرها على نفسية األطفال ،ومرافقة
األطفال رفاق السوء وغيرها.
ٍ
نمط األق��رب إل��ى قلبه إخ��راج المسلسالت
وع��ن أيّ
التلفزيونية الدرامية للكبار أم للصغار ،ي��رى مخرج
«يوميات أبو عنتر» أنّ الحافز األول أليّ مخرج ،إلخراج
النص،
درامي ،سواء كان للصغار أو للكبار ،هو
أيّ عمل
ّ
ّ
وهو الجاذب األ ّول للمخرج ،وهو الفيصل الذي يحكم مدى
تفاعل المخرج معه .متم ّنيا ً من الجمهور السوري متابعة
العمل.
على رغم اإلصابة التي تع ّرض لها ،أصر شمس على
مواصلة تصوير مشاهد مسلسله بدافع المسؤولية
واإلحساس بارتباطات اآلخرين ،ناسيا ً آالمه ومعاناته
بسبب وجود طاقم كبير مرتبط معه .مبيّنا ً أنّ التلفزيون

المتخصص في إخراج أعمال لألطفال.
السوري هو الوحيد
ّ
وهذا األمر ال نجده في شركات اإلنتاج الخاصة .كما أن
األعمال التي يقدّمها التلفزيون ذات مستوى جيد ،وهذا
يعود إلى مستوى النصوص المقدّمة ،وبدورها هي التي
تحدّد نجاح العمل أو فشله.
ويستغرب شمس من خوف شركات اإلنتاج الخاصة
على إنتاج أعمال درامية لألطفال ،عازيا ً ذلك إلى أنّ األعمال
الرمضاني ،وهذا
تخص األطفال ال تدخل في السباق
التي
ّ
ّ
ال يعود عليها بالفائدة المادية التي يحصلون عليها من
األعمال الدرامية األخرى.
وعن مواقع تصوير مسلسله ،أشار شمس إلى أنّ جميع
عربي،
أماكن التصوير كانت في دمشق القديمة ،في بيت
ّ
ألن ما يحتويه البيت الدمشقي القديم غير موجود في
صورت مشاهدها في
البيت الحديث ،ما عدا حلقة واحدة ُ
طرطوس.
ويشارك في فريق عمل المسلسل صالح تمساح كمدير
إن��ت��اج ،وف��ارس شحادة مدير تصوير ،ومحيي الدين
المصري كمص ّور ،ومحمود يحيى في المونتاج ،وميادة
خدام للديكور .إضافة إلى سليم شامية مخرجا ً منفذاً،
فتجسد
أما الطفلة ماسة العبسي من الصف السابع،
ّ
تحب عائلتها
شخصية الطفلة «تاال» الطالبة المتف ّوقة التي
ّ
وأصدقاءها كثيراً ،وتتع ّرض في حياتها لبعض المشاكل،
وتخبر أسرتها عنها ،معبّر ًة عن سعادتها بهذه التجربة
الجميلة في التمثيل ،متم ّني ًة أن تتك ّرر دائماً.
فيجسد شخصية «كرم» الذي
أما الطفل عمرو حبال،
ّ
يعيش ضمن أس��رة مثقفة متوسطة ال��ح��ال ،ويواجه
المشاكل م��ع أص��دق��ائ��ه ف��ي ال��م��درس��ة ال��ذي��ن يسلكون
طريقا ً غير طريقه ،وهم فاشلون في دراستهم وحياتهم
االجتماعية ،ويحاولون جذبه معهم لكنه يرفض سلوكهم
ويرفضهم من حياته.
تجسد الطفلة قوت القلوب شخصية «م��رح»،
بينما
ّ
الطالبة النشيطة والمتفوقة في دراستها.
يشار إل��ى أنّ المخرج نبيل شمس من مواليد عام
 ،1955درس في المعهد العالي للسينما في القاهرة.
وفي عام  1980حاز على بكالوريوس إخراج سينمائي
في القاهرة .وعمل في عدد من المحطات التلفزيونية
العربية كمخرج تلفزيوني ،ث � ّم كمخرج ف��ي الهيئة
العامة لإلذاعة والتلفزيون في دمشق منذ عام .1996
نال فيلمه التلفزيوني «الوصية» الجائزة الذهبية في
مهرجان القاهرة التلفزيوني .وفي رصيده عدد من األفالم
السينمائية والمسلسالت الدرامية منها« :ام��رأة في
الهاوية»« ،يوميات أبو عنتر»« ،ليلة عيد»« ،الوصية»،
«أيام الصمت» ،و«تنورة للعصفورة».

قر�أنا لكم
قمح بلون الدم
هنا
قمح بلون الدم
ٌ
وبحر ج ّفت زرقت ُه
وبندقية صدئة ِبيَد جنديّ
يقول لألموات:
بين جثثكم ،أضعت اسمي.
هنا
أرواحٌ عاري ٌة
تبحث عن بداية توقظ بها النهاية
لعلّها تأتي
وسيار ٌة ال لون لها تقلّنا إلى الموت
من دون مقابل
وروحٌ تشت ُم سائق السيارة ،تقول
لهُ:
لقد نسيتُ لحظة االنفجار
أن أجمع ما تب ّقى من لحمي.
هنا
عجو ٌز تبكي في موتها

أل ّنها لم تكمل حكاية ليلى والذئب
لحفيدها
وليلى تقول للذئب:
خذني بين يديك ،من أسلحتهم.
خذني بين ف ّكيك من قذائفهم.
وأ ٌم تموء ّ
كقطة
ُتط ّرز ثوب العرس لفتا ٍة
لن تكون زوج ًة البنها الغائب
تقول للموت:
ت ّبا ً لقذراتك ...لقد سرقت حلمي
هنا
شاب بعمر الورد
ٌ
ولك ّنه ،ذبل مبكرا ً
يهمس للمجهول:
لو أنني لستُ مثلهم
ال اسم لي على بطاقتي الشخصية
لو أنني لستُ مثلهم
أموت بهدوء ،كسمك ٍة وسط البحر

ال تتخبط على تربة الشاطئ
لو أنني لستُ مثلهم
يتي ٌم كالحجارة،
كي ال تبكي حين أموت ...أ ّمي
هنا
شاع ٌر يمدح الموت
ال رسائل من حبيب ٍة تأتي
والحبر على رصيف الطريق د ٌم
والموت يحاصره ...ويحاصرني
لقد تا َه ع ّني
أجلني بينما أنهي مدحه
لقد ّ
إلي من حبري دمي
بينما يعود ّ
هنا
ال أحد هنا
ل��ق��د ض �لّ��ت ال��ح��ي��اة طريقها إل��ى
وطني!

مصطفى ديب

