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«ثقافة التنوير»� ...شعار ًا
لدورة اتحاد الك ّتاب العرب التا�سعة

الرم�ضاني
يلم �شمل البيت الدرامي ال�سوري ...ويحفظ هويته خارج المو�سم
«�أهل الغرام ّ »3
ّ

با�سم ياخور :الدراما تبت�سم لعودة كاري�س ّ
ب�شار
ا�ستثنائي
ن�ص ممدوح حمادة
عابد فهدّ :
ّ

باسم ياخور وجيني إسبر

أيمن رضا وعابد فهد

دمشق ـ آمنة ملحم
لن تبدأ شارة مسلسل «أهل الغرام  »3بعبارة« :للمخرج ،»...تلك العبارة
�ي يق ّرر مخرجه امتالكه عبر
التي لطالما أثارت حنق المشاركين بعمل درام� ّ
تذييل الشارة بها ،معت ّزا ً بنفسه ،متناسيا ً أن الدراما السورية كان وما زال من
أه ّم مق ّومات نجاحها وانتشارها ،اتقانها فنّ الصنعة الجماعية .فال نجاح لفرد
درامي ،إنما التف ّوق دائما ً من نصيب الفريق الكامل ،من دون أن تسجل
في عمل
ّ
بطولة مطلقة لالعب دون آخر.
استطاع مسلسل «أهل الغرام» الخروج من تلك الدوامة ،عبر ل ّم شمل عدد من
ألمع أسماء المخرجين السوريين ِبشارة واحدة ،وهم :حاتم علي ،الليث حجو،
والمث ّنى صبح .هذه الظاهرة التي لطالما طمح إليها ص ّناع الدراما السورية
سابقاً ،إال أ ّنها لم تتح ّقق ،ليكون الغرام مفتاح الوصول إليها ،وخيبة العشق
حب واقعية ،الحضن الجامع لها.
لست قصص ّ
وليس تعدّد المخرجين اإلنجاز األوحد لـ«أهل الغرام» ،إنما خروجه من دائرة
الدراما المشتركة التي فرضها ص ّناع الدراما السورية على أنفسهم منذ بداية
األحداث الدامية في سورية ،بمجرد تصوير عمل خارج حدود البالد .األمر الذي
استبعده «أهل الغرام» ،معتمدا ً على أكبر عدد من النجوم والفنانين السوريين
أبطاال ً لخماسياته ،محافظا ً بذلك على هوية العمل السورية .هذا العمل الذي
ُحفر بجز َئيه الساب َقين  2006و 2008في ذاك��رة الجمهور ،مش ّكالً حينذاك
الحب نهاي ًة لحكاياته ،بعيدا ً عن نهاية سندريال
ظاهرة لعمل جديد يحمل خيبة
ّ
واألمير التي اعتداها االطفال منذ نعومة أظافرهم .وبقيت الدراما الغرامية تسير
على خطاها إلى زمن بعيد ،ذلك رغم أن حكايات الغرام والحب وحدها قد تبيح
التشاركية من دون مب ّررات درامية تح ّتم على صناع العمل تقديمها.
كما نجح العمل ،ال��ذي من المخطط عرضه خ��ارج إط��ار موسم رمضان
المعتاد ،في اقتناص «حدوتات» لك ّتاب سوريين لطالما كان النجاح حليفا ً
ألعمالهم ،ومنهم نجيب نصير ،إياد أبو الشامات وريم حنا .وحمل العمل مفاجأة
سيتلقاها الجمهور مع العرض ،بمهر اسم كاتب الكوميديا ممدوح حمادة الذي
ال مكان سوى لالبتسامة أمام َن َفسه الساخر من الواقع ،بجدّية تالمس الروح،
نصها ،ما
على إحدى خماسياته والتي أكد بطلها الفنان عابد فهد استثنائية ّ
يدفع الممثل إلى بذل جهود جبارة واالستمتاع باألداء في تح ّد يحبّذه ك ّل فنان.

وبذلك ،اصطاد العمل عنصر جذب يزيد من ألقه لمعاناً.
إذاً ،نحن على موعد مع عمل يحتضن ستة مسلسالت قصيرة يجمعها
الغرام ،استطاع ص ّناعها إعادة ترميم البيت الدرامي السوري ول ّم شمل نجوم
لم يجتمعوا معا ً في عمل واحد منذ سنوات األزمة السورية .ما ح ّفز األبطال على
المزيد من المنافسة ،وزاد من سعادتهم بالمشاركة في العمل.
ويشير الممثل المتألق باسم ياخور إلى أن الدراما السورية تبتسم لعودة
الفنانة كاريس بشار إليها في « شكرا ً على النسيان» ،بعدما انقطعت لفترة

كاريس ّ
بشار

طويلة عن االعمال السورية نتيجة الظروف التي م ّرت بها البالد .كما ش ّكل
«أهل الغرام» عودة للفنانة كندة علوش التي غابت عن دراما بلدها منذ بداية
األحداث السورية لتقف بطلة في إحدى خماسياته أمام الفنان جمال سليمان.
مشدّدة على سعادتها بالعمل مع المخرج حاتم علي والكاتب والممثل إياد أبو
الشامات ،وأسرة «أهل الغرام» قاطبة ومنتجيه.
وقد يحمل العمل في خماسياته مواضيع مك ّررة ،إال أن ص ّناعه يعدون
باالختالف عبر المعالجة الدرامية .وبينما تجتمع الخماسيات حول الغرام
والرومنسية ،تتط ّرق إحداها ـ «طبيب ج��راح» مع المخرج حاتم علي ـ إلى
األزمة .إذ يلفت علي إلى أن أحداثها تجري في الزمن الحالي ،من ّوها ً بوجود
تفاصيل حياتية تتعلق باألزمة بشكل غير مباشر ،من أجل الحفاظ على شرط
الواقعية ،وبها أسدل علي الستارة على العمل ،فكانت آخر خماسياته تصويرا ً
مع النجوم جمال سليمان وكندة علوش باالشتراك مع الفنانين دارينا الجندي
ورنا األبيض وشادي مقرش وآخرين.
يض ّم العمل الذي تنتجه «سامه» و« »O3و«إيبال» ـ إلى جانب «طبيب ج ّراح»
ـ خمس خماسيات هي« :بعدك حبيبي» :من تأليف نجيب نصير ،وإخراج المثنى
صبح ،وبطولة بسام كوسا ،مرح جبر ،محمد خير الج ّراح ،نجاح سفكوني ،لينا
حوارنة ،اسماعيل مدّاح ،محمود نصر ،نجالء الخمري ،وغيرهم.
«مطر أيلول» :من تأليف إياد أبو الشامات ،وإخ��راج حاتم علي ،وبطولة
مكسيم خليل ،ندين تحسين بك ،دانا مارديني ،عبد الهادي الصبّاغ ،ضحى
الدبس ،خالد القيش وغيرهم.
حجو،
«شكرا ً على النسيان» :من تأليف إياد أبو الشامات ،وإخراج الليث ّ
وبطولة باسم ياخور ،كاريس ّ
بشار ،جيني إسبر ،محمد حداقي ،عالء الزعبي،
ربى الحلبي ،حسن عويتي ،جرجس جبارة وغيرهم.
«امرأة كالقمر» :من تأليف ريم ح ّنا ،وإخراج المثنى صبح ،وبطولة سالفة
معمار ،قيس الشيخ نجيب ،ديما الجندي ،فادي صبيح ،رافي وهبي ،مرام علي،
وغيرهم.
حجو ،وبطولة
«يا جارة الوادي» :من تأليف ممدوح حمادة ،وإخراج الليث ّ
عابد فهد ،أمل بوشوشة ،أيمن رضا ،عبد المنعم العمايري ،حسين عباس،
روزينا الذقاني ،غادة ّ
بشور ،وغيرهم.

قدّ مت عر�ض ًا مم ّيزاً على خ�شبة المركز الثقافي الرو�سي في انطالقة ر�سمية

عر وبوحٌ ومو�سيقى وفل�سطين ومقاومة
«فرقة حكي»�ِ ...ش ٌ
لمى ن ّوام
حرص متذ ّوقو الشعر والموسيقى على حضور عرض
موسيقي ش��ع��ريّ  ،أحيته «فرقة حكي» في انطالقتها
ّ
الرسمية األولى ،وذلك تحت عنوان «بتخايلك».
الفعالية قدّمها أربعة فرسان من لبنان وفلسطين
وسورية مؤخرا ً على خشبة مسرح المركز الثقافي الروسي
ـ فردان ،برعاية الحركة الثقافية في لبنان وملتقى أصل
الحكي.
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الموسيقي المندمج مع
ومختلف ،قائم على االرت��ج��ال
ّ
نصوص شعرية للشاعر والممثل ورئيس «ملتقى أصل
الحكي» سليم عالء الدين ،بمشاركة ثالثة موسيقيين هم:
عازف الكالرينيت طارق بشاشة ،ضابط اإليقاع عبد الله
جطل ،وعازف العود أشرف الشولي .إذ يعمل األربعة على
التجانس واالنسجام اإلبداعي بين الكلمة والنغمة.
بدأ الحفل بتقديم من الكاتبة دنيز مقلّد التي استهلّت
حديثها قائلة:
بتخايلك حال وكمشة صال
بتخايلك سما انشقت براديها تا تطلع العتمة من قمر
نيسان
تتنقوز على الفرسان تض ّوي لياليها
بتخايلك قصيدة أنت كتبتيها
قوليها ...غ ّنيها
بتخايلك غيمة بتن ّقط عسل
ش ّقي برادي الليل واحكيلي
أنا بدّي كون هاك المجنون أخوت حكي
بتخايلك ك ّل الدني وأكتر
بتخايلك أرض القدس وعم إحميا
إنت االنتفاضة يلّي عم عيش فيا
بتخايلك فلسطين
إنت الشهادة
بتخايلك أ ّمي وعم تغمريني
بتخايلك كلمة وعم تكتبيني
بتخايلك لون بلّش ينرسم من هون لوحات
شرحات كون
متل لبنان
الرب واإلنسان
بتخايلك أرز ّ
تعي رح يخلص العمر
ما العمر مش حرزان.
ث � ّم اعتلى ال��ف��رس��ان األرب��ع��ة المسرح وس��ط تناغم
تمثيلي
وانسجام بين الكلمة والنغمة ،ما وشى بمشهد
ّ

مفكرة

موسيقي متجانس جديد من نوعه ،أدهش الجمهور.
شعريّ
ّ
فقدّموا عرضا ً موسيقيا ً شعريا ً و«شويّة حكي نابع من قلب
الحكوجي» عن الصراع العربي ـ الصهيوني ،وعن حبّه
الحب والمرأة ،وسكتشات ساخرة عن
لفلسطين ،وعن
ّ
الوضع العام في العالم العربي.
«ال��ح��ك��وج��ي» سليم ع�لاء ال��دي��ن ،ل��م يكتف بكتابة
الشعر ،لكنه أعطى هذا الشعر من وقته وصوته وروحه
حتى أصبحت كلماته مزيجا ً فنيا ً يحمل نفسا ً ثوريا ً راقيا ً
وعنيداً .وألن الغناء المسرحي والشعر يك ّمالن بعضهما،
كانت لثالثة عازفين مع سليم بصمات فنية في جوالت عدّة
في مناطق لبنانية ،من حاصبيا إلى عكار ،فيما االنطالقة
الرسمية كانت من قلب بيروت في المركز الثقافي الروسي
برعاية الحركة الثقافية في لبنان وملتقى أصل الحكي.
ومن القصائد التي قدّمها عالء الدين في الحفل:
شيخ السما حرمون
أخوت متل كانون
عابط مرا ...حلوة المرا
سمرا
أبوها من الجليل تراب
وأمها الزيتون

شيخ السما المجنون
شرق القوافي باس
قللي« :النوايا بتنلبس عالراس
ال تظلم شموخي»
قلب الجبل حساس
عم قول البس ثلجك ودافي
وخجالن يا ملعون
تاري صرت عشقان يا حرمون!
«البناء» التقت عالء الدين وأعضاء الفرقة في كواليس
الحفل ،وأجرت الحوارات التالية.
يقول عالء الدين :إن ملتقى أصل الحكي هو أحد فروع
الحركة الثقافية في لبنان ،ق ّررنا تكوين «فرقة حكي»،
وهي مشروع يعمل على األرض في اإلطار الشعري األدبي
والموسيقي .أعضاء «فرقة حكي» هم أعضاء أيضا ً في
ملتقى أصل الحكي .وكانت لنا جوالت عدّة في حاصبيا
وعكار ومرجعيون وعرمون .وانض ّم إلينا مؤخرا ً ضابط
االيقاع عبد الله جطل من سوريةُ ،
وش ّكلت الفرقة بشكل
عفويّ ذات أمسية كنا متواجدين فيها بشكل ارتجالي.
وظل االرتجال متزامنا ً معنا في كل العروض ضمن االطار
الموسيقي مع القصائد الشخصية التي أقدّمها .نحن

التشكيلي بعنوان «أرواح متالشية»
{ تفتتح الفنانة التشكيلية باسمة عطوي ،معرضها
ّ
بالتعاون مع جمعية «حواس» الثقافية ،وذلك في تمام السادسة من مساء غ ٍد الجمعة ،في
«النادي الثقافي العربي» ـ الحمرا ـ شارع عبد العزيز ـ بناية «يارد» الطابق الثاني.
تحيي األوركسترا الفلهارمونية اللبنانية ،أمسية موسيقية عنوانها «فيينا في بيروت»،
{ ْ
بدعوة من سفيرة النمسا أورسوال فاهنغر ورئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى بالتكليف
وليد مسلّم ،وذلك في كنيسة القدّيس يوسف لآلباء اليسوعيين ـ األشرفية ،الساعة الثامنة
والنصف من مساء غ ٍد الجمعة.
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نحاول أن نجمع في مشروعنا ما بين الصوفية والحياتية.
وع��ن ه��دف «فرقة حكي» أك��د ع�لاء الدين «أنّ الفرقة
مشروع نحاول أن نحارب من خالله في بالدنا كل الجهل
والبشاعة والحروب التي نراها من حولنا .فنحن نحارب
والحب والرقي ،وهذا ما باستطاعتنا أن نفعله
بالجمال
ّ
كمجموعة صغيرة من خالل الحكي والشعر والموسيقى».
بدوره ،قال عازف الكالرينيت اللبناني طارق بشاشة:
«فرقة حكي» مغامرة أو رحلة خضنا غمارها لنكتشفها
ونكتشف االنسجام بيننا وبين اآللة والعازفين اآلخربن
في الفرقة .هي عملية تواصل بين المشاركين ،من خاللها
ق ّررنا أنا نقيم هيكلية للفرقة .التفاهم والصداقة بين أعضاء
الفرقة األرب��ع��ة ،والتناغم بين الشعر واالي��ق��اع والعود
والكالرينيت ،كل ذلك دفعنا أكثر لخوض هذه المغامرة.
وكل شخص م ّنا يضع تجربته الشخصية والموسيقية
والحسية بين الكلمة والنغمة ،ليكتمل المشهد.
ّ
وأش��ار ع��ازف اإليقاع عبد الله جطل إلى أنّ العرض
عبارة عن موسيقى مرتجلة مع شعر وأداء منسجمين،
و«فرقة حكي» هي انطالقة لفكرة جديدة تعتمد الدمج بين
الموسيقى والشعر« .وهي فكرة سبق أن ن ّفذتها فرق قبلنا،
ينصب على العفوية واالرتجال
ولكن تركيزنا كفرقة حكي
ّ
المباشر واإلصغاء بين الفنانين األربعة ،وهذا األمر يشكل
لنا تحدّيا ً ألنفسنا ،العتمادنا على مهاراتنا الفردية من دون
تدريب مسبق».
كما قال عازف العود الفلسطيني المولود في لبنان أشرف
الشولي :العرض قائم على االرتجال بيننا كموسيقيين
وبين الشاعر سليم عالء الدين .نحن كفرقة تجمعنا صداقة
قديمة ،وقد سبق لنا وقدّمنا عدة عروض في عدة مناطق
لبنانية ،لكن حفلنا هذا هو االنطالقة الرسمية لفرقتنا.
ومن الجمهور ،كان المستشار في سفارة دولة فلسطين
وجهه اليوم
في لبنان خالد العبادي ،ال��ذي ق��ال« :م��ا ّ
الشباب األربعة من رسائل من سورية و فلسطين ولبنان،
يم ّثل هذا المزيج العربي الذي ما زال يؤمن أن القدس قبلة
للمناضلين وأن القضية الفلسطينية ما زالت مطلبا ً أساسياً.
ومن الناحية الفنية ،قدّم لنا هؤالء الفنانين المبدعين نوعا ً
جديدا ً من الفنّ له عالقة خارج اللحن والكلمة ،وهو مزج
بين الكلمة واللحن ،وهو كان خارج إطار اللحن وخارج
إطار الكلمة .لذا ،سمعنا لحنا ً ال عالقة له بالكلمة ،لكن الكلمة
فوجهوا رسالة باعتقادي من
لها عالقة بالجمهور الحاضرّ .
الناحية الفنية الثقافية ،هي بمثابة مجهود جبار يشكرون
عليه ،خصوصا ً في هذا الظالم العربي الدامس ،فقد قاموا
بإضاءة شمعة تستحق النظر إليها وتستحق التطوير من
المعنيين باألمر».

{ تنطلق يوم األحد المقبل فعاليات مهرجان «مسرح الطفل» الذي تقيمه مديرية المسارح
والموسيقى السورية ،على مسارح دمشق وعدد من المحافظات.
يومي على خشبة مسارح« :الحمراء»
ويتضمن المهرجان عروضا ً مسرحية من ّوعة بشكل
ّ
و«القباني» و«العرائس» ،وصاالت المراكز الثقافية في العدوي وكفرسوسة والم ّزة والميدان
في دمشق ،إضافة إلى عروض مسرحية في كل من حلب والسويداء وحماة والالذقية وطرطوس
وحمص والحسكة.

أكد اتحاد الك ّتاب العرب أن الثقافة والعقل السوريين يواجهان عبر خمس
سنوات أكثر من قوة لتدمير إرثهم الحضاري وذاكرتهم الجمعية ووعيهم
االستثنائي وقبل ذلك وبعده مصادرة قرارهم الوطني.
وأوضح االتحاد في بيان ُنشر خالل اللقاء الخاص الذي أقامه أمس إلطالق
شعار الدورة التاسعة لالتحاد من عام  2015إلى  2020تحت عنوان «ثقافة
التنوير» أن سورية والسوريين بعد خمس سنوات مضت من تاريخها الحديث
يواجهون وعيا ً زائفا ً ومزيفا ً دخيالً على المجتمع السوري الذي لم يعرف يوما ً
اال قيم التعدد والتنوع والتعاضد بين مك ّوناته كافة ،وغير ثقافة الضوء التي
اتسم بها هذا المجتمع منذ نشأته الموغلة في أعماق التاريخ الحضاري لسورية
والتي مثلت عالمة فارقة ومميزة في مسيرة اإلنسانية جمعاء.
وأش��ار البيان إل��ى ض��رورة مواجهة القوى التي ترمي إل��ى تدمير اإلرث
الحضاري والذاكرة الجمعية والوعي االستثنائي للثقافة والعقل السوريين
مؤكدا ً ضرورة مواجهة تلك القوى الستعادة ذلك الوعي إلى ما كان عليه طوال
تاريخ سورية والسوريين .وال شك في أن الحامل األول لتلك الضرورة يتمثل في
الثقافة بمختلف أشكالها وتجلياتها ،وال شك أيضا ً في أن الك ّتاب والمثقفين هم
حاملو ذلك الحامل ورافعته.
وأوضح البيان أن اتحاد الك ّتاب اختار أن يكون شعار الدورة التاسعة له هو
«ثقافة التنوير» التي نستطيع من خاللها ترجمة تلك الضرورة إلى مادة نابضة
بالحياة والتي تستوجب اداء استثنائيا في هذا الظرف االستثنائي من تاريخ
سورية لنكون شركاء حقيقيين في الدفاع عنها.
ولفت البيان إلى أنه للمرة األولى في تاريخ االتحاد منذ نشأته قبل نحو 46
يخص دورة من دوراته ،مشدّدا ً على سعي
سنة يبادر االتحاد إلى رفع شعار
ّ
االتحاد إلى جعل هذا الشعار دلي َل عمل في مجمل ما يعني شؤون االتحاد من
إصدارات وأنشطة وفعاليات وأن تكون هذه الشؤون كافة معنية به وناطقة
ِباسمه ومترجمة له.
وج��اء في البيان :إن مشروع ال��دورة التاسعة لالتحاد يهدف إلى تعزيز
الهوية السورية بمك ّوناتها المختلفة واالعالء من شأن ثقافة الحوار واالنحياز
إلى القرار الوطني المستقل واالرادة الوطنية المنبثقة من داخل الوطن ،وإشاعة
ثقافة التنوير بين مختلف مك ّونات المجتمع السوري ومختلف االجيال فيه،
والمشاركة في إعادة إعمار سورية ،ال سيما إعادة إعمار الوعي.
كما تتضمن أهداف الدورة التاسعة التحاد الك ّتاب مواجهة الفكر الظالمي
والتكفيري بمختلف أشكاله وتجلياته وبناء ثقافة وطنية تنويرية ،وتمكين
الك ّتاب والمثقفين السوريين من المشاركة الفاعلة في بناء ثقافة وطنية تنويرية
وتمكين المبدعين الشباب من التعبير من مؤرقاتهم ومشكالتهم من خالل نتاجهم
االدبي وفي مختلف األجناس األدبية ،ليكون لهم دورهم في بناء ثقافة وطنية
تنويرية وتجسير عالقات التفاعل والتشاركية مع الجهات المعنية بالثقافة
والفكر واالبداع.
وطرح البيان مجموعة من المشروعات التي يعتزم اقامتها ،وهي اختيار عدد
من مؤلفات المن ّورين العرب إلعادة طباعتها ودعوة الباحثين السوريين والعرب
إلى التأليف في قضايا التنوير ،وإقامة ملتقى نصف سنويّ يعنى بثقافة التنوير،
وتخصيص ملفات في دوريات االتحاد حول ثقافة التنوير ،وتخصيص جائزة
سنوية ألفضل كتاب لمؤ ّلف سوري في هذا المجال ،ومنح الجائزتين التقديرية
والتشجيعية ألعضاء االتحاد في جمعية البحوث والدراسات واالع�لان عن
مسابقات في مختلف االجناس االدبية في مجال التنوير وقضاياه.
وقال رئيس اتحاد الك ّتاب العرب الدكتور نضال الصالح خالل مؤتمر صحافي
عقدة أمس في مبنى االتحاد :أمامنا خمس سنوات قادمة نجتهد ونسعى إلى
ترجمة المشروع التنويري وتحويله إلى مادة نابضة بالحياة .وسنسخر لذلك
كل الوسائل المتاحة في االتحاد من إصدارات وندوات وجوائز إليصال صوت
المشروع إلى البلدان العربية.
وأشار الصالح إلى ان كل ما يمتّ ِبصلة إلى التنوير وقضاياه سيكون محور
عمل في هذا المشروع ،إضافة إلى المناهج التربوية والجامعات الحكومية
والخاصة .الفتا ً إلى ضرورة السعي حتى وإن لم يستطع هذا المشروع تحقيق
كل أهدافه.
وعن سؤاله حول تراجع الكتاب الورقي أمام مثيله االلكتروني تحدث الصالح
عن عزم المشروع التنويري االهتمام بالكتاب الورقي ومحاولة إعطائه القيمة
الثقافية وتعميق تواصله مع المجتمع وتفعيل الموقع االلكتروني في اتحاد
الك ّتاب ،إضافة إلى العمل على االهتمام بمضمون الكتاب اإللكتروني.
وأش��ار رئيس اتحاد الك ّتاب إلى أهمية تكريم المبدعين األحياء وتلبية
طموحاتهم في الطباعة والنشر ،والعمل معهم جميعا ً في محاربة الفكر
التكفيري ،والمساواة بين الفكر الوطني والقومي في معنى واحد ،وعدم التفريق
بينهما .مؤكدا ً ض��رورة النهوض بالحداثة الواعية من دون التعارض مع
اصالتنا الحقيقية ،ليكون مشروعنا التنويري مشروعا ً حقيقيا ً في خدمة الوطن
واإلنسان.
وقال عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الك ّتاب العرب الدكتور حسن حميد،
إن اتحاد الك ّتاب العرب يهدف من هذا المؤتمر إلى إظهار كيفية التعامل الثقافي
والتنويري خالل السنوات القادمة ،نظرا ً إلى أهمية الثقافة والكتاب في تقدّم
األمم .مستعرضا ً مهام اتحاد الكتاب وأهدافه وصحفه وإداراته وفروعه والمهام
الموكلة لكل مفصل من مفاصله.
أما رئيس تحرير جريدة «األسبوع األدبي» الناطقة ِباسم االتحاد محمد حديفي
فقال إن البيان الذي أعدّه اتحاد الك ّتاب من أجل مشروعه التنويري يسعى إلى
عدم تقوقع سورية ،وإلى تقوية موقعها وتعزيزه في العالم العربي والعالم.
وسيعمل اتحاد الكتاب على تطوير مشروع ثقافة التنوير وفق االستحقاقات
الفكرية والثقافية في السنوات الخمس القادمة ،والتفصيل في كل جزئية يض ّمها
المشروع من خالل المجالس المختصة في االتحاد وهيئات الفروع ومقترحات
أعضاء االتحاد.

المر�صد
«مثل القمر»...
نك�سة في الدراما اللبنانية
} هنادي عيسى
شك في أنّ الدراما اللبنانية تحتاج إلى وجوه جديدة .ومن ّ
ال ّ
حق
المنتجين البحث عن هذه الوجوه في االتجاهات والمجاالت كافة،
وذلك بهدف إثراء األعمال الدرامية التي يزمع ص ّناع الدراما اللبنانية
تقديمها في السنوات المقبلة ،بعيدا ً عن األعمال العربية المشتركة التي
لها حساب آخر .لكنّ ما نتابعه على الشاشة في الوقت الراهن ،يعتبر
نكس ًة .وتحديدا ً مسلسل «متل القمر» الذي بدأ عرضه قبل أيام على
شاشة « »mtvللمنتج مروان حداد ،الذي ينادي بالصوت العالي منذ
أشهر أنّ األعمال اللبنانية ستغزو المحطات العربية قريباً.
إذا اتخذنا مسلسل «مثل القمر» نموذجاً ،فحتما ً ستكون النتيجة
كارثية .وقبل الخوض في تفاصيل هذا العمل ،ال ب ّد أن نطرح سؤاال ً
على المنتج مروان حداد :ترى ،ما هي الغاية من االستعانة بمغ ّنيات
ومذيعات ،وإسناد أدوار البطولة إليهن ،أو أدوارا ً ثانية وثالثة ،وهنّ
ال يملكن أيّ موهبة؟ في البداية كانت ريتا حرب ،وبعدها يمنى شري،
واليوم كاتيا كعدي ،وستيفاني صليبا التي تلعب دور البطولة في «مثل
القمر» ،إلى جانب النجم المد ّلل حاليا ً لدى حداد ...وسام غسان صليبا،
وعدد من الوجوه المخضرمة مثل جهاد األطرش ووفاء طربيه وعمر
والنص «ع ّربته» ليال حداد من
ميقاتي .أما اإلخراج فهو لنبيل لبّس،
ّ
اللهجة المكسيكية إلى اللبنانية بطريقة كرتونية.
وإذا أردنا أن نقيّم أداء ستيفاني صليبا ،فهو ضعيف ج ّدا ً وال يبيّن أيّ
بذرة موهبة تمثيلية لديها .صحيح أنها جميلة والمخرج حاول إبراز
مفاتنها في الحلقة األول��ى بارتدائها فستانا ً صيفيا ً قصيرا ً وتصطاد
السمك على شاطئ البحر ،إال أنها تلتقي البطل في مشهد آخر في المزرعة
الصيفي ،بينما هو يرتدي سترة جلدية تقيه البرد .هنا يبرز
بالفستان
ّ
أن المخرج أحب االستفادة من المظهر الخارجي للبطلة على حساب
بدائي ويشبه المسلسالت المصرية
المصداقية .كما أنّ تقطيع المشاهد
ّ
القديمة .إذ يُقطع المشهد في منتصفه لينتقل المخرج إلى مشهد آخر ثم
يعود ليتابع المشهد األول .والكارثة الكبرى في هذا العمل ،أنّ الزمن
الذي تجري فيه األح��داث غير محدّد .فوسام صليبا شكله الخارجي
مطابق للعصر الحالي ،بينما السيارات المستعملة من السبعينات،
وأيضا ً مالبس جهاد األطرش معاصرة بينما مالبس زوجته كاتيا كعدي
من الستينات.
تصب في خانة نحر الدراما اللبنانية،
«مثل القمر» خلطة غريبة عجيبة
ّ
تماما ً مثل مسلسل «ذات ليلة» للمنتج إيلي معلوف.

