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ثقافة وفنون

ّ
الت�شكيلي
والفن
«�سورية الجمال» ...عندما يت�ألق النحت
ّ

هكذا ي�صبح المث ّقف
جزء ًا من منظومة القهر والب�ؤ�س!
نصار إبراهيم
ّ

جاءت األعمال الفنية التشكيلية التي قدّمت
ف��ي معرض «س��وري��ة الجمال» ال��ذي أقامه
فريق «خوابي الثقافي» متنوعة مثل منابع
الجمال في سورية ،إذ قدّم المشاركون لوحات
زيتي عبّرت عن الجمال في حارات
تصوير
ّ
دمشق القديمة وفي وج��وه األشخاص مهما
علت مالمحهم مساحات الحزن واأللم بسبب
الظروف الراهنة.
جسدت المنحوتات التي ض ّمها المعرض
كما ّ
الذي افتتح في المركز الثقافي في أبو رمانة ـ
دمشق منذ يومين ،مواضيع متن ّوعة عبّرت من
خالل تن ّوع أساليبها ومدارسها عن مكنونات
الجمال بشكل رمزي أو مباشر ،بطرق ورؤى
عكست تجارب الفنانين المشاركين.
وذكر مدير مشروع «خوابي الثقافي» رامز
حسين أن ه��ذا المعرض ه��و النشاط األول
لفريق «خوابي» في مدينة دمشق ،وشارك فيه
 42فنانا ً وفنانة من خمس محافظات ،قدّموا
 11عمالً نحتيا ً ونحو خمسين لوحة تصوير

زيتي عكست ألوان الجمال في سورية ،إضافة
إلى عدد من المواضيع اإلنسانية األخرى.
وأض��اف حسين« :حرصنا على مشاركة
أكبر ع��دد م��ن الفنانين م��ن مختلف األعمار
والتجارب بهدف إظهار حالة التكامل بين
ّ
واالط�لاع على التجارب والطاقات
األجيال،
الفنية الشابة ودعمها ،إضافة إلى االستفادة
من خبرات الفنانين المعروفين».
وحول الغاية من مشروع «خوابي الثقافي»
أوضح مدير المشروع أنه يهدف إلى الر ّد على
الحرب اإلرهابية التي تتعرض لها سورية
وإظهار الوجه الحضاري والثقافي المتميز
الذي تملكه سورية .مبيّنا ً أن المشروع أ ُ ّسس
بداية ع��ام  2014في مدينة حمص ،وأطلق
مجلة إلكترونية شهرية ص��در منها حتى
اليوم  25عدداً ،إضافة إلى صفحة عبر مواقع
التواصل االجتماعي .كما شكل فريقا ً ثانيا ً في
مدينة الالذقية وآخ��ر في مدينة دمشق قيد
التأسيس.

وح���ول م��ش��ارك��ت��ه ف��ي ال��م��ع��رض أوض��ح
الفنان الدكتور سائد سلوم أنه شارك بلوحة
تصوير زيتي حاول من خاللها تجسيد الحالة
اإلنسانية والوجدانية عبر عدد من الوجوه
بأسلوب تعبيري سريالي ،قدّم فيها الوجوه
بطريقة غرائبية وفوضوية وحالة حسية
متألمة مع قيمة جمالية مضافة بطريقة فنية.
ورأى س��ل��وم أن ت��ن � ّوع ال��م��ش��ارك��ات في
المعرض انعكس إيجابا ً لتقديم ع��رض عن
س��وري��ة الجميلة بكل مستوياتها وغناها
الثقافي وال��ف��ك��ري .مشيرا ً إل��ى أن مشاركة
عدد من الفنانين الشباب في المعرض قدّمت
فرصة لدعمهم وتشجيعهم وتبادل الخبرات
لكونهم أصحاب مواهب لها مستقبل مشرق
في الحركة الفنية التشكيلية السورية.
وشاركت الفنانة حميدة السيد ،خ ّريجة
كلّية الفنون الجميلة ،بثالث لوحات رسمتها
بقلم الفحم بطريقة «االسكيتش رسم أ ّولي»،
وأش��ارت إل��ى أنّ ك� ّل لوحة حملت موضوعا ً

مختلفاً .فاألولى عبّرت عن حاالت االنتظار،
فجسدت حاالت التش ّوه لدى بعض
أما الثانية
ّ
كبار السنّ  ،أما اللوحة األخيرة فعبّرت فيها عن
الهجرة وما تحمله من معاناة حاولت عبرها
إظهار بعض صوَر الواقع مهما كانت مؤلمة.
واختارت الفنانة سوسن مغمومة ،خ ّريجة
كلّية الفنون الجميلة ،ح��ارة دمشقية قديمة
موضوعا ً للوحتها ،وعبّرت عن الجمال الكامن
في خطوط هذه الحارة وأبعادها ،إذ أوضحت
أنها تعمدّت إظهار ص��ورة الجمال الدمشقي
ال��ذي ي��زداد مع تقدّم الزمن .مشيرة إل��ى أن
المشاركات المتعدّدة في المعرض ساهمت
في إظهار المنافسة بين المشاركين من جهة،
وتن ّوع األعمال االستفادة من خبرات الفنانين
القدامى الذين ما زال��وا متابعين ويقدّمون
إبداعاتهم من جهة أخرى.
ي��ذك��ر أن م��ع��رض «س���وري���ة ال��ج��م��ال»
مستمر لمدة أسبوع في المركز الثقافي في أبو
رمانة.

فل�سطيني يقتحم «غيني�س» بلوحة من الخبز الياب�س
هاني خوري ...ف ّنان
ّ
هاني خوري ،فنان من قرية عيلبون قضاء الناصرة في فلسطين،
لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره ،لكنه دخل موسوعة
«غينيس» لألرقام القياسية وينتظر تحقيق رقم قياسي جديد.
تم ّكن الرسام الشاب هاني خوري من دخول الموسوعة بلوحة
فريدة مساحتها  174مترا ً مربعاً ،و ّثق فيها األديب الفلسطيني
الراحل طه محمد علي ،وهي مصنوعة من الخبز اليابس ،وترمز
نجزت بعد
إلى الفقر والجوع في أيامنا .واللوحة العمالقة أ ُ ِ
تجميع كمية كبيرة من خبز الفضالت بيوم واحد من مخلّفات
المطاعم والبيوت ،وتم تغيير لون بعضها بحرقها (تحميصها).
وهاني ،هو الهادي والمبادر لكنه ليس وحيداً ،فقد شاركه
مئات الشباب ،واختار رسم صورة األديب الفلسطيني الراحل طه
محمد علي ابن قرية صفورية المدمرة في قضاء الناصرة ،والذي
عُ رف بتواضعه وبساطته .ويوضح خوري أن اللوحة مستوحاة
من أوجاع الفقراء والجياع.
ومنذ أيام قليلة ،تل ّقى خوري إشعارا ً رسميا ً من موسوعة األرقام
القياسية العالمية أبلغته فيها اعتماد لوحته في الموسوعة.
ويبدي هاني فرحه بهذا العمل وباعتراف الموسوعة به ويقول
إنه سعيد بمساهمته بإثارة الوعي حول الفقر ومعاناة الجوع،
وحول قيم التعاون واإلنتاج الخالق الذي قام به ومجموعة كبيرة
من أترابه الشباب.
وخالل مشاركتهم في جمع الخبز المنتهية صالحيته بالتج ّول
بين البلدات الفلسطينية في الداخل ،قام هاني وحوالى  1500من
شركائه في أعمال تط ّوعية .وتك ّررت األعمال التط ّوعية كتنظيف
الشوارع ،والمقابر ،والمساجد ،والكنائس ،والمستشفيات ،ودور
األيتام وتلوين الجدران العامة في مبادرات فنية أخرى .وليس
هذا فحسب ،فهاني فنان طموح ،إذ يشارف هو ومئات الشباب
الفلسطينيين على جمع  48ألف عبوة بالستيكية لبناء شجرة
عمالقة في إطار مشروع تربوي توعوي يرمز إلى حيوية الحفاظ
على البيئة ،وحتى اآلن تم جمع نحو  37ألف عبوة.
كذلك ،أنجز خ��وري عمالً فنيا ً آخر قوامه رسم وجه الملكة
األردنية رانية على أوراق عادية تمتد على مساحة  167مترا ً
مربعا ً تم تدويرها ضمن مبادرة ترمز أيضا ً إلى الحاجة للبيئة
الخضراء وإل��ى الح ّد من قطع األشجار .وينتظر هاني خوري
جواب موسوعة األرقام القياسية العالمية آمالً أن يتم اعتمادها
رقما ً قياسيا ً جديداً ،لكنه يبدي سعادته بإنجاز هذا العمل بعدما
حقق مفعوله المراد من ناحية التوعية.
وتحاشى المشاركون في المبادرات االعتماد على أيّ جهة

العصامي من خالل بيع
لتمويل فعالياتهم ،ملتزمين بالعمل
ّ
قمصان كتبت عليها شعارات تربوية .ومن هذه الشعارات« :لك
ك ّل شيء في هذا العالم َف ُقم» ،أو «على هذه األرض ما يستحق
التحدّي» ،أو خريطة فلسطين تحمل بصمات أهلها .والالفت في
هذه المبادرات أنها تشمل شبابا فلسطينيين من الداخل والضفة
وقطاع غ ّزة تحدّوا اإلغالقات والجدران بالتواصل عبر شبكات
التواصل االجتماعي ،وقامت ك ّل مجموعة بالمشروع ذاته ك ّل في
موقعها .وتندرج هذه اللوحة ضمن مبادرة أوسع أطلقها هاني
خوري قبل نحو ثالث سنوات تحت عنوان «بصمة» للتأكيد على
الوجود الفلسطيني في البالد وعلى الهوية الوطنية الجامعة
للفلسطينيين في َ
طرفي «الخط األخضر» فوق الحدود والسدود.
ويوضح خوري إنه طاف البالد بطولها وعرضها ،لكن المحطة
التي تركت أثرها األعمق عليه ،كانت في قرية العراقيب التي
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هدمها العدو الصهيوني للم ّرة السابعة والتسعين .ويتابع:
«وصلنا إل��ى العراقيب في النقب ،وو ّق��ع خمسون من أهلها
ببصماتهم على خريطة الوطن داللة على تصميمهم على البقاء
في ديارهم وثباتهم على حقهم في أرضهم».
ويبدي هاني سعادته بأن المبادرات كشفت عن طاقات هائلة
ك ّما ً ونوعا ً لدى الشباب الفلسطينيين ،ال ُت َ
ستغ ّل في أحيان
كثيرة ،ولذا فهو عاتب على األحزاب المحلية التي ال تستغ ّل هذه
الطاقات وتوظيفها في عمل ثقافي سياسي وطني جامع .لكن
خوري متفائل ويبدي رضاه عن الفعاليات التي ما زالت باقية في
نفوس الشباب ووعيهم وفي عالقاتهم اليومية على َ
طرفي «الخط
األخضر» فوق كل الحدود والسدود .وبالنسبة إليه ،ال فرق بين
األرض الفلسطينية هنا أو هناك ،فهذه اح ُتلّت عام  1948وتلك
عام .1967

ال مث ّقف فوق الطبقات ،حتى وإن ق�دّم نفسه
على أنه كذلك ،أو توهّم أنه كذلك .هذه المحاولة
ليست جديدة ،فالسلطة السياسية الطبقية دائما ً
تلجأ وبذكاء إلى تمويه همينتها من خالل خطاب
�ي ي��ؤك��د على أن ما
�ي وث�ق��اف� ّ
�ي واج�ت�م��اع� ّ
س�ي��اس� ّ
تقوم به هو لخدمة المجتمع .إنجاز هذه المهمة
يستدعي بالضرورة خلق شريحة من المث ّقفين
واإلعالميين الذين سيتولّون المهمة.
ه��ذا بالضبط ما قصده غرامشي بقوله« :إن
ك ّل جماعة اجتماعية تظهر إلى حيّز الوجود في
عالم اإلنتاج االقتصادي ،حيث ت��ؤدّي وظيفتها
الجوهرية ،تخلق معها عضويا ً شريحة أو أكثر
 Strataمن المث ّقفين ،تمنحها التجانس والوعي
بوظيفتها ،ال ف��ي ال�م�ي��دان االق �ت �ص��ادي وح��ده،
بل في الميدانين االجتماعي والسياسي أيضاً.
ّ
فالمنظم الرأسمالي يخلق إلى جانبه الفني في
والمتخصص في االقتصاد السياسي،
الصناعة،
ّ
�ؤس �س��و ال�ث�ق��اف��ة ال �ج��دي��دة ،وم�ب��دع��و النظام
وم� ّ
القانوني الجديد ،إلخ».
ال ب��ل أنّ أه ��م أداة ل�ل�س�ي�ط��رة ال �ط �ب �ق �ي��ة ،أي
الدولة ،يجري تقديمها وتعريفها على أنها فوق
ال�ط�ب�ق��ات ،وأن �ه��ا ت�ق��ف ع�ل��ى م�س��اف��ة واح ��دة من
جميع المواطنين .لهذا ،يع ّرف الفكر البرجوازي
الدولة على أنها «مجموعة من األف��راد ،السكان،
المواطنين ،الشعب ،تستقر على مساحة معينة
م ��ا ،إق �ل �ي��م ،وت �ع �ي��ش ب�ح�س��ب ن �ظ��ام م�ع�ي��ن ما،
سياسي ،اجتماعي ،قانوني ،تتمتع فيه مجموعة
معينة بالسلطة واإلك��راه وح��ق استخدام القوة
على جميع األفراد».
بينما وظيفة ال��دول��ة ف��ي الحقيقة والجوهر،
هي بالضبط كما حدّدها فريديرك إنغلز في كتابه
الرائع «أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة»،
إذ يقول ّ
ملخصا ً نتائج تحليله التاريخي« :الدولة
ليست ب�ح��ال ق � ّوة مفروضة على المجتمع من
خ��ارج��ه .وال ��دول ��ة ل�ي�س��ت ك��ذل��ك واق���ع الفكرة
األخ�لاق �ي��ة ،ص ��ورة ال�ع�ق��ل وواق �ع��ه ك�م��ا يدّعي
هيغل .الدولة هي نتاج المجتمع عند درجة معيّنة
من تط ّوره؛ الدولة هي إفصاح عن واق��ع أن هذا
المجتمع قد وق��ع في تناقض مع ذات��ه ال يمكنه
ح�لّ��ه ،ع��ن واق��ع أن ه��ذا المجتمع ق��د انقسم إلى
م�ت�ض��ادات مستعصية ه��و ع��اج��ز ع��ن الخالص
م �ن �ه��ا ،وك���ي ال ت �ق��وم ه���ذه ال��م��ت��ض��ادات ،هذه
الطبقات ذات المصالح الطبقية المتنافرة ،بالتهام
بعضها والمجتمع في نضال عقيم ،لهذا ،اقتضى
األم��ر ق��وة تقف في الظاهر ف��وق المجتمع ،قوة
ّ
تلطف االص�ط��دام وتبقيه ضمن ح��دود النظام.
إن هذه القوة المنبثقة عن المجتمع والتي تضع
نفسها ،مع ذلك ،فوقه وتنفصل عنه أكثر فأكثر
هي الدولة».
ال��دول��ة إذن ه��ي أداة سيطرة بيد طبقة ضد
ال�ط�ب�ق��ات األخ� ��رى ،لكنها ت �ق �دّم ه��ذه السيطرة
بطريقة تبدو وكأنها تشمل الجميع .بينما في
الحقيقة هي لحماية مصالح الطبقات المسيطرة.
أردت من هذا التنويه الكثيف أن أقدّم لفكرتي
ُ
حول دور المثقف في التغيير االجتماعي وبناء
الوعي وب�ل��ورة الثقافة البديلة .فمن دون وعي
المثقف ل��دوره كحامل فكر وم�ش��روع ثقافيين
يستهدفان تغيير العالقات االجتماعية التي تولّد
القهر واالس�ت�لاب ،سيكون في الحقيقة ـ بوعي
أو من دون وعي ـ أدا ًة لتكريس الواقع من خالل
تجميله ،أو عبر الهروب من االستحقاقات المحدّدة
نحو ثقافة عامة ه��ي أق��رب إل��ى المثاليات التي
تبدو جميلة ،لكنها في الواقع تخفي التناقضات
الملموسة واليومية وتتجاوزها ،فتؤسس بذلك
وع�ي�ا ً م�ش� ّوه�ا ً يحيل تلك التناقضات إل��ى قوى
مجهولة ،فيدفع بذلك الوعي الشعبي بعيدا ً عن
رؤي��ة أسباب بؤسه المباشرة التي تتجلّى في
عالقات الهيمنة الطبقية القائمة على االستغالل
والنهب وامتصاص جهد الناس.
هكذا يصبح المثقف جزءا ً من منظومة التخدير
للوعي ال�ع��ام ،ش��يء يتقاطع مع مقولة ماركس
«ال��دي��ن أف�ي��ون الشعوب» كونه يخاطب مشاعر
ال �ن��اس ال��وج��دان �ي��ة وال��روح �ي��ة ِب��اس��م األخ�ل�اق
واإليمان لكنّه في اللحظة ذاتها يك ّرس القدرية
والرضوخ.
هيمنة اللغة العمياء على النخب السياسية
والثقافية واإلعالمية يعني حماية القوى الطفيلية
اقتصاديا ً وسياسياً ،فليس هناك أسهل من أن
يشتغل المث ّقف في الحقل العام بطريقة وعظية
ت �م��ام �اً ،إ ّن �م��ا م��ن دون ت�ح��دي��د ال �ع��وام��ل والبنى
تؤسس
وال�ق��وى السياسية واالجتماعية التي
ّ

العالقات االقتصادية والسياسية التي تقوم على
القهر واالستغالل.
إذن ،م��ا دام ��ت ال�ل�غ��ة ال �ع��ام��ة وال �ع �م �ي��اء ،لغة
ال�م�ج��ام�ل��ة وال��ع��واط��ف ال �س��اذج��ة ت�ه�ي�م��ن على
المث ّقف ،وما دام المث ّقف مشبعا ً بالجبن والنفاق،
والهروب من استحقاقات وعي الواقع ،وأسباب
التخلّف ودمار األوطان وضياعها .وما دام يغلق
عينيه ع��ن السياسات وال�م�م��ارس��ات التي تبدّد
الكرامة الوطنية والثروات ،وما دام يجامل أنظمة
البؤس والبنى السياسية التي أوصلت المجتمع
إل��ى م��ا وص��ل إل�ي��ه .وم��ا دام يصمت أم��ام طبقة
السماسرة والفاسدين ،ال بل يه ّز لها ذيله ككلب
وأي
جبان ،وما دام ال يحدّد بالضبط أين يقف ّ
خيار سياسي واجتماعي وفكري عليه أن يتخذ،
ف�ل�م��اذا إذن ي��ذرف ال��دم��وع على ال��واق��ع القاهر
والبائس؟ لماذا ال يتح ّمل نتائج صمته وتواطؤه
ب�ع�ي��دا ً ع��ن االح�ت�ج��اج��ات ال�ف��ارغ��ة .فالتغيير لن
يهبط من السماء ،ولن يأتي من دون نقد عميق
وجريء ،وتحريض متواصل على الفعل.
ي�ص�م��ت ال �م �ث � ّق��ف وه ��و ي ��رى أن �ظ �م��ة ح ّولت
األوطان إلى مزارع عائلية والمواطن إلى أكياس
علف لتسمين الطبقة السائدة ،ومع ذلك يواصل
الثرثرة عن التغيير والتجديد واألحالم الكبرى.
والغريب أكثر ،أن الغالبية الساحقة من النخب
السياسية والثقافية ذاتها تتحدّث وتنتقد بال كلل
الجهل والتخلّف والفساد والنفاق والبطالة والقمع
وغياب الح ّريات الحقيقية ،وكأنها ظواهره هبطت
من الفضاء الخارجي وليست نتاج بنى وسلطة
سياسية واقتصادية طبقية واضحة ومحدّدة.
إن��ه يحيل دائ �م �ا ً المشكلة إل��ى ال��وع��ي ،ف�ق��ط ما
ي�ح�ت��اج إل �ي��ه المجتمع ب�ع��ض ال �م �ح��اض��رات في
األخ�لاق والنزاهة والشفافية وأن يتعلم النظام
واحترام الوقت وغير ذلك من كلمات وشعارات
ونصائح وإرش��ادات عامة لهذا الشعب «األعمى
والجاهل» .بعدئذٍ ،ك ّل شيء سيكون بألف خير.
هكذا ببساطة ،هكذا يتح ّول المث ّقف إل��ى واعظ
ث��رث��ار ف��ي م��واج�ه��ة بنى سياسية واقتصادية
واجتماعية تعيد إن�ت��اج القهر واالس�ت�غ�لال ك ّل
لحظة ،بما في ذل��ك مثل ه��ذا الخطاب األخالقي
ال �م �ج � ّرد .وم ��ا دام خ �ط��اب ال �م �ث � ّق��ف ي� ��دور في
ه��ذه ال��دائ��رة العامة ويح ِّمل الجميع المسؤولية
م��ن دون تمييز ،ف�لا ت��رى الطبقات المسيطرة
ف��ي ذل��ك خ�ط��را ً عليها ،فهي مثلها مثل غيرها.
فمالكو الشركات والبنوك والسماسرة والسلطة
السياسية ال تتجاوز مسؤوليتهم ع ّما يجري
مسؤولية الع ّمال والفالحين.
ينحو ب�ع��ض المث ّقفين ب �ه��ذا االت �ج��اه بوعي
وب�ع�ض�ه��م م��ن دون وع ��ي ،وه ��ذا ال�م�ي��ل يخفي
التواطؤ مع السلطة المهيمنة ،كما يخفي الجبن
والنفاق الذي ال يجرؤ على المساس بتلك السلطة
وت �ل��ك ال �ب �ن��ى ،إن �م��ا ق��د يبتهج أش �ب��اه المث ّقفين
ويتباهون بعالقاتهم مع تلك السلطة ورموزها.
فمثالً ،لقد ضاعت فلسطين منذ سبعة عقود
وال� �ك� � ّل يبكيها وي��رث �ي �ه��ا ،وف ��ي ال�ل�ح�ظ��ة ذاتها
وبمنتهى السذاجة والهبل ،يستمر الرهان على
َمن أضاعها من أنظمة وقوى طبقية رهنت ذاتها
لقوى االستعمار من دون خجل.
يتشدّق المث ّقف عن العدالة االجتماعية وتلبية
ح��اج��ات ال�ن��اس ،لكنه ال ينبس ببنت شفة وهو
يرى السلطة السياسية تغرق المجتمع بالتبعية
االقتصادية والديون وتضع لقمة عيش الناس
وحياتهم تحت رحمة البنك ال��دول��ي وصندوق
النقد ال��دول��ي .يتحدّث بنوع م��ن رومنسية عن
االستقالل وال�ك��رام��ة الوطنية ،لكنّه ف��ي الوقت
نفسه يستمرئ ويصمت على التبعية والخضوع
لقوى الهيمنة والنهب االستعماري .هو هكذا،
يتل ّهى بتمجيد السلطة واألن�ظ�م��ة ،وف��ي الوقت
عينه ال يم ّل م��ن الحديث ع��ن الح ّرية والكرامة
والشرف.
خ�ل�اص��ة ال� �ق���ول ،إنّ ال �س �ب��ب األس�� ��اس في
المآسي التي تم ّر بها المجتمعات العربية ،يتمثل
بنتيجة طبيعية لخيارات سياسية واقتصادية
طبقية لقوى مهيمنة تدافع عن مصالحها الضيقة
وتحميها بك ّل ما تملك.
�وي ـ وفق
ه �ن��ا ،ي �ت �ب �دّى دور ال�م�ث� ّق��ف ال �ع �ض� ّ
غ��رام �ش��ي ـ ال���ذي ع�ل�ي��ه أن ي��داف��ع ع��ن مصالح
الغالبية ال�س��اح�ق��ة م��ن ال�ش�ع��ب وح�ق��وق�ه��ا ،في
�وح��ش الطبقات الناهبة جهد الناس
م��واج�ه��ة ت� ّ
وث��روات الوطن .المث ّقف الذي يرى نفسه جزءا ً
من قوى التغيير الجذري ،ال مج ّرد مث ّقف يعيش
في خياالته الواهمة عن تغيير سيأتي من عالم
الغيب.

المر�صد
«باب الحارة» ...بابان!
هنادي عيسى
أعلنت ش��رك��ة «ق�ب�ن��ض» ال�س��وري��ة منذ م��دة أنها
استحوذت قانونيا ً على حقوق إنتاج األجزاء الجديدة
م��ن مسلسل «ب��اب ال �ح��ارة» ،وه��و م��ا يعني انتفاء
حقوق المخرج بسام المال بإنجاز أجزاء جديدة من
العمل ،بعد تنازل الكاتب م��روان ق��اووق عن فكرة
العمل لمصلحة شركة «قبنض» ،م��ن دون أن ير ّد
المال على كل ذلك .فما هي التفاصيل؟
قالت مصادر قانونية م ّقربة من المال إنّ ك ّل ما
قيل عن امتالك شركة «قبنض» للعمل ،هو عار عن
الصحة ،وأن ق��اووق قد تنازل قبل م�دّة طويلة عن
المسلسل وأف �ك��اره وشخصياته واس�م��ه وأجزائه
السابقة وال�لاح�ق��ة والمكتوبة وال �ت��ي م��ن الممكن
أن تكتب ،مقابل مبلغ مالي ت��م االت�ف��اق عليه وهو
ما يعادل مليون ومئة ألف ليرة سورية ،وبالتالي
ألي شخص أو
ال يحقّ لقاووق التنازل عن العمل ّ
شركة أخرى.
أما الدعوى التي كسبها المنتج محمد قبنض ،فهي

نص مسلسل
دعوى شكلية تدعى «تثبيت بيع» حول ّ
كتبه مروان قاووق ويحمل عنوان «باب الحارة ،»8
وه��ي دع��وى بينه وبين الكاتب م��روان ق ��اووق ،ال
عالقة للمخرج بسام المال بها ،وال تؤثر على سير
إن �ت��اج المسلسل األص �ل��ي «ب ��اب ال �ح��ارة» وجزئيه
الجديدين الثامن والتاسع .بينما يملك ق��اووق حق
الفكرة في الشارة فقط ،وهذا االتفاق موثق بعقود
قانونية رسمية.
وتشير المعلومات إلى أنّ عباس النوري وأيمن
زي��دان ومصطفى الخاني وميالد يوسف ،رفضوا
التوقيع مع شركة «قبنض» لالنضمام إلى نسختها
ّ
وفضلوا المشاركة في
من مسلسل «باب الحارة»،
نسخة المال وشركته «ميلسون لإلنتاج».
وقد ُعلم أنّ شركة «قبنض» تعتزم إدخال تغييرات
كبيرة على العمل ،إذ ستنتقل األحداث بدرجة كبيرة
إل��ى ح ��ارة ج��دي��دة ت��دع��ى «ح� ��ارة ال �ع��وام �ي��د» حيث
س�ي�ت��واج��د ع��دد م��ن الممثلين ال �ج��دد بشخصيات
جديدة .وبالتالي ،فإن نجوم العمل األساسيين لن
يكونوا متواجدين في الجزء الجديد.

