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ثقافة وفنون

�أمبرتو �إيكو ...ط ّور ال�سيميائيات الأدبية وف ّكك �شيفرات الت�أويل
عبد اللطيف الوراري

7

الت�شكيلي نذير نبعة
دم�شق تودّع
ّ



ترجل أمبرتو إيكو عن عالمنا
في عقده التاسع،
ّ
مساء الجمعة الماضي 19 ،شباط  ،2016في منزله
في مدينة ميالنو اإليطالية ،بعد معاناته الطويلة
مع السرطان ،مخلّفا ً وراءه حياة حافلة ومضيئة من
العطاء العلمي واإلبداعي الذي سارت بذكره الركبان
في الغرب والشرق .وبرحيل هذا الروائي والمفكر ورائد
السيميائيات اإليطالي المرموق ،يكون العالم المعاصر
قد ودّع آخر الك ّتاب الموسوعيين الكبار ،وهو الذي كان
وجها ً بازغا ً من وجوه ثقافتنا المعاصرة األكثر تأثيرا ً
خالل السنوات الخمسين األخيرة ،وكاتبا ً ذا حظوة
في وسائل اإلعالم عبر العالم بأسره .وظلّت كتاباته
في قلب النقاش الثقافي واألدبي إلى يومنا هذا ،تثير
االهتمام المتعاظم لطرافة موضوعاتها وطرق تحليلها
بأسلوبه ال��خ��اص ال��ذي يمزج بين سعة المعرفة
وبراعة االستدالل وروح الدعابة والنكتة.

محمد سمير طحان

سيميائيات وتأويل

انصرف أمبرتو إيكو في بداية حياته العلمية إلى
دراسة فلسفة القرون الوسطى ،التي أثمرت أطروحته
حول «المسألة الجمالية عند توما األكويني» في جامعة
تورينو عام  ،1954تحت إشراف الفيلسوف المناهض
للفاشية لويجي باريسون .ومن هذه الجامعة بدأت
سلسلة محاضراته ،لتتوالى مع الوقت في أعرق
الجامعات في العالم ،في إيطاليا وفرنسا والبرازيل
واألرجنتين وال��والي��ات المتحدة .وكانت مثل هذه
الموضوعات المتعلقة بعلم الجمال ،والسيميائيات،
والعمل المفتوح ،والتأويل ،والعالقة بين الشفاهي
والكتابي والرقمي تقترن باسمه بوصفه مرجعا ً ال
غنى عنه ،وبقيت مناط حديثه في كتبه ومحاضراته
وحواراته الكثيرة.
وقد ارتبط إيكو بالصحافة منذ أن بدأ محررا ً ثقافيا ً
في التلفزيون واإلذاعة اإليطاليين ،وهو ما أتاح له أن
يتع ّرف عن قرب إلى كوكبة من األدب��اء والرسامين
والموسيقيين ،وأن يؤثر على مستقبله ككاتب روائي
بدأ محاولة كتابة الرواية منذ سنوات شبابه في عهد
موسوليني ،كما جاء في «اعترافات روائي شاب».
وكان إيكو قد رفض مبكرا ً مقولة األدب الملتزم ،منذ
أن انخرط في الطليعة الجديدة ،Neoavanguardia
وساهم في ص��دور مجالت ذات توجهات يسارية،
كما اشترك وبعض من مثقفي وفناني جيله الشباب
في تأسيس مجموعة أخ��ذت على عاتقها االهتمام
بالجماليات الجديدة ،من خالل آثار جيمس جويس
وإزرا باوند وخورخي بورخيس وغيرهم ،وعرفت
المجموعة الطليعية باسم .Gruppo 63
ورغم إغ��واء عالم الصحافة الذي كان قريبا ً منه،
إذ كان صحافيا ً خصب اإلنتاج ويكتب ،بشكل دوري،
أعمدة مرحة لعدد من اليوميات واألسبوعيات الكبيرة
ّ
مدخن الغليون وه��اوي اإلسكواش
في إيطاليا ،فإن
األسكتلندي لم يترك التعليم الجامعي ،فقد واصل
سلسلة محاضراته ط��وال ستينات القرن الماضي،
سواء في كلية فلورنسا أو ميالنو للهندسة ،ثم الحقا ً
في جامعات ساو باولو ( ،)1966ونيويورك ()1969
وبيونس آيريس ( .)1970ومنذ عام  ،1975تولى
كرسي السيميائيات في كلية اآلداب والفلسفة في
جامعة بولونيا األعرق (وكان األول من نوعه بالنسبة
لكل الجامعات) ،وي��ؤس��س -ب��م��وازاة ذل��ك -مجلة
( )Vesusالدولية لألبحاث السيميائية ،عادا ً الفرنسي
روالن بارت أول من دشن هذا العلم التجريبي ،وهو،
أكثر من كونه منهجاً ،بمثابة تمفصل بين التأمل
والنظرية األدبية ،وبين الثقافتين العالمة والشعبية.
ومنذ هذا التاريخ ،صار إيكو رائ��د السيميائيات،
كما يتضح من تحليالته اللماحة في كتبه« :البنية
الغائبة» ،و»ال��ع�لام��ة :تحليل مفهوم وتاريخه»،
و»موجز السيميائيات العامة» .مثلما ساهم بالقدر
نفسه في بلورة جماليات التأويل كما يظهر من كتابه
يبسط فيه أسس نظريته،
«العمل المفتوح» ،ال��ذي
ّ
م��ب��رزا ً عبر سلسلة من الفصول التي تركز أساسا ً
على األدب والموسيقى ،أن العمل الفني هو رسالة
غامضة ومفتوحة على ت��أوي�لات النهائية ،حيث
تتساكن مجموعة من المدلوالت في قلب الدال الواحد.
وبالتالي ،ليس النص موضوعا ً نهائياً ،بل إنه – على
العكس من ذلك -موضوع «مفتوح» ال يمكن للقارئ أن
يتلقاه باستكانة ،وإنما عليه أن يتدخل ويبذل طاقته
التأويلية .وهذا ما سيتوسع فيه إيكو أكثر ،من خالل
كتابه «القارئ في الحكاية» ،حيث يدعو القارئ إلى
التعاون مع النص ،ألن النص وحده ليس بإمكانه أن
يقول أي شيء.
ومساهم ًة منه في النقاش المتسارع حول طبيعة
المعنى وإمكانيات التأويل وح��دوده ،يتوقف إيكو
عند العالقة التي تجمع بين المؤلف والقارئ ،بقدر
ما يعيد التفكير في التأويل ومفهومه وإمكاناته ،وفي
دور القارئ في عملية إنتاج المعنى ،كما في كتابيه،
«حدود التأويل» و«التأويل والتأويل المفرط» .وكان
في حقيقة األمر يعبّر عن قلقه من توجه بعض تيارات
الفكر النقدي المعاصر ،والسيما من أسلوب النقد
األميركي الذي يستوحي أفكار دريدا ويطلق على نفسه
«التفكيكية» ،التي تص ّرح للقارئ بإنتاج دف��ق من
القراءات الالمحدودة وغير القابلة لالختيار .ومن ثمة،
كان يتح ّرى وسائل تحديد نطاق التأويالت الممكن
قبولها ،وبالتالي وسائل تحديد قراءات معينة كتأويل
مفرط.
ولم تبعد مسألة الترجمة عن تفكيره ،فقد عاد إليها
في كتابه «أن تقول الشيء نفسه تقريباً» ،إذ ينظر إلى
الترجمة ليس بوصفها نظرية ،بل سلسلة «تجارب في
الترجمة» ،ألن العمل من خاللها يستجلي مبادئ عامة
ليس إال .ففي نظره ،من المستحيل الترجمة من لغة إلى
ٌ
ترادف دقيق
لغة بمنتهى اإلتقان ،إذ ال يوجد قطعا ً ثمة
بين الكلمات .التفاوض يتم هنا ،في لفظة «تقريباً».
وهذه ليست وحدها اإلشكالية ،بل ما هو «الشيء»
الذي نترجمه؟ هل نترجم مجموعة كلمات أم شيئا ً
أعمق من ذلك؟ يقول إيكو« :نحن عندما نترجم لعبة

أراجعه بصفة نهائية» .وعن النجاح المذهل للرواية،
رد إيكو« :دائما ً ما كنت أشعر بتوتر عندما أسأل مثل
هذا السؤال ،فالجميع يحدثني عن هذا الكتاب ،كما لو
أن الكتب األخرى ال وجود لها .وكذلك غارسيا ماركيز
ظلت روايته «مئة عام من العزلة» تضايقه باستمرار،
حتى لو كتب بعدها «فيدر» أو «الكوميديا اإللهية» .فقد
أصدر إيكو ،بعد هذه الرواية اللعنة ،رواي��ات ال تقل
أهمية من حيث ثيماتها وبناؤها الفني ،مثل« :بندول
فوكو» ( ،)1988و«جزيرة اليوم السابق» (،)1996
و«باودولينو» ( ،)2000و«الشعلة السرية للملكة
ب��اوال» ( ،)2004و«مقبرة ب��راغ» ( ،)2010و«الرقم
صفر» (.)2015
وقد نقل المترجم التونسي أحمد الصمعي أغلبها
م��ن اإلي��ط��ال��ي��ة ،كما صنع ال��ن��اق��د المغربي سعيد
بنكراد الصنيع نفسه بخصوص أغلب كتبه النظرية
والنقدية ،إل��ى جانب مترجمين آخرين جعلوا من
هذا الكاتب ذي الفكر الموسوعي قريبا ً من يد القارئ
العربي ومخيلته.

انطباعات آخر العمر

الكلمات ،فهل ندرك أنها غير قابلة للترجمة غالباً؟
كال… فعلى المترجم ،إذن ،أن يعثر على لعبة أخرى
للكلمات ،معادلة» .والتفاوض مركزي في علم الداللة،
كما في السياسة ،فليس هناك قيم ٌة لحقيق ٍة مطلقة في
نظره .نحن دائما ً ما نتفاوض ،وكلما جعلنا ذلك بيننا
مشاعا ً كان أفضل.

من العصر الوسيط
إلى العصر الرقمي

في حمى عصر الميديا وصعود التقنية ،كان إيكو
يتصدى بأسلوبه المعهود ل��دع��اوى رف��ض الكتاب
الورقي ،جازما ً بأن الكتاب ال يمكن بأي حالٍ تعويضه
أو االستغناء عنه؛ ففي كتابه «رجا ًء ال تتخلصوا من
الكتب» ،يستدعي ثقافته الموسوعية بأسلوب يؤثر
اإلقناع في من ال يزال يشك في قيمة الكتاب وخطورته،
قائالً« :سوف يتطور الكتاب ربما داخل مكوناته ،وربما
ازدادت صفحاته أكثر ،وإن كان سيبقى كما هو .لذلك،
أتساءل كيف يمكن للمرء أن يستغني عن هذا الشيء
الرائع الذي يمكن أن يحمله معه إلى أي مكانٍ شاء،
ٍ
ظرف كان ،على فنن شجرة أو في
ويستخدمه في أي
جزيرة خالء ،صانعا ً منه لحظة حب داخل مقصور ٍة
أو أثناء عط ٍل كهربائي؟ عدا هذه الرغبة واللذاذة التي
يمكن أن تجلبهما الكتب إذا لمسناها ،أو أحسسنا بها،
أو تصفحناها ،أو قيدنا على هامشها ،أو ثنينا زوايا
صفحاتها ،ثم في ما بعد أعدنا اكتشافها وقراءة ما في
حواشيها .هذا كله مما ال يمكن أن يعوض بحال».
وإن ب��دت المعلوماتية له ث��ور ًة شبيه ًة بالثورة
التي شهدت االنتقال من التقليد الشفاهي إلى التقليد
الكتابي ،ورغم ما تشهده وسائط الميديا من احتدام
وتطور ،إال أن إيكو كان يؤمن بأننا ال نزال نعيش داخل
الحضارة األلفبائية ،وقد انخدع مارشال ماكلوهان-
في نظره -عندما أعلن عن نهاية مجرة غوتنبرغ عام
.1962
سئل إيكو في أحد الحوارات معه إن كانت تخيفه
الرقمية ،فرد« :كال .اختراع الطائرة لم يبعد القطار.
وال��ي��وم ،هناك ق��ط��ارات ال��ـ«ت��ي ج��ي ف��ي» السريعة
والفاخرة ،مثلما هناك طائرات عادية يعامل المسافرون

فيها معاملة العبيد في الماضي .الصورة لم تقوض
الرسم .فالكثير من الكتب الثقيلة التي يصعب نقلها،
ابتدا ًء من الموسوعات والكتب المدرسية ،يمكن أن
تستبدل بـ«اآليباد» .وإذا أنا أردت االحتفاط بصورة
شخصية ل��ج��دي ،فلن أج��ده��ا بطبيعة ال��ح��ال عند
رافاييل ،بل عند المصور الفوتوغرافي .بيد أن ثمة أناسا ً
هم على الدوام يشترون اللوحات ليعيشوا في محيط
مبهج ولطيف .حتى أنا بدوري ،كثيرا ً ما كنت أقول إنه
من المستحيل أن تقرأ رواي��ة «الحرب والسلم» على
شاشة ،حتى وجدتني سعيدا ً للغاية وأنا أحمل معي،
من رحلة دامت شهرا ً في الواليات المتحدة ،عشرات
الكتب في بعض الغرامات من جهازي اآليباد».
ومع قيمة منجزه العلمي واألكاديمي خالل عقدي
الستينيات والسبعينيات ،إال أن إيكو لم يلفت اهتمام
ال��ن��اس إليه ككاتب حقيقي إال بعد ص��دور روايته
الشهيرة.

لعنة «اسم الوردة»

كتب إيكو روايته «اس��م ال��وردة» في وقت متأخر
(فابري -بومبياني ،)1980 ،وهي تستوحي أحداثها
من العصر الوسيط؛ فلم تكن قصة قتل الراهب التي
حدثت داخل دير بينديكتي عام  ،1327إال على الورق
حتى ذاعت شهرتها مع «اسم الوردة» ،ثم تتحول إلى
فيلم للمخرج فرانسوا جان جاك آنو وتترجم إلى ما
يزيد عن أربعين لغة ،فأسرت بسحرها الماليين من
القراء عبر المعمورة .فلم تحقق أي رواية في تاريخ
األدب الحديث والمعاصر مثل النجاح المذهل الذي
حققته «اسم الوردة» التي صدرت في طبعات متعددة
للرواية ،بل إن إيكو نفسه أع��اد نشرها في صيغة
منقحة بعد أكثر من ثالثين سنة على صدور نسختها
األصلية.
لكاتب وهو يراجع
يقول إيكو« :ببساطة ،يحدث
ٍ
كتابا ً صدر له منذ فترة طويلة ،أن يشعر بالحاجة
إلجراء بعض التغييرات عليه .وأيا ً كان ،فإن «اسم
ال���وردة» هو الكتاب ال��ذي كتبته منذ ثالثين عاما ً
خلت ،قد اتسم على مر الترجمات بأخطاء ارتأيت أن
أصححها من طبعة جديدة إلى أخرى .وفي الواقع،
فإن الكتاب كان يتطور باستمرار .لذا كان من المفيد أن

كانت الحوارات التي تجرى مع أمبرتو إيكو بمثابة
فرصة سانحة له حتى يضمنها آراءه وانطباعاته
العفوية حول قضايا عصره وتحوالته المتسارعة.
وبدا في آخرها متذمرا ً وغير راض عما يجري حولنا من
زالزل سياسية وانحطاط أخالقي وثقافي ،ومن أزمة
النموذج الرأسمالي للعولمة .قال« :إننا نعيش حياة
أطول لكن أكثر رعباً ،وهي تضعنا أمام تتا ٍبع يكاد ال
يطاق من التغيرات .نقاوم ذلك ما استطعنا ،لكنه يخلع
علينا مسح ًة من شد األعصاب ال يمكن تصورها» .كما
الحظ أن ثمة تمجيدا ً للشر حيث يقدم مغنو الروك
أنفسهم كنماذج إيجابية م��ادام أنهم يدافعون عن
المخدرات وعبادة الشيطان .وإذا كان تمجيد الشر وجد
على الدوام ،إال أنه حتى وقتنا الحاضر لم يخرج إلى
العلن ،واليوم يعلن على التلفزيون ،ويشاهده األطفال
وهم على مائدة العشاء .ففي نظره ،توجد ذائقة فساد
عمومية« :شخصياً ،ال أرغ��ب في مغامر ٍة مع ام��رأة
شابة تتنزه بسرتها المكشوفة والمثقوبة .أجد ذلك
أمرا ً مقرفاً .ولكن إذا كان رفقاؤها يجدونه فاتناً ،فإنه
ليس بوسعي أن أحاكمهم ،ألن عملي يمنعني من أن
أحاكم الذوق أخالقياً .إني لم أضع نظرية في القبح ،بل
تاريخا ً عن القبح حتى أظهر ما الذي تغير بالفعل».
وعن الكتابة ،قال« :ال تغير الحاضر ،يمكنها فقط
أن تغير المستقبل .إقرأ كتابا ً تر األثر العميق الذي
يمكن أن يحدثه فيك ،ومع الوقت تتغير طريقة تفكيرك
وشخصيتك ،وفي الغد ،أو بعد غد ،سوف تتصرف
بشكل مختلف .وينخدع المثقفون في كل م��رة لما
يطلب منهم فيها حل مشكالت العالم» .وسئل إن كان
متشائماً« :أنا قلق .ليس علي وقد تجاوزت الثمانين
ع��ام��اً ،ولكن على أوالدي .ه��ل الحظتم كيف غدت
الصحف ،في اآلونة األخيرة ،تنبئنا بمستقبل رهيب».
وبصدد أسلوب عمله ،ق��ال« :ليس عندي منهج.
بالنسبة إلى الروايات ،فإن العمل الحقيقي لكتابتها
إنما يكون في الريف .وعندما أكون في مدينة ،أو في
بلدة ،أق��وم بأبحاثي وآخ��ذ المالحظات؛ أي أحصل
في أثناء الحياة المدنية ،وأكتب وسط الحقول .لدي
عشرة آالف كتاب في منزلي الريفي .ومن نافذتي،
أسرح بنظري في التالل إلى ما النهاية» .وبعد رحيله،
ال ي��زال هذا النظر سارحاً ،ولكن بال عينين ،بل عبر
ضوء كلماته.

 كاتب مغربي

شيّعت األوساط الثقافية والفنية في دمشق أمس ،الفنان التشكيلي الراحل نذير
نبعة إلى مثواه األخير في مقبرة الشيخ سعد ـ المزة .وهو الذي غيبه الموت مساء
أول من أمس عن عمر يناهز ثمانية وسبعين سنة بعد مسيرة طويلة قضاها في
تطوير الفن التشكيلي السوري.
محب
واعتبر الفنانون التشكيليون رحيل الفنان نبعة خسارة كبيرة كإنسان
ّ
ومعطاء ومبدع وكأحد ر ّواد الحركة التشكيلية السورية.
ورأى الدكتور إحسان العر رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين أن حركة الفن
التشكيلي فقدت برحيل الفنان نبعة عمودا ً كبيرا ً من أعمدتها الفنية معتبرا ً أن
حضوره لم يكن عابرا ً في حركة الفن التشكيلي بل مؤثر وفعال فكان رائد المدرسة
الواقعية بأدق تفاصيلها وقدم في الفترة األخيرة أعماال ً تجريدية.
وأش��ار إلى أن نبعة منح وسام االستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عن
مسيرته الفنية الغنية حيث تتلمذ على يديه عدد من الفنانين السوريين الكبار مبينا ً
أن أعماله مقتناة في عدد من المتاحف العربية والعالمية وكان أستاذا ً باإلنسانية
كما هو في الفن وصاحب شخصية هادئة انعكست على أعماله.
بدوره قال الناقد سعد القاسم :لم يكن الفنان التشكيلي السوري نذير نبعة مجرد
فنان كبير ،بل علم في الثقافة الوطنية والعربية ومعلما ً ألجيال من الفنانين حيث
بدأت مغامرته األولى مع الخطوط واأللوان في بستان جدته أم محمود جوار دمشق
فكانت الطبيعة معلمه األول لتجربة قدم عبرها إحدى أكثر الحاالت خصوصية
وأهمية في المشهد التشكيلي السوري.
وأوضح القاسم أن السيرة اإلبداعية لنبعة شهدت مراحل متعددة ترجمت توقه
الدائم للبحث والتجديد وحيويته اإلبداعية المواكبة لحيويته الثقافية وتنقلت
أساليبه بين الواقعية والتعبيرية والتجريد في قفزات يربط بينها البراعة واإلبداع
المميزان كما أن مواضيعه كانت تتجدد بين مرحلة وتاليتها وكان الجانب الوطني
واإلنساني العام حاضرا ً بقوة في حياته اإلبداعية فأنجز أعماال ً متعلقة بالقضية
الفلسطينية والعمل الفدائي وبعضها صارت من رموز النضال الوطني الفلسطيني.
وأشار القاسم إلى أنه مع تعدد أطياف إبداع نبعة بين التصوير والرسم والملصق
ورسوم األطفال والتدريس بقي هناك خيط سري يجمع بينها جميعا ً قوامه البحث
الجاد العارف والخبير وهو ما أهله للتكريم في معارض احتفالية خاصة ولنيل
العديد من الجوائز وشهادات التقدير واألوسمة وعلى رأسها وسام االستحقاق
السوري من الدرجة الممتازة الذي ناله بمرسوم جمهوري وقلد إياه في حفل خاص
بمكتبة األسد عام .2005
أما النحات العالمي مصطفى علي فقال :كان نذير نبعة معلما ً مبدعا ً وحساسا ً
ويمتلك قلبا ً وعاطفة قل نظيرهما وهو اإلنسان المحب المعطاء والكريم وكان له
تجارب فنية عديدة غنية ومتميزة بالفن التشكيلي العربي.
وتابع علي :رافقت نبعة سنوات وتعلمت منه الكثير فهو فنان يملك طاقة تعبيرية
خاصة وعرفته عاشقا ً للمقاومة ومحبا ً لدمشق ذهب للطبيعة وتغلغل فيها كمتصوف
راعيا ً للجبال والصخور من خالل روح المتصوف وزهده.
ويتذكر التشكيلي سرور علواني لقاءه األول بالراحل نبعة وق��ال :كان لقائي
بالراحل عندما كنت طفالً في الثالثة عشرة متأبطا ً رسوما ً لنشرها في مجلة أسامة
وطلب مشاهدتها وعندما سألته من يكون أجابني أنا زميلك نذير نبعة شهقت إذ
اعتبرني زميالً وما زلت أحبو في الفن…وكان جل طموحي أن ألتقيه.
وأوضح علواني أن بعد هذا اللقاء مضت خمس سنوات وبعدها انتسب إلى كلية
الفنون وهناك التقى بالمعلم نبعة وهو يهم بدخول الكلية وعن ذلك اللقاء قال عندما
ذكرته بنفسي فأجابني أين أنت نحن ننتظرك في المجلة وصرت زميالً صغيرا ً
ألساتذتي نذير نبعة ..ممتاز البحرة بشار العيسى عمر حمدي ..غسان السباعي ..
لجينة األصيل ..حسان أبو عياش وغيرهم من أيقونات تزين صدر الوطن.
ب��دوره قال التشكيلي ن��زار صابور :مازلت أذك��ر في سنتي الدراسية الثانية
1978عندما عرضت أمام نذير نبعة أعمالي المشغولة بحماس الشباب من يومها
كان األقرب إلي وخالل سنوات تدريسه في كلية الفنون الجميلة لم يبخل بعطائه
للجميع.
وأوضح صابور أن الراحل نبعة أحد الفنانين السوريين الذين أعطوا حضورا ً
وتميزا ً للفن البصري السوري كان مثاال ً مفتوح األفق والمعرفة لم يشغله شي
بقدر الفن وكل تجاربه تميزت باألهمية ابتداء من أعماله بعد الدراسة في القاهرة
إلى أعماله بعد الدراسة في باريس وتجربته «الدمشقية» بزخارفها وحليها ثم
«تجليات» تجريد روحاني فيه كل التجارب السابقة.
وشكل رحيل الكبير نبعة صدمة للتشكيلية عناية البخاري حيث استحضرت
شريط ذكرياتها مع كل من رحل من اصدقائها التشكيليين وقالت :الحب كلمة يأتي
إنسان ويعطيها معنى فنحن كنا كعائلة والراحل كان مع األصدقاء الذين رحلوا
وتركوا ذكريات جميلة في حياتي .الفتة إلى أنها مع نهاية حياة أي صديق تتبدى
أمامها كل الذكريات الجميلة التي جمعتها بكل من رحلوا عن عالمنا من المبدعين.
أما التشكيلي بولص سركو فقال :جمعتني الصدفة مع المعلم نبعة عام  2003في
صالة أتاسي بدمشق حيث أقام معرضه تجليات الذي شكل نقلة مفاجئة من األجواء
األسطورية التي تصبغ واقعيته الى تقنيات تجريدية لم نعهدها من الفنان سابقا ً
حيث قلت له يومها مع أن النقلة مفاجئة لكنني لم أشعر بالغربة أمامها ومع إني
أحب أعمالك السابقة أكثر لكنني هنا أرى تجريدا ً ألرياف صخرية وكأنني رأيتها قبالً
فقاطعني قائالً انه كان في رحلة في الجبال الواقعة شمال سلمى في ريف الالذقية
وأنه انجز معرضه هذا بتأثير تلك األرياف عليه.
وتابع سركو :شعرت بفرح كبير عند سماعي لهذه الكلمات وقلت له غريب فعالً
هذا التواصل والخطاب الذي وصلني من أعمالك إنني ابن تلك الجبال فأجابني إنها
الجنة بذاتها وأنت ابن الجنة فشكرته وكان ذلك لقاؤنا األول واألخير وجنتنا اليوم
التي خلدتها ريشته صارت كتابا ً جماليا ً مقدسا ً عليه توقيعه فسالم لروحه.

المر�صد
ق�صي خولي خارج الخنكة
} هنادي عيسى
قال النجم السوري قصي خولي إنه انسحب من مسلسل «الخانكة» الذي
كان سيشارك فيه النجمة المصرية غادة عبد الرازق بطولته ،وذلك بسبب
انشغاله بأعمال أخرى وعدم قدرته على التنسيق بين العملين.
وأوضح خولي أنه كان قد تعاقد على بطولة مسلسل «جريمة شغف»
الذي يتم تصويره حاليا ً في لبنان .لذا ،كان من الصعب عليه ان يجمع بين
تصوير العملين بسبب تزامن عرضهما في رمضان المقبل ،ومن الصعب
عليه التنقل بين لبنان ومصر في الفترة الحالية .لذلكّ ،
فضل االنسحاب من
مسلسل «الخانكة» مع تقديره لك ّل العاملين فيه.
ليجسد الدور
وعلمنا أنه تم التعاقد مع الممثل المصري فتحي عبد الوهاب
ّ
ّ
انفض عنه قصي خولي أمام غادة عبد الرازق.
الذي
يذكر أنّ خولي وغادة عبد الرازق كانا زميلين في لجنة تحكيم برنامج
مسابقات التمثيل «آراب كاستينغ» الذي عرض على قناة «الحياة« المصرية
بمشاركة كارمن لبّس وباسل خياط.
وكانت عبد الرازق قد أقنعت المنتجة المصرية مها سليم أن تدفع مبلغا ً
قدره مليون و 300ألف جنيه مصري ،لكي يشارك خولي معها في المسلسل
التوصل إلى اتفاق ،ما أدّى إلى انسحاب
الجديد ،ولكنّ المفاوضات فشلت في
ّ
قصي من العمل.
ويأتي األجر الذي حدّدته عبد الرازق لخولي بنا ًء على الشعبية الكبيرة
التي يتمتع بها في مصر والعالم العربي بعد مشاركته في مسلسل «سرايا
عابدين» ،وتجسيده شخصية الخديوي اسماعيل.
أما بالنسبة إلى مسلسل «جريمة شغف» الذي يص ّور في الوقت الراهن ،فهو
من تأليف نور شيشكلي واإلخراج لوليد ناصيف في أولى تجاربه الدرامية.
ويشارك خولي عدد من نجمات سورية ومصر ولبنان بطولة المسلسل،
ومنهن أمل عرفة ونادين الراسي ونظلي الرواس ونجالء بدر .من جهة أخرى،
انضم قصي خولي إلى النجوم المشاركين في برنامج «اقرأ» التثقيفي الذي
تعدّه قناة « »mbcبمشاركة نجوم من العالم العربي ومنهم كاظم الساهر.
وهو برنامج يعنى بتشجيع القراءة ،وسيتم تصوير حلقة خاصة لكل من
قصي ويسرا في العاصمة اللبنانية بيروت ،بعد أن تم تسجيل حلقات أخرى
مع نجوم من مختلف أنحاء العالم العربي ومنهم الساهر وعلي جابر.

