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ثقافة وفنون

حرة يا خالد الأ�سعد ...زغردي يا زنوبيا!
تدمر ّ

دريد لحّ ام:
ل�ست من «الف�سابكة» وال المغ ّردين

«البناء»
ّ
الذل ،ها
أل ّنها رمز النصر دائماً ،وألنها ترفض حياة
هي تدمر تعود إلى ح ّريتها ،أيقون ًة تفقأ عيون الجاهليين
البرابرة ،ومن ساندهم من تتار العصر ومغوله.
«صباح الخير يا تدمر ...صفرا بريخا شالما ليخو
تدمرتو.
تدمر تعني بلد المقاومين في اللغة اآلكادية.
وتعني البلد الذي ال يقهر في اللغة اآلرامية السورية
القديمة.
وتدمرتو تعني أيضا ً األعجوبة.
واليوم ...تعني بداية النصر.
تحيا سوريا».
ه��ذه ال��ع��ب��ارات زيّ��ن��ت صفحة النجمة والمخرجة
السورية المتألقة سالف فواخرجي ،حالها حال ك ّل
عشاق سوريا وتدمر .ولعمري أنّ روح الشهيد الكبير
خالد األسعد جذلة اليوم بعد تحرير محبوبة قلبه من
رجس اإلرهابيين الذين اغتالوه .تدمر ح ّرة يا خالد
األسعد ،عادت إلى حضن سوريا ،إلى حضن الوطن،
بفضل بسالة جنود الجيش السوري األبطال ،ومن يقف
إلى جانبهم من المقاومين األحرار ،الذين ال يرهبهم تنيّن
اإلرهاب ،وال ت ّنين االستعمار والصهيونية.
تدمر ح�� ّرة يا زنوبيا ،زغ��ردي ،وأعيدي اليوم على
مسامع «ال��دواع��ش» والصهاينة والعثمانيين الجدد
واألميركيين والمتأمركين ،ما قلته ألورليانس عندما
حاصر تدمرك الحبيبة .قولي لهم إنّ تدمر كأ ّمها سوريا،
ال تقبل القب َر مكانا ً لها تحت الشمس.
دماء شهداء الجيش السوري والمقاومين األبطال،
التي اختلطت بالتراب التدمري الخالد ،روت شرايين
ع��روس الصحراء وأع��ادت الحياة إلى ربوعها لتلفظ
مدينة زنوبيا اإلرهابيين الذي عاثوا فيها فساداً ،كما
طردت على م ّر تاريخها ك ّل غاز وطأ أرضها.
وكما تك ّرر عبر تاريخها الطويل ،ثأرت أعمدة تدمر
م ّمن د ّنسها بإجرامه وظالميته ،ولدماء الشهيد العالم
خالد األسعد الذي انضم إلى عظماء دافعوا عن تدمر
حتى النهاية م��ن زنوبيا إل��ى الفيلسوف الحمصي
لونجينوس والقائمة تطول.

خليل

وزير الثقافة السوري عصام خليل قال في تصريح
صحافي بعد إعالن الجيش والقوات المسلحة إعادة
ّ
األمن واالستقرار إلى مدينة تدمر« :إن عودة تدمر إلى
حضن سوريا األ ّم تشكل قيامة جديدة لهذا الوطن في
وجه اإلرهاب والقتل ،ورسالة إلى العالم أجمع لما لهذه
المدينة من أهمية إنسانية كبرى» .مؤكدا ً أن النصر
الذي حققته سواعد جيشنا الباسل يربط مسيرة هذه
المدينة من الماضي المشرق إلى الحاضر والمستقبل
الواعد.
واعتبر خليل أن السوريين يثبتون بالنصر الذي
تحقق اليوم أن دماء زنوبيا ما زالت تسري في عروقهم،
وأن المدينة التي تحدّت الغطرسة والقوة واالحتالل
األجنبي قبل ألفي سنة وانتصرت عليه ،عادت لتحيي
مسيرتها في الدفاع عن الحضارة واإلب��داع في وجه
أعتى إرهاب عرفته البشرية.

القيم

بدوره ،قال الباحث األثري الدكتور علي القيّم الذي
عمل لسنوات في ترميم آثار تدمر« :إن عودة تدمر إلى
الوطن تش ّكل عالمة مميزة وب��ارزة في تاريخ سوريا،
ألن لهذه المدينة قيمة تاريخية وأث��ري��ة وعمرانية
وحضارية عالمية .وألنها أيضا ً مسجلة على قائمة
التراث اإلنساني العالمي ،وهي أحد معالم الحضارة
الخالدة» .مشيرا ً إلى الك ّم الهائل من المؤ ّلفات لك ّتاب من
أرجاء العالم والتي كتبت عنها واإلعجاب الذي ال حدود
له من قبل الرحالة والمستشرقين والعلماء األثريين
الذين زاروا تدمر.
وأضاف القيم« :إن تدمر تش ّكل بحق من خالل خبرتي
في اآلثار رمزا ً من رموز التطور العمراني والحضاري
والفني للبشرية .وكانت في زمن ازدهارها مملكة بكل
ما تعنيه الكلمة تمتد حدودها إلى بالد األناضول شماال ً
وإلى وادي النيل جنوباً ،وبالتالي شكلت عبر قرون
زمنية عدّة ،محطة حضارية وتجارية وقوة ال يستهان
بها في تاريخ المشرق القديم .أما من الناحية الفنية،
فتع ّد آث��ار تدمر ومنحوتاتها ومعابدها ومسرحها
وأس��واق��ه��ا وق��ص��وره��ا أح��د رم���وز التطور العمراني
والبشري».
وعن تقييمه الشخصي لألضرار التي لحقت بها من
ج ّراء اإلرهاب ،أوضح القيم أنه بحسب الصور واألخبار
ال���واردة ال��م��ؤك��دة ،ف��إن حجم ال��دم��ار يشمل معبدَي
تدمر الشهيرين وقوس النصر .واصفا ً هذا التخريب
ّ
بحق البشرية واإلرث اإلنساني العالمي.
بالجريمة
ومؤكدا ً في الوقت نفسه عزم رجال سورية وآثارييها
ومبدعيها وفنانيها على إعادة مدينة تدمر كما كانت
المدينة األعجوبة ولؤلؤة الصحراء والبادية السورية.

حمود

وق��ال الباحث األث��ري الدكتور محمود حمود« :إن
االنتصار في تدمر يعبّر عن انتصار الحضارة واألرض
والتاريخ على اإلره��اب .وإن اإلرهابيين عابرون على
هذه األرض التي م ّرت عليها حروب وغزوات كثيرة عبر
التاريخ ،ولكنها بقيت صامدة وبقي أبناء تدمر وأبناء
سورية منتصرين».
ورأى حمود أن طرد اإلرهاب من ربوع تدمر نتيجة
حتمية بفضل جهود الجيش ال��س��وري وتالحمه مع
الشعب وم��س��اع��دة األص��دق��اء والمحبين لسورية
وللحضارة اإلنسانية .مشيرا ً في الوقت نفسه إلى
جرائم اإلرهاب على يد تنظيم «داعش» التكفيري التي
ألحقت األذى والضرر بمعالم تدمر األثرية .ومنها معبدا
«بل» و«بعلشمين» والمدافن البرجية منقطعة النظير
في العالم.
وأكد حمود أنه حاليا ً ال يمكن تحديد مدى الضرر الذي
لحق بآثار تدمر بشكل دقيق .لكنه أشار إلى أن الصور
التي التقطت مؤخرا ً توضح إمكانية إعادة ترميم اآلثار
التي تض ّررت ،والتي ستبدأ قريبا ً بجهود المديرية
ّ
المنظمات الثقافية
العامة لآلثار والمتاحف ودع��م
الدولية.
وأعرب حمود عن خشيته على مصير القطع األثرية
التدمرية قائالً« :أخشى أن تكون المنحوتات األثرية
كبيرة الحجم الموجودة في متحف تدمر والتي لم
تستطع مديرية اآلثار نقلها قد تع ّرضت لألذى أو قام
اإلرهابيون الجهلة بنقلها أو تهريبها وبيعها لخدمة
وتمويل جرائمهم اإلرهابية».

تنتشر في اآلونة األخيرة تغريدات وتعليقات من حسابات على موقعَي
التواصل االجتماعي «فايسبوك» و«تويتر» ،تحمل اسم الفنان السوري القدير
لحام .وازدادت اإلشاعات حول امتالكه حسابا ً رسميا ً على موقع «تويتر»،
دريد ّ
لحام نفى ،في تصريحات صحافية ،امتالكه أيّ حساب على أيّ من مواقع
إال أنّ ّ
التواصل االجتماعي.
لحام« :أنا لست مقتنعا ً بهذه المواقع باألساس ،وأرى أنها مواقع
وقال ّ
ينتشر في الكثير من صفحاتها الكذب واالفتراء».
وأضاف« :في الحقيقة الجميع يعرفون أ ّنني ال أملك أيّ حساب على هذه
لحام
المواقع ،والواضح أكثر ،أن التغريدات التي ُتنشر ِباسمي ال يمكن لدريد ّ
أن يقولها أو يتف ّوه بها ،خصوصا ً لمن يعرفون دريد جيداً».
لحام أن ما ينشر ِباسمه على مواقع التواصل االجتماعي ما هو إال
وأوضح ّ
تزوير من أشخاص يفتقدون إلى القيم واألخالق ،وأن هذه التص ّرفات ما هي إال
ر ّد على مواقفه تجاه وطنه سورية.
وعن إمكانية إطالق صفحات رسمية حقيقية ِباسمه على مواقع التواصل
تج ّنبا ً لنشر تغريدات من حسابات مز ّورة باسمه ،قال« :هذا ممكن ،ولكن هل إذا
قمت بهذا العمل ستتوقف التغريدات المز ّورة».
لحام« :لن أحضر
أما عن جديده على الصعيد الدرامي هذه السنة ،فقال دريد ّ
درامي».
هذه السنة في أيّ عمل
ّ

وفاة الكاتب الأميركي جيم هاري�سون

�صباح الخير يا زنوبيا!
نصار إبراهيم
ّ
سقط الظالم القاتل خائبا ً عن بوابات لؤلؤة
الصحراء والمجد .فنهضت زنوبيا وعيناها تشرق
فرحاً .سارت بين األعمدة وعند المداخل .تباهت
من جديدّ .
توشحت علما ً ما أجمله ...فكان:
رفيف األماني وخفق الفؤاد
على علم ض ّم شمل البالد
أما فيه من ك ّل عينٍ سواد
ومن د ِم ك ّل شهيد مداد؟
صباح الخير يا تدمر ،ال بأس فقد كانت أياما ً
قاسية ،صعبة ومريرة .تح ّملتِ وصبرتِ  .إلى أن
استعادت الصحراء ألقها تتألق الصحراء .فتباهي
يا أعمدة التاريخ كما تشائين .يحق لك ذلك .تباهي بمن جاءك هذا الصباح بالفرح .حماة الديار عليكم سالم.
أما ال َق َتلة الجبناء وأعداء التاريخ ،فليعيشوا في ذ ّلهم إلى األزل .ولتعفر الخيبة وجوه عربان الرمال المهانة،
ّ
لص األناضول أردوغان .لتغمر الخيبة حلفاء اإلرهاب وأسيادهم ،الذين وبكل وقاحة «ال
وليغمر
الذل وجه ّ
يرحبون» بعودة البسمة إلى وجهك يا زنوبيا ...فيا لعارهم وبؤسهم.
مرحبا ً بعودتك يا زنوبيا ،ولك من ك ّل أحرار العالم أحلى صباح!
وسجلت ضمن قائمة التراث العالمي
السورية القديمة،
ّ
منذ عام  .1980تع ّرضت إلجرام وأعمال تخريب على يد
تنظيم «داعش» اإلرهابي بدءا ً من تحطيم تمثال «أسد
ال�لات» في تموز من العام الماضي ،وتفجير معبدَي
«بل» و«بعلشمين» في آب ،وإعدام الباحث خالد األسعد
بقطع رأسه في الشهر نفسه ،ثم تدمير المدافن البرجية
في أيلول .وكانت آخر جرائم «داع��ش» المعلن عنها
بحق آثار تدمر تدمير قوس النصر األثري الشهير في
تشرين األول ،إضافة إلى تحويل متحف تدمر الوطني
إلى سجن وما يس ّمى «محكمة شرعية».

عبد الكريم

وأعلن مدير عام اآلثار والمتاحف السورية الدكتور
مأمون عبد الكريم أنّ المديرية وضعت التص ّورات
األولية لخطة إعادة تأهيل مدينة تدمر األثرية ،وترميم
اآلث��ار التي د ّمرها إرهابيو «داع��ش» في مدينة تدمر
بعدما أعاد الجيش السوري األمن واالستقرار إليها.
وق���ال عبد ال��ك��ري��م« :ننظر إل��ى أن إع���ادة األم��ان
واالستقرار إلى تدمر بفضل الجيش السوري استعادة
لحضارة لها مكانة تاريخية كبيرة في العالم يجب أن
يتضامن كل شعوب العالم معها إلنقاذ التراث السوري
المسجلة على الئحة التراث العالمي ،والتي
وإنقاذ تدمر
ّ
كانت رهينة بيد إرهابيي داعش».
ولفت عبد الكريم إلى إمكانية إعادة بناء بعض اآلثار
التي د ّمرها تنظيم «داع��ش» اإلرهابي في تدمر ،رغم
وجود خسارات أبدية ال يمكن تعويضها في مك ّونات
معمارية لبعض اآلثار من ناحية األصالة.
وأشار إلى أنّ الخبراء في المديرية سيقومون خالل
األيام المقبلة بزيارة ميدانية إلى مدينة تدمر لتقييم
األض���رار كمرحلة أول��ى ،ثم القيام بأعمال إسعافية
ووضع خطة استراتيجية تتم على عدّة مراحل ،لترميم
المباني ومنها قلعة تدمر وغيرها من األضرار ،وإعادة
بناء المعابد ،وقوس النصر واألب��راج الجنائزية التي
قام تنظيم «داعش» اإلرهابي بتدميرها السنة الماضية،
حيث توجد وثائق ومخططات وصور تفصيلية لهذه
األماكن األثرية.
وأوض���ح عبد الكريم« :رغ��م أنّ النظرة العالمية
المعروفة تفضل عدم إعادة بناء اآلثار ،لكن حالة تدمر
مختلفة .سنعيد بناء المعابد المد ّمرة بطريقة تحافظ
على هويتها التاريخية ،مستفيدين من األحجار األصلية
المتبقية مع إضافة أحجار جديدة من مقالع تدمر» .الفتا ً
إلى أن تدمر مدينة أثرية تملك رمزية خاصة ورسالة
عالمية كونها تحدّت اإلرهاب وستكون األعمال إعادة
البناء بهدف إبقاء شاهد على هذه اآلثار.
وأشار عبد الكريم إلى أنّ مديرية اآلثار تملك طاقما ً
علميا ً ومهندسين إنشائيين وآثاريين مؤهّ لين وذوي
خبرة في الترميم األث��ري واإلص�لاح وصيانة المباني
األث��ري��ة بعد ال��ح��وادث س���واء ال��ح��روب أو ال��ك��وارث

جاموس

إلى ذلك ،طالب الباحث األثري بسام جاموس المدير
العام األسبق لآلثار والمتاحف باعتبار يوم  27آذار يوما ً
وطنيا ً نحتفل به ك ّل سنة بعدما أعاد جيشنا الباسل
الحياة إلى مدينة تدمر التي تم ّثل ذاكرة إنسانية.
ون�� ّوه جاموس بجهود مديرية اآلث��ار في حفظ عدد
كبير من القطع األثرية والتعاون مع المجتمع المحلي
أيضا ً للحفاظ على مخزون مملكة تدمر التراثي .مؤكدا ً
أن إرث الشهيد األسعد دين في أعناق كل اآلثاريين
السوريين في الحفاظ على جوهرة الحضارة السورية.
وتدمر التي كانت إحدى أهم الممالك السورية في
التاريخ القديم يعني اسمها «بلد المقاومين» في اللغة
العمورية و«البلد ال��ذي ال يقهر» في اللغة اآلرامية
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الطبيعية .وستقوم بالتعاون مع الشركاء المحليين
والدوليين المعنيين بقطاع اآلثار كمنظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» ،والمجلس
الدولي لآلثار والمواقع «إيكوموس» والمركز الدولي
لصون الممتلكات الثقافية وترميمها «إيكروم» ،بترميم
المواقع األثرية في مدينة تدمر التي قام تنظيم «داعش»
اإلرهابي بتدميرها.
ولفت عبد الكريم إلى أن المديرية العامة لآلثار قامت
بترميم موقع تدمر األث��ري منذ نحو  70سنة ،أشرف
على معظمه الشهيد الباحث األثري خالد األسعد الذي
قام تنظيم «داعش» اإلرهابي بإعدامه في ساحة تدمر
السنة الماضية.
إلى ذلك ،كشف مدير عام اآلث��ار والمتاحف أنه في
 19نيسان المقبل ،سيوضع في ساحة لندن نصب
تذكاري يم ّثل قوس النصر في تدمر .حيث قام المعهد
التقني الرقمي لآلثار في جامعة أكسفورد البريطانية
بالتنسيق مع مديرية اآلثار بتصميم النصب الذي بلغ
وزنه  12ط ّنا ً وارتفاعه  6أمتار ،على أن ينقل الحقا ً إلى
عدد من مدن العالم منها نيويورك ،لتكون نهاية جولة
النصب في سورية.
وأع��رب عبد الكريم عن تمنياته بأن تكون المحطة
األخيرة لنصب قوس النصر في تدمر في ساحة الشهيد
األسعد التي س ّميت ِباسمه .معتبرا ً أنّ إقامة هذا النصب
لقوس النصر تؤ ّكد مدى تضافر الجهود الدولية لدعم
التراث الثقافي السوري واحترامهم لآلثار السورية
بشكل عام ،ولتدمر بشكل خاص ،وللفت أنظار العالم
ّ
بحق األوابد األثرية في
إلى جرائم التنظيمات اإلرهابية
تدمر التي قاموا بتدميرها بشكل ممنهج بسبب فكرهم
اإلرهابي التكفيري الظالمي.
وأش��ار عبد الكريم إلى المواقع األثرية التي قامت
المديرية العامة لآلثار بإعادة ترميمها مثل قلعة الحصن
وفق خطة إسعافية أنجزت المرحلة األولى منها ،فضالً
عن إنجاز أعمال ترميم لآلثار في معلوال ،ومدينة حمص
القديمة ،كما سيُعاد فتح أبواب قلعة صالح الدين أمام
الز ّوار نهاية نيسان المقبل .مؤ ّكدا ً حرص المديرية رغم
ظروف الحرب اإلرهابية على سورية ،على االستمرار
في أعمال الترميم والحفاظ على اآلثار السورية.

«يونيسكو»

ورحبت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
ّ
«يونيسكو» باستعادة المواقع األثرية في مدينة تدمر.
ووصفت المديرة العامة لـ«يونسكو» إيرينا بوكوفا
مدينة تدمر بأنها حاملة ذاكرة الشعب السوري وقيم
التن ّوع الثقافي والتسامح واالنفتاح ،التي جعلت من
هذه المنطقة مهد الحضارة اإلنسانية.
واعتبرت بوكوفا أن نهب تدمر منذ سنة ،رمز للتطهير
الثقافي الذي يضرب الشرق األوسط .وأن أعمال التفجير
والنهب التي تع ّرضت لها كنوز المدينة قد ع ّززت تعبئة

توحد البشرية جمعاء.
غير مسبوقة لنصرة القيم التي ّ
ووصفت المسؤولة األممية إق��دام تنظيم «داع��ش»
اإلره��اب��ي على تدمير معبدَي «ب��ل» و«بعلشمين»
واألبراج الجنائزية وقوس النصر الشهير ،بأنه أحدث
ِ
خسائر جسيمة نالت من الشعب السوري ومن العالم
أجمع.
وأض��اف��ت بوكوفا أن «يونيسكو» تقف على أهبة
االستعداد لتقديم الدعم للمسؤولين عن اآلث��ار ،خالل
بعثة تقييم للخسائر ،ولحماية التراث ال��ذي ال يُقدّر
بثمن .وأكدت أن التدمير المتعمد للتراث الثقافي يُع ّد
جريمة ح��رب ،وأن «يونيسكو» لن تدّخر جهدا ً في
توثيق الخسائر كي ال تم ّر هذه الجرائم من دون عقاب
مرتكبيها.

متحف «أرميتاج»

وأعلن أمس مدير عام متحف «أرميتاج» الروسي
ميخائيل بيوتروفسكي استعداد المتحف للمساعدة
على وضع مشروع لترميم آثار مدينة تدمر.
ور ّدا ً على تصريحات رئيسة منظمة «يونيسكو»
إيرينا بوكوفا التي أعلنت فيها عن نيّتها التوجه إلى
«أرميتاج» بطلب المساعدة في قضية ترميم آثار تدمر،
أكد بيوتروفسكي أن المتحف الروسي باعتباره أكبر
متخصصة في هذا المجال ،مستع ّد
مؤسسة علمية
ّ
ّ
لمناقشة مختلف مشاريع الترميم .وقال« :يجب تقييم
الخسائر التي ألحقت بآثار تدمر».
وأشار بيوتروفسكي إلى أن «أرميتاج» يملك خبرة
واسعة في ترميم آثار مدينة بطرسبورغ التي د ّمرت
نتيجة الحرب.
من جانبه ،أعلن ممثل الرئيس ال��روس��ي لشؤون
التعاون الثقافي الدولي ميخائيل شيفدكوي ،أن تقييم
حجم الدمار سيسمح في تحديد الفترة المطلوبة لترميم
آثار تدمر بدقة.

جوقة «قوس قزح»

أعادت «لونا للغناء الجماعي» جوقة «قوس قزح»
بقيادة المايسترو حسام الدين بريمو مساء أمس،
حفلها الغنائي المميز بعنوان «طريق الحرير» ،وذلك
على مسرح األوبرا في دار األسد للثقافة والفنون ،والذي
تض ّمن عشرين أغني بـ 15لغة من لغات بلدان طريق
الحرير القديم الممتد من الصين إلى روما عبر سوريا،
بحضور الوفد البرلماني الفرنسي الذي يزور سورية
حالياً.
وك��م��ا اع��ت��ادت ج��وق��ة «ق���وس ق���زح» ،ج��اء األداء
الجماعي للمغنين بمستوى عال من التناغم واالنسجام
رغم صعوبته البادية ،ما أظهر مدى احترافية المغنين
واإلع��داد المتقن للحفل من قبل قائد الجوقة ،إذ قدّموا
أغنيات شعوب طريق الحرير القديم بخمس عشرة
لغة.
وح��م��ل��ت األغ��ان��ي المنتقاة ع��ن��اوي��ن م��ع��بّ��رة عن
معانيها ،مثل «الرعيان» التي جاءت باللغة الصينية،
ال��ح��ب»
و«األرض واأل ّم» ب��ال��ي��اب��ان��ي��ة ،و«م��ش��اع��ر
ّ
باإلندونيسية ،و«إيقاعات» بالهندية ،و«الحياة الزائفة
«بالكازاخستانية» ،و«اقرعوا الجرس» باألرمينية،
و«تعال ننثر ال��ورود» بالفارسية ،و«افتحي الباب»
بالكردية ،و«عاشقان» بالسريانية ،و«بالي معاك»
و«فوق النا خ ّل» بالعربية ،و«طالعة من بيت أبوها»
باآلرامية» ،و«ري��اح الشمال»« باليونانية ،و«اضبط
رق��ص��ك» بالمجرية ،و«ال���دان���وب الجميل األزرق»
بالنمسوية ،و«السلطة اإليطالية» باإليطالية ،ما خلق
حالة فريدة من الخيال والتمازج الجميل بين لغات
وثقافات وأنغام موسيقية عدّة في عمل ف ّني واحد.
وعن خصوصية الحفل الذي أعيد تقديمه أمس قال
المايسترو بريمو في تصريح صحافي إن قوافل طريق
الحرير حملت إلى جانب الحرير األغنيات التي تنتمي
إلى شعوب البلدان التي م ّرت فيها هذه القوافل ،مش ّكلة
البضاعة األكثر رواجا ً واألسرع انتشارا ً لكونها مجانية،
الحب مع ثقافة
الحب جوهرها ،وعبرها انتشر
ولكون
ّ
ّ
الغناء.
وتابع بريمو إن جوقة «قوس قزح» حملت في جعبتها
في هذا الحفل أغاني شعوب بانت ،و باسترجاعها اليوم
والحب .مشيرا ً إلى
نناهض من يحاول تهديم الحضارة
ّ
أن مدينة تدمر توسطت طريق الحرير ،وجمعت ثقافات
َ
طرفي رحلة الحرير ،وعاشت التعدّدية
الحضارات على
بصور بهيّة .الفتا ً إلى أن حفل اليوم هو تحية لهذه
المدينة العظيمة وتأكيد عبر حناجر مغ ّني «قوس قزح»
على استمرار نهجها اإلنساني باحترام تعدّد الثقافات.
يشار إلى أن حسام بريمو درس وتخ ّرج من المعهد
العالي للموسيقى في دمشق  1997بدرجة امتياز،
في اختصاصين :الغناء الكالسيكي على يد األستاذة
غالينا خالدييفا ،وال��ع��زف على آل��ة األوب���وا على يد
األس��ت��اذ فاغيف باباييف ،حيث ع��زف ضمن الفرقة
السيمفونية الوطنية وأوركسترا الحجرة .يشغل رئاسة
قسم العلوم النظرية في المعهد العالي للموسيقى في
دمشق .ود ّرب عددا ً من الجوقات وشارك في عد ٍد من
المؤتمرات والمهرجانات وورش العمل في كل من مصر
ولبنان واإلمارات واألردن والجزائر والمغرب والكويت
والبحرين واليونان وأرمينيا وأستراليا والبرازيل
وألمانيا.
أ ّما جوقة «قوس قزح» ،فهي إحدى فِرق «لونا للغناء
الجماعي» التي تض ّم خمس جوقات وأوركسترا تعمل
مجتمعة ومنفردة إلنعاش الغناء الجماعي وإظهار
جمالياته والمساهمة في إعادته إلى المشهد الثقافي
العربي ،لما يختزنه من قيم جمالية خاصة به ،وقيم
حب
اجتماعية ب ّناءة وراقية ،إذ يربط بين فرق «لونا» ّ
الغناء الجماعي وبعض الحفالت المشتركة.

توفي الكاتب األميركي جيم هاريسون ،مؤ ّلف رواية «لجيندز أوف ذا فول»،
والتي تح ّولت إلى فيلم ملحمي حاز على جائزة أوسكار ،وذلك عن عمر يناهز 78
سنة ،حسبما أكدت األحد الماضي دار النشر المسؤولة عن إصدار أعماله.
وقالت دار «غروف آتالنتك» في نيويورك في تغريدة على موقع «تويتر»:
«فقدت أميركا واحدا ً من كبار ك ّتابها ،ونحن فقدنا أحد أفراد عائلتنا».
ولد الكاتب في ميشغن عام  ،1937وهو صاحب كتب ع��دّة ترجمت إلى
لغات أخرى والقت نجاحا ً واسعاً ،وقد توفي في آريزونا جنوب غرب الواليات
المتحدة حيث كان يعيش أخيراً.
وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية أنّ الكاتب الذي تناول في أعماله
الطبيعة والحياة وال��روح ومل ّذات الجسد ،توفي عن  78سنة في منزله في
باتاغونيا في والية آريزونا .كان ّ
يفضل كتابة الشعر على الرواية .وقد ص ّرح
في مقابلة «أن الشعر تض ّرعٌ رائع .بينما النثر هو كل شيء عن الشخصيات.
يتطلّب الشعر الكثير من التركيز والتنقيح بينما النثر ال يحتاج إلى ذلك .كتبتُ
«أساطير الخريف» في تسعة أيام ،وعندما أعدت قراءتها ،غيّرت كلمة واحدة
فقط .لم تكن هناك أيّ عملية مراجعة .ال شيء .ف ّكرت كثيرا ً في الشخصية التي
تكتب كتابا ً كما تتب ّنى أسلوباً .شعرت باإلرهاق بعد انتهائي منه ،وشعرت
بحاجة إلى إجازة .لكن الكتاب قد أنتهى بالفعل».
مفضالً
ّ
وكان هاريسون على عكس ك ّتاب الحداثة ،يكره العالم المديني،
وحشية الطبيعة واألدغال العنيفة األكثر إنسانية من المدن ،قرب المطرودين من
الهنود والمتوحشين .كتب سيناريوات لهوليوود وتقارير الصحافة الرياضية.
كتب جيم هاريسون  21رواية و 14ديوان شعر ومذ ّكراته وكتابا ً لألطفال،
وأهم كتبه« ،أساطير الخريف» وهي ثالث روايات منشورة عام  ،1979التي
تح ّولت إلى فيلم مشهور من بطولة براد بيت وآنتوني هوبكينز ،وتدور أحداثه
في مزرعة ريفية قبل اندالع الحرب العالمية األولى .ومن كتبه المهمة« ،دالفا»
الذي نشره عام  .1988كما تح ّولت قصته القصيرة «انتقام» إلى فيلم من بطولة
آنتوني كوين وكيفن كوستنر وهي تروي العنف بشكل مذهل.
واستلهم الكاتب والشاعر هاريسون ،الذي أنتج ما يقارب أربعين كتاباً ،في
كثير من األحيان أعماله األدبية من الطبيعة والب ّرية األميركيتين ،كما كان هو
شخصيا ً صيادا ً ومولعا ً بالترحال والسفر.

المر�صد
ق�صي خولي...
«ن�سونجي» في «جريمة �شغف»
} هنادي عيسى
يشارك النجم السوري قصي خولي حاليا ً في بطولة مسلسل
«جريمة شغف» الذي ُتص ّور مشاهده في بيروت .ويعتبر هذا العمل من
األعمال المص ّنفة ضمن «الدراما العربية المشتركة».
قصي
وبعد فترة تحضير استمرت سنة ونصف السنة ،وإلى جانب
ّ
خولي ،يشارك في «جريمة شغف» عدد من الف ّنانين ومنهم :منى
واصف ،أمل عرفة ،وناظلي الر ّواس من سورية ،ونادين الراسي ،تقال
شمعون ،ومجدي مشموشي من لبنان ،نجالء بدر وجميلة عوض من
ص ّناعه صالبة المب ّرر الدرامي
مصر ،وذلك في إنتاج تلفزيوني يؤكد ُ
لخلطة الجنسيات ،على أن يتم العرض في الموسم الرمضاني المقبل.
قصي خولي بعض تفاصيل دوره ،قائالً إنه يجسد
ويكشف الف ّنان
ّ
دور «أوس» في عمل اجتماعي ـ بوليسي ،ويحمل مجموعة أفكار
ّ
وخطها بشاب أحواله المادية جيدة ،يتابع
جديدة» .واصفا ً الشخصية
حياته االجتماعية وعمله بشكل طبيعي ،قبل أن يضطر بسبب ظرف
محدّد ،ألن يسبّب األذى للكثيرين ،ما يجعله يهرب ويبتعد عن ك ّل
يتنصل
الناس ،حتى أهله ،ليصبح إنسانا ً آخر في حياة أخرى ،حيث
ّ
من أيّ شيء له عالقة بالذكريات القديمة .ويحاول التعايش مع المكان
والحالة الجديدة محققا ً نجاحا ً نسبياً ،قبل أن يالحقه الماضي عندما
يكتشف «أوس» أنه فهم بعض أحداثه بشكل خاطئ ،فيعود الستكشاف
الحقائق أكثر وتصحيح ما يمكن .ويضيف خولي أنّ أحد أسباب مشاكل
«أوس» ،تو ّرطه بعالقات نسائية متعدّدة.
وسيط ّل خولي بمظاهر خارجية متعدّدة في مراحل معينة من العمل،
إضافة إلى أن مسار الحبكة سيفضي في الشكل إلى كثير من «الفالش
باك» بالتصوير واإلخراج.
«جريمة شغف» يخرجه وليد ناصيف في تجربته الدرامية األولى.
ور ّدا ً على سؤال حول وقوفه أمام ناصيف في هذه التجربة ،يجيب
خولي« :هو عمله الدرامي األ ّول ،لكنه مخرج محترف ومميّز ،لديه
ذوق عال وأكاديمي ،ومالحظاته لي كممثل جديدة وأتعلّم منها .كل
شيء جديد في هذا العمل حتى اإلخراج والعالقة بين المخرج والممثل
والصورة واإلضاءة والعدسات وغيرها .هناك طريقة جديدة ال أعرفها.
وليد ناصيف رهان كبير وناجح جداً ،سيقدّم مادة مميزة على الصعيد
البصري».
يحب أن يكون
وفي إط��ار آخ��ر ،أ ّك��د خولي أن الرجل في طبيعته
ّ
مرغوبا ً من النساء ،وهذا من األمور التي تأتيه بشعور جميل.
وعن الدراما العربية ،قال خولي إن لك ّل بلد عمله الدرامي الخاص،
وأنه ال يمكن أليّ دراما أن تمحو األخرى أو أن تكون أفضل منها ،ضاربا ً
بذلك مثالً عن الدراما اللبنانية والسورية والمصرية.
أما عن زمالئه الممثلين ،فقال خولي إنه ال يمانع أن يشاركه أحدهم
بطولة عمل سينمائي أو تلفزيوني ،ال أن يحتكر البطولة وحده .مؤكدا ً
أنه يتمنى أن يتشارك البطولة مع أحد.
وأخيراً ،أعرب خولي عن شوقه الكبير لبلده سورية ،موضحا ً أنها ما
زالت بخير وستبقى بخير.

