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«هجرة الآلهة والمدائن المجنونة»...
العنوان م�صيدة والحامل اللغة!

الدراما ال�سورية ّ
تتحدى ال�صعوبات للمو�سم ال�ساد�س وتثبت ق ّوتها

النمسا ـ طالل مرتضى

من مسلسل «أحمر»
أنجزت الدراما السورية خالل هذه السنة وحتى اآلن
نحو أربعين عمالً دراميا ً إضافة إلى األعمال المشتركة
مع الدرامات العربية تن ّوعت بين االجتماعي المعاصر
والكوميدي وأعمال البيئة الشامية لتكون من بين الدرامات
العربية األكثر إنتاجا ً وتميزا ً على رغم كل ما تتعرض له
من صعوبات كبيرة وتحدّيات تتزايد سنة بعد أخرى على
جميع الصعد اإلنتاجية والتنفيذية والتسويقية ،نتيجة ما
تتعرض له سورية من إرهاب وحرب ظالمة دخلت سنتها
السادسة.
على صعيد ال��ك�� ّم ،استطاعت ال��درام��ا السورية هذه
السنة أن تستدرك تراجعها في عدد األعمال التي أنتجتها
مع بداية األزمة وان��زواء بعض شركات اإلنتاج الخاصة
أو انتقالها للعمل في الخارج .وه��ذا التكيف مع الحالة
اإلنتاجية الجديدة جاء من خالل مبادرات من الشركات
التي آثرت البقاء والعمل داخل سورية والتي زادت من
عدد األعمال التي تنتجها إلى جانب نجاعة الشراكة بين
الشركات الخاصة مع بعضها من جهة ،أو مع القطاع العام
المتمثل بالمؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني،
حيث أثمرت هذه الشراكات أعماال ً درامية مهمة على صعيد
الك ّم والنوعية.
ومن ناحية شروط وظروف العمل التي لم تعد مريحة
ومتعددة كما كانت في السابق .نجد تكيفا ً سريعا ً مع
محدودية أماكن التصوير حيث استطاعت الدراما السورية
من خالله تسخير الحالة الراهنة في المشهدية الدرامية
المطروحة كما اقتحمت بعض األعمال أماكن ال تخلو من
الخطورة لمجاورتها أو تماسها مع المناطق التي توجد
فيها التنظيمات اإلرهابية المسلحة ،ما يحسب للكوادر
جسدوا معانٍ وطنية
الفنية والفنانين السوريين الذين ّ
وفنية عالية من خ�لال ه��ذه الشجاعة إلنجاز أعمالهم
ولتتابع الدراما السورية عجلة دورانها.
على صعيد تو ّزع األنماط الدرامية على خارطة األعمال
المنتجة لهذه السنة ،نجد أن الغلبة كانت لالجتماعي
المعاصر عبر اثنين وعشرين عمالً كان منها خمسة أعمال
من نصيب المؤسسة العامة لإلنتاج االذاعي والتلفزيوني
وه��ي «نبتدي منين الحكاية» تأليف ف��ادي قوشقجي
وإخراج سيف الدين سبيعي ،و«لست جارية» تأليف فتح
الله عمر واخراج ناجي طعمي ،و«بال غمد» تأليف عثمان
جحى ومؤيد النابلسي وبشار بشير وإخراج فهد ميري،
و«أيام ال تنسى» تأليف فايزة علي وإخراج أيمن زيدان،
و«زوال» تأليف زكي مارديني ويحيى بيازي وإخراج أحمد
ابراهيم أحمد.
ويقدّم المخرج جود سعيد تجربته الدرامية األولى في
هذا الموسم من خالل مسلسل «أحمر» من تأليف علي وجيه
ويامن الحجلي ،ويعود المخرج الليث حجو إلى الدراما
االجتماعية من خالل «الندم» تأليف حسن سامي يوسف.
ويتابع «صرخة روح» سلسلته للموسم الرابع ويتشارك
المخرج ف��ادي سليم في كتابة مسلسله «دومينو» مع
غسان عقلة ،وكتب باسم سلكا مسلسل «ن��ص ي��وم»
وأخرجه سامر برقاوي ،ويأتي مسلسل «مذنبون أبرياء»
من تأليف عبد المجيد سليمان الغزي وسيناريو وحوار
باسل خليل وإخراج أحمد سويداني ،وكتبت نور شيشكلي
مسلسل «جريمة شغف» وأخ��رج��ه وليد ناصيف .أما
مسلسل «عابرو الضباب» فكتبه بشار مارديني وأخرجه
يزن أبو حمدة .ويعود مسلسل «أهل الغرام» هذا الموسم
بجزئه الثالث لمجموعة كتاب ومخرجين.
وكتب مازن طه بالشراكة مع نور شيشكلي «مدرسة
الحب» الذي أخرجه صفوان نعمو ،وأخرج سيف الدين
سبيعي «حرملك» م��ن كتابة خ��ل��دون ق��ت�لان .و«يأتي
الغريب» من كتابة عبد المجيد حيدر وإخراج اياد نحاس،
ومسلسل «جيران القمر» كتابة محمود سعد الدين وإخراج
محمود خزعل .أما مسلسل «وجع الصمت» فكتبته ناديا
األحمر وأخرجه كنان صيدناوي .وأخرجت سهير سرميني
«نساء لهن ماضي» من كتابة خالد حيدر.
وكانت ألعمال البيئة الشامية هذه السنة حصتها من
إنتاجات الدراما كما في كل سنة ،بحصيلة ثمانية أعمال.
حيث بات هذا النمط الدرامي مطلوبا ً بشكل كبير من قبل
القنوات العربية بما تحمله من هالة تراثية وقصص تعيد
الناس لزمن باتوا يفتقدونه ببساطته وعفويته وجماله.
ويأتي «ب��اب الحارة» بجزئه الثامن ليجدد موعده مع
الجمهور العربي الذي أحبه وينتظره دائما ً بما يتضمنه من
أحداث وشخصيات محببة من كتابة سليمان عبد العزيز
وإخ��راج ناجي طعمي .ويتابع «ط��وق البنات» أحداثه
بالجزء الثالث من إخراج اياد نحاس وكتابة أحمد حامد

من مسلسل «الطواريد»

من مسلسل «صدر الباز»
الذي كتب أيضا ً «بيت الموالدي» وأخرجه اسماعيل ديركي.
الكاتب مروان قاووق يقدّم ثالثة أعمال شامية هذه السنة
هي «عطر الشام» للمخرج محمد زهير رجب ،و«الخان»
للمخرج محمد معروف ،و«قناديل الشام» للمخرج باسل
داغر .وكتب طالل مارديني مسلسل «خاتون» الذي أخرجه
تامر إسحق ،كما أخرج «صدر الباز» من كتابة رامي المدني
والبتول ورد.
وعلى رغم األزمة التي تعيشها سورية ،إال أن الكوميديا
لم تغب عن الدراما السورية خالل السنوات الماضية،
وكان لها في هذه السنة نصيب جيد وصل
إلى عشرة أعمال .فتابع «بقعة ضوء» سلسلته بالجزء
الثاني عشر من إخراج سيف الشيخ نجيب .ويقدم الكاتب
مازن طه تجربة جديدة في الكوميديا البدوية عبر مسلسل
«الطواريد» من إخ��راج م��ازن السعدي .ويأتي مسلسل
«سليمو وحريمو» من تأليف وإخراج فادي غازي ،و«شو
القصة» تأليف فؤاد بالجي وإخراج علي ديوب ،و«توتر
عائلي» تأليف شادي كيوان وإخراج سالم عليكو ،و«تنذكر
ما تنعاد» تأليف سامر سلمان وإخ��راج علي شاهين،
و«جيران القمر» تأليف محمود سعد الدين وإخراج محمود
خزعل .وتعاون محمد حميرة وقصي لوباني في كتابة
«نحن لها» الذي أخرجه سالم سويد .أما «فارس وخمس
عوانس» فكتبه أحمد سالمة وأخرجه فادي سليم.
على صعيد التسويق تتزايد العقبات في وجه الدراما
السورية هذه السنة لعدة أسباب منها استمرار السياسة
العدائية لبعض القنوات المدعومة من دول ضالعة في
الحرب على سورية ،ومحاولتها إقصاء الدراما السورية
ومحاربتها .إضافة إلى منعكسات توجه عدد من الفنانين
والكتاب والمخرجين والفنيين للعمل في الدرامات العربية
األخ��رى ،ما أعطى هذه ال��درام��ات قوة إضافية وط ّورها
وجعلها تأخذ من حصة الدراما السورية لوجود النجوم
السوريين فيها .كما أن وجود أعمال محلية دون المستوى
الفني والفكري الجيد والتي تنتج بميزانيات انتاجية
هزيلة نسبياً ،جعلها تضارب بأسعارها على األعمال
الجيدة والمكلفة إنتاجياً ،فتأخذ أيضا ً من حصة الدراما
السورية على الشاشات العربية ،ما يضع الدراما الوطنية
أمام تحدّيات ال ب ّد من مواجهتها كي تحافظ على مكانتها
وترتيبها المتقدم بين الدرامات العربية ،قبل أن يفوت
الوقت وتتراجع ،ما سيستلزم عندها إجراءات أكبر وأكثر
تكلفة.
ويبقى العرض لألعمال المنتجة لهذا الموسم خالل
رمضان ،الفيصل في الحكم على مستوى اإلنتاجات وقيمتها
الفنية والفكرية من قبل الجمهور والنقاد ليكون لدينا ما
نقيمه وننقده بتلمس اإليجابيات وكشف السلبيات بحيث
تعمل هذه الكتابات على إنارة طريق الدراما السورية في
المستقبل لنحافظ عليها كصناعة وطنية مهمة أرست
دعائمها أعمال ال��رواد من عشرات السنين ،حتى وصلت
إلى ما هي عليه اآلن من تط ّور فني ومحبة الجمهور العربي
لها.

قناة سورية دراما

أوضحت اإلعالمية رائدة وقاف مديرة سورية دراما أن
القناة تسعى إلى جذب أوسع شريحة ممكنة من الجمهورين
السوري والعربي بعرض مسلسالت درامية سورية حديثة
متنوعة األش��ك��ال والمضامين وت��راع��ي مختلف األذواق
معتبرة أن األعمال المختارة تثبت النقلة النوعية التي
حققتها الدراما السورية رغم كل الظروف .مبيّنة في الوقت
نفسه تع ّذر إعادة عرض الحلقات خالل شهر رمضان لغنى
برامج المحطة خالل رمضان ،مع إمكانية إعادة عرضها مع
انتهاء الموسم الرمضاني.
وخالل رمضان سيتابع جمهور «سورية دراما» مسلسل
«أيام ال تنسى» الذي يعود بالفنان أيمن زيدان إلى خوض
تجربة اإلخراج وهو من تأليف الكاتبة فايزة علي وإنتاج
«مؤسسة سيريانا لإلنتاج الفني والتوزيع وشركة/أي
بي سي ،»/تحت إشراف كل من عدنان حمزة وديانا جبور.
والعمل ينتمي إلى النمط االجتماعي المعاصر ،ويتناول
حكايات ثالث صديقات بمحاور مختلفة تعرضن لالضطهاد
الذي يمارس ض ّد المرأة .وهو من بطولة سوزان نجم الدين
ووائل رمضان ومحمد حداقي وصباح الجزائري وشادي
زيدان.
«بال غمد» مسلسل اجتماعي ستعرضه القناة للمخرج
فهد ميري وسيناريو وحوار عثمان جحى ومؤيد النابلسي
وبشار بشير ،عن قصة لبشار بشير ،ومن إنتاج المؤسسة
العامة لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني .وتدور أحداثه حول
قصة ضابط في الجيش العربي السوري كلّف مالحقة
إرهابي ن ّفذ عملية اغتيال إلح��دى الشخصيات .وهو من
بطولة ديمة قندلفت ،وائ��ل رمضان ،محمد األحمد ،خالد
القيش ،لمى الحكيم ،مرح جبر وآخرين.
ومن القالب االجتماعي ذاته ستعرض «سورية دراما»
مسلسل «زوال» للمخرج أحمد إبراهيم أحمد عن نص كتبه
الممثل يحيى بيازي بالشراكة مع زكي مارديني من إنتاج
المؤسسة العامة لإلنتاج التلفزيوني واإلذاع��ي .ويعرض
حكايات شخوص تعيش في أحد أحياء العشوائيات في
مدينة دمشق منذ عام  1998إلى عام  .2011متناوال ً خاللها
ظواهر اجتماعية سلبية من الثأر والقتل وتعاطي المخدرات.
وهو من بطولة سلوم حداد ،فادي صبيح ،ميسون أبو أسعد،
نظلي الرواس ،باسم ياخور ،ويامن الحجلي.
كما تعرض «سورية درام��ا» مسلسل «دومينو» وهو
ينتمي إلى نمط الدراما التشويقية من إخراج فادي سليم
نص العمل بالتعاون مع الكاتب غسان عقلة،
الذي وضع ّ
وهو من إنتاج «شركة فونيكس غروب» .ويالحق المسلسل
حكاية رجل أعمال فاسد يدير عددا ً من األعمال المشبوهة.
ويلعب أدوار البطولة كل من :بسام كوسا ،سالفة معمار،
محمد األح��م��د ،سامر اسماعيل ،صفاء سلطان ،نادين
تحسين بيك ،وحسين عباس وآخرون.
وتضم قائمة األعمال الجاهزة للعرض مسلسل «الندم»
للمخرج الليث حجو من تأليف حسن سامي يوسف وإنتاج
«شركة سما الفن» ،ويستعرض حياة كاتب تلفزيوني
منذ سقوط بغداد لنهاية عام  2015عندما يشرع بكتابة

عمل تلفزيوني يسرد حكايته .وي��ؤدّي أدوار البطولة في
المسلسل :سلوم ح��داد ،وباسم ياخور ،ودان��ا مارديني
وآخرون.
أما عن درام��ا البيئة الشامية التي تستقطب جمهورا ً
واسعا ً فستعرض القناة مسلسل «صدر الباز» من إخراج
تامر إسحق وتأليف رامي المدني وبتول ورد .والمعالجة
الدرامية ل��م��روان ق���اووق ،وم��ن إنتاج شرك َتي «الرجا»
و«البارون» .وتدور أحداثه في دمشق خالل النصف الثاني
من القرن التاسع عشر في منطقة كانت تسمى «صدر الباز»
وهي منطقة «ساحة األمويين» حالياً .ويؤدّي أدوار البطولة
فيه :سلوم ح���داد ،وأس��ع��د فضة ،وف��اي��ز ق��زق ،وصباح
الجزائري ،وسيف الدين سبيعي ،ومحمد حداقي ،وأندريه
سكاف وآخرون.
وسيكون للجزء الثامن من مسلسل «باب الحارة» نصيب
في برنامج «سورية دراما» الرمضاني .والعمل من سيناريو
سليمان عبد العزيز وإخراج ناجي طعمي واإلشراف لبسام
المال ،واإلنتاج لـ«شركة ميسلون» .ويتابع العمل حكايات
شخصيات «حارة الضبع» بإطار مختلف يعالج التطور
والنهضة االجتماعية والثقافية التي عرفتها دمشق مطلع
القرن العشرين وسيض ّم المسلسل نجومه المعروفين من
عباس النوري وصباح الجزائري وميال يوسف إضافة إلى
نجوم جدد سيطلون في العمل ،وأبرزهم سالف فواخرجي
وفادي صبيح وآخرون.
أم��ا مسلسل «نبتدي منين الحكاية» ال��ذي سيتابعه
جمهور القناة فهو من تأليف فادي قوشقجي وإخراج سيف
الدين سبيعي وإنتاج المؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعي
حب جمعت بين رجل وامرأة
والتلفزيوني .ويتناول قصة ّ
استمرت  15سنة ضمن تفاصيل وشخصيات متشعّ بة.
ويشارك في العمل :غسان مسعود ،وسالفة معمار ،وجالل
شموط ،ومحسن غازي ،ويحيى بيازي.
ومن األعمال الجديدة التي ستعرضها «سورية دراما»
خالل رمضان ،مسلسل «عابرو الضباب» وهو من تأليف
بشار مارديني وإخراج يزن أبو حمدة وإنتاج شركة «إف
تي سي لإلنتاج والتوزيع الفني» بالتعاون مع «مؤسسة
أبو حمدة لإلنتاج السينمائي والتلفزيوني» .ويتألف العمل
من أرب��ع حكايات تمتد على ثالثين حلقة تشكل األزم��ة
السورية خلفية لها لشخصيات سورية تعيش فترة األزمة.
والعمل من بطولة :سلوم ح��داد ،ونادين خ��وري ،وعبير
شمس الدين ،ومحمد قنوع ،وأماني الحكيم ،ومهند قطيش.
وفي الكوميديا ،ما زال المسلسل الشهير «بقعة ضوء»
يحظى بشعبية واسعة حيث ستعرض القناة الجزء 12
منه ب��إدارة المخرج سيف الشيخ نجيب ،وإنتاج «سما
الفن» .ويتألف العمل من حوالى سبعين لوحة متن ّوعة
لعدد من الك ّتاب ،توجه انتقادات الذعة لسلبيات المجتمع.
إضافة إلى تناول آثار األزمة في سورية بإطار كوميدي.
ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين منهم :أيمن رضا،
وفايز ق��زق ،ووف��اء موصللي ،وعلي كريم ،ومحمد خير
الجراح ،وجرجس جبارة ،وباسم ياخور ،وغيرهم.
«سليمو وح��ري��م��و» ث��ان��ي األع��م��ال الكوميدية التي
ستعرضها القناة ،وهو من تأليف وإنتاج وإخ��راج فادي
غازي ،ويتناول المفارقات التي يتعرض لها كاتب سيناريو
فاشل خالل عالقاته مع الجنس اآلخر .ويضم العمل على
قائمة أبطاله :عبد المنعم عمايري ،وجيني إسبر ،وجمال
العلي ،وغادة بشور وآخرين.
وستعرض القناة مسلسل «مذنبون أبرياء» من إخراج
أحمد السويداني وتأليف عبد المجيد العنزي وسيناريو
وحوار باسل خليل وإنتاج «شركة دياال لإلنتاج الفني».
وال��ع��م��ل م��ن النمط االج��ت��م��اع��ي البوليسي م��ن خمس
سداسيات ،ويندرج تحت بند األعمال المتصلة المنفصلة،
ويعالج في خباياه قضايا المخدرات والصراع الدائر بين
تجارها من ناحية ،وإدارة مكافحة المخدرات من ناحية
أخرى .ويؤدّي أدوار البطولة فيه :بسام كوسا ،وكندة حنا،
ورنا األبيض ،ومحمد حداقي ،وميسون أبو أسعد ،وجيهان
عبد العظيم ،وزهير رمضان.
كما ستعرض «سورية دراما» في شهر رمضان الحالي
مسلسل «أحمر» الذي يخوض عبره المخرج السينمائي
نص للثنائي
جود سعيد أول��ى تجاربه في ال��درام��ا ،عن ّ
يامن الحجلي وعلي وجيه ،من إنتاج «سما الفن» .ويتناول
جريمة قتل قاض يعمل في جهاز الرقابة ،ويتولى التحقيق
في حادثة القتل صديقه المق ّرب ليكتشف خالل التحقيق
الكثير من قضايا الفساد المتشعبة .ويؤدي أدوار البطولة
في المسلسل :عباس النوري ،سالف فواخرجي ،صفاء
سلطان ،ديمة قندلفت ،عبد المنعم عمايري ،ومضر جبر.

التحاور بين معتقدين أو تجربتين متناقضتي الحوامل والتيمات يج ّر القارئ
نحو االنتباه واالندماج الكلّي الحواس للوقوف ناصية الحقيقة التي يبحث
عنها والتي ستجلو عنها غبار وضبابية الهالة بعد المكاشفة مع الضدّ .وهذا
ما يجعل الطرف الثالث ـ المتل ّقي ـ شريكا ً في األمر وذلك بسلطة العقل الذي يميز
بين ّ
غث هذا وسمين ذاك.
«هجرة اآللهة والمدائن المجنونة» مرويّة األديبة اللبنانية ناتالي الخوري
غريب ،الصادرة عن «دار سائر المشرق للطباعة والنشر والتوزيع» ـ لبنان.
منذ عتبتها األول��ى ـ العنوان ـ نجد أن ثمة اختالفا ً جل ّيا ً طرأ على طريقة
العنونة في الروايات الصادرة ،أشيع بأنها غدت ـ ال بل غالبيتها ـ تميل باتجاه
الشعرية واالنزياح البالغي ،بعد أن كانت تميل إلى التحديد ،والتوضيح.
يأخذنا هذا التوضيح نحو الباب الذي ولجته الكاتبة عندما حاولت الضرب
على وتر متلقيها وج ّره نحو غواية القراءة ،وهو حق مشروع ،بما أن إحدى
وظائف العنوان تأتي تحت هذا السياق كما عرفته الدكتورة نوال الحلح بالقول:
«للعنوان وظائف عدّة منها :التعريف واإلغراء والتشويق والتسويق».
كذلك جيرار جينيت الذي اختصر هذه الوظائف ضمن ثالثة مصطلحات
شاملة هي :التعيين ،وتحديد المضمون ،وإغراء الجمهور.
وأمام هذه التعريفات كثيرا ً ما يتوقف القارئ عند مفترق القراءة في حالة
صدم وذه��ول ،غير التي يتمناها ـ أي أنه وقع في شرك اإلغ��راء ـ هي صدمة
المتعة القرائية ال الخدعة التي يشترعها الكاتب لإليقاع به.
في مروية ناتالي غريب والتي تحدثت عن الحرب السورية عبر أشخاص
عاينوا وعايشوا الحالة عن كثب ،وهي القصة التي لم تعد وحدها الحامل لعمل
روائي ،وذلك لوجود حلقات مفقودة في سلسلة السرد التي دونت على ألسنة
األبطال الذي قادوا افتعاالت المروية مثل سامح وبسمة وجابر ،كنت أتحسس
نقص ما في الصورة ،ال لعيب في آليات التقديم لكن هناك شعور بتحفظ
استنطاق الشخصيات ،ـ لم يقولوا كامل الحقيقة ـ وهذا ينافي عمل المروية التي
تحتمل الكثير من التفصيالت ،حيث أن اللغة وحدها كانت الحامل للمروية ،وقد
سبكت بعناية عارفة.
انحازت المروية إلى مرجعيات شخوصها المؤدلجين ضمن أطر محددة وهذا
ما جعل القارئ يعرف مسبقا ً ما ستفضي إليه الحبكات ،ويُعزى ذلك للغياب
الكبير للصوت اآلخر ـ الراوية ـ إذ إنها تركت العنان ألبطالها يرتعون من دون
رادع ،وهي حالة الضياع التي كانوا يعيشونها في ظل هذه الحرب الشعواء:
«أكثر ما يؤلم في الحرب األهليّة أ ّنك ال تعرف من معك ومن ضدّك ،أ ّنك ال تتع ّرف
إلى من معهم نشأت وترعرعت .من كانت اآلمال معهم مشتركة واألحالم».
هذا التوتر/الضياع في معمعة الحرب ،قد انعكس بشكل واضح على طريقة
القول ،إذ إن مقولة المروية غلبت عليها الخطابية ،في مستويَي السرد والحوار
معاً« :أيّ مجتمع ينتظرنا من أطفال ُش ّوهت طفولتهم وكبروا قبل أوانهم ،ال
تاريخ لهم اَّإل ما ّ
خطه الش ّر والعهر والقهر!».
كما هي روايات الحرب ،نجد طابعها إخباريا ً بحتاً ،وهو يختلف من راو إلى
آخر كما حصل تماما ً في «هجرة اآللهة والمدائن المجنونة»« :خبّرني يا أبي عن
حكايات البطولة! كيف وصلت ألعاب الموت إلى أيدي الطفولة؟».
«هي ألف حكاية وحكاية! هل أبدأ بقايين وأخيه هابيل؟ وأزليّة غدر اإلنسان
أقص عليك ما فعل أبناء يعقوب بأخيهم يوسف ،وغيرة
بأخيه اإلنسان؟ أم ّ
اإلخوان؟ أم أخبرك ع ّما إليه أدى تحارب كير ّللس ونسطور؟ من أجل قانون
اإليمان».
جهدت الكاتبة على إلباس مرويتها ثوب التورية في الكثير من المفاصل كي ال
تكشف الخواتيم ،عندما عرفت قارئها على مجموعة مقاتلة بالقول« :في مشيتها
رقص على إيقاع اإلنسانيّة الضائعة ،ورائحة الدم النتن تفوح من مرورهم،
ّ
بالرشاشات ،وطلوا
مدججة بالعدّة الحربيّة ،استبدلت أيديهم
يرتدون ثيابًا ّ
أنفسهم بألوان شعاراتهم السود كقلوبهم» ـ كناية مكشوفة لـ«داعش» ـ ُحملت
المروية حوارات شائقة جديرة باالنتباه والتوقف عند الكثير من مفارقاتها
ومفارقها ،تحت مس ّمى الفلسفة والدين ،الوجودية والعدم ،الماركسية وضدّها
إلخ...
كما أن الكاتبة اقتربت كثيرا ً من المقولة الشعبية« ،لكل شيء من اسمه
نصيب» ،إذ إنّ المتتبع حرك ًة أبطال المروية يجد أن أسماءهم تتعالق مع
أفعالهم« ،سامح» الذي ظل يبحث عن سبيل للمسامحة ،و«بسمة» التي لم
تفارقها بسمتها حتى في أحلك الظروف ،وكذلك «حبيب» العاشق.
لم تتوقف المروية في إطار قصتها بل تشعبت نحو فضاءات أخرى لتصور
طرائق جديدة للموت مثل مرض «إيبوال» الذي أصاب بعض الدول األفريقية ثم
تهجير مسيحيّي العراق وإبادة الطائفة اإليزيدية وغيرها.
لنخلص إلى نهاية تفضي بأن «هجرة اآللهة والمدن المجنونة» تقترب من
يختص بتدوين أحداث متصلة منفصلة عبر سلطة
التجريب التدويني ،وهو
ّ
الروي والذي في أحيان كثيرى يجعل من السرد جافا ً لتقريريته.

ندوة في بعقلين حول كتاب «وجوه و�أ�سرار
من الحرب اللبنانية» لنبيل ّ
المقدم

ّ
نظمت المكتبة الوطنية في بعقلين و«دار نلسن للنشر» ندوة حول كتاب
«وجوه وأسرار من الحرب اللبنانية» للصحافي نبيل المقدّم في قاعة المكتبة.
قدّم لها اإلعالمي عمار نعمة وتحدّث فيها تباعا ً مدير المكتبة الوطنية في بعقلين
غازي صعب واإلعالمي كمال ذبيان والعميد المتقاعد الدكتور رياض شيا،
والوزير السابق ناجي البستاني .وقد أجمع المتكلّمون على قيمة المعلومات
التي بين د ّف َت ْي الكتاب حول مرحلة الحرب األهلية ،والتي ُتكشف للمرة األولى.
وفي الختام كانت كلمة شكر للمؤلف وتوقيع للكتاب.

�إطالق ديوان «�صوريات»
لل�شاعر محمد غزال
من مسلسل «عابرو الضباب»

من مسلسل «أيام ال تنسى»

بحضور مدير «دار البنان» للنشر ،الدكتور سلطان ناصر الدين ،وفاعاليات
تربوية واجتماعية ،تم إطالق ديوان «صوريّات» للشاعر الدكتور محمد غزال،
الذي ض ّم عددا ً من القصائد المتن ّوعة ،وإن كانت تحكي في غالبيتها ،عن صور،
المتوسط.
د ّرة لبنان على
ّ

