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الحرية وهي �شرطه ال ّأول
ت�ؤمن ب�أنّ ال�شعر يقوم على
ّ
وزارة الثقافة ال�سورية تك ّرم ندين تح�سين بيك
ي�سرى بيطار :على ّ
كل مث ّقف �أن يواجه العادات والتقاليد التي تق ّيد الإن�سان عن فيلمها الأ ّول «روزنامة»
حاورتها :لمى نوام
من يقرأ شعرا ً للدكتورة يسرى بيطار ،يشعر بمتعة من
نوع آخ��ر ...الغزل ممزوج بالثورة ،والبوح معطوف على
الفوح ،والرجل حاضر دائماً ،تماما ً كما الوطن واإلنسانية.
طفولتها كانت حالمة ورومنسية في قريتها الجميلة
الهادئة كفيفان التي كان لها تأثيرها الكبير في ميل يسرى
إلى الرومنسية والشعر .أما الكتابة ،فبدأتها نثراً ،وكانت
معلّماتها في المدرسة يس ّمينها «مي زيادة» ،لكتابتها النثر
وتزيينه باإليقاع.
هي أستاذة للغة العربية في التعليم الثانوي الرسمي
وفي الجامعة اللبنانية ،تحمل شهادة الدكتوراه اللبنانية في
اللغة العربية وآدابها ،ودراسات عليا في الحقوق ،وشهادة
الكفاءة في التربية .ولدت في قرية كفيفان في قضاء البترون
شمال لبنان ،من عائل ٍة لها في العلم والسياسة والثقافة باع
طويل.
لم تكتب الشعر وتقتنع بنشره إال عام  ،2013وهي سنة
نيلها شهادة الدكتوراه في اللغة العربية.
ثمة إش��ارات وص�وَر شفافة في شعرك ،م ّمن تستوحين
طقوسك؟ سؤال حملناه مع أسئلة أخرى ،وقصدنا الشاعرة
الدكتورة يسرى بيطار التي قالت:
سني المراهقة ،وحفظت مئات األبيات،
قرأت كثيرا ً في
ّ
كانت هذه هوايتي المفضلة .تأثرت في المراهقة بالمتنبي
وعنترة .أما في المرحلة الجامعية فتأثرت بجبران وسعيد
عقل وجورج شكور.
وعن المدرسة األدبية التي تنتمي إليها تقول :أنا أؤمن
بأنّ الشعر ،كما سائر حقول اإلبداع ،يقوم على الح ّرية ،وهي
شرطه األول .لكن أظ ّنني أميل إلى الرومنسية والكالسيكية،
وأحب في الشعر الجمال،
مع بعض الرمزية البارزة أحياناً.
ّ
ٍ
مفردات قبيح ًة أو مقزز ًة أو مستفز ًة أو نابية.
فال أستخدم
إل��ي م��ن القلب ،فحالة ال��ح��زن موحية،
الشعر يوحى
ّ
موح ،ووجه الحبيب.
والحب
موح،
والشوق
ّ
ٍ
ٍ
وعن اإلشارات والصور الشفافة في شعرها تقول :الشاعر
يكتب نفسه ،والشعور الشفاف يعبّر عنه بشفافية .البساطة
والصدق يعبَّر عنهما ببساطة .كما أن لدي اعتقادا ً بأن الشعر
يكتب من القلب إلى القلوب ،يكتب للناس واإلنسانية ،ال
للشعراء والفالسفة وحسب ،لذلك أكتب شعرا ً مفهوما ً وقريبا ً
بشك ٍل ع��ام ،لكن تمر بعض الصور والقصائد الضبابية
أحياناً ،حين تكون الحالة معقدة ويصعب التعبير عنها
بوضوح.
الرضا عن الكتابات لدى يسرى بيطار مرتبط بالمسؤولية،
وفي هذا السياق تقول :أنا أم ّزق أوراقا ً كثيرة ،وال أنشر إال ما
أكون راضي ًة عنه تماما ً فالكتابة مسؤولية .وربما تساعدني
الدراسات العليا التي أحملها في النقد األدبي في االستفادة

من معايير النقد وأصوله ،ألكتب ما أرى أنه يليق بالنشر
ويحترم القارئ.
أما موقعي األدبي اليوم فلست أنا من يحدّده ،وإن كنت
راضي ًة وسعيدة بما يقوله ع ّني كبار األساتذة من شعراء
ونقاد وأكاديميين.
وحول الضرورات االجتماعية أو السياسية التي تلعب
دورا ً فاعالً في صوغ الشعر تقول بيطار:
قلت إن الح ّرية أساس اإلب��داع .أما المعايير االجتماعية
والسياسية فال تزال تؤثر لألسف في الشرق العربي ،وأنا
لم أكتب الشعر إال مؤخراً ،بعد نضالٍ طوي ٍل ومكلف لبلوغ
الح ّرية.
يسرى بيطار و ّقعت ديوانها األخير برعاية وزير التربية
الياس بو صعب ،وعن الديوان وحفل التوقيع تقول :لقد
و ّقعت ديواني «أكاد من المحبة أسقط» في نيسان الماضي
في البترون ،وك��ان الحفل برعاية وزي��ر التربية الوطنية
الياس بو صعب .تحدّث في المناسبة ع��د ٌد من الشعراء

واألكاديميين عن الديوان ،أمام حش ٍد ثقافي تجاوز األربعمئة،
نخب ثقافي ٌة رفيعة المستوى.
ولدينا في منطقة البترون
ٌ
الرجل في حياة يسرى ،ماذا تقول له ،وما المكانة الشعرية
التي يحتلّها في كتاباتها؟ تجيب :الرجل المص َّور في شعري
والحب
هو الحلم في حياتي .أستوحي دائما ً شعر الغزل
ّ
من رج ٍل موجود ،لكن كل من كتبت لهم سقطوا في الحقيقة،
وبقيت القصيدة .لذلك قلت يوماً :القصيدة أه ّم من الرجل،
ألنها أبقى منه.
وللرجل ال��ذي يع ّنف ال��م��رأة وللمرأة التي تسكت على
تعنيفها تقول :الرجل الذي يع ّنف المرأة يجب إعادة النظر
في تصنيفه واعتباره إنساناً .فاإلنسان ال ي��ؤذي أح��داً،
ٌ
ضعيف وبال كرامة.
والرجل الذي يستقوي على ام��رأ ٍة هو
أما المرأة فعليها أال تسكت عن التعنيف ألن الكرامة غالية،
مهما تكن أعذارها للرضوخ ،فالتضحية بالكرامة ليست
تضحية ...إ ّنها ّ
ذل.
ليسرى بيطار المرأة وجهة نظر في العادات والتقاليد،
ّ
توضح :أنا أحترم القيم األخالقية،
تصل ح ّد التم ّرد ،وعن ذلك
وأحترم العادات والتقاليد حافظة القيم األخالقية ،وهويتنا
االجتماعية وتراثنا وأصالتنا .أما العادات التي تقيّد اإلنسان
ٍ
مثقف
أخالقي فهي تؤدّي إلى التخلف ،وعلى ك ّل
سبب
بال
ٍ
ّ
أن يثور عليها ،ألن من واجب المث ّقف أن يدفع مجتمعه نحو
التط ّور .أما في الكتابة فأحترم الذوق العام ،وال أستخدم
النابي من الكالم وال الصوَر غير الالئقة ،لك ّنني جريئة في
راق ،كما قلته مثالً في مطلع إحدى
قول ما أريده
بأسلوب ٍ
ٍ
قصائدي مخاطب ًة حبيباً:
ّ
فك الرباط ،رباط العنق يزعجني
وال تسلني لماذا أعشق الماسا
ماس بات يغرقني
هناك شالل
ٍ
يرفع الفجر لي كاسا ً روى كاسا
قل أنت تعشقني كي أستفيق ودع
م ّني غيارى ورود األرض والناسا
خلف الرباط يناديني هوًى ثمل
والف ّل يقرع للذات أجراسا!
وتختم بيطار حديثها إلى البناء ،متحدّثة عن الوسط
الثقافي اللبناني ،وتقول :الوسط الثقافي في لبنان رائعٌ
ٌ
ونشيط ومندفع .ونحن نشهد في لبنان ك ّل ليل ٍة عددا ً من
اللقاءات والندوات واألمسيات األدبية والشعرية والفنية،
ّ
يبشر ببقاء
وتكثر المنتديات والجمعيات األدبية ،وه��ذا
ٍ
تهديدات إرهابية وظالمية.
لبنان على رغم كل ما حوله من
لبنان رسالة ثقافية وحضارية ونحن بالكلمة الح ّرة نواجه
والتوحش واإلرهاب.
ك ّل أشكال التط ّرف
ّ

«�سورية ج�سر المح ّبة» ...ملتقى للت�صوير الزيتي في قلعة دم�شق

تحسين بك تتسلّم شهادة التقدير من األحمد

ميس العاني
ك ّرمت وزارة الثقافة أمس ،الفنانة
ندين تحسين بيك لمناسبة حصول
فيلمها القصير «روزنامة» (سيناريو
رامي كوسا وإنتاج المؤسسة العامة
للسينما) ،على الجائزة الذهبية
في النسخة  11من مهرجان جنيف
الدولي لألفالم الشرقية ،الذي أقيمت
فعالياته في ك ّل من جنيف وفارسو
ولوزان بمشاركة أكثر من  126فيلما ً
من ثالثين دولة.
وأك��د وزي��ر الثقافة محمد األحمد
أن في هذا العمل لمسة سينمائية
تعكس ر ّقة المرأة التي تستطيع من
خالل إحساسها الدخول إلى عوالم ال
يستطيع الرجل الوصول إليها.
واعتبر أن األف�لام التي تخرجها

المرأة بشكل عام تعكس المواجع
والخيبات التي من الممكن أال يشعر
بها الرجل.
وه ّنأ الوزير الممثلة تحسين بيك
على ال��ج��ائ��زة ،ال سيما أن الفيلم
اقتطف جائزة مهمة ضمن مجموعة
كبيرة من األف�لام من جميع أنحاء
العالم.
واعتبر األحمد أن تحسين بيك
ممثلة مهمة اكتسبت مع السنوات
تجارب كبيرة وهي اآلن تقف وراء
الكاميرا وت��ق��ول صوتها الخاص
وت��ق��ت��رب م���ن ال��ق��ل��وب لتسجل
موسيقاها السينمائية الخاصة.
أم��ا الممثلة ندين تحسين بيك،
فأشارت إلى أن تكريم وزارة الثقافة
لها يعتبر بادرة مهمة جدا ً ويشعرها
بأنها استطاعت عمل إنجاز لبلدها،

ويقدّم لها تحفيزا ً كبيرا ً كمخرجة في
البدايات.
وأشارت إلى أنها تتم ّنى احتراف
طريق اإلخراج إذا استم ّر نجاحها في
هذا المجال ،كاشفة عن انتهائها من
تصوير فيلم قصير مدّته  20دقيقة
ِباسم «غربة» ،وهو من وحي الحرب
اإلرهابية التي تشن على سورية منذ
أكثر من خمس سنوات ،إضافة إلى
سينمائي قصير.
التحضير لفيلم
ّ
أما في الدراما ،فكشفت تحسين
بيك عن التحضير لمسلسل كوميدي
س��ي��ت ك����وم ،م��ت��م � ّن��ي��ة أن ي�لاق��ي
النجاح.
يذكر أن فيلم «روزنامة» يتناول
ال��ج��دل��ي��ة األزل���ي���ة ال��ت��ي ت��ع��رض
مفهومين متناقضين للحياة ،كما
الحب والسلم.
يسلّط الضوء على
ّ

«الحرب الناعمةّ ...
فن ال�سطوة
على الر�أي العام» جديد رفيق ن�صر اهلل
صدر ّ
مؤخرا ً كتاب «الحرب الناعمة ...فنّ السطوة على
الرأي العام» لمدير «المركز الدولي لإلعالم والدراسات»
اإلعالمي الكاتب رفيق نصر الله ،وذلك عن «دار مكتبة
بيسان للتوزيع والنشر».
ويقع الكتاب في  220صفحة ،ويعرض للحرب الناعمة
كبديل استراتيجي تعتمده ال��دول العظمى ب��دال ً من زجّ
رجالها في أتون الحروب ،واستعمال الميديا للوصول إلى
هذه الغاية.
كما يعرض لواقع الساحات العربية واإلسالمية التي
تأثرت بهذه الحرب ،ففقدت مالكيها من مؤسسات حكم
وإدارة ،وع ّمت الفوضى في أرجائها.
ويطرح نصر الله استخدامات هذه الحرب وتاريخها
وواق��ع��ه��ا وسبل مواجهتها ،ب���دءا ً م��ن فهمها واإلق���رار
بوجودها .كما يضيء الكتاب على المواجهة القائمة
حاليا ً في العالم الغربي ،والتي ما زالت القوى السياسية
والوطنية حائرة في فهمها والتعامل معها.

محمد سمير الطحان ـ شذى ح ّمود
يجتمع ع��ش��رة ف��ن��ان��ي��ن تشكيليين في
قلعة دمشق ضمن ملتقى التصوير الزيتي
الخامس بعنوان «س��وري��ة جسر المحبة»
الذي ّ
تنظمه مديرية الفنون الجميلة في وزارة
الثقافة بالتعاون مع المعهد التقاني للفنون
التطبيقية.
وقال مدير المعهد التقاني للفنون التطبيقية
طالل بيطار إن هذه التظاهرة الفنية الخامسة
من نوعها تقام سنويا ً من قبل وزارة الثقافة
بالتعاون مع معهدنا في قلعة دمشق .حيث
يساعد هذا المكان التاريخي الفنان على االلهام
ويخلق له جوا ً مريحا ً للعمل .معتبرا ً أن هذه
الفعاليات تساهم في اندماجية العمل الفني
السوري وإيجاد ح��وارات بين الفنانين عبر
العمل المشترك بينهم ليستفيدوا من تجاربهم.
ويضيف البيطار أن إقامة الملتقى في المعهد
التقاني للفنون التطبيقية يحمل الفائدة للطالب
من خ�لال مشاهدتهم كيفية إنجاز الفنانين
أعمالهم بتقنيات متعدّدة .األمر الذي يفيدهم
في ص��وغ طرقهم الفنية في تكوين اللوحة
واستخدام اللون ضمنها وإنهائها.
وع��ن مشاركته ف��ي ه��ذا الملتقى أوض��ح
التشكيلي البيطار أنه سيعمل على إنجاز عملين
فنيين من المدرسة التعبيرية مع الكثير من
التبسيط في وجوه األشخاص ضمن خطوطه
وألوانه الخاصة .مبيّنا ً أن لوحته ت ّتصف بقلة

ألوانها مع استخدام األلوان التي تحمل الفرح
والصفاء للمتلقي.
ورأى البيطار أن ه��ذا المتلقي يحمل من
خالل عنوانه المحبة التي تجمع أبناء البلد
الواحد والتي تظهر من خالل التعاون والحوار
المشترك بين الفنانين مع بعضهم .الفتا ً إلى أن
الملتقى يبعث برسائل للخارج تبين أن سورية
هي محبة وعطاء ونبض وحياة وأن السوريين
نبض واحد.
وعن مشاركته األول��ى في ملتقى التصوير
ال��زي��ت��ي اع��ت��ب��ر ال��دك��ت��ور سهيل م��ع��ت��وق أن
التشكيليين يحاولون من خالل مشاركاتهم في
هذه الملتقيات تلطيف الظروف الصعبة التي
نعيشها بالفنّ واإلبداع اللذين يريحان اإلنسان
نفسياً ،إضافة إلى تالقي الفنانين بلغة الفنّ
ّ
واالطالع على تجاربهم وأساليبهم.
وت��أت��ي م��ش��ارك��ة التشكيلي م��ع��ت��وق في
الملتقى م��ن خ�لال عملين فنيين ع��ن دمشق
القديمة مستخدما ً الحارة والبيت الدمشقيين
والشبابيك واألب��واب وعناصر العمارة وعن
ذلك يقول :أهت ّم بموضوع العمارة الدمشقية
منذ فترة إضافة إلى استخدامي بعض الرموز
كالهالل الذي يعتبر بمثابة صورة عن الشرق
بداللته على صفاء االن��س��ان .معتمدا ً على
اللونين البني واألزرق اللذين ي��رم��زان إلى
األرض والسماء.
من جانبها ،عبّرت التشكيلية أسماء فيومي
عن سعادتها بمشاركتها الثانية في ملتقى

التصوير الزيتي «سورية جسر المحبة» الذي
يجسد حوارا ً مهما ً بين التشكيليين السوريين،
ّ
ّ
ويدل على أنه رغم كل المآسي التي حولنا ما
زلنا نعمل ونرسم ونبدع.
وتعمل فيومي على إنجاز عملين يمثالن
تأمل اإلن��س��ان للحالة ال��راه��ن��ة ،مستخدمة
األلوان الفرحة ،آملة بعودة الفرح إلى سورية،
مبيّنة أن أعمالها خالل األزمة أصبحت تميل إلى
الحزن والكآبة ،وأكثر درامية نتيجة ما نراه من
موت وخراب ودمار.
ب���دوره ق��ال التشكيلي محمد الشبيب إن
العمل الفني هو شيء خاص بالفنان ويتطلب
وجود استقاللية والعودة إلى الذات للخروج
بعمل فني ذي قيمة إال أن وجود هكذا ملتقيات
مهم جدا ً حيث يضم نخبة كبيرة من الفنانين
المتميزين على مستوى المحترف التشكيلي
السوري ،إضافة إلى الحوارات والنقاشات التي
تدور بيننا كفنانين والتي تثمر عن أفكار مهمة.
وعن مشاركته في هذا الملتقى يقول شبيب
إنه سينجز عملين فنيين معتمدا ً على تفعيل
وتصعيد سطح اللوحة من خالل مجموعة من
التقنيات التي تعتمد على الملمس والخامات،
إضافة إل��ى وج��ود خطوط تجريدية عفوية
وتلقائية مع مجموعة من األلوان وهما ركنان
أساسيان في العمل التصويري الذي يقدّمه.
أما التشكيلي إدوار شهدا فيوضح أن فكرة
الملتقيات في أيّ ظ��رف مفيدة ومهمة حيث
تخلق ج ّوا ً من الحوار وتبادال ً في اآلراء واألفكار

بين الفنانين .مشيرا ً إلى أنه سيقدّم في الملتقى
لوحة عن قلعة دمشق.
ويؤكد شهدا أن الحرب على سورية كان لها
أثرها على الفنانين حيث انعكست على نوعية
أعماله التي قدّمها منذ بداية الحرب.
وق��ال إن الحركة التشكيلية خسرت عددا ً
من الفنانين التشكليين بسبب مغادرتهم إلى
الخارج .إال أنها ما زال��ت ق��ادرة على الصمود
واإلب��داع واالستمرار .معتبرا ً أن هذا الملتقى
تظاهرة مهمة من حيث االلتقاء بفنانين متميزين
لالطالع على تجاربهم وأساليبهم وأفكارهم،
إضافة إلى وجود نقاشات وحوارات ما ينعكس
إيجابا ً على كل فنان مشارك.
يجسد التشكيلي مروان جوبان
من ناحيته،
ّ
ف��ي العملين ال��ل��ذي��ن يعمل على إنجازهما
المواضيع االنسانية المبهمة بحيث يخلق
لدى المتلقي تساؤالت حول ما هو موجود في
هذه اللوحة التي تقترب من التجريد .مبيّنا ً أن
مواضيعه تغيّرت خالل الحرب حيث عكسها
من خاللها المآسي .موضحا ً أن اللوحة تأتي
في المقام األول عنده باعتبارها ُتظهر المكونات
الداخلية أليّ فنان.
ويستم ّر الملتقى ف��ي قلعة دمشق حتى
الثالث من الشهر المقبل ،ويشارك فيه كل من
التشكيليين :إدوار شهدا ،أسماء فيومي ،عبد
الله مراد ،غسان نعنع ،سهيل معتوق ،عناية
البخاري ،محمد شبيب ،مروان جوبان ،سراب
الصفدي ،وطالل البيطار.

«كلب ال�سفير» ...عر�ض ًا م�سرحي ًا
الم�سرحي الأول
في مهرجان ال�سويداء
ّ

سهيل حاطوم
قدّمت فرقة «األصدقاء» المسرحية مساء أمس عرضا ً
مسرحيا ً بعنوان «كلب السفير» ،من تأليف ممدوح عدوان
وإخراج أيمن غرز الدين ،وذلك على مسرح المركز الثقافي
العربي في مدينة السويداء السورية ،ضمن فعاليات اليوم
المسرحي األول.
الرابع من مهرجان السويداء
ّ
وأش��ار مخرج العمل إلى أن فكرة العرض المسرحي
بعنوان «كلب السفير» تحمل مدلوالت اجتماعية وسياسية
ضمن قالب ساخر يجمع بين المتعة والمعرفة من خالل
االعتماد على شخصية مجازية هي «الكلب» ،وشخصية
«مرافق الكلب» التي يقوم بأدائها الممثل فارس الحلبي،
وشخصية «حارس الحديقة» التي يؤدّيها الممثل جميل
مسعود.
وأض��اف أنّ أح��داث المسرحية ت��دور ح��ول الحارس
الذي يمنع إدخال الكلب إلى الحديقة تطبيقا ً للقانون ،إال
أن مرافق الكلب يحصل له على استثناء بذريعة أنه كلب
سفير ،لكن حارس الحديقة الذي يمتعض من هذا اإلجراء
دس الس ّم للكلب عبر قطعة من اللحم التي
يعمد إل��ى ّ
يرفضها الكلب ،فيأكلها مرافقه الذي يلفظ أنفاسه وهو
يردّد «الحمد لله أنني أكلتها ولم يأكلها الكلب» ،وذلك بعد
أن عرف الحقيقة.
يشار إلى أن فعاليات المهرجان الذي تقيمه مديرية

المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة بالتعاون مع
مديرية ثقافة السويداء خ�لال الفترة من  23إل��ى 28
الشهر الجاري ،تتضمن خالل اليومين األخيرين عرضين
مسرحيين هما «كافيه سكن الليل» إع��داد وإخ��راج ليال
الهادي وتقدّمه فرقة «حكايا» التابعة لفرع اتحاد شبيبة
الثورة في السويداء ،و«رقصة الفجر» تأليف وإخراج زياد
كرباج ،وتقدّمه فرقة «حوار» المسرحية ،إضافة إلى إعالن
نتائج المهرجان وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على
المشاركين.
وأقيمت أيضا ً جلسة ح��وار حول العرض المسرحي
«كلب السفير» ،وأشارت غالبية المداخالت إلى أن العرض
غلب عليه الطابع السرديّ على حساب الناحية الجمالية
واإلخراجية .حيث رأى المخرج المسرحي سمير البدعيش
ترتق إلى لغة
أن لغة العرض واإلخراج في هذا العمل لم
ِ
النص ولم يتم رفع مفردات العرض إلى مستويات أعلى.
ّ
مشيرا ً إلى أن بداية العرض جاءت رتيبة ومملّة وعبارة
عن سرد بعيد عن لغة اإلمتاع ما جعل العرض ينتهي في
بداياته.
ولفت الناقد المسرحي صالح ع��زام إلى أن الرافعة
النص الذي يش ّكل
مسرحي تكمن في
األساسية في ك ّل عمل
ّ
ّ
النص كان جميالً
ركيزة أساسية لك ّل عرض .مب ّينا ً أن
ّ
وواضحا ً إال أن التجسيد واإلخراج كان غائبا ً وجاء الديكور
عبارة عن كتل ثابتة ال حياة فيها.

