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قرّه جولي :ثبّتنا عدد ًا من المهرجانات في دار الأ�سد للثقافة والفنون...
وجديدنا مهرجان للمواهب ال�شابّة
دمشق ـ آمنة ملحم
ينشغل طاقم عمل دار األسد للثقافة والفنون هذه األيام
بالتحضيرات النهائية لمهرجان الموسيقى العربية
الذي ينطلق اليوم الخميس في الدار ،جامعا ً نخبة من
الموسيقيين والفنانين السوريين ،كما سيض ّم عددا ً من
النجوم اللبنانيين .
وف��ي مؤتمر صحافي عقده مدير ال���دار ج��وان قره
جولي ،أكد أن المهرجان حظي باهتمام كبير من قبل
الفنانين السوريين وكذلك العرب ،حيث ُقدّمت طلبات
ع�دّة للمشاركة فيه .لكن ال��دار قبلت الطلبات بحسب
االستطاعة المادية ،واألمل معقود على السنين المقبلة
بأن تكون أفضل ،وأن تتاح الفرصة ألكبر عدد من النجوم
السوريين والعرب الذين وقفوا إلى جانب سورية .
ون��� ّوه ق��ره جولي ب��أن الفنانة التونسية محرزية
الطويل كانت أ ّول من كسر الحصار الثقافي الذي كان
مفروضا ً على سورية ،وتحدّت ك ّل الصعوبات لحبّها
لسورية ،وتبع حفلها تكريم للفنانة نجاح سالم ،ليثبت
أن سورية بلد الحياة ،وأنّ دار األوبرا تعمل بأقصى طاقة
لتقدم صورة الحياة .
وبالعودة إلى مهرجان الموسيقى العربية ،لفت قره
جولي إلى أن حفل االفتتاح سيكون مع الفنانة ميادة
بسيليس .من ّوها ببيع البطاقات كافة للحفل من اليوم
األول الذي عرضت فيه للبيع .وسيكون الحفل مرافقا ً
إلطالق الفنانة ألبومَها الجديد الذي س ُتو ّزع ُن َسخ منه
َّ
سينظم حفل إلياد حنا ،ثم حفل
للحضور جميعاً .وبعدها
للفنان الحلبي مصطفى هالل ،مؤكدا ً أنه فنان تفخر به
حلب ،وبعده حفل للفنان طاهر خرطوماني الذي لقي
حفله السابق ر ّد فعل ايجابيا ً كبيرا ً من الجمهور ،وبعده
حفل الفنان اللبناني رض��ا ال��ذي وق��ف باستمرار مع
سورية ،ورغم محاربته في أكثر من بلد لمواقفه ،إال أنه

أصر عليها على الدوام.
وتابع ق��ره جولي أن ال���دار ،ورغبة منها في جذب
الشباب ،س ُتض ّمن المهرجان حفالً إلي��اد حنا ،وكذلك
لليندا بيطار ،ليكون الختام مع الفنان اللبناني مروان
محفوظ ،وستشاركه الشابة كارمن توكمه جي بحضور
كمشاركة صغيرة في الحفل .
وأشار قره جولي إلى أنّ اختيار المشاركين في الحفل
تم بالتنسيق بينه وبين لجنة البرمجة المسؤولة عن
الحفالت ،وأنّ بعض الحفالت مدعومة من قبل ثالث
جهات« :دار األوبرا»« ،سيريتل» ،ووزارة الثقافة .متم ّنيا ً

أن تحمل السنون المقبلة مشاركات أكبر .
وأوض��ح قره جولي أن مهرجان الموسيقى العربية
أضحى من المهرجانات الثابتة والدائمة في الدار .وكذلك
مهرجان «قوس قزح» الذي سيليه ،والذي يحمل ألوان
الطيف السوري ،ث ّم مهرجان العزف المنفرد «الصولو»،
ومهرجان األفالم الحديثة.
وبعيدا ً عن المهرجانات الثابتة ،كشف قره جولي عن
طرح فكرة مهرجان للشباب ،يُعنى بالمواهب الشابة
س��واء في العزف أو الغناء .وت��دور فكرته ح��ول منح
الشباب الموهبين فرصة الظهور أمام الجمهور في الدار

لمدة عشر دقائق ،يقدّم فيها الشاب موهبته عبر مهرجان
قد تمتد فترته ما بين  5إلى  10أيام .وبذلك تبرز المواهب
الحقيقية بدعم الدار واالعالم معاً ،وبالتالي من الممكن
توجه أبناء البلد
تقديم نجوم جدد ودعمهم في البلد بدل ّ
إلى برامج المواهب العربية التي غالبا ً ما ي َ
ُهضم حق
السوريين فيها.
وللتقدّم إلى المهرجان يكفي بحسب قره جولي أن
يكون الشاب فنانا ً ي��ز ّود ال��دار بـ«سي دي» يع ّرف من
خالله عن موهبته ،ولو امتلك شروط الفنّ بنسبة  50في
المئة يحظى بفرصة للظهور.
ولكن ،تبقى قدرات الدار تح ّد من قيام مشاريع كهذا
المشروع بحسب قره جولي .لذا ،هو لم يُعتمَد كمهرجان
ثابت بعد ،كونه بحاجة إلى دعم ومساندة من جهات
أخرى ليبصر النور .
وحول مشكلة بطاقات الحفالت التي تنفذ أحيانا ً خالل
فترة قصيرة قبل معرفة الجمهور بموعد عرضها للبيع،
أكد قره جولي أنه تالفيا ً لهذه المشكلة ،سيتم إعالن
تاريخ بيع البطاقات قبل  48ساعة عبر موقع ال��دار،
وهذا ما تم بالتأكيد مع حفل افتتاح مهرجان الموسيقى
العربية الذي سيقام اليوم .كما أنه ُمنع بيع أكثر من
أربع بطاقات لك ّل عامل في الدار إال بموافقته شخصيا ً
على عدد أكبر للبطاقات ،وكذلك ُو ّح��د سعر البطاقات
حتى للطالب.
وحول وجود حفالت لفنانين ،رأى بعض الصحافيين
أنهم ال يستحقون الوقوف على خشبة دار األوبرا ،أكد قره
جولي أن تلك الحفالت وإن وجدت ،فإنها بنسبة قليلة
ّ
ج ّداً ،وأنّ
مخططه منذ استالمه إدارة الدار يتمحور حول
نجاح الحفالت بنسبة  80في المئة عام  ، 2015وأن تصل
النسبة إلى  90في المئة عام  ،2016وتتصاعد تدريجيا ً
مع السنوات المقبلة .من ّوها ً بدعم ال��دار لألكاديميين
لمساعدتهم على طريق النجومية ولو بخطوات بسيطة.

«�أوراق مح ّرمة» ...تفتقر �إلى الرواية وم�شغولة بالمذ ّكرات اليومية
جهاد أيوب
باكورة الكاتبة روال فارس ضيا رواية «أوراق مح ّرمة» عن «دار الفارابي»،
إنشائي يسرد بما
وهي عبارة عن تجميع خبريات وحاالت إنسانية في قالب
ّ
يشبه العصر ،أي إيقاع سريع ينتقل من مكان إلى آخر كم دون ترك األثر أو
اللمعة البصمة .وال نستطيع أن نقول رواية بقدر ما هي مشغولة بالمذ ّكرات
اليومية ،وليست بالضرورة مذ ّكرات الكاتبة ،بل تجميع مشاهدات وقعت
واستعيدت من دون عمق في البناء الدرامي ،ومن دون صناعة حدث جامع
تدور حوله الرواية.
هي كتابة مزجت الغربة بقضايا الوطن كداللة على أنّ الكاتبة تعيش الواقع،
ما أوقعها في الخطابية ،وش ّتت جهودها وطرحها.
لم تنسلخ الكاتبة عن وطنها رغم غربتها ،ولم تحاول قراءة معمقة لغربتها
رغم عيشها في ذاكرة وطن .هي مزيج بالبوح مع تعب االنتقال ،وعدم االقتناع
بالرحيل مع انه وقع ،ولكنها تعمدت التشتت في مخيلة واسعة وفي مشاهد
واقعية ومشاهدات حية .خطأها أنها نقلتها بتناقض خاطف ال يب ّرر طرحها،
وبطرح سريع ال يفيد الخبريات ،وهذا يبقي معالم الشخصيات تائهة كتوهان
الكاتبة في تجميع أبطالها من هنا وهناك من دون معرفة ما المقصود بذلك.
ال يكفي في الرواية أن نصف ونشير إلى الحالة إنشائياً ،بل علينا ان نتقمص
الطرح بعمق الحالة ،ونأخذ التفاصيل الصغيرة بمسؤولية يبنى عليها البعد
الدرامي وتبرير تصرف البطل ،وحينذاك يأتي الوصف صادقا ً ال مج ّرد صورة
ترسم وال تؤثر ،وتأتي الحالة صافعة أو متجذرة تشبهنا رغم فوضاوية حياتنا.
كما أن اختزال الحدث إلى مجهول عند الكاتبة خطأ يقلّل من مصداقية الطرح،
بمعنى إقحام الحدث من دون تبريرات ،أو اإلشارة إلى قضية من دون هدف،
والذهاب بسرعة إلى مكان وزمان آخ َرين فوضى أدبية وقصصية تض ّر وال
ّ
واالطالع بالعام بقدر فهم خاطئ للخاص .أقصد إقحام
تعني الثقافة الواسعة
الحب في لبنان ،والدخول
والحب في البرازيل مع عيد
مقتل رفيق الحريري
ّ
ّ
في قضية االنجاب بسطر جملة لم يفد البطل والحكاية بالمطلق .صحيح أ ّنها
تف ّوقت في وصف جسد المرأة (ص ،)36 .وتميّزت في شرح الحالة الجنسية
(ص ،)59 .ولكن إدخال العام بالخاص من دون هدف ،والقفز من جهة إلى
جهة ،وشرح حق المواطن ،وقانون السير ،وأمالك الشاطئ ،ك ّل ذلك جاء دليالً
على خوف الكاتبة من الكتابة ،وعدم فهم ما يحدث من حولها.
شخوصها أسماء من غير مالمح ،وصوَر من غير أرواح ،هي بارعة في وصف
الطبيعة ،ولحظة عابرة من دون أن توقفها وتلتقطها ،وال تسامرها رغم أنّ
النص
ّ
فيه مساحة من الصراخ.

ندوة في �صوفر حول كتاب
«وجوه و�أ�سرار من الحرب اللبنانية»
بدعوة من بلدية صوفر ،و«دار نلسن للنشر» ،أقيمت أمس ندوة في «دار
صوفر» حول كتاب «وجوه وأسرار من الحرب اللبنانية» ،للصحافي نبيل المقدّم.
تحدّث فيها على التوالي الوزير السابق عبد الله فرحات ،الكاتب حافظ الصايغ،
الدكتور طالل جابر ،الدكتور صالح أبو الحسن ،والعميد المتقاعد رؤوف صياح،
وأدراتها سمر حسان.
رحبت المحامية رندة البنا ِباسم بلدية صوفر بالحاضرين ،ث ّم ألقى
بداي ًةّ ،
أنّ
فرحات كلمة اعتبر فيها الكاتب من خالل كتابه «وجوه وأسرار من الحرب
اللبنانية» ،جعلنا ندرك إدراك اليقين بُعدَنا عن الحقيقة سنوات ضوئية .وجعَلنا
نعي نسبة قناعاتنا وهوائية التزامتنا.
أما حافظ الصايغ ،فقد اعتبر أنّ في الكتاب الكثير من األحداث والحقائق غير
المعلومة لدى الرأي العام .من جهته ،أشاد الدكتور طالل جابر بمصداقية الكاتب
مع نفسه عندما قال إنّ اآلراء الموجودة في الكتاب تم ّثل أصحابها.
الدكتور صالح أبو الحسن وجد أن الكتاب جدير بالقراءة لغناه بالمعلومات
عن فترة الحرب األهلية .وأخيراً ،تحدّث العميد المتقاعد رؤوف الصياح فرأى
أنّ الكاتب وضع كتابه بتص ّرف فئتين من الق ّراء .الفئة األولى :المؤ ّرخون الذين
يبحثون عن إقفال ثغرة في خزائن تاريخ لبنان .والفئة الثانية :الق ّراء الراغبون
في ّ
االطالع على أحداث تاريخ لبنان المعاصر.
وفي ختام الندوة ،شكر المؤلف الحضور والمحاضرين ،وكان توقيع للكتاب.

تت�شرف الدكتورة �سلوى الخليل الأمين
ّ
رئي�سة ديوان �أهل القلم
بدعوتكم لتوقيع ديوانها الجديد:

الحب هو العنوان»
«ويبقى
ّ

الزمان :مساء األربعاء  2016/8/31من الساسة حتى الثامنة مسا ًء
المكان :بيروت ـ قصر األونيسكو ـ قاعة أنطوان حرب

شخوصها تهرول منها ،تتركها متناقضة ال تعرف تبرير تص ّرفها ،وال تثبيت
حركتها ،هي ظل وجوديّ لكونها ال تناقشها وال تغرم بها ،وتتركها لمجرد كلمة
على ورق وبذلك يصبح أبطالها من ورق بشخصية كرتونية ال تؤثر وال تفيد
البعد الدرامي وتسلسل األحداث سوى أنها موجودة .هي موجودة في حياتنا
اليومية الواقعية لكنها في رواية روال مج ّرد خبرية مهمشة ،رسمت بلون واحد،
وبحالة يتيمة ،وبجمود اللحظة.
على روال أن تعيش الشخصية ال أن تكتفي بسردها ،والبحث عن إيجاد
تبريرات لخطواتها ولتص ّرفاتها وحركتها بعيدا ً عن حشو األحداث .إنّ مجرد
اكتشاف شخصية جديدة أو نقل شخصية من الواقع إلى ورق الحدث يتطلبان
معرفة بضرورات تعميق مساحتها ،والهدف من وجودها ،وكيفية إغنائها أبعاد
األحداث .لذلك ،وجبت معايشة الشخصية كما لو كانت تعيش معها في المنزل
والمكتب والسيارة والبحر .أما أن نشير إليها كأقحام ال أكثر ،فهذا مضيعة
لجهود الكاتبة ،ولحقيقة الشخصية.
يختزل الزمان عند روال من دون أن يلعب دوره .تهجر ما بدأته لتذهب إلى
زمان آخر .وبذلك ،تترك القارئ من دون ماء القصة ليتوه كلّما تنفس الصعداء،
وال يرتوي من حدث شبيه بالخبرية السريعة .يحاول أن ير ّكز من جديد ،يقطف
المشهد في حدث يعيده إلى حيث بدأ ،يص ّر أن يجد الماء فال ماء وال رطوبة
ينعشانه ،بل محاولة من حبّات مطر ال تصل إلى األرض .إنّ القفز من زمن إلى
زمن ومن خبرية إلى خبرية يش ّتت المتابع ويبعثر جهود الكاتبة ويضر في
لغتها.
نص روال فارس ضيا «أوراق مح ّرمة» صرخة في
ال خالف على أنّ رواية أو ّ
وجه الظلم والجهل .كان بإمكانها أن تختزل ذلك بمقال أو قصة قصيرة .أرادت
الكاتبة بحسن نيّة أن تشير إلى خلل في مجتمعاتنا ووطنيتنا ولكن النوايا
نصها لم تنجح ،لكنها لم
الحسنة ال تصنع النجاح ،وهذا ال يعني أن روال في ّ
تتمكن من تثبيت النجاح.
هي إشارت إلى الخلل مباشرة ولم تخض غمار األسباب .أرادت ان تدافع ولم
تحمل السالح ،حاولت الصراخ فغيّبت الصوت كم دون ان تتع ّمد ،كتبت فكان
التكرار العادي من دون صفعة.
أدعوها إلى التر ّوي في الكتابة ،وتحديدا ً في كتابة الرواية ،اّ
وأل تكون الكتابة
مج ّرد تنفيس لحالة الغربة وقلق اللحظة ،بل مسؤولية في الطرح والمضمون.
من هنا عليها التع ّرف إلى أنواع الكتابة ،والخوض في تجربة القصة القصيرة
بعيدا ً عن المقال والرأي الخاص ،واستغالل هذه المقدرة في التنقل من مشهد
إلى مشهد في كتابة القصة قد يثبت حركتها االدبية ،ويصيب المعنى بعيدا ً عن
حشو كمية من أحداث ال تب ّرر الهدف.

«يا�سمين» �ضمن م�سابقة مهرجان «�شاكا» الإيطالي الدولي
شذى ح ّمود
سيكون الفيلم السينمائي السوري «ياسمين»
للمخرج المه ّند كلثوم ،حاضرا ً في إيطاليا ضمن
مهرجان «شاكا» الدولي الذي سينطلق بدورته
التاسعة تحت عنوان « 2016ملتقى الثقافات
وح� ّري��ة اإلب���داع» ،من السابع عشر إل��ى الثامن
والعشرين من الشهر الجاري في جزيرة صقلية.
ويهدف المهرجان إلى عرض أعمال المواهب
الجديدة في مجال اإلخراج والسيناريو والتصوير
والتمثيل والمونتاج والموسيقى ،إضافة إلى خلق
ثقافة سينمائية بين الشرق والغرب .وسينافس
فيلم «ياسمين» الذي قام ببطولته أطفال سوريون
عاشوا في ظ ّل الحرب ضمن ظروف صعبة وقاسية
ج���داً ،س��واء ك��ان��وا ف��ي ال��داخ��ل أم ف��ي ال��خ��ارج،
يستعرض خ�لال��ه آث���ار ال��ح��رب على أحالمهم
وأف��ك��اره��م ون��ظ��رة ه��ؤالء األط��ف��ال إل��ى مجريات
الحرب الشرسة على أرضهم وبيوتهم ومدرستهم.
وسيتضمن المهرجان عددا ً من األفالم الوثائقية
القصيرة العربية واألجنبية المشاركة ضمن
المسابقة.
وأعربت صباح بن زيادي مسؤولة فرع األفالم
العربية في إدارة مهرجان «شاكا» السينمائي
الدولي في تصريح ،عن الترحيب البالغ من إدارة
المهرجان بمشاركة األفالم العربية في مسابقات
المهرجان وفعالياته ،خصوصا ً في ظ ّل ما تشهده
ال��دول العربية من اهتمام بالمجال السينمائي
وبالفنون عموماً ،من خ�لال تنظيم مهرجانات
عالمية الحضور وراقية المستوى.
وب��ذل��ك ،يكون فيلم «ياسمين» وه��و من نوع
الوثائقي «ديكودراما» لهذه السنة ،يم ّثل سورية
ّ
من ضمن الدول العربية المشاركة في المهرجان
ضمن رسالة إنسانية إل��ى العالم بشكل عام،
وإيطاليا بشكل خ��اص ،بأن في سورية انتهاكا ً
لحقوق اإلن��س��ان وال��ط��ف��ول��ة على ي��د اإلره���اب
المسلّح.
يذكر أن فيلم «ياسمين» من إنتاج «ص��ورة
الحياة لإلنتاج السينمائي والتلفزيوني» .إخراج
المهند كلثوم ،وسيناريو منعم السعيدي والمهند
ك��ل��ث��وم ،وب��ط��ول��ة األط��ف��ال :هبة ال��م��رع��ي ،لونا
األخ��رس ،سروت كبتول وعبد الرحمن مصطفى.
والمخرج المن ّفذ هنادي المحتسب ،مدير التصوير
أسامة معنية ،كتابة التعليق والحوار إنصاف
سليطين ،التعليق الصوتي الفنان مالك المحمد،
مدير إدارة اإلن��ت��اج بسام خ���دام ،مدير اإلنتاج
وسيم البرم ووائل البرم ،موسيقى تصويرية سعد
الحسيني ،مدير اإلضاءة جهان قطيش ،مهندس
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�أمين معلوف و«الأو�سكار» الإماراتي...
وف�ضيحة اللقاء في �إعالم «الآخر»
} غادا فؤاد الس ّمان*
ال ش�� ّك ف��ي أنّ اإلم����ارات الباحثة أب���دا ً ع��ن ال��ض��وء تحت أش ّعة
الشمس ال��ح��ارق��ة وف���وق رمالها الملتهبة ،ق��د استطاعت وبزمن
خرافي أن تتصدر مكانتها الالئقة بين العواصم حين خرجت من
صورة البداوة ودخلت صميم الحداثة بأبهى مشهدياتها التي بدأت
بالنشاط العمراني وازده���رت في القطاع السياحي وتميّزت في
االستقطاب الفني.
وه��ا هي تتف ّوق على ذاتها ب��ال��دور الثقافي ،تساهم في جميع
ال��م��ب��ادرات التي ال تقف عند مناسبة أو ح���دثٍ  ،األم��ر ال��ذي س ّرع
منصة العالمية العريضة،
إخراجها من المحلية الضيقة ليضعها على ّ
بثقة كبيرة مدعومة بمواكبة إعالمية متواصلة ومستمرة ،وهي ال
ّ
تكف م ّرة تلو األخرى عن تقديم لهفتها الفائقة تجاه القاصي والداني،
بتكريس المك ّرس أحياناً ،وبتقديم المستجد مراتٍ وم ّرات.
تلك هي اإلمارات التي ال تض ّن بما لديها من إمكانات وبما لديها
من النيات ،والقول والفعل ،وبتو ّفر ما سلف هنا ،يصبح التنفيذ
تحصيل ح��اص��ل ،وأم��ي��ن معلوف ال��ق��ادم م��ن البعدين الجغرافي
والزمني يستر ّد وه��ج حضوره ال��ذي تألّق في ما مضى بجائزة
«الكونكور» الفرنسية ،والتي ـ من دون ريب ـ تقدّم بناء على شروط
مؤاتية وإن على حساب ال ُمك ّرم ،لتتالءم وقيمتها الرفيعة.
ّ
ستتضح وتتجلّى مع
ولسنا بصدد البحث عن خلفياتها هنا والتي
الوقت تباعاً ،ويعتبر أمين معلوف من الكتاب النشيطين في الحقل
الصعد
االجتماعي وم��ن المتمكنين من م�� ّد الجسور على مختلف ُ
المثمرة مع اآلخر .شخصيا ً أذكر عندما حضرت مسرحية «صخرة
طانيوس» في أواخر التسعينات في بيروت لم أجد فيها الحوار الذي
يشدّني والمشهد القادر على أسري خلف سياجاته اإلبداعية .وكي
النص ُعدت إلى الرواية وقرأتها وتل ّمست خطوطها السردية
ال أظلم
ّ
التي لم تفلح هي أيضا ً بالتقاطع مع شغفي المجنون بالقراءة .هناك
كثيرون من الكتّاب الذين كان من الممكن أن يكونوا من المحظيين
بهذا التكريم ،كالياس خ��وري مثالً أو الياس العطروني أو الياس
ال��دي��ري ،وجميعهم وغيرهم لديهم إمكانيات سردية ال يستهان
بأسلوبها اإلبداعي .وما أندر السرديات الروائية التي تفعل فينا فعل
الشغف والمتعة.
لهذا أك ّرر هنا ال أعلم المقاييس أو التي َيبني عليها أصحاب الشأن
تقديراتهم لتكريم شخصية أدبية دون أخرى ،أعلم فقط أنّ اإلمارات
دولة جاد ّة ودؤوبة وساعية أبدا ً إلى االرتقاء بدورها الطموح .وهي
تتمتّع بعزيمة متينة وصدقية عالية ،وأحترم بالتأكيد اختيارها أمين
معلوف شخصية العام الثقافية ،وال أعلم إذا كانت تتبنّى موقفه ليس
بقبول اآلخر وحسب بل وبالتطبيع معه ،وهذا الموقف لم يعد خافيا ً
على أحد بل استثار جميع زمالء المهنة ومعظم العاملين في الحقل
اإلع�لام��ي ،ناهيك عن وف��رة وسائل التواصل التي أضرمت فيها
المواقف مستنكرة بشدّة وض��راوة قبول معلوف لقاء متلفزا ً على
قناة «إسرائيلية» ليتصدّى الجميع اليوم ويس ّن حرابه ض ّد «أمين
معلوف».
وع��ن��دم��ا كنت السبّاقة إل��ى كشف ال��ع�� ّراب��ي��ن ل��ه��ؤالء ف��ي كتابي
«إس��رائ��ي��ل��ي��ات ب��أق�لام ع��رب��ي��ة» ،الجميع طبّلوا للمطبّعين ال���ر ّواد،
والجميع تأهّبت حروفهم لتصفيتي معنويا ً وأدبياً ...وأحالوني من
دون رحمة إلى اإلقصاء والتعتيم والضرر في لقمة عيشي بتعطيل
قلمي مصدري الوحيد للرزق واالستمرار.
وبوسعي القول إنّ كل الذين يسخطون على معلوف على األقل
هذا ليس صاحب قضية وليس معنيا ً مباشرة بفلسطين وجنسيته
تحولت ألى الفرنسية منذ دهر بعيد .بينما محمود درويش وفدوى
طوقان وسميح القاسم جميعهم كانوا في صميم القضية بل هم
القضية نفسها حين أدنتهم من أفواههم قامت الصحف وشحذت
األقالم .وفي مقدّمهم «بيار أبي صعب» الذي كتب عن تطبيع معلوف
اليوم وهاجمه ب��ض��راوة ،هو نفسه كتب عنّي باألمس وهاجمني
بشراسة أكبر لمجرد أني سردت حقائق ووقائع أقلّها كان أبشع من
مجرد لقاء متلفز في محطة «إسرائيلية».
ما كشفته أنا عام  2000كان نظرة استباقية لما نحن عليه اليوم
حرفياً .ع��ودوا إل��ى كتابي إذا كنتم من ه��واة الحقيقة ولستم هواة
العراضات العابرة للفت النظر وش�� ّد االنتباه واللعب على األوتار
الحساسة .وال ب�� ّد م��ن اإلش���ارة إل��ى أنني لست م��ن معجبات أمين
ّ
معلوف ،ال على الصعيد الشخصي أو حتى على الصعيد الروائي.
ومنذ شهرين ورب��م��ا أك��ث��ر ،عندما سألني ف��ي التحقيق الصحافي
المعروف «ألبير خوري» عن رأيي بتكريم معلوف في الخليج أخبرته
لوال اعترافه باآلخر ولو وجوده مع اآلخر لما وصل إلى هذا التكريس
والتبجيل قطعا ً وبالتأكيد ،فكانت النتيجة أن رفض نشر المشاركة.
بقي أن أهمس للجميع ومن دون استثناء ...لو أنني أنا شخصيا ً
أعترف باآلخر ثقوا تماما ً أني سأصبح الشاعرة األولى على مستوى
الصحافة واإلع�لام ورجاالتها وسيقانها ،حتى وإن كانت أشهر
قصيدة لي «يا جحاش البوبعه» ...مسكينة فلسطين لو تنسحب
منها «إسرائيل» يخت ّل دوزان العرب وميزانهم ،خصوصا ً اإلعالمي
بأشكاله وإشكاالته كلّها.
* شاعرة وكاتبة ورئيس تحرير مجلّة اّ
«إل» اإللكترونية

المر�صد
لبنان في الدراما الم�صرية...
ع�صابات ومافيات
} هنادي عيسى

الديكور علي خليلي ،التنسيق اإلعالمي نور ملحم،
والمونتاج محمد البلخي.
سينمائي من مواليد
والمهند كلثوم مخرج
ّ
دمشق عام  ،1982حصل على بكالوريوس في
فنون اإلخراج التلفزيوني والسينمائي من أكاديمية
خاركوف األوكرانية ،ثم ماجستير في اإلخ��راج

التلفزيوني والسينمائي من األكاديمية نفسها،
وبعدئ ٍذ قدّم عددا ً من األفالم القصيرة في أوكرانيا
بدءا ً من «لماذا» عام  ،2004و«األمل ...اإليمان...
الحب»” عام  ،2006لكن فيلم «كافي»  2010كان
ّ
أه ّم أفالمه حيث تناول فيه العنصرية وحصل عنه
على جائزة ،إضافة إلى فيلمه «توتر عالي».

ال ّ
شك في أن المناظر الطبيعية الجميلة في لبنان ،تش ّكل عام َل جذب
عربي كي يص ّور مشاهد في أفالمه أو مسلسالته ،ضمن سياق
أليّ منتج
ّ
أحداث العمل الف ّني .لكن لألسف ،يبدو أن ص ّناع الدراما المصرية ال يرون
في لبنان إال أنه بلد العصابات والمافيات وتهريب األموال والمخدّرات،
هذا عدا نظرتهم إلى المرأة اللبنانية التي توحي للمشاهدين بأنها سهلة
المنال .ويبدو أنّ هناك مَن ساهم في زرع هذه الصورة في أذهان الجمهور
العربي.
النموذجان األخ��ي��ران لتلك األع��م��ال المصرية التي أب���رزت هذه
الصورة السوداء ،مسلسالن عُ رضا في رمضان المنصرم .األول «رأس
الغول» للنجم محمود عبد العزيز ،والثاني «الطبّال» للنجم أمير كرارة
وروجينا.
ففي «رأس الغول» ،يُتهم عبد العزيز باإلرهاب بعدما صودف وجوده
في مكان اغتيال الوزيرة .وإذ يتبين بعد ذلك أن مافيا أدوية تقف وراء
محاولة اغتيال الوزيرة ألنها حاولت مساعدة أحد العلماء الشباب الذي
سجل اكتشاف دواء للسرطان بعيدا ً عن األدوية المستعملة .وهنا تقوم
ّ
المافيا بخطف العالم وينقل إلى لبنان ،ويتبيّن أن رئيس مافيا األدوية
لبناني ويلعب الدور الممثل اللبناني فؤاد شرف الدين ،مع مجموعة
هو
ّ
من رجال األعمال والمساعدين.
وتدور األحداث ويسافر محمود عبد العزيز إلى لبنان إلنقاذ العالم
وابنه الذي ُخطف أيضاً ،ويبرز المخرج أن في لبنان رجاال ً كبارا ً سطوتهم
أعلى من الدولة ويستطيعون مساعدة الناس بعيدا ً عن القانون.
أ ّم��ا في مسلسل «الطبّال» ،فيؤ ّكد ص ّناعه أن لبنان بلد الخطف
المتخصصة بذلك ،ولها عالقة مع الدول كلّها .وأنّ رجالً
والعصابات
ّ
واحدا ً يستطيع أن يفعل كل ما يحلو له بعيدا ً عن الدولة اللبنانية .كما ال
يغفل الكاتب أن يبرز سهولة اإليقاع بالمرأة اللبنانية ،وذلك عندما يسافر
البطل أمير كرارة إلى لبنان وتستقبله امرأة لبنانية بك ّل مفاتنها البارزة،
فضالً عن أنّ أحد رجاله يقول له« :إنت هتزبّطني هِ نا؟» ،فير ّد كرارة« :كل
حاجة هنا بتيجي لوحدها».
أعود وأك ّرر أنّ اللبنانيين يفرحون ألن األعمال المصرية ُتص ّور على
أراضينا ،لكنهم لألسف ،ال يلتفتون إلى مضمون ما يُقدَّم على الشاشة عن
هذا البلد وشعبه .فهل يمكن أن تنتبه الرقابة إلى ما يحصل؟

