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يوميات ناقصة

ْ
ال خوف!

فيلم باسل الخطيب في الصاالت اللبنانية
 ...وعاد دريد عن طريق «دمشق ــ حلب»
«م ــا ي ـجــري الـلـيـلــة ي ـعـ ّـد حــدثــا فـنـيــا وث ـقــاف ـيــا م ـهـ ّـمــا» .ه ــذه بعض
الكلمات التي خاطب من خاللها املمثل السوري الكبير دريد لحام
( 1934ـ الـصــورة) الحاضرين في «سينما سيتي» أثناء العرض
البيروتي ّ
األول لفيلم «دمشق ـ حلب» ( 120د ـ كتابة تليد الخطيب،
وإخ ــراج باسل الخطيب ـ إنتاج «املؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعــي
والتلفزيوني») الذي أعــاده إلى الشاشة الكبيرة بعد أكثر من تسع
سنوات من الغياب منذ «سيلينا» (إخراج حاتم علي ـ عن مسرحية
«هالة وامللك» ّلألخوين رحباني) ،وانطلقت عروضه التجارية أمس
الخميس في كل املناطق اللبنانية ،تزامنًا مع األردن والعراقّ .
«غوار»
ّ
تحدث عن النشاط الــذي ّ
دب مجددًا في صناعة األفــام في بالده،
وع ــودة السينما الـســوريــة إل ــى لـبـنــان «ال ــذي أهــدانــي قلبًا قـبــل 85
عامًا من ّأمي ابنة قرية مشغرة البقاعية» ،كما أعرب عن سعادته
باملشاركة في هذا العمل مع باقة من النجوم السوريني ،من بينهم:
ّ
صـبــاح الـجــزائــري وكـنــدة حــنــا الـلـتــان تشاركتا معه الــوقــوف على
املسرح إلى جانب املخرج واملدير العام لـ«املؤسسة العامة لإلنتاج
اإلذاعي والتلفزيوني» مراد شاهني وآخرين .من جهته ،شكر باسل
ّ
متطرقًا إلى «املجهود الكبير» الذي ُبذل إلنجاز
الخطيب الحاضرين،
«دمشق ـ حلب».
دم ــوع مـمــزوجــة بالضحك سيطرت على أج ــواء الـنـشــاط البيروتي
ّ
واملصورين
الذي امتأل بالشخصيات العامة والفنانني وأهل اإلعالم
وال ـنــاس الـعــاديــن ،اللبنانيني وال ـســوريــن .ال يـ ّـدعــي الـقــائـمــون على
ّ
الشريط أنـهــم يقاربون مسببات الـحــرب التي أضنت ســوريــا على

ّ
م ــدى س ـنــوات طــوي ـلــة ،غـيــر أن ـهــم ي ـقـ ّـدمــون إس ـقــاطــات عـلــى الــواقــع
الـســوري بطريقة إنسانية ،وبــأسـلــوب وجــدانــي بعيدًا عــن مشاهد
العنف والـخــوض فــي التفاصيل السياسية .يتمثل ذلــك فــي رحلة
املــذيــع املـخـضــرم «عيسى عبد الـلــه» (دري ــد لـ ّـحــام) االنـطــوائــي الــذي
يعيش في معزل عن األحداث الجارية في دمشق .بعد فك الحصار
ّ
عن حلبّ ،
املسن الذهاب في رحلة إلى «عاصمة الشمال» لزيارة
يقرر
ابنته الــوحـيــدة «ديـنــا» (كـنــدة حنا) التي لــم يرها منذ فترة طويلة.
مشواره في الحافلة املليئة بالركاب ّ
املنوعني ،سيشكل اللبنة الدرامية
األساسية للفيلم الذي يحاول رصد انعكاسات الحرب على حيوات
الناس .قائمة املمثلني املشاركني في «دمشق ـ حلب» طويلة ،تشمل
أيضًا :عبد املنعم عمايري ،سلمى املصري ،شكران مرتجى ،نادين
قدور ،نظلي الرواس ،عالء قاسم ،بسام لطفي ،أحمد رافع وصاحبة
الصوت الجميل نيرمني شوقي...
العمل ّ
املتوج بجائزة األفالم الروائية الطويلة في الدورة الرابعة والثالثني
من «مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر املتوسط» ،يتمتع
ّ
بصورة جــذابــة .ال يخلو من سقطات ّواضحة لناحية الحبكة التي
بدت مفككة في أماكن ّ
عدة والتطويل اململ أحيانًا ،إال ّأن ّ
مجرد وجود
دريد ّ
لحام على الشاشة مسألة تدعو إلى الفرح.
* «دمشق ـ حلب» :في صاالت «غراند سينما» (،)01/209109
«أمبير» (« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192سينما سيتي»
(« ،)01/995195فوكس» ()01/285582
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أبدًا ،ال خوف عل ّْي!
ْ
ِّ
ِّ
ضائقة وكل ِمحنة،
ها أنا ،كما في كل
ٍ
ً
ُ ُ
ألصير َّ
َ
أشد قتامة
أبذل قصارى جهدي
َ
وأعظم يأسًا.
ِّ
وعلى عاد ِة «أنا» في كل حني
ُأ َر ِّم ُم ُص َ
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أخرى.
في الختامَ ،
تلك هي مهنتي:
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َ
ُ ِّ
ّ
ٌ
حرام،
ْأن أ َبش َر الحاملني بأن األمل
ٌ
َ
َ
وآخ َ
وجود له؛
النفق ال
ر
،
باطلة
والقيامة
ِ
ِ
ُ
املوت َ
ّ
وأن َ
وحد ُه ما ُيـنقذ الخائفني ِمن
الوقوع في املوت.
ِ
ُ َ
َ
رجاء وال مبتغى!
هكذا ،ال
ْ
وهكذا :أبدًا ،ال خوف!
2018/8/25

أحمد حويلي
الهوى صوفي
يعود الشيخ أحمد حويلي
(الصورة) ،مساء اليوم إلى
مسرح «ذا باالس» (الحمرا ـ
بيروت) ّ
ليقدم أمسية صوفية
ّ
يؤدي خاللها قصائد لحافظ
الشيرازي ورابعة العدوية
والحالج وابن الفارض ومهدي
منصور ،وآخرين .ترافق حويلي
فرقة يقودها الفنان اللبناني
زياد سحاب الذي سيتولى
أيضًا العزف على عوده ،وتتألف
من املوسيقيني :محمد نحاس
(قانون) ،وإيلي تومية (كيبورد)،
وجيو نجاريان (درامز) ،وجنى
سمعان (تشيللو) ،وخليل البابا
ّ
وسيزين السهرة كذلك
(كمان).
ثالثة دراويش.
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«صالة العاشقني» :اليوم ـ الساعة
ً
مساء ـ مسرح «ذا باالس»
الثامنة
(«أريسكو باالس» ـ الحمرا ـ بيروت).
البطاقات متوافرة في «مكتبة أنطوان».
لالستعالم03/336238 :

