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ثقافة وفنون

دم�شق تك ّرم عمر الف ّرا في ذكرى �أربعينه ...ورحل فار�س المنابر

ر�شا فا�ضل ...تقاوم بالحرف والقلم
ً
ق�صة �شعبها ووطنها
راوية ّ

7

حاورتها لمى نوام

لورا محمود
���ب ع��ب��ق ي��اس��م��ي��ن��ه��ا ف��أه��داه��ا ع��م��ره
أح� ّ
وقصائده .كان يتغ ّنى بقاسيونها وحاراتها،
الحب والعطاء والعشق .تلك الحبيبة
فبادلته
ّ
التي تركها وفي قلبه حزن لما ح ّل بها .فالكبير
ال��ذي غادرها وغ��ادرن��ا ،ك��ان يريدها دمشق
الجميلة البهيّة التاريخية المعاصرة ،الجامعة
وحاضنة كل من طرق بابها وشرب من مائها.
أنت أيّها الحاضر اختصرت وطنا ً بقصائدك.
ودّعناك وأنت هنا بروحك ،رثيناك وأنت هناك
توصينا بأن نقدّم أرواحنا قرابين لحبيبتك
سورية.
لمناسبة م��رور أربعين ي��وم�ا ً على وف��اة
الشاعر الكبير عمر الف ّرا ،أقامت وزارة الثقافة
حفالً تأبينياً ،وذلك في مكتبة األسد الوطنية
�ي
ف��ي دم��ش��ق ،وس��ط حضور
ثقافي وإع�لام� ّ
ّ
كثيف .وت��خ�لّ��ل حفل التأبين ع��رض فيلم
وثائقي قصير تض ّمن لمحة عن حياة الشاعر،
ّ
وت��ح�� ّوالت مسيرته ال��ش��ع��ري��ة ب��ي��ن ال��غ��زل
والمقاومة ،إضافة إلى إلقاء بعض قصائده
باللغة الفصيحة واللهجة العاميّة ،والتي
تناولت قضايا اجتماعية ووطنية مهمة.

عصام خليل

وأشار وزير الثقافة السوري عصام خليل في
كلمته إلى أن النمط الشعري الذي كان يكتبه
الراحل عمر الف ّرا ،كان له أثر على الصعيدين
اإلنساني والنضالي.
نصا ً شعريا ً رثى فيه الف ّرا،
كما ألقى خليل ّ
مستخدما ً ال��ص��ور واإلي��ح��اءات ال��دا ّل��ة على
عاطفته الفيّاضة إزاء شاعر رحل بعدما قدّم
لنا أجمل قصائده عن الوطن واألنثى واإلنسان،
سواء باللهجتين الفصحى والشعبية فقال:
ّ
توضأ في مقلتيك
سالم على ك ّل حرف
على ك ّل موت كتبت وعانيت
ث ّم سالم على الماء
يمشي علينا ...ويمشي بنا
ث ّم يذرو مواويلنا في براري السنين
سالم على الشعر يمسك باألرض من يدها
كي تقوم
ويستعجل القبّرات لتصطف ...آمنة ...في
صالة السهوب

نزار الف ّرا

وعن وال��ده ،ألقى اإلعالمي نزار الف ّرا كلمة
ّ
المكتظة
قال فيها :اليوم أقف في هذه القاعة
ألحدّثكم عن الشاعر عمر ال��ف� ّرا ال��ذي أحبّه
أصدقاؤه بسبب إخالصه لموهبته ،والتزامه
القضايا الوطنية واالجتماعية ووقوفه إلى
جانب المقاومة .فأنتم اليوم لم تأتوا كما كنتم
تأتون عاد ًة لتسمعوه وليحدّثكم عن حقوقكم
وقضاياكم وتراثكم وأرض��ك��م .كلّكم عرفتم
عمر الف ّرا شاعرا ً فارسا ً من فرسان المنابر.
عرفتموه وطن ّيا ً صادقا ً مح ّبا ً ملتزما ً حتى
أحب
يومه األخير من حياته ،لم يساوم ،وما
ّ
المساومين يوماً.
وعن اإلنسان عمر الف ّرا تحدّث قائالً :كان عمر
الف ّرا اإلنسان بسيطا ً ومتواضعاً .فهو الذي كان
يقول :ال يمكن للشاعر أو الفنان أن يتحدّث أمام
أدب أو عن ت��راثٍ  ،أو عن أيّ
الناس عن فنّ أو ٍ
أمر ،بينما ال يتطابق ذلك مع ضميره ووجدانه.
بني ،ال يمكن أن تكون قريبا ً
كان يقول لي :يا ّ
من الناس ومن همومهم ومن أوجاعهم ،ووال
يمكنك معالجة قضاياهم ،إن لم تكن بينهم
ومنهم .فأنا ال يمكنني أن أكون شاعرا ً شعبيا ً

(وكان يتحدّث بهذا المصطلح ،ال بالبعد الذي
يقصده الن ّقاد عادة ،فقد كان يس ّره ويفرحه
شعبي) إن لم أكن من هذا
أن يقال أ ّنه شاعر
ّ
الشعب ،وإن لم أكن ضميره وصوته ،وإن لم
أتحدث بأوجاعه.
وأض��اف نزار الف ّرا :ك ّل من عرفك عرف كم
كنت متواضعا ً وشهماً .وعندما أقول هذا الكالم
أرى كم تركت لي وألخوتي إرثا ً إنسانيا ً سنحيا
به سنين يفوق كل الكنوز التي يمكن أن يتركها
إنسان عندما يتعلق األم��ر بماديات الحياة.
وكم تركت لنا حكايات سنرويها ألبنائنا في
المستقبل عن جدّهم الشاعر الكبير الذي عشق
تراب هذه األرض حتى اليوم األخير من حياته،
وحتى سكونه األبدي في تراب هذا الوطن.
وأض��اف :إن ما سهّل علينا ألم رحيلك ،ما
رأيناه من محبّة صادقة من قبل كل من جاءنا
مع ّزياً.

ن ّوار الساحلي

أما المقاومة اللبنانية ،فقد تحدّث ِباسمها
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النيابية النائب ن ّوار
الساحلي ،فقال :كان الشاعر عمر الف ّرا شاعرا ً
فريداً ،ينتظره محبّوه لينصتوا إليه .ويتابعون
شعره شكالً ومضموناً ،فهو الشاعر السوري
الهوية ،العربي االنتماء ،المقا ِوم بالممارسة.
وقد كانت وما زالت قصائده على ألسنة الكبار
والصغار ،حتى أن ال ُمقاومين يردّدونها على
جبهات القتال.
وأض����اف :م��ن ت��دم��ر ان��ط��ل��ق ،إل��ى حمص
فدمشق ،فوصل عشقه الشعري إلى الجنوب،
أي جنوب لبنان الذي كانت له مكانة خاصة
«جنوبي
لدى الشاعر ،فنحن ال ننسى عنما قال
ّ
الهوى قلبي وم��ا أح�لاه أن يغدو ه��وى قلبي
جنوبيا».
وأش��ار الساحلي أن عمر الف ّرا رح��ل ،لكن
باق فينا ومعنا« ،فرجال المقاومة لن
شعره ٍ
ينسوك ،أن��ت ال��ذي قلت عنهم بعد انتصار
تموز عام  2006إ ّنهم رجال الله في الميدان،
هذا االنتصار ال��ذي صنعته المقاومة والتي
راهن البعض عليها ،وراهن آخرون ضدّها منذ
نشأتها .فالبعض اعتبروها ن��زوة ،وآخ��رون
اعتبروها مفصالً ف��ي ت��اري��خ األم���ة ،ورب��ح
المراهنون على المقاومة وأول��ه��م الرئيس
الراحل حافظ األسد ومن بعده المقا ِوم الكبير
الرئيس بشار األس���د .فالمقاومة انتصرت
عام  1996وعام  2000عندما دحرت الكيان
الصهيوني عن معظم األراض��ي المحتلة في
جنوب لبنان ،ثم في تموز عام  2006عندما
استكلب العالم بغربه وعربه على المقاومة،
وظلّت سورية تدعم وتساند ،وتمدّنا بالسالح.
وشجعوا
فمن اعتبرونا مغامرين حينذاك،
ّ
«إسرائيل» وأميركا الستمرار الحرب والعدوان
على المقاومة ،ذهبوا ورحلوا ،وبقيت سورية
والمقاومة.
وأضاف الساحلي :اليوم نقاتل سو ّيا ً اإلرهاب
التكفيري الظالمي .فنحن أم��ام مشروعين:
مشروع المقاومة ومشروع «إسرائيل» وأميركا
وم��ن يستجديهما م��ن دول الخليج .وليس
طبيعيا ً أن نقف متف ّرجين .فكما انتصرنا في
ال��س��اب��ق ،سننتصر به ّمة رج��ال ال��ل��ه ،رج��ال
المقاومة ،ورجال الجيش السوري ،وهذا النصر
آت ،ف َن ْم يا أب��ا ن��زار قرير العين ،أن��ت منتصر
ونحن منتصرون.

طالل ناجي

من ناحيته ،ألقى نائب أمين عام الجبهة

الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة
الدكتور طالل ناجي ،كلمة في الشاعر الكبير،
تناولت روح��ه التي كانت م��ن روح األرض
واألي��ام .فقد كانت فيه روح العاشق ،وكان
أيضا ً صلبا ً كما جدران تدمر العظيمة.
كان شاعرنا الكبير صديق المناضلين ،وفي
شعره إعجاز أخذه من عين دمشق الحسناء
الجميلة ،كما ك��ان يشتغل في أدب��ه ليصنع
النور ويبدّد الظالم ،ألن��ه ص��وت ص��ارخ في
مقارعة الظلم ورفض الخنوع.
وقال ناجي إن الشاعر عمر الف ّرا بشعره،
الشعبي والفصيح ،كأنه كان يقول :إنّ كنت
ّ
عراقيا ً فقلبي معك على الرافدين ،وإن كنت
مصريا ً فعيني على موج النيل ،وإن كنت أردنيا ً
فأنت رفيقي في األغوار ،وإن كنت لبنانيا ً أغني
لك نشيدا ً من البارود ،وأن كنت فلسطينيا ً فلنا
القدس ولك الراية .هذا هو عالم عمر الف ّرا ،عالم
األمة والوحدة.
وأضاف ناجي :لقد بدأت األشرعة تتحرك
اآلن وت��ق��وده��ا دم��ش��ق .وغ���دا ً ت��ق��وده��ا غزة
والضفة .واليوم ،هذا هو التاريخ في قبضة
المقاومة ،ولتكن هذه األمة من ص ّناع الزمن
حتى تستقيم لغة الجغرافيا .رم��اح فرسان
الجيش السوري صائبة ،وه��م ع � ّزة سورية
بقيادة الرئيس بشار األسد.

نزار بني المرجة

أما رئيس تحرير جريدة «األسبوع األدبي»
في اتحاد الك ّتاب العرب الشاعر الدكتور نزار
بني المرجة ،فقد رأى أنّ الراحل عمر الف ّرا في
قصائده التي كتبها عبر حياته ،التزم كامل
القيم االجتماعية واإلنسانية والوطنية .ورثاه
شعرا ً فقال:
وزرعت في الرأس ...الرسالة
وزرع���ت أش��ج��ار ال��ك�لام ...كنت تمتشق
قصيدة
لن يم ّروا
ففي الوجدان إيمان ...ورائحة الخزامى...
من شذا الليل بعدما...
صمت الصهيل.

حسين جمعة

من جانبه ،أشار رئيس اتحاد الك ّتاب العرب
حسين جمعة ،أنّ السمة األول��ى من سمات
شعر عمر الف ّرا الشعبي ،أ ّنه شعر فصيح إنما
بايقاعات شعبية بدوية معروفة ،لذلك ُخلّد
شعره ألن��ه ك��ان يتطابق مع لغتنا العربية
المعروفة.
وأض��اف جمعة أنّ الشعر حالة وجدانية
تأتي على هوى الشاعر ،سواء كان بدويا ً أو
فصيحاً .وشاعرنا الكبير نظم الشعر الفصيح،
كما نظم الشعر الشعبي ،وفي كال النمطين هو
غزلي
ص ّنف شعره بين شعر
شاعر مقا ِوم ،وقد ُ
ّ
وشعر مقا ِوم ،لكنني ال أرى فيه إلاّ شاعرا ً وطنيا ً
مقاوما ً من الدرجة الممتازة ،ألنّ في شعره
الغزلي مقاومة لكل أشكال االن��ح��راف .فقد
كان يريد أن يبني اإلنسان من خالل الشعر.
فغاية الشعر عند شاعرنا الكبير كانت تتمثل
في ال��س��ؤال :كيف يُبنى اإلنسان المعاصر،
وكيف يتخلّى هذا اإلنسان ع ّما ورثه من بعض
العادات القديمة المتخلفة .وهنا نفهم حديثه
عن قصيدة الثأر وقصيدة «حمدة».
وأش��ار جمعة إلى أنّ الشعر إذا انطلق من
القلب وقع في القلب .وإذا انطلق من اللسان
واض��ح �ا ً مفهوما ً معبّرا ً ع��ن قضية سامية،
قضية وطنية ،سيبقى خ��ال��داً .وك � ّل شعر ال
يحمل قضية ،سرعان ما يموت .لذلك ،إنّ شعر

عمر الف ّرا يحمل قضية الوطن بين جوانحه،
لذلك سيبقى خالداً.

جهاد بكفلوني

ورأى مدير ع��ام الهيئة العامة السورية
للك ّتاب الدكتور الشاعر جهاد بكفلوني أنّ
عمر الف ّرا شاعر انتقل من المحلية إلى العربية
والعالمية ،بعدما ع� ّب��ر ع��ن ه��م��وم الشعب
السوري وآالمه وآحالمه ،ألنه تمكن من امتالك
ناصية الشعر الحقيقية ،فأدّى ما يحبّه الناس
يجسد قضاياهم ،إضافة إلى ما يملكه من
وما
ّ
ثقافة عالية.

سومر عبد اللطيف

وألقى الشاعر سومر عبد اللطيف قصيدة
رثى فيها الشاعر الف ّرا ،وع�دّد بعض مناقبه
وصفاته ومواقفه الوطنية واإلنسانية ،التي
ض ّمنها في قصيدته فقال:
أعبر الموت للخلود سبيال
أجمل العمر أن تعيش قتيال
أسقط الزيف عن وجوه المسافات
ودعنا نستفد منها دليال
حمل النعش حامليه جالال
مثلما تحمل السيوف النصوال

توفيق أحمد

وقال الشاعر توفيق أحمد ـ معاون مدير عام
الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ـ إنّ عمر الف ّرا
صاحب بصمة في الشعر الشعبي السوري
على وجه الخصوص ،ألنّ قصائده استطاعت
أن ّ
تلخص أفكار الناس وهمومهم وقضاياهم،
لذلك أحبّوها وحفظوها ،فكانت قصائده تحمل
عراقة البادية وحضارة تاريخنا المجيد ،وال
يخفى ع��ل أح��د عشقة لمدينة دمشق ال��ذي
تجلّى في قصائده وأشعاره.

حضور ونبذة

حضر حفل التأبين ك��ل م��ن :المستشارة
السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهورية
ال��دك��ت��ورة بثينة شعبان ،ووزي���ر التجارة
الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية،
وع��ض��و ال��ق��ي��ادة القطرية ف��ي ح��زب البعث
العربي االشتراكي الدكتور خلف المفتاح،
وعدد من الف ّنانين واإلعالميين والمثقفين.
يذكر أنّ الشاعر الراحل عمر الف ّرا من أهم
الشعراء العرب الذين كتبوا قصائدهم باللغتين
الشعبية والفصحى .وغيّبه ال��م��وت ف��ي 21
ح��زي��ران الماضي على إث��ر نوبة قلبية .وهو
من مواليد تدمر عام  ،1949وبدأ كتابة الشعر
الشعبي منذ ك��ان ع��م��ره  13س��ن��ة ،واشتهر
بطريقة إلقائه المميّزة السلسة ،وبكلماته
المعبّرة القويّة.
ويع ّد الراحل الف ّرا من أه ّم الشعراء العرب،
عمل في التدريس في مدينة حمص لمدة 17
سنة ،ث� ّم تف ّرغ لألعمال الشعرية واألدبية.
وكانت معظم قصائده بالعاميّة البدوية،
بلهجة بسيطة ت��ت�لاءم م��ع ك��ل البيئات
الشعبية ،إضافة إلى قصائده بالفصحى التي
تن ّوعت وشملت القضايا االجتماعية واألحداث
التاريخية واألساطير.
وللشاعر الراحل عدد من المؤلفات ،منها
دي��وان «قصة حمدة» ،و«األرض إلنا» و«كل
ليلة» و«الغريب» و«رج��ال الله» .ومن أشهر
قصائده« :حديث الهيل»« ،عرار الياسمينة»،
«عروس الجنوب» ،و«قصيدة وطن» وغيرها
الكثير.

نقيّة الروح ،تحمل في مالمحها جمال العراق وطيبة
شعبه .هي مثال المرأة العراقية الصلبة والمقاومة،
فهي تقاوم بالحرف والقلم لتروي قصة شعبها ووطنها،
وتعكس صورته الحضارية والثقافية أنى حلّت .تتناول
كتاباتها اله ّم اإلنساني بأشكال متعدّدة ،ولعل ثيمة
الحرب تميّز غالبية نتاجها ،ذل��ك ألنها وليدة سلسلة
حروب لم تنته بعد .أما الرسالة التي تو ّد إيصالها في
كتاباتها ،فتتمثل في التأكيد على ك ّل الخير الذي يعتمر
قلوبنا ،والبشرى دوما ً بصباح جديد مهما كانت السماء
ملبّدة.
أينما حلّت نصوصها ،وأينما ذهبت ،ترافقها لوعة
األ ّمهات العراقيات اللواتي أكلت الحروب أعمارهنّ  ،ونثرت
التراب على أرواح��ه��ن وجعاً .تمارس ببساطة دوره��ا
اإلبداعي باعتباره أمرا ً أشبه بالوراثة ،فالعراق بالنسبة
إليها سليل حضارة تمت ّد آلالف السنين ،حضارة علّمت
والمضي
العالم الكثير ،وهذا يدفعها لحمل هذه األمانة
ّ
بها قدماً ،إلبراز الهوية العراقية الحقيقية ،وهي الهوية
اإلبداعية.
ال نقطة وصول لطموح الكاتبة العراقية رشا فاضل،
فأحالمها متجدّدة ،وطموحاتها متغيّرة انسجاما ً مع هذا
الكون المتغيّر المتط ّور في كل لحظة .طموحها ألاّ تتوقف
عن الحلم.
أديبة وإعالمية وكاتبة مسرحية ومد ّربة في التنمية
البشرية والعالج بالطاقة الحيوية ،وعضو في الهيئة
االستشارية في قصر الثقافة والفنون في العراق ،وعضو
في االتحاد العام لألدباء والك ّتاب العراقيين ،تكتب في
عدد من الدوريات العربية منها مجلة «نزوى» العمانية،
كما تكتب في صحيف َتي «اليوم» اإلماراتية و«الزمان»
اللندنية .م ّثلت العراق خير تمثيل في الخارج ،وكان لها
عدد من المشاركات في المؤتمرات والملتقيات منها :مؤتمر
المبدعات العربيات في تونس بدورته الـ 16عام ،2012
الملتقى العربي الثالث للقصة القصيرة في عُ مان عام
 ،2011المؤتمر التأسيسي لملتقى القلم الدولي في دمشق
القصة القصيرة ج ّدا ً في حلب عام
عام  ،2007وملتقى
ّ
 .2005إنها األديبة واإلعالمية العراقية رشا فاضل ،ضيفة
«البناء» في حوار حول حياتها ونتاجها.
عن نشأتها في الكتابة ،وب��روز موهبتها في الطفولة
تقول فاضل :منذ أي��ام الطفولة المبكرة ،كنت أميل إلى
الرسم كثيراً .وفي سنوات الحقة ،كنت أحرص على قراءة
المجالت الخاصة باألطفال آن��ذاك ،وأشهرها «مجلّتي»،
و«المزمار» .وأعتبر أنّ هذه القراءات المستم ّرة كانت سببا ً
مهما ً في تكويني المعرفي وفي إثراء قاموسي اللغوي.
وعن رأيها بأهمية الحفاظ على المسرح كقيمة ثقافية
في ظل سطوة التلفزيون والدراما والسينما ،كونها كاتبة
مسرحية أجابت فاضل :ال يغني التلفزيون عن المسرح
وال عن أيّ فن آخر ،ذلك ألنّ المسرح هو المواجهة الح ّرة
مع المتل ّقي أي ال ُمشاهد .وألن للخشبة تأثيرها وفاعليتها،
ال ب��ل سحرها االستثنائي .إض��اف��ة إل��ى أن م��ا يعرض
في السينما أو الدراما يختلف ع ّما يع َرض على خشبة
المسرح .للمسرح خطابه الخاص وأفكاره الخاصة التي
تصلح ألن تعرض على الخشبة فقط ،ما يعطيه الكثير من
الخصوصية.
حصلت المسرحيات التي كتبتها فاضل على عدّة
جوائز في العراق وعدد من البلدان العربية منها سلطنة
عُ مان ،حيث اف ُتتِح مهرجان المسرح الجامعي السادس،
بمونودراما «لعنة البياض» ،وهي المونودراما النسائية
األولى التي تمثل تاريخ الخليج العربي وقدّمتها جامعة
«نزوى».
وأش��ارت فاضل إلى عدّة مسرحيات شاركت في هذا
المهرجان ومنها :مسرحية «سياط تحت وطأة األنخاب»
التي قدّمها «نادي بريخت للفنون الدرامية» في المغرب
العربي ،وك��ان��ت م��ن إخ���راج الفنان يونس آي��ة أحمد،
وعرضت على مدى ثالث سنوات وحصلت على جائزة
أحسن عمل متكامل وأحسن تأليف ،وعلى جوائز أخرى.
وعن واقع المرأة في عالمنا مقارن ًة بالرجل تؤكد فاضل
أن هناك ردّة حقيقية في دور المرأة في المجتمع العربي
عموماً ،ال بل هناك تقهقر واض��ح ومبرمج نتيجة الفكر
الظالمي واألفكار المتشدّدة التي يتبناها البعض ،والتي
بدأت تطفو على الساحة العربية مؤخراً .وتقول :أ ّثر ذلك
في مسيرتي التقدمية ودوري ال��ذي يفترض أن ي��زداد
فاعلية في المجتمع .من ناحية أخ��رى ال يمكن مقارنة
حقوق المرأة بالرجل أو مساواتها بالرجل .فمساواتها
بالرجل ظلم لها ولتكوينها األنثوي الخاص ،فعلى الرجل
تترتب مسؤوليات ال تناسب المرأة ،وال أعني أن ليس
بمقدورها أن تنجزها ،لكن إنجاز تلك المهمات يستهلك
كثيرا ً من أنوثتها وجهدها الذي يفترض أن يك َّرس ألمور
أخرى تناسب طبيعة المرأة وتكوينها الذي يختلف عن
تكوين الرجل.
وت��رى فاضل أن وض��ع ال��م��رأة في مجتمعاتنا يبقى
ضعيفا ً على رغ��م كل اإلن��ج��ازات المهمة التي ح ّققتها،
والمواقع القيادية التي تب ّوأتها ،وذلك ألسباب كثيرة .لكن
من المؤكد أن السنوات المقبلة ستشهد فاعلية أكبر للمرأة

ومساحات ح ّرية أكثر ا ّتساعاً.
ً
وعن أمسيتها التي قدّمتها مؤخرا في المركز الثقافي
العراقي في بيروت ،والتي حملت عنوان «التسامح»،
أخبرتنا فاضل أن ص��دى األمسية ك��ان م��ؤث��راً ،نظرا ً
إل��ى ما لمسته من الحضور .ولعل موضوع التسامح
تناول أب��ع��ادا ً أخ��رى لما هو م��أل��وف .فقد تحدّثت عن
التسامح كونه ضرورة أساسية لمن يريد أن يشفى من
األمراض ،وبيّنت أهمية ذلك وأثره على الجسد البشري،
واستشهدت باألبحاث العلمية والتجارب الشخصية
المو ّثقة .إضافة إلى كونه ضرورة أخالقية أ ّكدت عليها
ك ّل األديان والفلسفات ،في محاولة الستعادة هذا المبدأ
العظيم وجعله من أساسياتنا في التعامل مع اآلخرين،
وحتى في تعاملنا مع الماضي ال��ذي ال نغفر له أخطاء
كثيرة .وتناولت جانبا ً آخر من التسامح لعلّه لم يُطرح
من قبل ،ويتمثل بالمغفرة للنفس .إذ إن كثيرين ال يغفرون
ألنفسهم ،ويظلّون تحت سطوة التأنيب ،وبالتالي تستم ّر
حياتهم على هذه الوتيرة المؤذية من المشاعر السلبية،
وهم ال يعرفون أن هذا التأنيب من شأنه أن ُيضعِ ف الجسد
والنفس على ح ّد سواء.
وتقول :من خالل تعاملي مع عدد من األشخاص في
هذا المجال ،يمكنني أن أقول إن مشكلتنا الحقيقية تكمن
في عدم وجود أيّ مؤسسة تتب ّنى بناء اإلنسان وتعلّمه
كيف يدير أزماته الشخصية و ِمحَ نه .وبالتالي يخطئ في
السلوك والتص ّور ،ويخطئ في خياراته أيضاً .الطبيعة
البشرية تميل بالفطرة إل��ى الخير ،لكن س��وء إدارة
المشاعر السلبية ـ وهي لدينا جميعا ً ـ يجعلنا نخطئ
الصواب.
وع��ن تجربتها في عالم التنمية البشرية والطاقة
الحيوية ،تؤ ّكد فاضل أنها اكتشفت مدى حاجة الناس
إل��ى أن يكسروا ط��وق خيباتهم وال��ض��غ��وط��ات التي
يتع ّرضون لها ،وصناعة عوالم أجمل .وتعتبر فاضل أن
عالم التنمية البشرية رائع وساحر وواسع .وباعتقادها
الشخصي ،لو لم ي��درس اإلنسان في حياته غير هذا
العلم ،لكفاه إبداعا ً ومعرفة .فهو الذي يجعله يكتشف
قدراته وذاته ،ويجعله يتعلم كيف يدير حياته بنجاح
وكيف يح ّقق أهدافه.
وعن تجربتها في مجال اإلع�لام ونظرتها إلى واقع
�وج��ه��ات��ه ،خ��ص��وص�ا ً اإلع�ل�ام ال���ذي يضلّل
اإلع�ل�ام وت� ّ
و«يميّع» الحقيقة ،تقول فاضل :ال إعالم محايداً ،وال إعالم
صادقا ً مئة في المئة .وأتحدث عن اإلعالم العربي .فالكل
يحاولون أن يوصلوا ما يريدون قوله وفقا ً ألجنداتهم
الخاصة .وهذا األمر صار معروفا ً لدى القاصي والداني.
لك ّنني أث��ق ببعض اإلعالميين ،وه��م قلّة ،فعددهم ال
يتجاوز عدد أصابع اليد ،وهم الذين يحاولون إيصال
الحقيقة بأمانة وصدق.
وما نم ّر به اليوم ،يتحمل اإلع�لام العربي مسؤولية
كبيرة منه ،من خالل إذكاء الفتن الطائفية وتهويل المشاكل
الداخلية في البالد ،ال بل تخصيص اإلعالم العربي فقط
للكوارث .في الحقيقة ،نحن ال نملك مؤسسات إعالمية،
تختص بنقل الكوارث أو افتعالها في أحيان
إنما محطات
ّ
كثيرة.
رشا فاضل ،حاصلة على ثالث شهادات دولية من الهالل
األحمر الدولي والصليب األحمر الدولي ،وبكالوريوس في
اللغة اإلنكليزية في «جامعة تكريت» ،وشهادة دولية
في الصحافة واإلعالم من معهد الدراسات االستراتيجية
في لبنان عام  .2007كما حازت على الجائزة األولى في
مسابقة وزارة الثقافة العراقية ـ نازك المالئكة ـ في القصة
القصيرة عام  ،2011وجائزة دبي الثقافية لإلبداع العربي
في مجال الرواية عام  .2011لها عدد من اإلصدارات منها:
مجموعة قصصية «أحالم كالفراشات» (بغداد .)2003
«فيروس سردي» (عن مؤسسة الشمس للنشر والتوزيع
ـ القاهرة « .)2008رقصة فوق خراب الوطن»« .مزامير
السومري» .رواية «على شفا جسد» ( .)2012ولها كتاب
يض ّم عددا ً من الحوارات التي أجرتها مع عدد من الشعراء
والن ّقاد .وهي حاليا ً في صدد التحضير لرواية بعنوان
«تانغو».

«جنيريك» الأعمال الدرامية ...ما بين المو�سيقى والأغنية

مارديني لـ«البناء» :المطرب النجم يجذب الجمهور �إلى الم�سل�سل ...وال�شارة القوية ال ت�شفع للعمل ال�ضعيف
آمنة ملحم
لم يعد دور الدراما السورية مقتصرا ً اليوم على
تقديم ف ّنانين جدد على الساحة الدرامية ك ّل سنة،
بعضهم ذاع صيتهم في العالم العربي ككل .إنما
يمتد إل��ى عالم الغناء عبر ش��ارات ص��ارت تلقى
رواجا ً كبيرا ً في عالم الموسيقى والغناء ،وتحصد
جمهورا ً وضجة إعالمية ،حتى قبل والدة العمل
الدرامي على الشاشة .
ّ
بعدما كانت أغاني الشارات تو ّزع بطريقة درامية
ال يمكن غناؤها منفرد ًة لتبقى ملتصقة بالمسلسل
الذي صنعت خصيصا ً ألجله ،ها نحن نقف اليوم
أمام انطالقات جديدة في عوالم تلك الشارات ،لنرى
م��ؤدّي األغنية يشعّ بتلك ال��ش��ارة الغنائية التي
أضحت تستقطب نجوم غناء عرباً ،ال سوريين فقط .
الملحن ال��س��وريّ صديق
يطالعنا هاهنا عتب
ّ
دمشقي على هذا االتجاه ،إذ يلفت لـ«البناء» إلى أنّ
الشارة الغنائية صارت تستخدَم اليوم لجلب أسماء
نجوم غناء ،وإغرائهم بأرقام مالية عالية من أجل
جذب المشاهِ د إلى المسلسل .فلم يعد هناك اهتمام
بكالم األغنية ،ومدى مقاربته العمل الدرامي .فتأخذ
الشارة طابع األغنية ال طابع المسلسل ،وهذا ما ال
كموسيقي .
يعجبه
ّ
وأوض��ح دمشقي أنّ ال��ش��ارة ،من المفروض أن
ّ
مصغرة عن أح��داث المسلسل.
تكون «ح �دّوت��ة»
«لكننا صرنا نراها عبارة عن أغنية مص ّممة خصيصا ً
للمطرب النجم كي يوضع اسمه في العمل».
ويؤكد دمشقي أن الموسيقار عمار الشريعي
أذكى من استخدم الشارة الغنائية ،ولم يستخدم

نجماً ،إنما صنع نجوما ً من خالل شاراته .
أما عن تفاصيل اختيار نمط الشارة في األعمال
الموسيقي ف���ادي مارديني
ال��درام��ي��ة ،فيقول
ّ
لـ«البناء» إنّ
الموسيقي ومخرج العمل يختاران
ّ
معا ً نمط الشارة ،سواء كانت موسيقى فقط ،أم
تتض ّمن غناءً .ويتدخل المنتج أحيانا ً ـ إيجابيا ً أو
سلبيا ً ـ بحسب احترامه الفنّ وثقافته أو العكس.
وف��ي ح��ال اعتماد ش��ارة غنائية ،تجري الرياح
بحسب نمط المسلسل.

فادي مارديني

وأش����ار م��اردي��ن��ي إل���ى أنّ ج����زءا ً ك��ب��ي��را ً من
الجمهور ص��ار ال��ي��وم ق���ادرا ً على التمييز بين
ال��ش��ارة الغنائية المصنوعة بطبيعة كلماتها
درام��ي بحت،
وألحانها وتوزيعها على أس��اس
ّ
وبين ال��ش��ارة التي تشبه بتركيبتها األغاني
التي تسمَع عادة في اإلذاعات ،وتلك الشارات غير
الدرامية.
ويلفت مارديني ال��ذي يع ّد من ص ّناع النوع
األقرب إلى األغاني التي يمكن أن تذاع منفرد ًة بعيدا ً

عن مسلسلها ،إلى أنّ هذا النمط هو األصعب ،وذلك
لعدم وجود ص ّناع أغانٍ محترفين في سورية ،كما
في لبنان ومصر .وتكاليف صنع أغنية ،أكبر بكثير
من تكاليف صنع ش��ارة درام��ي��ة بحتة ،ع��دا عن
االنتهاء بأغنية جميلة حقا ً أو العكس .
التوجه نحو اختيار المطرب النجم،
أ ّم��ا عن
ّ
فيؤكد مارديني أن سورية مليئة باألصوات الهامة،
المخصصة
لكنّ إمكانيات منتج العمل والموازنة
ّ
للشارة ،تحكم في اختيار مطرب دون سواه.

صديق يوسف

وفي معرض حديثه عن مدى إمكانية االستفادة
من الشارة لدعم المسلسل ،يذكر مارديني أنها قصة
تدريجية تبدأ من كلمات الشارة ومدى مالمستها
العمل وحكايته .ث � ّم يأتي اللحن وتناغمه مع
الكلمات وأذن المستمع ،لتأتي المرحلة األكثر تكلفة
والمتمثلة في التوزيع الموسيقي الذي يعتمد أكثر
من نقطة ،وتبدأ بمالءمته نمط العمل أوالً ،وأهمية
المخصصة
الموزع ثانياً ،واألهم من ذلك الموازنة
ّ
للتوزيع من آالت واستدويوات ،لنحصل على أفضل

«كواليتي».
وبعد كل ذل��ك ،إن وق��ع االختيار على مطرب
نجم ومحبوب ليضع صوته على األغنية ،شرط
انسجامها م��ع صوته وإح��س��اس��ه ،فبكل تأكيد
ستكون النتيجة أفضل للمسلسل كدعاية له قبل
العرض .ألن��ه ،وم��ع انطالق العمل ،تبدأ مرحلة
ونصه وحبكته الدرامية،
نجاحه بأبطاله ومخرجه ّ
ليصبح دور ال��ش��ارة الطبيعي أن تكون مرافقة
لعرض مشاهد الشارة وصوَرها ،واألسماء ،ولتكون
بمثابة الترحيب بال ُمشاهِ د قبل بداية ك ّل حلقة.
هنا ،يأتي دور الموسيقى التصويرية .فإن
كان صانعها مؤلف الشارة نفسه ،تكون النتيجة
أفضل ك��ي يحسن استخدام اللحن ال��ذي أحبه
الناس وسمعوه وحفظوه من الشارة ،ويستعمله
كموسيقى بتوزيعات مختلفة داخل الحلقة ،إضافة
إلى ألحان أخرى تخدم حالة المسلسل ،وتساعد
في إيصال إحساس الممثل وحركة الكاميرا وأفكار
المخرج.
ويعود مارديني لينفي قدرة شارة العمل على
صنع نجاح له في حال كان العمل ضعيفا ً دراميا ً
ويقول :حتى إن صادف وجود شارة جميلة يغ ّنيها
نجم ،فلن يشفع األم��ر للمسلسل لدى الجمهور.
ليبقى عمالً ساذجا ً بنظره .وهنا تصبح الشارة
أغنية جديدة للنجم الذي غ ّناها ،ويبقى صداها
يتردّد عبر اإلذاع��ات وشبكة اإلنترنت .وهنا يُع ّد
المستفيد األول هو المطرب .أما إذا كان المسلسل
جيدا ً وال��ش��ارة جميلة ،فسيبقى اسمه مرتبطا ً
باألغنية كلّما أذيعت ،وسيتذكره الجمهور ويردّد
صدى نجاحه.

