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«�إبداع» ّ
تنظم مهرجان «بدر الدجى» ال�شعري تح ّي ًة للإمام مو�سى ال�صدر
لمى ن ّوام
تحي ًة منهم لإلمام المغيّب موسى الصدر
ف��ي ذك���رى تغييبه السابعة والثالثين،
ّ
نظمت جمعية «إب��داع» بالتعاون مع ملتقى
األدب���اء وال��ش��ع��راء اللبنانيين ،مهرجانا ً
شعريا ً عنوانه «بدر الدجى» ،وذلك في قصر
األونيسكو ،بحضور رئيس جمعية «إبداع»
الشاعر علي عباس ،رئيسة ملتقى األدب��اء
والشعراء اللبنانيين الشاعرة أمل طنانة،
وفد من مركز اإلمام موسى الصدر للدراسات
واألبحات في بيروت ،وفد من مؤسسات أمل
التربوية ض ّم مديرة ثانوية «الشهيد حسن
قصير» الدكتورة رحمة الحاج ،علي خليل
ون���وال وه��ب��ي ،وف��د الهيئات النسائية في
حزب الله ،رئيسة ديوان أهل القلم الدكتورة
سلوى األمين ،والشعراء :حسين حمادة،
أسيل سقالوي ،جوزف عون ،الياس الهاشم،
مارون الحاج ،خليل عاصي ،حسن حجازي،
أحمد صعب ،محمد باقر أيوب ،حسين جواد
يونس ،فاطمة سحمراني وأحمد شداد ،كما
حضر الفنانون :إيفا هاشم ،ريما فروخ ،لينا
الجوني وربيعة عسيران ،إضافة إلى مهت ّمين
وجمع من محبّي االمام الصدر.
قدّم للمهرجان الشاعر أحمد شدّاد إذ قال:
ك ّل انتظار للصباح صالة
ما العشق إال طعنة فحياة
ما أتعبت صوت الحنين سجونهم
ك ّل الذين تغيبوا ما ماتوا
ث ّم قدّم الشاب فضل اللّه عباس معزوفة
موسيقية ،فكلمة لرئيس جمعية «إب��داع»
الشاعر علي عباس قال فيها :مرة جديدة،
يأتي بنا إلى حاضرة جوده ومحضر سجوده،
لنكون حيث تم ّنى.
اإلم��ام موسى الصدر العاملي العالمي

المفتون بحب الفقراء والمحرومين ،الشغوف
بالقدس ،والساكن في كربالء ،يستعيدنا في
حضوره .وقد أسكرنا الليل مليا ً يعود بدراً.
ليشهدنا في بدر وصفين وشعلبون وعيتا
والقلمون.
وعن مهرجان «إبداع» الشعري قال عباس:
«هو سالم األيتام لكفيلهم الذي غيبه الجور
في زمن استفرد به الظالمون بأئمة العدل.
فأوقفوا الزمن على قارعة القهر».

حب
ث ّم ألقى مجموعة من الشعراء قصائد ّ
ووفاء منهم لإلمام الصدر .والشعراء هم :أمل
طنانة ،الدكتور حسين نجيب حمادة ،الياس
الهاشم ،محمد باقر أي��وب ،أسيل سقالوي،
وأحمد صعب.
«ال��ب��ن��اء» واك��ب��ت فعاليات المهرجان،
والتقت عباس وعددا ً من الشعراء.
يقول «ع��ب��اس» :نحن كجمعية إب��داع،
للسنة الخامسة على التوالي نحيي هذه

المناسبة من خالل مهرجان شعري العتبار
اإلمام موسى الصدر قائدا ً من قادة المقاومة،
وكانت له خيارات استراتيجية في موضوع
النضال ضد العدو الصهيوني ،وأيضا ً في
مواجهة الظلم والعدوان من أيّ جهة أتيا.
نوجه تحية
نحن عندما نحيي هذه المناسبة ّ
حب ووفاء لهذا اإلمام الذي أعطى من روحه
ّ
وم��ن عقله ووج��دان��ه لهذا ال��وط��ن .م��ن هنا
أتى هذا المهرجان الذي تشارك فيه سنويا ً

مع ّلم ناجي العلي:
كان ي�شبه «حنظلة» ب�سخريته!
مجموعة من الشعراء المخضرمين والشباب،
ويلقون قصائدهم كتحية وفاء لهذا القائد.
وقال الشاعر الياس الهاشم :اإلمام موسى
الصدر هو إمام العيش الواحد ،نحن بحاجة
ماسة اليوم إلى أمثال السيد موسى الصدر
ّ
لنعيش الوحدة اللبنانية .لذلك ،تأتي التحية
واجبا ً علينا ك� ّل ي��وم ،ال في ذك��رى تغييبه
فقط.
ممن ناحيته ،شكر الشاعر محمد باقر أيوب
جمعية «إبداع» إلقامة مهرجان «بدر الدجى»،
واعتبره رتبة من رتب الثقافة العالية في
الشعر ،كونه يجمع ك ّل الثقافات .وقال :السيد
موسى الصدر هو الذي صافح جميع الطوائف
وأبعدهم عن العصبية الطائفية ،األمر الذي
أذكى شعلة الثقافة.
وفي ما يلي ،أبيات شعرية ألقاها أيوب:
خذ من دمائي ما تراه يليق
أنا مستع ّد أن ُتراق عروق
ّ
وحطب عظامي فهي لم ُتخلق سوى
حطبا ً ليشتعل في العد ّو حريق
ومما ألقاه الياس الهاشم:
يا بدر الدجى
شو بخبرك عا الغياب
تخمين الصمت أبلغ من الحكي
صار الحكي يغلق الباب
العرب
من العرب عم تشتكي
ويزيد عا الدم
قاعد وم ّتكي
وبو لهب عم يسرح ويمرح
والرمل ع اسم الله بيدبح
من كربال
للشام ...لفلسطين!
وف��ي نهاية المهرجانُ ،و ّزع���ت شهادات
تقديرية على الشعراء.

با�سل رجوب ...موهبة ت�شق طريقها �إلى العالمية
سلوى صالح
تم ّكن عازف الساكسوفون السوري المقيم في سويسرا باسل رجوب،
من الوصول إلى العالمية بعدما اختير للعزف في االفتتاح الرسمي
لمهرجان «ميال» الموسيقي الدولي الذي أقيم مؤخرا ً في أوسلو ـ النرويج’
ليضاف هذا االختيار إلى مسيرته الحافلة باالبداعات والنشاطات
الموسيقية منذ تخ ّرجه من المعهد العالي للموسيقى في دمشق عام
 2005حتى اآلن.
يعتبر رجوب نفسه محظوظا ً لكونه يتلقى في ك ّل حفل دعوات إلقامة
حفالت أخرى .مشيرا ً إلى أنه بعد حف ٍل كان يحييه في مهرجان الجاز
في مدينة كولي السويسرية السنة الماضية ،تقدّم منه مدير مهرجان
«ميال» الدولي ودعاه للمشاركة في المهرجان لعام  ،2015ما جعله
يشعر بالفخر ،خصوصا ً بعد اختياره للعزف في االفتتاح الرسمي الذي
أطلقته رئيسة الوزراء النرويجية منتصف آب الحالي في قاعة المدينة ـ
مبنى البرلمان ،حيث قدّم مقطوعات من ألبومه األخير «آسيا» ،بمشاركة
موسيقيين من سورية وإيطاليا والنرويج.
وفي المهرجان نفسه ،قدّم الفنان الشاب حفالً ثانيا ً على مسرح كبير
بُني خصيصا ً لفعاليات المهرجان في قلب مدينة ميال النرويجية المطلّة
على الكورنيش البحري .وشعر بالدهشة عندما رأى المكان في اليوم
األول ،وعرف حينئذ أنها قد تكون من كبريات الحفالت في مسيرته الفنية
كما قال.
وفي سنته األولى في سويسرا التي استقر فيها عام  ،2009عزف رجوب
في المهرجانات السويسرية الثالثة الكبرى ،كان أولها ضمن مهرجان
«مونترو» للجاز الذي يعتبر من أشهر المهرجانات في العالم ،ما جعله
يشعر بالفخر وهو يعزف في مهرجان كهذا ،ما أضاف الكثير إلى تجربته
من خالل االطالع على تجارب كبار الموسيقيين الذين قدّموا عروضهم
فيه .وقدم حفله الثاني في مهرجان كولي .ث ّم حفله الثالث في مهرجان
للجاز في مدينة جنيف التي يقيم فيها .حتى أنّ الصحف السويسرية
كتبت عددا ً من المقاالت عن أعماله وعن مشروعه الموسيقي ،الفتا ً إلى
الدعم الذي تقدّمه المؤسسات الثقافية هناك للفنانين الموهوبين.
وعن ألبوم «آسيا» الذي أصدره قبل سنتين يقول رجوب إنه األلبوم
األقرب إلى قلبه ويعتز به لكونه يض ّم نتاج ما تعلمه منذ بداية دراسته
الموسيقى .ما جعله أنضج أعماله كعازف ساكسوفون ومؤلف موسيقي.
ويُعتبر مزيجا ً من أعمال موسيقية عدّة مفعمة بالروح الشرقية .ولهذا
األلبوم فضل عليه كما يقول من ناحيتين :األولى موسيقية إذ إن األعمال
التي يض ّمها األلبوم هي بداية مرحلة مغايرة في مسيرته الفنية .والثانية
أن األلبوم فتح له طريقا ً كان بانتظاره وهو تقدير الموسيقى من منحى
أكاديمي ،عندما أعطت مجلة «سكوتمان» البريطانية تقدير خمس نجوم
ّ
لأللبوم.
وشارك عازف الساكسوفون السوري المولود في حلب عام  1981في
ورش عمل عدّة ،وألقى محاضرات عن مشروعه الفني وأعماله في عدد
من الجامعات العالمية منها هارفرد ،براندايس ،نيويورك يونيفرسيتي،
نيوهامشر .وقال إنه راض عن تجربته الفنية ولكنه ما زال يتعلم ولديه
الشغف للتعلم.

ووجه رجوب التقدير واالحترام لألصدقاء وزمالء الدراسة في سورية
ّ
قائالً :من الرائع رؤيتهم يعزفون في دار األوبرا السورية وسط الظروف
الصعبة التي تحيط بهم .وأجد أنني محظوظ جدا ً بأنني ترعرعت في
سورية ألن المزيج الموسيقي الخاص في سورية هو بالنسبة إلي
كالهِبة .وهذا الخليط أعطاني فرصا ً عظيمة لنجاحي في أوروب��ا ما
جعلني ممتنا ً لهذه الهبة.
وبالعودة إلى البدايات ،يقول رجوب إنه بعد تخ ّرجه من المعهد
العالي في دمشق باختصاص آلة الترومبيت ،تع ّرض لوضع صحي
منعه من االستمرار في العزف على هذه اآللة ،وكان من األفضل أن يختار
آلة أخرى ،فاختار الساكسوفون ألنه يحب هذه اآللة النفخية ويستمتع
بالعزف عليها لساعات طويلة .وأصدر ألبومه األول عام  2009بعنوان
«خمير» الذي ظهرت بصمته الخاصة واضحة فيه لتصبح في ما بعد
مشروعا ً موسيقيا ً تتجلى خصوصيته من خالل التوليف بين الموسيقى
الشرقية والجاز ،مستفيدا ً من كون الهوية الموسيقية السورية متعددة
االتجاهات.
وع��زف رج��وب مع الفنان الكبير زي��اد الرحباني في بيروت كما
عزف مع تشارلز ديفيس أحد أشهر عازفي الساكسوفون في العالم،
وهو يعتبر مشاركته في أمسيات موسيقية مع العازف الشهير عليم
كاسيموف في سورية ومصر خطوة مهمة في حياته الفنية .ثم حققت
أعماله مع الفنانة لينا شماميان شهرة واسعة في ألبومَي «هاألسمر
اللون» و«شامات» بعد حصولهما على جائزة «مونت كارلو» في
الغناء والتوزيع عام  ،2006والتي فتحت لهما آفاقا ً واسعة على
صعيد العمل واالنتشار .خصوصا أغنيات« :ش��آم»« ،يماالال»« ،يا
مسافرة»« ،ح ّول يا غ ّنام»« ،بالي معاك» ،بعدما نفض رجوب الغبار
عن هذه األغنيات واأللحان الفولكلورية الشعبية وأعاد توزيعها في
قالب جازي كالسيكي مع بعض االرتجال ،من دون أن يغفل أو يسيء
إلى روحها التراثية.
وعلى رغم أنه ير ّكز أكثر على مشروعه كعازف ساكسوفون وتأليف
الموسيقى اآللية ،إال أنه يرى من الجميل التلحين والتوزيع الموسيقي
للغناء .وتجربته األخيرة في هذا المجال كانت مع المغنية اللبنانية
أميمة الخليل في ألبوم «مطر ...ظاللنا» ،وفي حفلة «وجد» التي أقيمت
في بيروت مؤخراً ،إضافة إلى مشروع أغنيات قيد التسجيل.
ويرى رجوب أن دمشق عاشت مرحلة نهضة في الموسيقى خالل
العقود األخيرة بسبب تخ ّرج دفعات من الموسيقيين من المعهد العالي
موسيقي كان جزءا ً من تلك المرحلة بمن
للموسيقى .مشيرا ً إلى أن كل
ّ
ً
فيهم هو .معبّرا ً عن أسفه ألنّ عددا من الموسيقيين السوريين أصبحوا
مو ّزعين في دول العالم اليوم ،ولك ّل منهم تجربته المنفردة .وتم ّنى أن
يعود النشاط الفني إلى دمشق كما كان قبل األزمة.
وإلى جانب التمرين على الساكسوفون ،يعتبر رجوب أن الحفالت
والسفر من أجمل األوقات لديه ،كما أنه يد ّرس الموسيقى لعدة أيام في
األسبوع .وع ّما إذا كان ينصح ابنه باحتراف الموسيقى عندما يكبر،
أشار إلى أنه ينصح ابنه بأن يعمل بج ّد ليبني عالمه األفضل ،وسيكون
داعما ً اختيا َره إن كان في الموسيقى أو في أيّ مجال آخر في الحياة ،وكل
ما عليه أن يعمل بج ّد لينجح في اختياره.

التم ّيز� ...سمة الأعمال الفنية في ختام ملتقى «�أغافيا» للنحت على الخ�شب في الالذقية
ياسمين ك ّروم ـ مي قرحالي
أنوثة المرأة وق ّوة شخصيتها ومعاني تكويناتها ،وسمت منحوتات الفنانين
العشرة الذين شاركوا في ملتقى «أغافيا» للنحت على الخشب الذي اختتم
بمعرض ف ّني متميّز ،برز فيه الجهد المبذول من الفنانين شبابا ً ومخضرمين،
للخروج بمنحوتات ترضي تطلّعاتهم وتلبّي ذوق المتابعين المهتمين بهذا الفن
عموماً.
أعمال فنية مع ّتقة اللون وأخرى اكتفى أصحابها بالحفاظ على لونها الخشبي
الطبيعي إيمانا ً منهم أنه األقدر على تجسيد التفصيالت الدقيقة ألفكارهم بشكل
واقعي ،مع محاوالت للتحايل على الخشب إلعطائه إحساس األنثى وروحها،
ّ
األمر الذي برز في منحوتة الفنان هشام المليح الذي حاول إدخال عناصر من
البيئة البحرية المحتضنة للملتقى ،فجاءت الحصى البحرية التي اختارها
بأحجام متن ّوعة كإضافة ميّزت عمله الفني الذي حمل اسم «فانتازيا».
السطح الخارجي أخذ حيّزا ً من جهد الفنان المليح فبرزت مالمح االسم
المختار للمنحوتة من خالل لمسات تشبه مرجان البحر أو ضربات نراها على
الصخر البحري .وقال :حاولت العمل على تفاصيل شعرت أنها تنتمي إلى
المكان .فأنا ابن اللحظة ،والحالة التي أعيش فيها ،وعندما وصلت إلى هنا،
ّ
مخطط في ذهني ع ّما سأعمله ،لكن المكان واإلحساس قاداني إلى
لم يكن لديّ
إنجاز الخشب بصيغته الحالية ،على رغم وجود بعض السوس الذي ينخر
فيه ،إال أنني تعاملت أيضا ً مع هذا التفصيل وح ّولته إلى جمالية ترجمتها على
شكل فانتازيا المست الغرابة والخيال واألسطورة ،فاستغللت العُ َقد الموجودة
المجسم الذي وصل طوله إلى مترين ونصف المترّ ،
وظفت
في الخشب لخدمة
ّ
فيه جميع المعطيات المتو ّفرة لديّ لخدمة موضوعه بالشكل األمثل.
انسجام األفكار مع طبيعة الخشب لخدمة مضمون العمل ككل ،كان شغل
النحاتين الشاغل ،الذي تطلّب منهم وقتا ً وجهدا ً كبيرا ً طوال أيام الملتقى .فنرى
جسد منحوتة حملت وجهين :األول دمعة حزن ،واآلخر
الفنان ياسر صبيح وقد ّ
دمعة ألم .محاوال تطويع الخشب الذي أصابته تش ّوهات الطبيعة من رطوبة
النحتي الخاص به ،من
وعوامل ج ّوية بحيث يصل إلى حالة توازن في العمل
ّ
خالل دراسة الفراغ والكتلة وتحديد المسارات لتطوير التش ّوهات وتقديم أعمال
مدروسة تشكل إضافة حقيقية إلى العمل.
ويرى صبيح أن الخشب مادة حيّة تع ّرضت بفعل الطبيعة لحالة مأسوية.

لذا ،هي قادرة على تجسيد الحزن بشكل برز جل ّيا ً مع تعتيق بعض الجوانب.
ما أضاف موسيقى اللون على المنحوتة ككل.
أما الفنان أنس قطرميز ،فقد اعتبر أن موقع انعقاد الملتقى ضمن حديقة
المتحف الوطني في الالذقية فرصة الستلهام أفكار منبثقة عن حالة الهدوء
التي ع ّمت المكان .فأتت منحوتته كتجريد لجذع أنثويّ يتحدّث عن شخصية
«أغافيا»ّ .
ملخصا ً هدوءها وبساطتها وق ّوة شخصيتها ،مع إضافة رمزيات
لها عالقة أيضا ً بالبحر كمكمن لألسرار .وفصل في أعلى المنحوتة بين جسد
«أغافيا» الذي ذهب مع زيوس ،وبين روحها التي بقيت في المدينة وخلّصتها
من الدمار.
كذلك قدّم الفنان علي محمد سليمان عمالً ف ّنيا ً اعتمد فيه على الخطوط
المنحنية التي تش ّكل جسد أنثى ترقص على إيقاعات موسيقية ،واعتمد
سليمان على ّ
خط الرسم الذي وجده قادرا ً على التعبير عن الحاالت اإلنسانية
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من فرح وحزن وانكسار ،إذ يقول :بذلت جهدي في العمل «الكتلة والفراغ»
ضمن المنحوتة فاحتوت عدّة فراغات داخل الشكل ،وهو أمر يحتاج إلى جرأة
النحات خوفا ً من وجود مكامن ضعف في الخشب ،تخ ّرب العمل كك ّل.
من
ّ
لكنني نجحت بفعل الدراسة الدقيقة التي أجريتها على الخشب الختيار األماكن
المناسبة لتنفيذ هذه الخطوات.
الفنانون والنقاد التشكيليون أ ّي��دوا حماستهم للتجربة .إذ أ ّكد عدد كبير
منهم أهمية انعقاد مثل هذه الملتقيات في ظل الحرب اإلرهابية التي تشنّ على
سورية .ما يؤ ّكد عمق الرسالة الحضارية والثقافية التي تحملها سورية.
وأش��ار الفنان التشكيلي سموقان إلى نجاح عملية تبادل الخبرات التي
تحصل في الملتقى الذي تناولت فيه غالبية الفنانين المرأة كأساس ألعمالهم
الفنية ،لنجد بعضهم قد أعطاها بعدا ً أسطوريا ً من خالل إدخ��ال السمكة
والحصان وطائر الفينيق إلى جسم المنحوتة .وقال :كان من الممكن أن يقدّم ك ّل
فنان أعماال ً أفضل لو كان الخشب مغايرا ً لخشب الصنوبر الذي يملك الكثير من
العيوب .وهنا ظهرت خبرة الفنانين في التعامل معه وتطويعه بطريقة ناسبت
األفكار المختارة للتنفيذ.
النحات حسن حلبي أنه من الضروري تكرار مثل هذه التظاهرات
بدوره ،اعتبر ّ
الفنية لتشمل أكبر عدد ممكن من الفنانين من جميع المحافظات ،وتكون بحق
ظاهرة سورية فريدة ننتظرها ك ّل سنة .الفتا ً إلى وج��ود تفاوت في أعمال
الفنانين ،األمر الذي يعيده إلى ثقافة الفنان وخبرته الفنية ومشاركاته العملية
جلي على أعماله النحتية .وهذا ما أكده النحات جابر أسعد
التي تنعكس بشكل ّ
مبيّنا ً أن األعمال تص ّنف إلى قسمين برزت فيهما خبرة المخضرمين والشباب،
لكن كالهما حاول وضع بصمة فنية خاصة في عمله .من ّوها ً بجودة عمل الفنان
محمد بعجانو وتميّز منحوتة الفنان عماد كسحوت ،اللذان حاوال دمج عناصر
من الطبيعة مع جسد المرأة ،فظهرت توليفة متميزة أبرزت إمكاناتهما كفنانين
بارزين في ميدان النحت السوري.
يشار إلى أن ملتقى «أغافيا» للنحت على الخشب أقامته وزارة الثقافة ـ
مديرية الفنون الجميلة ـ بالتعاون مع وزارة السياحة ،واحتضنته حديقة
المتحف الوطني لمدة عشرة أيام ،وشارك فيه كل من النحاتين :عماد الدين
كسحوت ،محمد بعجانو ،مصطفى شخيص ،أنس قطرميز ،ياسر صبيح ،هشام
المليح ،علي محمد سليمان ،ربى كنج ،أنطون إدلبي ،وديما سليمان.

} وديع عواودة
نحو ثالثة عقود م ّرت على استشهاد فنان الكاريكاتير الفلسطيني
الشهير ناجي العلي ،وما زال الفلسطينيون يحيون ذكراه ويبدون
اشتياقهم لرسوماته الحادة والرشيقة.
ومنذ أيام قليلة ،أحيت حركة «فلسطينيات» داخل أراضي 1948
ذكرى استشهاد ناجي العلي ،بزيارة مسقط رأسه قرية «الشجرة»
في قضاء الناصرة ،وإقامة معرض فنّي بمشاركة الفنانة التشكيلية
رنا بشارة.
وع��رض��ت رس��وم��ات ن��اج��ي العلي ب��ج��وار عين ق��ري��ة «الشجرة»
التاريخية حيث كانت مراتع طفولة الراحل وبداية صباه ،هو الذي
استشهد برصاصة مجهول حتى اآلن في لندن قبل  28سنة.
يقول زم�لاء المدرسة ناجي العلي وجيرانه إنه ـ منذ كان طفالً ـ
تميّز بالرسم على حيطان الجيران.
هاني ذي��اب��ات أب��و نعمان ( 78سنة) اب��ن قرية ناجي العلي التي
د ّمرتها ال��ق��وات الصهيونية ع��ام  ،1948يستعين بذاكرته القوية
الستعادة ذكريات ست سنوات جمعتهما على مقاعد الدراسة .أبو
نعمان الالجئ في قرية «ط��رع��ان» المجاورة يوضح أن المدرسة
كانت صغيرة ،وض ّمت نحو  60طالباً .ويعدد أسماء معظمهم وكل
المعلمين.
ويشير إلى أن معلّما ً من بيسان يدعى حريص ،علّمهما الرياضة
واألناشيد الوطنية والقومية والرسم ،وتنبّه مبكرا ً لموهبة ناجي
العلي .ويتابع إن��ه منذ طفولته اعتبر ناجي العلي رس��ام المدرسة
��ي .وخ�لال اللهو في لعبة «ال��ح��ي��زة» ،ك��ان ناجي يتولى مهمة
وال��ح ّ
رسم المر ّبعات على األرض .ويقول أبو نعمان الذي يكويه الشوق
والحنين لمسقط رأس��ه إن��ه وأت��راب��ه كانوا يسرقون حجارة الجير
(الطباشير) من المدرسة لتزويد ناجي العلي بها كي يرسم على
الجدران والبوابات.
يذكر أن الشهيد ك��ان يكثر من رس��م الحيوانات كقطعان الماعز
والجمال والطيور بسرعة ودقة فائقتين ،وكان بمقدوره أن يرسم
حيوانا ً أو طيرا ً في ثوانٍ بعدما يم ّر من أمامه بلمح البصر .وأشار أبو
نعمان إلى أن ناجي العلي نزح مع عائلته إلى قرية «العزير» المجاورة
ومنها إلى لبنان نتيجة تصاعد اعتداءات العصابات الصهيونية على
«الشجرة» .وأن العالقات بينهما انقطعت منذ النكبة عام .1948
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ،ي��ذك��ر محمد ذي��اب��ات أب���و إب��راه��ي��م ( 79س��ن��ة) من
«الشجرة» أصالً والمقيم في بلدة «كفركنا» المجاورة منذ النكبة ،أن
ناجي العلي كان في طفولته نحيفا ً مسالما ً وهادئاً ،لكنه كان يميل
إلى الكلمات الالذعة.
نجية هياجنة أم ع���ادل ( 79س��ن��ة) المقيمة ف��ي ق��ري��ة «كفركنا»
المجاورة ول��دت في العام نفسه ال��ذي ولد فيه ناجي ،عام .1936
وتؤكد هي األخرى أنه كان مغرما ً بالرسم على الحيطان .وتشير إلى
أحب الرسم على ج��دران وبوابات المنازل في قريته ،وأنه كان
أنه ّ
ذكيا ً ل ّماحا ً وسريع البديهة ،وتستذكر أنه دأب على مساعدة والده
��ي «المنزول» في قرية
في العمل بعد الظهر في دك��ان يملكه في ح ّ
«الشجرة».
ويؤكد المر ّبي المتقاعد محمود عبد الفتاح أبو الرائد ( 86سنة)،
المقيم في مدينة الناصرة ما قاله أتراب ناجي .ويقول إنه يذكر ناجي
العلي طالبا ً نبيها ً ل ّماحاً .ويشير أبو الرائد الذي يقرض الشعر ويتمتع
بذاكرة قوية ،إلى أنه عمل في التدريس في مدرسة «الشجرة» لسنتين
قبل نكبتها عام  1948ويقول إنه عرف ناجي وعائلته عن قرب.
ويذكر أنه د ّرس ناجي العلي يوم كان تلميذا ً في العاشرة من عمره
بعمر «حنظلة» ،موضحا ً أن بينهما شبها ً بالروح .وأضاف :على رغم
صغر سنّه ،كان يمكن استشعار روحه الساخرة.
وقبل وفاته ،أكد ذلك على مسامعنا الفنان الراحل إبراهيم محمد
ُ��ج��ر منها وه��و في
ص��ال��ح (أب��و ع��رب) اب��ن ق��ري��ة «ال��ش��ج��رة» ال��ت��ي ه ّ
السابعة عشرة من عمره بالقول إن��ه لم يكن في القرية س��وى 17
أ ّمياً.
أبو عرب زار «الشجرة» في  2012للمرة األول��ى ،وف��وق ترابها
استذكر رفيق دربه في الف ّن الملتزم .وقال إنه حينما كانا يسافران
س��وي��ا ً اع��ت��ادا على المبيت ف��ي غ��رف��ة واح����دة ،فيقضيان الليل في
استحضار ذك��ري��ات جميلة وأل��ي��م��ة م��ن أي���ام الطفولة وال��ص��ب��ا في
«الشجرة» التي أ ّثر الشوق إليها فيهما وبفنّهما عميقاً .ويتابع« :كنا
ّ
نلف الجبال والسهول ونتج ّول بين الكروم والحقول اللتقاط ثمار
الذرة وتناولها بعد شيّها على الحطب».
كما استذكر سمفونية «األجراس الرنانة» المثبتة في أعناق الماعز
وهي عائدة عند المساء من الرعاية ،فيما كان الرعاة بدورهم يملؤون
الفضاء بألحان الناي (الشبّابة) .ويضيف :كان ناجي يقول لي إن
أصوات صياح الديوك في الصباح وهي تمأل الفضاء ظلت ترن في
أذني.
أسس
«أنت عدت بالساعة وناجي لم يعد؟» ،سألنا الشاعر الذي ّ
شجي
لألغنية الفلسطينية التراثية الملتزمة ،فأنشد بصوت حزين
ّ
مرتجالً قبالة موقع «توتة الدار»« :أوف… أوف أيام الدهر يا ناجي
لو أنك لو أنك حزين وسمع ه��ال��وادي .لو أنك لو أنك قبل ما تغادر
كحلت عيونك بشوف التراب».
ّ
��رج��ح أب��و ع��رب أن ناجي العلي دف��ع ثمن رسوماته الجريئة
وي ّ
ومواقفه الصلبة يوم أطلق عليه مجهول رصاصة في رأسه في 22
تموز .1987واستشهد بعد أكثر من شهر ،ودفن في لندن بخالف
وصيته بأن يدفن بجوار والده في مخيم عين الحلوة الذي عاش فيه
تاركا ً زوجة وأربعة أبناء ونحو  40ألف لوحة رسم.

المر�صد
من ق�صدت نوال الزغبي
بعدم ت�سامحها؟
} هنادي عيسى
غنائي واكتفائها بإصدار
بعد غياب أربع سنوات عن تقديم ألبوم
ّ
ث�لاث أغنيات منفردة ،ها هي ن��وال الزغبي تطلق ألبومها الجديد
«مش مسامحة» أول من أمس السبت في  29أب .والعمل يتض ّمن
ثماني أغنيات جديدة ،إضافة إلى ثالث قديمة.
ومن خالل ألبوم «مش مسامحة» ،تقدّم الزغبي خلطة سحرية
من األعمال التي ترضي جميع األذواق .فهناك الرومنسي والطربي
والشعبي و«الستايل» ،ما يعني أنّ المتلقي بإمكانه أن يختار األغنية
التي تناسبه وترضي ذوقه.
وكانت شركة «عالم الفن» ـ منتجة العمل ـ قد أطلقت أغنية «يا
جدع» اإليقاعية كنوع من الترويج .وهذه األغنية ص ّورتها النجمة
الذهبية مع المخرج جو بو عيد في رومانيا ،على أن ُيع َرض «الكليب»
قريباَ .أما «مش مسامحة» ،فهي أغنية رومنسية إنسانية تتحدث عن
تخص الحبيب
اختيار األشخاص غير المناسبين في حياتنا ،وهي ال
ّ
فقط ،إنما األقارب واألصدقاء إلخ...
ومن المحتمل أن يربط المستمع بين حياة الزغبي الشخصية
والتجربة المريرة التي أل ّمت بحياتها الزوجية ،وبين مضمون
األغنية .وه��ذا م��ا يساعد ف��ي انتشارها .أم��ا باقي األغنيات فهي
متنوعة .واح��دة منها تندرج في إطار الشعبي اللبناني من كلمات
أري��ج ضو وأل��ح��ان سليم سالمة وسيكون لها ش��أن م��ا ،وأُخرى
بعنوان «من االول» ،لصالح الكردي ،وهي مميّزة جدا ً كالما ً ولحنا ً
وتوزيعاً.
ً
لن نطيل الشرح كثيرا ،األلبوم أصبح في األس��واق ،وستكون
نوال الزغبي بعودتها حديث الناس.

