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ّ
عندما يرتبط ّ
يتخطى الإبداع ويلج عوالم ا�شتقنا �إليها
الفن بالق�ضية والبالد
فايا يونان ...موهبة ند ّية تبلغ قمم ًا بجدارة الكلمة وال�صوت والح�ضور

7

عبير حمدان
َمن يستمع إلى فايا يونان وهي تغنّي ،خصوصا ً من دون موسيقى كما الحال في مقاطع
تنشرها عبر صفحتها على «فايسبوك» ،ال يمكنه اّإل أن يغمض عينيه ويسافر إلى عوالم اشتقنا
إليها .هناك ،حيث المالئكة تغنّي وتر ّنم ،وحيث الطبيعة بمك ّوناتها كافة من أنهار وأشجار وجبال
وعنادل ونسائم تشدو .هناك ،ال ب ّد لهذا الحلم أن يطول ،ليعمل على تنقية الوعينا من المل ِّوثات
المتراكمة عبر األيام ،تلك المل ِّوثات المتمثّلة باألصوات الشا ّذة التي ال تحترف إال النشاز،
وبالموسيقى التي لم تعد إبداعا ً بقدر ما تكون إعادة ال ُمعاد ،وتكرار المك ّرر ،فإذ هي ضجيج ال
أنغام.
النقي ،تسعى الشهرة إليها ولم تس َع هي إلى
الندي
المالئكي
الصوت
صاحبة
يونان،
فايا
ّ
ّ
ّ
القوي .معها ،نتذ ّوق الف ّن بطعم آخر .ففنّها مرتبط
الشهرة .يأسرنا صوتها ويسحرنا حضورها
ّ
ّ
يتخطى اإلبداع ،ليلج عوالم
والحب الجميل ،وهو بهذا االرتباط،
ارتباطا ً وثيقا ً بالقضية والبالد
ّ
غابت عنّا منذ زمن ،ونشتاق إليها بحرارة ،عوالم ال يعرفها اّإل فنّان محترف من رتبة متقدّمة مثل
فايا ،ومستم ٌع يدرك التمييز بين الف ّن والالفنّ.
فايا يونان ،شابة سورية مقيمة في السويد مع عائلتها ،ودّت في خض ّم األزمة التي تعصف
وسجلت
أي كان،
بوطنها ،أن تؤازره ولو بأغنية ،بنغم ،بكلمة .فامتشقت طاقتها التي ال تتو ّفر في ّ
ّ
مقطع فيديو جمعها بشقيقتها الزميلة اإلعالمية ريحان ،وراحت فايا تغنّي ،بينما كانت ريحان
تعلّق بسلسلة من الجمل والعبارات .وبعد تحميل المقطع على موقع «يوتيوب» ،وانتشاره في
مواقع أخرى كـ«فايسبوك» ،سرعان ما استقطب نسبة مشاهدة عالية ج ّداً ،إذ وصل عدد مشاهديه
بعد فترة وجيزة ،إلى أكثر من مليون مشاهد.
تحيي فايا يونان حفالً
مساء اإلثنين المقبلْ ،
كبيرا ً في قصر األونيسكو في بيروت ،وذلك بعد
النجاح الباهر الذي ح ّققته في إطاللتها األولى عبر
المسرح ،وذلك في دار األوبرا في دمشق ،في حف ٍل
ُكتِب عنه الكثير في الصحافة واإلعالم ،وأثنى عليه
عمالقة الفنّ السوريّ  ،وفي مقدّمهم القدير الكبير
لحام.
دريد ّ
«البناء» أجرت مقابل ًة مع فايا ،و
نبدأ من الوطن وقدسية االنتماء إلى تفاصيله،
لتخبرنا فايا المجبولة بالحنين عن هذه العالقة
األبدية فتقول :حين تركنا سورية ،كنت في الـ11
من عمري وذلك عام  ،2003لكن العالقة بالوطن
بقيت قوية ،وك ّنا ن��زوره في كل مناسبة وخالل
العطل الصيفية .أضيف إلى ذلك التصاقنا بلغتنا
العربية كجزء ال يتج ّزأ من ه ّويتنا .ومع بدء األزمة
في سورية ،أضحت المسؤولية مضاعَ فة ،إذ إننا
سعينا إلى معرفة ك ّل ما يجري في الوطن ،وكان
التواصل مع األق��ارب واألصدقاء حتميا ً لتصبح
العالقة يومية وأكثر متان ًة.
لكن ،ماذا أخذت ابنة الـ 11سنة من زاد الذكريات
معها إلى بالد االغتراب؟ تقول فايا :نحن من بلدة
اسمها المالكية تقع في منطقة الجزيرة ،لكنني
عشت فترة قصيرة في دمشق .طفولتي الفعلية
كانت في حلب ،وأجزم أنها كانت طفولة سعيدة
ج��داً ،وأحمل في جوانيت ذكريات جميلة كثيرة،
خصوصا ً أنها كانت مرحلة ازدهار عاشتها سورية
الحبيبة.
ال تنفي فايا أن هذه الطفولة السعيدة تع ّرضت
لما يُشبه التهشيم في مكان ما فتقول :بعد ما

شهدته الشام من ج ّراء ما حصل ويحصل اليوم،
ف��إن طفولتي تع ّرضت للتهشيم ،بما تض ّمه من
ذكريات ضمن ج��دران بيتنا في حلب .إذ تركنا
صوَرنا وصدى األي��ام الخوالي .ولكن ،يبقى في
ُ
البال ما هو جميل .طبعاً ،أشعر اليوم بأل ٍم كبي ٍر
بسبب ما نراه على شاشات التلفزة ،ولع ّل السعادة
التي عشناها في سورية ،هي التي تجعل األلم
مضاعفاً.
ترفض فايا الغوص في مستنقع السياسة،
وبحسب تعبيرها ،هي ليست في موقع يخ ّولها
إطالق التحليالت السياسية ،إذ تقول :كلّنا م ّتهمون،
وم��ا يحصل اآلن في وطني بشع ج��داً .علينا أن
نحب وطننا أكثر ونسعى إلى القضاء على هذه
ّ
البشاعة ك ٌل ضمن إمكانياته ومن موقعه ،بعيدا ً عن
التحليالت السياسية واالتهامات المتبادلة.
أما عن قدرة الفنّ في تغيير المشهد فتقول فايا:
الفن قادر على التغيير بشكل كبير وج��ذريّ  .الفنّ
هو األم��ل ،خصوصا ً إذا أقترن برسالة محدّدة.
وف��ي خض ّم ه��ذه األوض���اع التي نعيشها ،يمكن
رقي للناس.
للفنان إيصال الفكرة بما تحتويه من ّ
الفنّ
الحقيقي بمختلف قطاعاته يالمس ال��ذات
ّ
اإلنسانية ،سواء كان في الموسيقى أو المسرح أو
الغناء أو الرسم .ويمكنه أن يخدم القضايا المح ّقة
بشكل أفضل م��ن المنابر الخطابية والبيانات
السياسية والتسويات والمؤتمرات.
الرقي والتجارة .وكيف لفنانة
يتخ ّبط الفنّ بين
ّ
تحمل رسالة عنوانها األمل القدرة على مواجهة هذا
الك ّم الهائل من االنحطاط الفني؟ تجيب فايا :الفن
فني يكون نتاج
انعكاس لصورة المجتمع .أيّ
رقي ّ
ّ

من حفل «دار األوبرا» ـ دمشق
والرقي .وأيّ انحدار في الفنّ ،
مجتمع مشبع بالثقافة
ّ
يكون صورة لمجتمع مثقل بالشوائب واالنحطاط.
ولعل االنفتاح االلكتروني ساهم في انتشار كل ما
نشهده اليوم .لكن لهذا االنفتاح إيجابياته أيضاً،
إذ ال يمكنني أن أنكر أن مواقع التواصل االجتماعي
ويوتيوب ،هي التي ساهمت في إيصال صوتي
والرسالة التي قدّمتها مع شقيقتي للناس ،وبشكل
كبير بعيدا ً عن أيّ احتكار قد تمارسه شركة إنتاج،
وربما ألن رسالتنا كانت ش ّفافة وبسيطة وحقيقية،
ووجدت فضاءها المناسب لتدخل إلى ك ّل مكان.
وتضيف في اإلطار نفسه :طالما هناك إمكانية
لالستفادة من هذا الفضاء اإللكتروني بشكل يخدم
رؤيتي الفنية وقضيتي ،فلن أت��ردّد في استغالله
إيجابياً .تم ّكنت اليوم من حرق المراحل بشكل
سريع ،وي َ
ُنتظر م ّني أن أقدّم األفضل على رغم أن
ّ
لاّ
الخبرة تنقصني .إ أنني أسعى إلى تطوير قدراتي
كي أحافظ على المستوى المطلوب.
تخصصت في مجال االقتصاد والتجارة
فايا
ّ
وعملت في هذا المجال لفترة ،لك ّنها أحبّت الغناء منذ
صغرها ،وكانت تغني في عد ٍد من المناسبات ،وحين
انتشر الفيديو الذي ص ّورته مع شقيقتها الزميلة
ريحان ،لمست حجم تفاعل الناس معها .وال ُتخفي
س ّرا ً حين تقول إنها تقدمت منذ سنتين إلى أحد برامج
الهواة لك ّنها لم تنل القبول .اليوم ،ال تشعر فايا بأيّ
انزعاج من عدم القبول هذا ،إذ إنّ برامج الهواة تمنح
الوجود للمشاركين فيها لفترة محدودة ،وبعدما
ُتسدَل الستارة و ُتطفأ األضواء ،يغيب البريق ،ولو
كانت األصوات جميلة ،بحسب تعبيرها.
لكن ما الذي تريد أن قوله فايا من خالل األغنية؟

لحام
مع القدير دريد ّ
تجيب :أريد أن أبعث األمل في القلوب والعقول.
«أحب يديك» ،هي أغنيتي التي تتحدث عن الخير
ّ
المستق ّر في األي��ادي ال��ق��ادرة على العطاء .أنت
سألتني في بداية الحوار عن تهميش الطفولة
والذكريات ،لكن األي��ادي التي حافظت على هذه
الحب ،وعلى رغم
الذكريات وعلى الوطن تستحق
ّ
أحب بالدي أكثر .وأل ّنني أحبّها
أنني أحبّها ،إال أ ّنني ّ
أرى أنها تستحق م ّنا األمل.
أما ماذا بعد األمل المقيم بين حروف القصيدة،
فتقول :ما زلت في بداية الطريق .وهناك عقبات
علي،
كثيرة أمامي .وعلى رغم أنّ العروض انهالت ّ
إلاّ أ ّنني لم أقبل أ ّيا ً منها أل ّنها ال تشبهني .أغنيتي
جماعي ،وهذا نمط
تمويلي
ن ّفذتها من خالل جهد
ّ
ّ
يحب هذا النوع من
سائد في الغرب .إذ إنّ أيّ أحد
ّ
الفنّ  ،يمكنه المساهمة في التمويل .طبعا ً ال يمكنني
أن أستم ّر على هذا النحو ،لك ّنني أحببت أن تكون
انطالقتي مستقلّة .والح��ق��اً ،من يريد التواصل
معي من المنتجين ضمن اإلطار المالئم لما أقدّمه،
سيجدني.
تؤكد فايا أنّ عالقتها بوسائل اإلع�لام جيدة،
وتعتبر أن النقد الموضوعي مه ّم ويساعدها في
تقديم األف��ض��ل .وتختم بالتأكيد على ض��رورة
الخروج من النفق الدمويّ الذي بات يطبع مجتمعنا
ال��ع��رب��ي .وم��ن خ�لال ف ّنها ،تسعى إل��ى إيصال
الصورة المشرقة ألبناء جيلها في المقلب اآلخر
من الكرة األرضية ،بعيدا ً عن اإلط��ار الذي تر ّوج
له السياسة ،بما ينتج عنها من تقاتل وانقسام ال
يخدم إال مصلحة العد ّو في تشويه التاريخ وتغيير
الجغرافيا.

كلمات المقطع الذي �ش ّكل انطالقة
فايا يونان الأولى

َغِب
شآ ُم ،ما المجدُ؟ أنتِ المج ُد لم ي ِ
بغداد ،بغداد.
ريحان:
وف��ي ال��ع��راق ،تحري ٌر منذ أكثر م��ن عشر
والقمع ،واالستبداد
سنوات ،تحري ٌر من الظل ِم
ِ
وقمع وظل ٍم أكبر .تحري ٌر هُ جِّ َر
أتى باستبدا ٍد
ٍ
قسم وج ّزأ
قسم ال ُم َّ
فيه أهل البلد جميعاً ،تحري ٌر ّ
ال ُمج ّزأ ،تحري ٌر تضمحِ ّل فيه الحضارات ،تحرير
يهمِّش جميع سكان العراق بكافة اختالفاتهم
اإلثنية والدينية .تحري ٌر استعبد البشر ود ّمر
الحجر وقتل اإلنسان والوطن.
فايا (تغ ّني):
بغداد والشعراء والصوَر
ذهب الزمان وضوعه العطر
يا ألف ليلة يا مك ّملة األعراس
يغسل وجهك القمر
لبيروت
ريحان:
أربعون سنة .أربعون سنة يعيش فيها
لبنان وشعبه جميع أن��واع الحروب ،حرب
أه��ل��يّ��ة ،ثانية طائفية ،وأخ���رى مذهبية،
��ات ع��دوان��ي��ة ،وأث��م��انُ تخ ّبطاتٍ
واج��ت��ي��اح ٌ
ٌ
ٌ
وصفقات دولية .أربعون
وتصفيات
إقليمية،
سنة ،أصبح فيها لبنان الصغير كبيرا ً ج ّدا ً
بجراحه ،بمآسيه اليومية .أربعون سنة من
أغلب أحيانه صامد وصامت.
وجع في
ِ
ٍ
فايا:
لبيروت ...من قلبي سال ٌم لبيروت
و ُق َب ٌل للبحر والبيوت
لصخر ٍة كأ ّنها وجه بحا ٍر قديم
يا قدس يا مدينة الصالة ...أُصلّي

ريحان:
فلسطين ،بوصلة القضايا ،أكبرها وأقدمها.
أكثر من س ّتين سنة على انتهاكاتٍ وصرخاتٍ
ألجيا ٍل شاهد ٍة على المنطقية األمس وهمجية
اغتصاب،
اليوم وخوف الغد .تهجي ٌر ،تنكي ٌل،
ٌ
ّ
بالحق قبل األرض .أك��ث��ر م��ن س ّتين سنة
ُ
رسم حدو ٌد أُخرى.
ت
ل
الجغرافيا
فيها
تالشت
َ
حدو ٌد تخترق القلوب والعقول ،حدو ٌد ترفض
االنصهار فتتشبّث بالتاريخ وبالمستقبل،
وتصنع ح��اض��را ً مقا ِوما ً
بشعب من إرادة،
ٍ
وحي وباق.
لوطنٍ موجو ٍد
ٍّ
فايا:
عيوننا إليك ترحل ك ّل يوم
ترحل ك ّل يوم
تدور في أروقة المعابد
تعانق الكنائس القديمة
وتمسح الحزن عن المساجد
ريحان:
الحب
ب�ل�ادي ،ب�لاد ال��ح��رب واألل���م ،ب�لاد
ّ
والحلم ،بالدي.
فايا:
موطني ،موطني
الجالل والجمال والسناء والبهاء ...في
ُرباك
والحياة والنجاة والهناء وال��رج��اء ...في
هواك
هل أراك ...سالما ً منعَّ ما ً وغانما ً مك َّرماً؟
سالما ً منعَّ ما ً وغانما ً مك َّرماً؟
السماك تبلغ
هل أراك ...في ع�لاك ...تبلغ ِّ
السماك؟
ِّ
موطني ...موطني.

فايا متحدّث ًة إلى «البناء»

بتنوع الم�شاركات
مهرجان الغدير الدولي التا�سع للإعالم يختتم �أعماله و�سط �إ�شادات
ّ

«المنار» تح�صد جائزتين عن م�سل�سل و«كليب» ثوري ...و«ذهبية الأعمال التاريخية» لـ«حرائر» من �سورية
اخ ُتتمَت ّ
مؤخرا ً في مدينة النجف العراقية ،فعاليات مهرجان الغدير الدولي
لإلعالم بنسخته التاسعة ،بعد توزيع جوائز المهرجان على الجهات المشاركة
فيه.
المهرجان الذي انطلقت أعماله قبل أيام على أرض دائرة المعارض في «قناة
الغدير الفضائية» ،عُ ِرضت فيه نتاجات إعالمية وفنية عدّة ،خاصة بوسائل
اإلعالم وشركات اإلنتاج الفني المشاركة في المهرجان.
كما أقيمت على هامش المهرجان ندوات فكرية وثقافية ناقشت واقع اإلعالم
واإلنتاج الفني في العراق والعالم العربي ،ودورهما في محاربة فكر التط ّرف
واإلره��اب ،وتوعية الجماهير حول سبل مواجهة آلة تنظيم «داعش»اإلرهابي
اإلعالمية.
وحظي المهرجان بإشادات كبيرة من قبل عد ٍد من الجهات المشاركة فيه ،ومن
زواره ،فضالً عن المهتمين بالشأنين الثقافي واإلعالمي ،مشيرين إلى أن التن ّوع
السمة األبرز في المهرجان.
الدولي في المشاركات كان ِّ
وف��ي ختام فعاليات المهرجانُ ،و ّزع��ت الجوائز على األعمال الفائزة في
المسابقات ،وأتت النتائج التي أعلنتها لجنة التحكيم كما يلي:
في قائمة البرامج التلفزيونية .أفضل مسلسل اجتماعي« ،درب الياسمين» ـ
مركز بيروت الدولي ـ لبنان في المرتبة األولى (عرض على قناة المنار).
أفضل مسلسل تاريخي« ،حرائر» ـ سورية( ،عرض على التلفزيون السوري).
أفضل رسوم متحركة« ،سفينة نوح» ـ آينده سازان ـ إيران.
أفضل رسوم متحركة «« »3Dخاتم األنبياء» ـ «شركة أريا صنعت تخيل» ـ
إيران.
أفضل فيلم وثائقي/تسجيلي« ،رحلة إلى الموت» ـ التلفزيون األلماني ـ القناة
األولى « »DWـ ألمانيا.
أفضل برنامج خاص وتحقيق ،برنامج «سلطة المواطن» ـ قناة اإلخبارية
السورية .وبرنامج «في قبضة القانون» ـ القناة العراقية.
أفضل برنامج حواري« ،بصراحة» ـ قناة دجلة ـ العراق.
أفضل جولة حربية« ،جولة شمال المقدادية» ـ قناة الغدير ـ العراق.
أفضل تقرير مراسل حربي ـ قناة الكوثر ـ إيران.

أفضل «كليب ديني»« ،أرض الجوادين»  ،قناة الجوادين ـ العراق.
أفضل «كليب ثوري»« ،أيا بدراً» ـ قناة المنار ـ لبنان.
أفضل برنامج فترات مفتوحة ،برنامج «والي��ة بطيخ» ـ قناة هنا بغداد ـ
العراق .أفضل نشرة إخبارية ،النشرة اإلخبارية لقناة االتجاه ـ العراق.
أفضل برنامج للمرأة والطفلُ ،ح ِجبت الجائزة لعدم مشاركة عمل مميّز.
جائزة خاصة من لجنة التحكيم لقناة «المسيرة» من اليمن لدورها الفاعل،
خصوصا ً في البرامج الميدانية والجوالت الحربية.
وفي قائمة األعمال اإلذاعية :أفضل أنشودة دينية« ،صوت بلون السماء» ـ
العراق.
أفضل أنشودة ثورية« ،الروضة الحسينية المقدّسة» ـ العراق.
أفضل برنامج تحقيقي« ،أبصر النور» ـ إذاعة النور ـ لبنان.
أفضل نشرة إخبارية ـ إذاعة جمهورية العراق ـ العراق.
أفضل برنامج حواري« ،تحدّيات اقتصادية» ـ إذاعة الرسالة ـ لبنان.
أفضل مسلسل درامي« ،حكاية مجد» ـ إذاعة البشائر ـ لبنان.
أفضل برنامج للمرأة« ،السيّدة األولى» ـ إذاعة الرأي العام من العراق.
الصحف ال��ف��ائ��زة :ج��ائ��زة أف��ض��ل كاريكاتير ك��ان��ت م��ن نصيب جريدة
«الدستور».
جائزة أفضل تحقيق استقصائي ذهبت إلى كل من جريدة «الشرق» العراقية
و«الشعب» الجزائرية.
أفضل مقال صحافي ،جريدة «البيّنة الجديدة».
أفضل صحيفة متكاملة ،جريدة «المغرب» التونسية.
أفضل موقع إلكتروني ،موقع «إذاع��ة طهران» باللغة العربية ،وموقع قناة
«االتجاه الفضائية».
يذكر أنّ مشاركين من  18دولة ،شاركوا في المهرجان الذي استمر لثالثة أيام،
وشارك في المسابقات  433عمالً إذاعيا ً وتلفزيونيا وصحافياً .فيما ُقيّمت األعمال
والبرامج من قبل لجنة تحكيمية على مرحلتين ،ض ّم ك ّل منها خمسة خبراء،
على أساس التكامل في العمل التلفزيوني وإدارته المهنية والحرفية والتقنية
واإلبداعية ،وقيمة المضمون وتأثيره اإلعالمي.

