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ثقافة وفنون

هي ال ّأم حين يحا�صرنا ال�ضيم

حب ال�ضاحية» ...تعرب�ش الكلمات ورد ًا وينبت اللون حقول خزامى
«على ّ

المه ّند كلثوم ينثر يا�سمينه
في مدار�س بنات ال�شهداء

7

عبير حمدان
حين تستوطن ال��م��ك��ان ،تس ُكنك تفاصيله البسيطة
والعادية ،ويصبح فعل االنصهار واقعا ً وكأنّ النوافذ كلها
المحيطة بوجودك تعنيك .ال فرق إن كانت مش ّرعة لنور
الشمس ،أو غافية على إيقاع ّ
زخات المطر.
الحب تسقط الفرضيات كلّها ،وتبقى مالمح المدينة
في
ّ
راسخة في البال .فجرحها ينال منك وقد يُصيبك مقتالً .هي
الطفل الذي كن َته يوما ً بين حصى أز ّقتها ،أدركت المشاغبة
األولى .هي وجوه الرفاق وصدى العراك اليومي المحبب بين
الجيران يغفلون عنه على فنجان قهوة .هي ضجيج عربات
الخضار وأب��واق سيارات األجرة وجنون البحث عن زاوية
لركن السيارة .هي بيادر القمح البقاعية تتعمد بغبار الزعتر
الجنوبي وت��ذوب في نسيج الحكاية .هي أهازيج األف��راح
ورايات النصر ولحن الحِ داء ...هي األهل ،هي األ ّم التي تحنو
حين يحاصرنا الضيم.
ال تحتاج الضاحية إلى ك ّل هذا الموت كي تعرف شوارعها
كيف تمتشق الحياة من رحم الحزن ،وتنفض عنها غبار
عربي» إلى آخر .نبضها المقاوم
الجنون المتنقل من «ربيع
ّ
ّ
يتخطى اللحظة الدموية ،وهي التي اعتادت المسير في
مواكب الشهداء.
للضاحية ،أهدت جمعية «ح��واس» شذا ال��روح ،شعراء
رسامون كحلّوها بريشة عاشقة
كتبوها بدواة من نور ونارّ ،
حب الضاحية» بالتعاون مع بلدية برج
ليأتي معرض «على ّ
ّ
يتخطى
البراجنة ،مساحة على حجم الوطن .ألن الحدث
ّ
ويتخطى مفهوم االستعراض بما يض ّم
إطار المكان والزمان،
من حنين وصدق في التعبير ،حيث الحروف تالصق الذات
وتعربش على األبنية كالياسمين وينبت اللون على تقاسيم
األدراج حقول الخزامى .وكان ال ب ّد أن نسأل بعض المشاركين
حب الضاحية» عن معاني العشق المرتسم بين
في «على ّ
أنفاس المدينة.

جلول :المقاومة والصمود

يعتبر رئيس بلدية ب��رج البراجنة زهير جلول أن هذا
المعرض يدخل ضمن إطار ثقافة الصمود وفي ذلك رسالة
واضحة للتكفيريين ومن يقف وراءهم أننا نملك اإلرادة وهكذا
سنبقى ،فيقول« :يأتي هذا المعرض الف ّني لتأكيد المؤ ّكد،
إذ يص ّر مجتمع المقاومة والبيئة الحاضنة للمقاومة أن
سيارات التكفيريين المفخخة وأحزمتهم الناسفة وإجرامهم
ض ّد اإلنسانية ،كل ذلك لن يزحزح تصميم الناس وإصرارهم
على التصدّي بكل الطرق .فالجهاد بالنفس وجه من وجوه
المقاومة ...إعادة اإلعمار وإع��ادة الحياة إلى الشارع الذي
استهدف بتفجيرين ص��ورة من ص��ور الصمود ...وإقامة
المعارض كمعرض ال��ص�وَر ال��ذي تقيمه جمعية حواس
بالتعاون والتنسيق مع بلدية برج البراجنة أيضا ً من الردود
والرسائل التي نرسلها للتكفيرين ومن يقف وراءه��م ....هم
يرسلون اإلرهابيين فنر ّد عليهم بمعرض الفنّ كما نر ّد بصالبة
المقاومين .إنها إرادة الحياة العزيزة لدى جمهور المقاومة».

ح ّمود :النور في مواجهة الظالم

يتحدّث الفنان عبد الحليم ح ّمود ،رئيس «جمعية حواس»
عن مكانة الضاحية في الوجدان اإلنساني ،وكيف استحقت
أن يكتبها الشعراء المشاركون في الحدث على تقاسيم
تصب
ريشة أقرانهم من الفنانين ،فيقول« :الضاحية بحر
ّ
فيه شرايين القرى ،فكانت خليطا ً طبقيا ً وفكريا ً وعقائدياً،
ّ
محط أنظار العالم لما تمثله من مركزية للمقاومة.
ثم صارت

دمشق ـ آمنة ملحم

ولهذا ،تدفع الضاحية فاتورة عظيمة بحبر ال��دم وق��ذارة
اإلره��اب .لذلك ،كان التنسيق بيننا ـ جمعية حواس ـ وبين
بلدية برج البراجنة لجمع ثلة من المبدعين لونا ً وحرفا ً
وضوءا ً في مسكبة واحدة للتعبير عن حبّنا لهذه المساحة
التي ُتقاس ببيوت الشهداء ،وخطى الباعة المتجولين.
فكرة المعرض انطلقت على خلفية التفجيرات األخيرة في
عين السكة ،وق ّررنا أن نقاوم الظالم بالمزيد من النور ،عبر
الفنّ  ،والجمال وأجنحة الخيال .ما يقارب خمسين عمالً فنيا ً
لثالثين فناناً ،بمدارس تعبيرية متعددة ،كذلك نقدّم ورشة
حب
خط بحضور خطاطين مبدعين سيكتبون جمالً في ّ
الضاحية ،بشكل مباشر أمام عيون الزوار .أيضا ً هناك توقيع
حب الضاحية ،وفيه
لمجموعة شعرية تحت اسم قصائد على ّ
ما يقارب أربعون قصيدة ألربعين شاعرا ً قاربوا الضاحية من
مختلف زواياها».

عطوي وانغماس اللون

الرسامة باسمة عطوي ،فتتحدث عن انغماس ريشتها
أما ّ
حب الضاحية ،وما يحتويه المشهد من التعبيرية
باللون على ّ
الح ّرة ،فتقول عن مشاركتها« :أن تنغمس ريشتي باللون
حب الضاحية ،لهو شرف لي أمام عاصمة المقاومة،
على ّ
أرض األحالم التي تكبر في الشوارع الفرعية .ما أجمل أن
نمزج بين مخيّالتنا وقناعاتنا فنمزج الروح بالمكان ،ونعطي
قضايانا حقوقها في قوالب تعبيرية تشكيلية ح ّرة .ضمن
فريق جمعية حواس ،وبالتنسيق مع بلدية برج البراجنة،
التزمت ّ
الرسامين لتنسيق مشاركاتهم في
ملف التواصل مع ّ
المعرض ،وأكثرهم تجاوب من روحه ألن في قرارة نفس ك ّل
م ّنا ،ضريبة يسددها للضاحية ،أ ّمنا التي تسهر علينا ونسهر
عليها».

حيدر :وميض الدهشة

تعتبر الشاعرة رنا حيدر أن الضاحية عصيّة على الهزيمة.

وألجلها كان اللقاء وتقول« :هي الضاحية ...ال شيء يهزمها.
بعد ك ّل انتكاسة تنفض عنها غبار المعركة وتنتفض كطائر
الفينيق .ألجلها اجتمعنا ٌّ
كل من موقعه عّ بر ،كتب ،رسم،
ص ّمم ،نثر حبر اإلرادة على تخوم الحياة .العمل تحت عنوان
الضاحية وحبّها واالنتماء لكهف عشقها ،هو عم ٌل نرتقي
به كي نساهم بكل حواسنا في احتضانها وكفكفة الدمع
النازف على خدّها .مشاركتي في هذا المعرض سواء كتابة
أو تصويرا ً أو تنظيماً ،رصيد هام أفخر بإضافته إلى سيرتي
الثقافية .للضاحية علينا الكثير الكثير ...من هنا كانت فكرة
هذا المعرض ال��ذي تظافرت جهودنا جميعا ً إلنجاحه في
وقتٍ قياسي قصير نسبياً ،فزغرد الحرف على تخوم القوافي
وتراقصت األلوان احتفا ًء بها ،وا ّتشحت عدسات المصورين
بوميض الدهشة ،على حبّها».

رزق والشعور بالمسؤولية

تؤ ّكد الرسامة حسانة رزق أن مشاركتها في هذا المعرض
فيها مسؤولية كبيرة كونها بعيدة عن المكان جغرافياً ،لكنها
تراه مركز القلب ونبض العالم وعنه تقول« :في معرض
حب الضاحية انبثق الجمال وتح ّركت جميع الحواس
على ّ
نابض ًة برسوم ناطقة وصوَر حيّة وقصائد البوح الحميم،
كلّها ُتحاكي الوجدان بإبداعاتها التي تصهل في شوارع مشى
فيها الشهداء قبل يوم أو سنة .من هنا أشعر بالمسؤولية
بمشاركتي عن بُعد وأن��ا التي سافرت إلى أميركا في س ٍّن
هي أقرب إلى المراهقة .اليوم ،يسعدني تقديم التحية لمكان
صغير جغرافياً ،لك ّنني أراه مركز القلب ونبض العالم».

دهيني :الشكر للمقاومين

عن مشاركته في المعرض ،يقول الخطاط عباس دهيني:
اختص
«في معرض الضاحية ،أسكب حبري ُشكرا ً لله الذي
َّ
هذه المسيرة بعطر الشهادة .شكرا ً للبيوت التي أعطت الوطن

فلذات األكباد .شكرا ً للجرحى الذين قدّموا للح ّرية أع ّز ما فيهم.
شكرا ً للمقاومين الذين حفظوا األمانة .ك ّل الشكر لضاحية
والحب والعشق واإليثار والفنّ الراقي
اإلباء والع ّز والكرامة
ّ
الذي ُرسم بلون الدم القاني ...من أجل هذا كلّه ،ال ب ّد لي من
أن أمهر سيرة حياتي بتوقيع مشاركة متواضعة وسأكتب في
حب الضاحية».
المعرض التشكيلي الفوتوغرافي ...على ّ

زين الدين عاشقة تبوح بالس ّر

تشير الشاعرة إيمان زين الدين إلى ماهية العشق .وال
تخفي كيف تتلعثم الحروف حين تحاكي الضاحية التي
تذوب فيها ولهاً .وعن مشاركتها تقول« :أن تحفر الذاكرة
ّ
لتشق درب الحروف واصفا ً صنف المالئكة ،ال ب ّد أن تلج قلب
الله في ضاحية بيروت .هناك حيث ينابيع أز ّقتها أزهرت ع ّزا ً
تكحلت به األمهات الثكالى وفخرا ً تكلّل به شواهد شهدائها،
وفرحا ً ُنقش على جبين أطفالها ،لكي تدرك هذه البقعة تحار
في وصف الوطن كل الوطن .تجربتي في الكتابة عن الضاحية
تتلعثم تحت وطأة الوله بها ،تماما ً كالعاشق الذي يبوح
للم ّرة األولى بس ّر العشق .أما مشاركتي في تنظيم المعرض،
فما هي إال وسام فخ ٍر ليكون هدية إلى ضاحيتي».

بيضون االلتزام والثبات

تؤكد الكاتبة والشاعرة وفاء بيضون على أهمية إيصال
الرسالة الثقافية لجمهور المقاومة .وع��ن مشاركتها في
النشاط تقول« :جميل أن تقام معارض هادفة إلرسال الرسائل
عن واقعنا .واقع جمهور المقاومة المستهدف اللتزامه وثباته
في الدفاع عن الوطن .أردت من خالل مشاركتي بالصورة
الفوتوغرافية وكتابة قصيدة إيصال رسالة مفادها أننا
شعب ،مهما حاولوا إرهابنا وقتلنا ،فلن ينالوا من عزيمته .إننا
ثقافي مساند للمقاومة،
كجمعية حواس نحضر دائما ً كعنصر
ّ
فنقدّم ألواننا وحبرنا قرابين على مذبح التضحية».

ا�صطفته «ندوة الإبداع» الفتتاح مو�سمها الثقافي الجديد

أزلي
«دعوة �إلى عر�س قي�س وليلى» لعبد الغني طلي�س ...عبارات ّ
تتهجى الوطن والع�شق ال ّ

من ألم البرد ومعاناة التهجير وقسوته التي يعيشها أطفال الحرب في سورية
اليوم ،وعلى وقع خطى طالب المدارس ،ال بل تلك الطالبة «ياسمين» التي ّ
تهشمت
أحالمها على عتبات الطرقات ،وبقيت مص ّرة على ّ
تخطي الركام لتصل إلى مقعدها
المدرسي ،ليه ّز وحدتها صدى يذ ّكرها بأمها وأبيها ،فتعود بها ذاكرتها إلى
ويلح
الماضي ،مسترجع ًة ألحان العود الذي لطالما أطربها عزف والدها عليه.
ّ
ذلك الصوت عليها ،فتسترجع مخيلتها أحالمها وأحالم أصدقاء طفولتها وهم
يمضون مرحا ً في مدارس احتضنت عبير طفولتهم ،الذي صار اليوم منثورا ً هنا
وهناك ،وضاعت نشوته بعد اختالطه برائحة البارود ولون الدم.
«ياسمين» التي لن تصغي لوعود أحد بلقاء عائلتها مجدّداً ،بقيت متشبثة
المدرسي المحاط بالركام ،لتكون نموذجا ً من حياة أطفال هزمت الحرب
بمقعدها
ّ
أحالمهم.
ومن «ياسمين» ،انطلق المخرج الشاب المهند كلثوم في رحلة فيلمه الوثائقي
خاص على مسرح مدارس بنات الشهداء في
«ياسمين» ،الذي افتتحه بعرض
ّ
العاصمة السورية دمشق لمناسبة يوم الطفل العالمي.
أبطال «ياسمين» أطفال :طفلة فقدت والديها ،وآخر سرقت آلة الحرب قدرته
على المشي ولعب كرة القدم التي لطالما كان بارعا ً فيها .وثالثة أضاع الخطف
صديق دراستها والجار في حيّها ،ورابعة تح ّولت آمالها في العودة إلى فلسطين،
إلى آالم التهجير ما بين المخيم ومراكز اإليواء .أطفال ال يريدون سوى أن تتفتح
الوردة وتغمض على أصوات لعبهم وهدير براءتهم الذي نطق على لسان وتر
العود الدمشقي «منرفض نحنا نموت» ،مهما عال صوت الرصاص من حوله.
أطفال «ياسمين» نماذج حقيقية عن أطفال الحرب .ونظرتهم إلى مجرايتها
الشرسة على أرضهم وبيوتهم ومدرستهم ضمن نظرة حالمة بمرآة أصابتها
شظية لكنها ظلت تعكس صورة نقيّة لغد محمول على عطر الياسمين .فالياسمين
طفل الشام الذي ال يشيخ ،المح ّمل بعبق ضحكات األطفال وعبراتهم السخية مع
نفوسهم األبية .لذا ،هو يرسم الغد األجمل.
أطفال الحرب شهدوا وامتألت مخيالتهم بصور لحرب م ّزقت فسيفساء حياتهم
السورية ،واستبدلتها بدماء وأشالء ألحبة لم َ
يبق لهم مكان سوى في الذاكرة .تلك
الذاكرة التي ستنطلق بها هذه الطفولة المحملة باآلالم لتكون شاهدا ً على ما اقترفته
أيدي اإلرهاب .وهذا ما حمله الفيلم من رسالة نطقت مالمحها باإلنسانية وعذوبة
فغصت الحناجر بها ،لتخبر العالم عن تلك االنتهاكات التي
الطفولة المجروحة،
ّ
تطاول حقوق االنسان والطفولة ،ضمن محاولة سينمائية للدفاع عن مستقبلهم.
«ياسمين» المهند كلثوم ،انطلق من مدارس بنات الشهداء عرفانا ً بالجميل لمن
ضحوا بأرواحهم ودمائهم ليحيا الوطن عزيزا ً شامخاً .ووفا ًء للمكان الذي تخ ّرج
ّ
منه مخرج «توتر عالي» ،ابن الشهيد ،الذي اعتاد افتتاح أفالمه في المكان الذي
احتضن طفولته ،ومنه بزغت مالمح نجاحه.
كلثوم ،وفي حديثه عن الفيلم ،لفت إلى أنّ «ياسمين» الرسالة األولى وأبطالها
أطفال سورية .ويقول« :أردنا عبر هذا الفيلم محاكاة الواقع ولو بنسبة واحد في
المئة .فما يحصل اليوم مؤلم ج ّداً .أبطال الفيلم أطفال حقيقيون فقدوا مق ّربين ،وفي
الوقت نفسه خسروا منازلهم ،وحملوا معاناة وتكلّموا عنها .في الفيلم ،خرجنا عن
المألوف بالوثائقي ،وقدّمنا ديكودراما متجسدة بتزويد الفيلم وتدعيمه بمشاهد
تمثيلية لفقر المادة الوثائقية ،فأعيد تصوير الواقع على أنه حقيقة عبر مشاهد
مص ّورة» .وفور انتهاء العرض ،قدّمت المديرة العامة لهيئة مدارس أبناء الشهداء
وبناتهم شهيرة فلوح ،درعا ً تكريمية للمخرج كلثوم ،وكذلك لمنعم السعيدي الذي
كتب سيناريو الفيلم بالتعاون مع كلثوم .ون ّوهت في كلمة ألقتها بأن «ياسمين»
حاكى الواقع الذي نعيشه ،وأكد على أهمية الطفولة والطفل ،وأن األطفال بناة
المستقبل ال سيما عندما نثروا الياسمين في نهاية الفيلم ،وعادت األشجار إلى
لونها األخضر .وتابعت« :أملنا كبير بأبناء الشهداء وأطفال سورية جميعاً ،لتعود
سورية كما كانت مزدهرة مفعمة بالحياة والحضارة والعلم».
يشار إلى أنّ فيلم «ياسمين» من إنتاج «صورة الحياة لالنتاج السينمائي
والتلفزيوني» ،وهو من بطولة األطفال :هبة المرعي ،لونا األخرس ،ثروت كبتول،
وعبد الرحمن مصطفى.

المر�صد
الم�س بوطنيته
�صابر الرباعي يرف�ض
ّ
} هنادي عيسى

متوسطا ً بختي وطالب وغانم واألمين
طليس
ّ

مقدّم الحضور

لمى ن ّوام
أقامت «ندوة اإلب��داع» ،ندوة حول ديوان «دعوة إلى عرس قيس وليلى»
للشاعر اإلعالمي عبد الغني طليس ،وذلك لمناسبة افتتاح موسمها الثقافي
الجديد  ،2016/2015بحضور مدير عام وزارة اإلعالم الدكتور حسان فلحة
ممثالً رئيس مجلس الوزراء تمام سالم ،الرئيس حسين الحسيني ،رمزي دسوم
ممثالً النائب ميشال عون ،فيرا ي ّمين ممثلة النائب سليمان فرنجية ،مدير عام
وزارة الثقافة فيصل طالب ،رئيسة «ندوة اإلبداع» سلوى الخليل األمين ،السفير
الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وشخصيات.
قدّم للندوة وأدارها اإلعالمي الناقد سليمان بختي ،ثم ألقت األمين كلمة قالت
للحب والحقيقة ،حين تسقط الضمائر السوداء
فيها« :يبقى في األرض مكان
ّ
فالحب معجزة من خفق ،وطيوب وصلوات.
المل ّوثة بدخان العقول الميتة.
ّ
الحب المختومة باستمرار الحال ،حين تتطهر األنفس من األحقاد.
والشعر وثيقة
ّ
والشاعر ربان القصيدة المبحرة على أشرعة الهيام ،يقودها أ ّنى يشار ،مهما
ضاقت رقعة جغرافيا الشعر أو ارتفع المقام .فقيس بن المل ّوح العاشق العربي
الحب الرومنسي الشفيف ،الذي لم ينل من ليلى
الحب العذري ،أورثنا
في زمن
ّ
ّ
الحبيبة مرتعاً ،حين الشاعر عبد الغني طليس ضيفنا الليلة ،يدعونا إلى عرس
قيس وليلى .وبما أن للعرس دائما ً مروجه السندسية وابتهاجاته العنبرية،
الحب والوطن والعشق األزلي ،سنفرح معا ً باالستماع
تتهجى
وعباراته التي
ّ
ّ
إلى الشعر ينسدل رقراقا ً من ضيفنا ،عاشق الوطن الذي حمل قصيدته على
الحب ،مواعيد نديةّ ،
ترطب ليلتنا هذه ،بعد
صهوة جواد أبيض ،و ِبيده صنوج
ّ
أغمر فواجع ،لن تجعلنا نستسلم للقهر واإلرهاب والقتل المجاني ،فكلنا أبناء
والحب ،وكلّنا للوطن».
الحياة
ّ
ثم تحدّث طالب قائالً« :يتابع عبد الغني طليس رحلته الشعرية في إطار
التزاوج العاطفي الجمالي النضالي ،والعالقة الجدلية بين الخاص والعام ،في
مشهدية فنية تحكي عاشقا ً غضا ً يحمل في أعماقه براءة الساعين إلى الوجود
الحي .عبد الغني طليس ،هذا الالبس لبوس الباحث عن الح ّرية ،المرتحل
ّ
في دروب الوعر ،الالهث وراء طيف التصالح ،المداوي جرح االفتراق بترياق
العاشقة بواقعية ،والمفكر برومنسية الحالم بسبل الخالص من أدران الغربة
والكره والموت واالجتماع والسياسة وتقديس الثابث وعوف المتحول ،وإدمان
الفراغ والحراب واليأس والحزن ،والهروب إلى األمام بأحمال البؤس والتعس،
ولو أودت إلى الرمس ،والمح ّرض على ارتداء ثياب العرس في المأتم وكشف
الوجوه المقنعة بالمواجهة الحرة الجريئة».
ثم تحدّث الرئيس السابق لمجلس القضاء األعلى غالب غانم الذي قال:
«حين ّ
دق الشعر على بابه زمن اليفاعة ،راحت هالة عبد الغني تكبر في أعين

أنداده لتع ّوض عن صورة الفتى الجموح الذي ضاق صدره بأنظمة وأماثيل،
ّ
بصف وجدران ،كما توحي سيرته الذاتية المنظومة قصيدة رائدة في ديوانه
ـ على رؤوس العالمين ـ وهو يقول في القصيدة إياها ،الموسومة ـ أبو مدى
ينصرف إلى نفسه ـ إنه أخذ من األهل شيئا ً ومن السهل شيئاً ،وجاور قلعة لم
تفارق خيوالً ،ولم تسلخ بنيها بغير البساطة والعنوان المحلي بقلب رحيم.
وأنه انطلق من بلدة كان جده على مسارحها فارساً ،والحصان تبسم مستسلما ً
تحته .وأن بيروت نادت أباه العسكري فج ّر وراء أوامره عائلة أو كتيبة تحتاج
إلى قيادة حقيقية وإلى أ ّم على هيئة صبر جميل ،وإلى سواعد جدّة مستعينة
بالله ،نظرا ً لعديدها .ويقول أيضا ً إن الرمل في برج البراجنة حيث السكنى .رمل
كثير لتشرد فوق التالل مع الشاردين خفافا ً تريدون عنترة ...عبدة من جديد.
وإنه حتى تتم لدّة التواصل مع الطبيعة ،كانت بعض جبال لبنان :حيث ّ
يلف
الضباب فراشك ،محطة صيف للعائلة ،وكان مقهى الروضة حيت البحر يلقي
بعينيك أفكاره ،وهنا األفق أقرب من مدة اليد ،والنورس المتنهد يغفو وأحلى
المواعيد في العشق ،أحلى الفراقات ،أحلى الكتابات ،هنا روضة هي أحلى
جهات المدينة سلما ً وحربا ً وقيسا ً وليلى».
وفي الختام ،كانت للشاعر المحتفى به قراءات ومقتطفات شعرية من ديوانه
«دعوة إلى عرس قيس وليلى».

ي ّمين

«البناء» التقت على هامش الندوة ،عضو المكتب السياسي في تيار المردة
اإلعالمية فيرا يميّن ،التي أدلت بالتصريح التالي« :عبد الغني طليس هو اكتشاف
مبكر ،ألنه من الصعب أن يكون اإلنسان نوعياً ،ويستطيع أن يطال أكبر شريحة
من المتذوقين لشعره .هذه مقاربة ليست سهلة .عبد الغني طليس من الشعراء
القالئل الذين يملكون عمقا ً كبيراً ،و في الوقت نفسه لديهم الشعر الشعبي الذي
يُشبه األغنية ،إضافة إلى أن في رصيده نصوصا ً غنائية».
وأضافت« :هذا العرس النابع من وجع ،الذي يدفعنا إلى البحث عن لحظات
ضوء في تاريخنا ،عسانا نستقي بعضا ً من نور ،ونغزل منه شمسا ً في هذه
العتمة التي نعيش .أعتقد في إلقائه بعضا ً من قصائده ،صدح بصوتٍ صارخ،
بصوتٍ فيه الكثير من الوجع والضياع ،وفي الوقت عينه ال يخلو من أمل يستقيه
ّ
متلق كان حاضرا ً بكثافة ،هو
من الشعر ،ألن الشعر بالنسبة إلينا كجمهور
مخزون أساس كي نعود إليه ،فهو يُش ّكل بالنسبة إلينا بحسب المثل الشعبي
القائل ـ الغلّة في زمن القلّة».
وقالت« :ما لفتني ،والشكر ألصحاب الدعوة ،خصوصا ً الدكتورة سلوى األمين،
عدد الحضور ،ال سيما أننا نفتقر مؤخرا ً للحضور الكثيف في الندوات واألمسيات
الثقافية .لكنني فوجئت في ندوة ـ دعوة إلى عرس قيس وليلى ـ بالحضور والقاعة
الممتلئة ،وفاجآأي أكثر أن الحضور من مختلف الفئات العمرية».

األمين

ي ّمين متحدّث ًة إلى «البناء»

من ناحيتها ،قالت رئيسة «ندوة اإلب��داع» الدكتورة سلوى الخليل األمين
في حديث إلى «البناء»« :ك ّل سنة في ندوة اإلب��داع ،نفتتح موسمنا الثقافي
في تشرين الثاني ،على اعتبار أننا نكون قد أقدمنا على مشارف سنة جديدة.
افتتحنا موسمنا الثقافي هذه السنة بتسليط الضوء على كتاب دعوة إلى
عرس قيس وليلى للشاعر عبد الغني طليس .هذا الشاعر واإلعالمي المتم ّكن.
تابعته شخصيا ً منذ كان مشتركا ً في برنامج استديو الفن ،وقد نجح كشاعر في
البرنامج ،ونال الميدالية الذهبية .والحظ أيضا ً ساعده في عملية االنتشار ،فهو
إعالمي وشاعر وأستاذ جامعي .وكتبه يتداولها الق ّراء بنهم ،ألن شعره يدخل
ّ
في صميم الذات البشرية ،ويط ُرق مواضيع من واقع الحياة .ودعوة عرس إلى
قيس وليلى ،العنوان وحده يُعيدنا إلى أيام الدراسة وما قرأنا عن غرام قيس
الحب العذري الشفيف ،الذي كان حلم ك ّل شاب وفتاة».
وليلى ،هذا
ّ
وختمت األمين« :العودة اليوم إلى التراث هي عودة جميلة .خصوصا ً أننا
في لبنان نعيش هذا الزمن المتقلّب والمتغيّر والمأسوي .فعلى أهل الثقافة
والفكر أن يصنعوا هم أنفسهم ثقافة الفرح والحياة ،ألن هذه الندوة المتميّزة لم
يخ ُرج منها أحد إال وهو سعيد وف ِرح».

صابر الرباعي ،مطرب ذو قيمة فنية كبيرة .فهو ذو حنجرة رخيمة
تقدّم األل��وان الغنائية التي نالت إعجاب الجمهور في مختلف أنحاء
العالم العربي.
ّ
مؤخراً ،حفالً في دار األوبرا المصرية ،حضره مئات
أحيا الرباعي
األشخاص الذي استمتعوا بأجمل األغنيات القديمة والجديدة .إنما
فوجئ الرباعي بعد نجاح حفله ال��ذي قدّمه من دون مقابل ،بأحد
اإلعالميين التونسيين يشنّ عليه هجوما ً وي ّتهمه بأنه يتب ّرع بأجر
حفالته خارج بلده ،لكنه لم يتنازل عن أجره ،أو يحيي أيّ مهرجان أو
مجاناً ،وهذا الكالم أثار حفيظة صابر الرباعي الذي
حفلة في تونس ّ
قال« :ال أريد التحدث في هذا الموضوع .فهذا الشخص فارغ ولم يجد
شيئا ً يحكي عنه .إال أ ّنني تب ّرعت بأجري لدار االوب��را المصرية .كان
ينبغي منه أن يتأكد من معلوماته ويستقصي عن الحفالت المجانية
التي أحييها في معظم الدول العربية وبلدي تونس ،قبل أن ينشر أي
كلمة مما قاله».
ويؤكد الرباعي أن عالقته بالصحافة التونسية مميّزة ج ّداً ،وال مشكلة
لديه مع أحد .أما عن تنازله عن أجره لمصلحة دار األوبرا المصرية فقال:
«أقمت عددا ً من الحفالت في هذا الصرح الثقافي الكبير قبل سنوات،
وطلبوا مني هذه السنة المشاركة ،وأخبروني أن موازنتهم ليست كبيرة.
لذاّ ،
فضلت ألاّ أحصل على مقابل ماديّ اعتزازا ً بمشاركتي في مهرجان
الموسيقى العربية في دار األوب��را ،بعد غياب طويل عن مصر ،وفي
المقابل و ّفرت لي اإلدارة ك ّل ما أريده من مستلزمات ف ّنية ،ومستحقات
الموسيقيين .وشاركني الليلة أحمد جمال وبلقيس ،وغ ّنيت لنحو ثالث
ساعات تقريباً .طبعاً ،ك ّل فنان يتم ّنى الوقوف على خشبة مسرح دار
األوبرا في مصر ،ألنه صرح مثل قرطاج أو جرش وغيرهما .وبصراحة،
أحب أن يطعنني في
أكثر ما أزعجني في الموضوع ،أن شخصا ً فارغا ً ّ
وطنيتي ،وهذا ما ال أقبله أبداً .الحمد الله أنّ الصحافة في العالم العربي
كتبت عن نجاح حفالتي وهذا يفرحني ج ّداً».
وباالنتقال إلى الحديث عن مشاركته للموسم الثالث في برنامج
«ذا فويس» ،وعن تصريحه علنا ً على الهواء أنّ مواهب هذا الموسم
هي األه ّم قياسا ً بالموسمين السابقين ،أ ّكد الرباعي أ ّنه ال يجامل ،وأ ّنه
لمس تقدّما ً في نوعية األصوات المشاركة هذه السنة ،وأ ّنهم اضطروا في
جزء االختيار األعمى ،أن يظلموا عددا ً كبيرا ً من األصوات المتقدمة ،وأن
يرحلوا أصحابها إلى الموسم الرابع بسبب تميّزهم ،خصوصا ً أن عدد
ّ
المشتركين المطلوب ...محدود.
وعن كثرة برامج الهواة بشكل غير مسبوق على الشاشات العربية،
خصوصا ً أننا صرنا نشاهد عددا ً من المشتركين يتنقلون من برنامج
إلى آخر ،قال صابر الرباعي إن هذه البرامج سالح ذو حدّين .من جهة
هي تساهم في إظهار مواهب الجيل الجديد وتفتح أمامهم أبوابا ً عدّة،
لكن غيابهم عن الساحة يعود إلى تلكؤ شركات اإلنتاج التي و ّقعت
معهم أثناء مشاركتهم في أيّ برنامج ،وبعد ذلك تخلت عنهم .وطبعاً،
أيّ موهبة ال تجد من يرعاها ،تغيب عن الساحة.
وعن مشاركته في الموسم الرابع من «ذا فويس» ،أ ّكد الرباعي أنّ
هناك حديثا ً عن موسم راب��ع ،لك ّنه ال يعرف ما إذا كان سينض ّم إلى
اللجنة أم ال.

