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ال�شاعر ربيع الأتات لـ«البناء» :ال�شعر بحث في قلب الوجود
و«الهايكو» نب�ضة منع�شة عميقة تتذ ّوق اللحظة
ما أكثر الدمى الجديرة بالدفن ،في حياتنا .دفن بال
قبور وبال مراسم ،تعهّده شاعر طبيب روح ،وطبيب بارع.
خبير في الحياة وسر الحياة ،وأيضا ً خبير بقيمة الموت
ّ
تضخما ً وهيمنة.
متى كانت الدمى كائنات المسرح األشد
تحسس نبض األوردة ،هو نفسه
مبضع الجسد الذي
ّ
مبضع الكالم األنيق ال��ذي يلمع نبضة قصيدة ،تلقي
السؤال الوجود في عدم الخلود .فكائن موجود إن اعتنق
العدم فبه يشهد للوجود بقيمة نبضه وألمه ،بقيمة الوجع
ومعنى الحضور في ثنائية الذات  -اآلخر.
نصه خطفاً .يقرع أبواب الروح ويصمت ليترك
يموسق َّ
القارئ على مسرح القصيدة في تأمل وانخطاف.
ربيع األت��ات ،طبيب لبناني ،شاعر «هايكو» ،و ّقع
في معرض بيروت في دورته األخيرة جنازات دماه بال
حداد..
خص األتات «البناء» به ..هنا نصه.
حوار ّ

{ الوسط الثقافي يعاني من أوبئة خطيرة وأمراض
مزمنة وأع���راض م��ق��ززة أبشعها الشللية والشرذمة
والتعصب األحمق ..كيف بوسعك أن تقترب من أجواء
مل ّوثة كهذه وأنت الطبيب المعروف والج ّراح الماهر؟

الوسط الثقافي هو جزء من مشهد التحلّل العام بما فيه
من غياب للموضوعية وقلة النقاد الذين يملكون الحيثية
الكافية لتقييم عمل ما بعيدا ً عن العالقات الشخصية.
أرى إعالميين وإعالميات في برامج ثقافية وصحف
يقومون باستضافة بعضهم بعضا ً في األسبوع ذاته
وكل منهم يمدح اآلخر في مقال صحافي .
أظن أننا في هذا المجال قد مسسنا القاع .

األنا متباينة

{ ه���ل ل��م��س��ت ت���ص���ادم ال����ـ»أن����ا» م���ع اآلخ����ر أم أنك
ستحرص على تجنبها أم تأجيلها إلصدارات قادمة؟

{ بين عقم الثقافة وتفريغ المنطقة العربية أين يضع
د .ربيع األتات نطفة الشعر..؟

انتهجت
{ بعيدا ً عن التقليدية والتفعيلة وحتى النثر
َ
كتابة «الهايكو» ..هل الهدف البحث عن المغاير؟

الهايكو هو مقاربة مختلفة للبنية الشعرية نشأ في
اليابان عبر باشو في القرن السابع عشر بفعل ظرف
ثقافي واجتماعي.
هذا الشكل من أشكال التعبير ال يُقدّم نفسه بديالً عن
األنماط الشعرية المتداولة .فالهايكو هو قصيدة قصيرة،
منعشة وعميقة تتذ ّوق اللحظة وتتأمل في مشهدية
متكاملة العناصر من اللون والصوت والرائحة لتفصيل
مجهري يرى الكون من خالله .

{ إذا كان «الهايكو» يصلح للتعريب بالشكل وأنت
كما ُيشاع من ال��رواد ..فلماذا لم يتم تعريب المصطلح
«الهايكو» ،بل تم االحتفاظ بمصدره «الياباني» وإدراجه
في الثقافة المحلية؟

اإلبقاء على لفظ (الهايكو) ض��روري ألسباب عدة،
فهو نوع من الوفاء للمصدر الياباني كما أن اللفظ أحدث
بسرعة الصدمة المطلوبة في الشارع الثقافي فأصبحت
كلمة (الهايكيست) متداولة للداللة إلى شعراء الهايكو.
وكثر يستفسرون عن مدلول الكلمة .لو أن التعريف عُ ِّرب
على أنه ضمن إطار القصيدة القصيرة جدا ً الختلط االمر
مع قصيدة النثر التي تخضع لضوابط مختلفة تماما ً .

} غادا فؤاد السمان *

النقاد ندرة

مأزق الثقافة من سطوة األيديولجيا

الشعر هو رحلة بحث في قلب هذا الوجود بما يحتويه
م��ن أسئلة وغ��م��وض وكثافة وجمالية ،فهو بالتالي
مشروع متكامل يُقيم عموديا ً التجربة اإلنسانية وعمقها
متناوال ً التراث بطريقة جدية لإلطالل على الواقع بالتقاط
تفاصيله وطرح التساؤالت الكبرى .وصول الثقافة إلى
مأزق يرتبط بسطوة بعض األيديولوجيات على اإلبداع
ومحاباة جزء من المنظومة الثقافية لهذا الواقع .نحن
حتى اآلن لم ننجح بطرح س��ؤال ج��دي ج��ريء النتقاد
ماضينا وواقعنا .

الأغنية العربية في خبر كان؟!
التوازن ما زال قائما ً مع معظمهم ،قلة منهم كانت لهم
ردة فعل ،مازلت أحاول فهمها.

حوار زاهر قضماني

دمى واجبة الدفن

{ في إصدارك األول «جنازات الدمى»  ،2015ثورات
ع��دة مبيتة ،وك��أن��ك تختزل مجموعة م��ن القضايا في
معظم مشهدياتك .ماذا يدور في خلدك الشعري؟

كما ذكرت ينبغي للشعر أن يكون عبارة عن مشروع
يهدف إلى إيصال إيديولوجيا معينة ُتحدِث فارقا ً في
المشهد الثقافي من خالل رؤية ومشهدية ورسالة مختلفة.
أميل إلى العدمية في نظرتي لألمور وأحاول أن أعكس هذه
القناعات في الهايكو.

ال أنافس شاعرا ً

{ ناشط إلى ح ٍّد الفت على مواقع التواصل االجتماعي
الشائعة ..والالفت أكثر كان ظاهرة احتفائك بزمالئك
الشعراء هل بتقديرك وبصراحة اليوم الشخص تقدَّم
على الشعر أم ال يزال التوازن والموازاة قائمة؟
لم أطرح نفسي منافسا ً ألي شاعر ،والنرجسية تجاه
اآلخرين موضوع تهشيم يومي في شخصيتي ،أحتفي
بزمالئي خاصة الذين يشاركوني ع��ددا ً من القناعات
وأغتبط لنجاحاتهم .

ق�صائد هايكو من ديوانه «جنازات الدمى»
أم ُّر بالنه ِر الذي ّ
جف
فأتع ّث ُر
بأحجا ِر طفولتي
***
النوافذ كلّها
عاشتْ و ماتتْ
مساحة عناكب
***
أقف ُل النافذة
ُ
عيني
أغلق
ّ
ك ّل الرياح ال تزال في رأسي
***
كدّتُ أقت ُل نملة

غير أنّ األرض ال تحتمل
جثة أخرى
***
غراب واحد ٍة
ج ّث ُة
ٍ
ُتبيِّض
كل الثلوج
***
في لعب األطفال
الجنود بال زوجات
وبال أطفال
***
الحب المهجور
ّ
ينسى الطريق إليك

إ ّنه كان طريقا ً إليك
***
يفصلني عنك
جدا ٌر
بنيناه معا ً
***
ّ
يؤخر اعتذاري
نبيذٌ
وجبنُ الذاكرة
***
في يدي
ي ٌد أخرى
تتبدّل

جسد نوعا ً من العداء للسيطرة على اآلخ��ر،
األن��ا ُت ّ
تجلياتها في النص تختلف من شاعر آلخر ،فبينما نراها
مباشرة عند البعض ،حتى لكأن الديوان الشعري هو
السيرة الذاتية للشاعر وعائلته ،نرى آخرين يطلون عبر
الـ (أنا) من وراء الستارة ،باحثين عن القيم اإلنسانية
المشتركة في منطقة وسطية مع اآلخر .

مباطأة النضج

{ المسيرة الشعرية الصادقة والهادفة تحتاج إلى
أكبر مساحة من التأمل والمعاناة .هل تأهبت نفسيا ً
لهذه الجبهات؟ وكيف تجد الوقت لذلك؟
التخبط والتناقض والتساؤل هي مداميك اإلب��داع،
أرجو من خالل تجربتي أن ال أصل بسرعة إلى مرحلة
النضج لكي أستمر أكثر .
معضلة ال��وق��ت تستند إل��ى ال��ق��درة ع��ل��ى تقسيم
الشخصية اليومية إلى أدوار عدة فأكون مخلصا ً لكل
واحد منها .

إسهال شعري

{ اليوم ث ّمة استسهال وخلط وتطفل على الكتابة،
بعدما توفر لكل مواطن منبر ،كيف تحتفظ بمساحتك
ورؤاك وخصوصيتك وت��ف�� ّردك وتجربتك في خضم
هذا االزدحام وهذا التزاحم؟

ال أتحسس كثيرا ً من موضوع اإلسهال الشعري ،لكل
الحق في الكتابة واإلدالء بدلوه .المعيار والهدف من وراء
الكتابة يختلف ،فمنهم من يبحث عن اعتراف اجتماعي
ون��وع من الوجاهة كتعويض عن عقد معينة وهناك
من يحاول تحريك المياه الراكدة وتناول قضايا كبرى.
عدد قليل من الكتاب يستعملون القلم كنوع من المداواة
لالستمرارية من دون غاية محددة أو استدرار عطف
المجموعات .

�سمر �أبو �شاهين لـ«البناء» :الخلق والإبداع ر�سالة �سورية
وفني هو �أنا بلحظة ده�شة ويدي حياتي
تقديم وحوار هاني الحلبي
الصوت موسيقى انكتب نوطأ وعربا ً لما بدأ الورق يشق
عصره للتدوين .إذ في البدء كان الصوت .نغمة تتخلل
العالم نبض حياة وكون.
قيمة الورق تبقى ناقصة قبل أن تفض بياضها خامة
فن .يمكن أن تصنع منها ما يحلو لك.
الورق صناعة ،لكنه دفتر روح بيضاء تنكب أبجديات
حلم وفن وإبداع خالق .تحمل الورقة لنا هذا الروح لنحيا.
وعندما ينجدل صوتها موسيقى تكتب بورقها المشكل فنا ً
قصيدة شكل وحضور .شفافة بال ظل .فارعة بال خيالء.
غنية بال مباهاة .هو حضور الروح.
إنها سمر أبو شاهين .فنانة تشكيلية سورية من جرمانا
الصابرة الصامدة العصية على الظالم ومسوخ الظالم.
مدينة الشهداء اآلالف الذين رأوا أن الحياة كلها وقفة عز.
تعرفت إلى الفنانة أبو شاهين منذ سنة تثريبا ً تذوقت
فنها وروحها في ما أبدعت مخيلتها ويدها من نماذج
ونحتٍ في الورق حتى تعجنه وتكيّفه كما يكيف الخباز
خبزه حتى ينضج ويُشتهى.
مع يدها تعرف أنّ قصاصة الورق آية بالقوة ،بيدها
تصبح آية بالفعل وتبهر .وتعرف أننا يمكننا أن ال نهدر
شيئا ً من مواردنا في جبال نفايات س �دّت طرق لبنان
وأحياءه لو تعلمنا من يدها الفن لتكون بيئة نظيفة.
هنا حوار مع الورق والتطريز والرسم على الحرير ..مع
روح التشكيل األنيق العفوي .هو أبعد من حوار .هو رسالة
من سورية اآلن لسورية الحقيقية اآلتية من نفق الوجع.
هنا نصه منشوراً..

{ كيف تع ّرفين قراءنا إليك؟

سمر يوسف ابو شاهين من جرمانا وتعود أسرتنا أصالً
إلى بلدة عرمان في محافظة السويداء ،حاملة أحد بيارق
الثورة السورية الكبرى .ومقيمة مع أسرتي في مدينة
جرمانا.

{ كيف ترين إل��ى ي��دك التي تص ّمم وتش ّكل فنا ً من
أشياء زهيدة؟

يدي تعني لي الكثير .هي المفتاح لكل لون ولكل تصميم.
ثمينة جدا ً عندي .يدي هي حياتي وكفى.

أبجدية التن ّوع وغناه

{ تكثر في تصاميمك الدوائر والمثلثات والمربعات
وشبه المنحرف والمعين والبيضاوي ،كيف تجمعين

هذه األشكال المختلفة وبأحجام مختلفة؟

الحياة موسيقى والموسيقى ليست إيقاعا ً واح��داً.
الحياة تشكيل مل ّون وهندسته مدهشة .وهي بغناها
تفوق أي نمطية واحدية التشكيل والتصميم .ففي األسرة
نجد األهل وهم كبار حجما ً وعمرا ً ونجد أبناءهم وبناتهم
األصغر عمرا ً وحجماً ،وإذا قبلنا هذا االختالف في الحياة أال
نقبله في الفن؟ وفي هذا التشكيل والتضافر الحجمي هناك
التناسق بين تن ّوعات السلوك واألخالق والقيم واألرواح
وألوانها ،فهذا األحمر الحيوي وقربه األصفر الذهبي الثمين
وذاك األفوكاتو األخضر الفتي وذلك الواقعي البني الترابي
واألزرق السماوي البعيد المدى والبحري العميق الغور
والكحلي األنيق والبنفسجي المدهش والليلك الملكي ..هي
أبجدية اللون ودهشة إيحاء..

فن الرسم على الحرير

{ كيف تعلمتِ فن الرسم على الحرير؟

تسجلتُ في معهد فني ب��دورة لتعلّم فن الرسم على
الحرير .تعلمنا مبادئه وأخذنا نطور تجربتنا ونكتشف
اسرارها .ونفذت الكثير من التصاميم التي بيعت كلها ،وهي
كثيرة .وآنستُ في الحرير نعومته فحاكيته بأنامل فنية
لتأتي الخطوط وألوانها م ّتسقة مع نوعية القماش.

..وفن الورق؟

{ وكيف تعلمت فن تشكيل الورق؟

تعلّمتُ فن تشكيل ال��ورق في معهد بعثة دانماركية،
ومن مد ّرسة مختلفة .لما قدمت بعض نماذجي للمد ِّرسة
تفاجأت .وقالت هذا هو الشغل الذي نريده .وهي أعطت
فكرة أولية لتنفيذها ،لكن كل متدربة ن ّفذتها بإحساسها
ومهارتها ومن روحها هي .أول األم��ر ظ ّنت المدربة أن
مكيدة ما تدبَّر لها ،فقالت لي عملك متقن جداً ،وأنت مد ّربة
بالتأكيد ولستِ مبتدئة ،فأكدت لها أن عهدي بالورق
ابتدأ معها فقط ،لكن ما استوعب ُته وما عدل ُته على طريقة
العمل كان جديدا ً عليها .فطلبتْ مني ان أعلّم فن التشكيل
بالورق.

{ كيف يتش ّكل الورق فناً؟

نأتي بقطعة الورق ،ثم نخططها شرائح طولية .نقص
هذه الشرائح بمسافات متقاربةّ .
نلف كل شريحة طيات
عدة حتى تصبح شريطا ً سميكا ً رقيقاًّ .
نلف هذا الشريط
على صنارة أو ما يشبهها حتى يصير قرصا ً من الورق.
نلصق طرفه األخير بغراء مناسب .ثم نقوم بلف أقراص
عدة حسب القطعة التي نريدها تشكيلها ووفق التصميم
الفني المطلوب .يمكن ان تكون األقراص دائرية أو مثلثة او
مستطيلة او بيضاوية أو مخروطية ،المهم أن نجد الجدلية
الفنية للتناغم بين هذه القطع المتنوعة األشكال واأللوان
لنش ّكل منها لوحتنا.
نقوم بتلوين القطع برش مادة ملوِّنة إذا أردنا تغيير لون
الورق المستخدم .وبعد جمع القطع في تشكيل فني معين
ندهنه بمادة تعطيه صالبة حتى ال يظل هشا ً وقابالً للتمزق
والكسر عند اي صدمة.

المرآة صدى الروح والنفس

{ تكثر في لوحاتك مادة الورق او الكرتون أو الخشب
مع زجاج المرايا ،لماذا؟

نوعية المواد المستخدمة في التصميم الفني تكون حسب
الوظيفة المقصودة من هذا التشكيل .فإن كانت الوظيفة مرآة
ال بد من استخدام زجاج المرآة مادة أساسية في التشكيل مع
الورق أو الكرتون .أما إذا كان إطارا ً لصورة فيتم استخدام
الورق أو الكرتون مع الخشب .ويمكن أن يكون التشكيل
من الورق فقط ،مثل تشكيالت حلق األذن او خاتم إصبع أو
أسوارة يد او م ّ
ِشك لألقالم أو القرطاسية او غيرها.
أما لماذا المرايا ،فألنها تعكس صدى الروح والنفس فإن
كانت النفس جميلة بدت على حقيقتها للرائي في المرآة.

..ولتشكيل الورق دور بيئي

تضيف أبو شاهين :كان يلفتني أننا كيف نصمم من
قصاصات ورق أشكاال ً فنية ،ولو انتبهنا إلى جسامة الهدر
الذي يتم في كميات الورق المنزلي والمدرسي والتجاري
ويكاد يش ّوه بيئتنا وشوارعنا وأسواقنا ومؤسساتنا ويشكل
مشكلة بيئية .فيمكن إيجاد ح ّل لهذه المشكلة بالفن.

الفن أسلوب تعبير نفسي

{ ما الفن برأيك؟

الفن أسلوب تعبير عن الذات .عن النفس .عن السلوك.
عن موقف ما ونظرة ما إلى الحياة .فني هو أنا .يحمل روحي
وعواطفي وآمالي وحلمي ومعاناتي..

{ كيف كانت البداية فنياً؟

منذ صغري ،وخالل سنواتي األولى في مدرسة جرمانا
ّ
تكشفت لديّ هواية الحرفة اليدوية وتط ّورت ألبجدية لمسة
فنية باأليدي ومهارة فنية وذوقية .وال شك في أنه من حظي
أن تشتهر أسرتي بمهاراتها اليدوية ،أكان هذا على صعيد
الحرف اليدوية التراثية ام غيرها من فنون الخشب والخرز
والنسج على اختالفه .بخاصة أن أخ��ي األكبر حسين
اكتشفني فوجد لديّ قابلية للتعلم وهوىً للفن التشكيلي
المتعدّد المواد .فأخذ يقدم لي نماذج وطرائق تعلّمتها منه
مثل صناعة طاووس من أكواز صنوبر ووضع عينيه له
من خرز ملون ،أو كذلك تشكيل ثريّا أو سلّة أو أشكال أخرى
من بقايا اكواب البوظة ..حتى أنني بفضل رعايته الفنية
وتشجيعه تم ّكنت العام  1983من نيل المرتبة األولى في
الجمهورية العربية السورية بالفنون اليدوية وأنا طفلة
ما زلت في الصف السادس .وبالمناسبة أوجه لروحه كل
الحب والعرفان بما بذله من اجلي ..وأكاد أقول إن صورته
يوجهني بروحه في كل
تلتمع في الورقة التي أعالجها فكانه ّ
ما أعمل!!

{ وهل درست هذا الفن التشكيلي أم فقط تعلّمته من
األهل وعلى نفسك؟

بعيد اح��ت�لال ال��ع��راق الشقيق ت��م افتتاح مركز فني
دانماركي اسمه «دي آر سي» ،افتتحته بعثة اوروبية في
جرمانا لمساعدة األخوة العراقيين الذين غادروا العراق
بعد محنة احتالله واستضافتهم جرمانا .أجرى هذه المعهد
دورات للعراقيين في جرمانا حينذاك ،وأمكن للسوريين
والفلسطينيين االستفادة منها بشكل ثانوي في البداية ،لكن
مع بدء الحرب الكونية على سورية حل السوريون محل
العراقيين في االستفادة من مهام المعهد حتى غدا معظم
طاقمه التدريبي واإلداري سوريا ً وفلسطينياً.

{ وجرمانا كيف ك��ان واقعها وحراكها الفني خالل
سنوات مضت برأيك؟

سابقا ً ب��دأت جرمانا بلدة صغيرة يسكنها مزارعون
وموظفون جنوب شرق دمشق حكمت عليهم وظائفهم أن
يكونوا قرب مراكز اعمالهم .وفي البدء كان معظم سكانها
من محافظة السويداء .لكن بعد احتالل الواليات المتحدة
للعراق الشقيق نشأت مشكلة التهجير ألبنائه وأسره من
أماكن القتل ،فكان نصيب جرمانا بضعة آالف من األخوة
العراقيين ال��ذي وج���دوا في جرمانا األم��ان واالستقرار
واالحتضان األخوي.
في الوقت نفسه قامت دول أوروبية بمبادرة دعم وإغاثة
لألخوة العراقيين فافتتحت بعثة دانماركية مركزا ً لها في
جرمانا وافتتح دورات عدة فيه .تسجلت في دوراته ألكثر
من مرة تعلمت خاللها الرسم على الحرير وفن الورق كما
قلت سابقاً.
سكانياً ،أرى أن جرمانا هي سورية المصغرة ،سورية
الرسالة واالن��دم��اج الوطني الحقيقي في وح��دة ال��ذات
الوطنية والمصير .أصبح سكانها األصليون قلة ،مع كثرة
الضيوف فيها ،ففي الحي نفسه يتجاور الديري من دير
الزور مع الحسكاوي من الحسكة مع التدمري مع الالذقاني
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والطرطوسي والحمصي والسلموني والحوراني واإلدلبي
والجوالني والفلسطيني ،فضالً عن األخ��وة اللبنانيين
واألردنيين والدماشقة ..هذا المزيج تفاعل يومياً ،نفسيا ً
وروحيا ً وربما اجتماعيا ً وبالزواج بين أبنائه وبناته كافة.

{ مذا تذكرين من هذه المرحلة غالٍ على نفسك؟

عانت جرمانا من وي�لات الحرب على سورية الكثير
ودفعت آالفا ً من خيرة أبنائها شهداء وفاء وجرحى ومعوقين
تقرب من نسبة  40في المئة من شبابها ،وهذا ليس جديدا ً
على جرمانا إذ تعرف في اللغات القديمة باالسم نفسه
ومعناه الناس األشداء .بمعنى انها حارسة جنوب دمشق
عبر التاريخ .في مركز الدعم تعرفت إل��ى زميالت من
محافظاتنا كافة ،فاجأتني حقيقة اننا نشبه بعضنا تماماً.
وكذلك تع ّرفت إلى زميالت عراقيات كنّ نموذجا ً للفتاة
َ
تركن
النبيلة الساعية إلى السترة والعمل والكفاية .ولما
َ
وعدن إلى العراق وباقي المحافظات التي عادت إليها أجواء
َ
غادرن سورية أهديتهنّ للذكرى بعض أعمالي
االستقرار أو
وقلت لهن هي رسالة من سورية عبركن للعالم ليعرف
نحن بماذا نجيب مَن يرسل إلينا مسوخه القاتلة لذبحنا
ويحاصرنا بالغذاء وال��دواء وحليب األطفال وغيرها من
ضروريات حياتنا .جوابنا نحن فن من ورق نصنع به الفن
والجمال لدهشته.
سورية هكذا هي أ ٌم للخلق واإلبداع كانت ،وهكذا ستكون
على الدوام ،ألنها ذاتها وحقيقتها التي لن تزول.

عندما تضيق المالمح الفنيّة وتنحسر وتتماهى وتتغ ّرب،
كما نشهد اليوم ،فال ريب في أ ّن��ه تخبّط آخر في الهو ّية ال يق ّل
شأنا ً عن المخاطر التي ُتحيق بالمنطقة وليس سواها العربية
طبعاً .وال ب ّد من التنبّه لعواقب التغاضي ع ّما تؤول إليه األحوال
واالنعكاسات السلبية المستقبلية التي تنجم عن ضياع السمات
الفنيّة الصانعة للحضارة والمؤسسة لتاريخ أ ّم ٍة نظير سواها.
ومن دون ريب فإنّ خواء المخزون الحضاري ُيعتبر في حقيقة
األمر ،واحدا ً من الواجبات الثقافية التي تتطلّب المتابعة والتدقيق
بجهد وأمانة وإخالص ،وال أغالي إذا قلت إن ال ب ّد من التفاني في
مالحقة أنفاس األغنية العربية التي تُبثّ اليوم بجرأة فادحة عبر
معظم الفضائيات وما من رادع سوى الثرثرات الهامشية العابرة
هنا وهناك .ومسؤوليتُنا كمثقفين هي التضامن في مقامنا هذا،
إذ كل يحمل رؤيته ويضيفها شمعة ،لتبديد العتمة ،ال للعن الظالم
كالعادة .وذلك لخلق موروث حقيقي للجيل بل لألجيال القادمة.
فالفن ه��و ّي��ة ،وال��ه��و ّي��ة ال ُت��ق�� ّر إال بالتراكم اإلنتاجي والزمني،
المست َم ّد وال ُمرتكِز على المبادئ والقيم لعمل خالّق وأخالقي في
آن .وال ش ّك في أن الموسيقى كما الكلمة الشعرية ،كما الصورة
المرئية التي ينبغي أن تتطابق إبداعيا ً ومشهد ّياً ،إذ هي الوجه
اآلخر للحضارة كلغة حيّة معبّرة وسيطة بين الشعوب ،وعلما ً
قائما ً بح ّد ذاته له قواعده وأسسه وأصوله ومناهجه ومدارسه،
التي لوالها لما حافظت على أصالتها وعراقتها .و ُيجمِع حملة
ل��واء األغنية العربية األصيلة على أ ّنها تتصل بقطبين حيويين
جدا ً يوفران الشحنة اإلبداعية فيها ،هما:
األ ّول :اللغة العربية  -التي تحمل في كل حرف من حروفها
األبجدية الثمانية والعشرين ،الداللة وال��وزن واإليقاع والحالة
التي تسمح بالتقطيعات العروضيّة – حيث تتش ّكل التفعيلة
الوزنيّة والتي تقترن اقترانا ً وثيقا ً بالصبغة اللحنية المقامية
واإليقاعية لخلق مناخ مؤاتٍ كـ الفرح ،الحزن ،اإلقدام ،التقهقهر،
الحثّ  ،التر ّوي ،التصعيد والتأ ّمل إلخ..
الثاني :أحكام التجويد وأصول الترتيل القرآني ،والتواشيح
الحاسة السمعية والصوتية،
الدينية ،كل ذلك كان أساسا ً لتهذيب
ّ
وصقلها كمطلب ض��روري لتغذية النفس وإرض��اء ال��روح ،وإنّ
أول آل��ة موسيقية عرفت ك��ل م��زاي��ا الموسيقى والتطريب هي
الحنجرة البشرية التي ُتجيد تجسيد المقام النغمي ف��ي حال
تو ّفر الموهبة األصيلة كأدا ٍة لحنية وأدا ٍء مموسق دون االتكال
على أ ّي��ة آلة عداها ،وخير مثال على ذلك المقرئ الشيخ  /عبد
الباسط عبد الصمد  /ال��ذي ي��ؤدي التجويد ال��ق��رآن��ي بإطراب
بالغ ،وتفريد ال ُيضاهى؛ كذلك التراتيل الكنائسيّة التي أوجدت
صوتا ً مميزا ً كالسيدة فيروز وغيرها .ومن هنا نلحظ أنّ األُذن
العربية التي أج��ادت الفصاحة اللغوية اللفظية ،ام��ت��ازت أيضا ً
بالبالغة الموسيقية من خ�لال مرونة األوت��ار الصوتية والتي
جاءت اآلالت الوترية على شاكلتها متن ّوعة ومطواعة ،بخالف
اآلالت الموسيقية الغربية التي تعتمد النفخ واألصابع بحركات
الملحن أن يتف ّرد أو
م��ح��دودة ،ال ُتفسح للمؤدي خ��ارج نطاق
ّ
أن يرتجل على اإلط�لاق .لهذا نجد أن الرعيل األول للموسيقى
العربية الذي عرف  /فصاحة اللغة وبالغة الموسيقى وأصول
رسخ
التجويد وقواعد اإلنشاد  /قد َ
ص َمد حتى يومنا هذا وقد ّ
بصمته كالوشم والتي يجهلها اليوم أكثر من  90%من المقبلين
وتجاره
بشغف إلى عالم الغناء والذي ير ّوج لهم سماسرة الفن ّ
بشكل مريع على حساب الذائقة والهو ّية ،إذ ُيخفِق هؤالء بمعرفة
الح ّد األدنى من المقامات الموسيقية المتداولة لنجد أن التأليف
الموسيقي الغنائي اليوم يقوم على الخلط اإليقاعي ،واالستيراد
العشوائي للقوالب اللحنية الغربية ،واالس��ت��ع��راض المجاني
المبتذل للجسد األنثوي إرضاء للتقنيات االلكترونية ،والشركات
التجارية المدعومة برؤوس أموال ضخمة مشبوهة على األغلب،
غايتها الوحيدة استغالل الكبت النفسي عند المشاهد العربي
خصوصاً ،واستثمار قصور المرأة العربية عن إرضاء وإشباع
الرغبة الحسيّة في حياته المحدودة ،أض��ف إل��ى صيغ اإلغواء
الجماعية التي تستقطب أكبر ك ّم من الطاقة الشبابية لتطويعها
وقولبتها وتوجيهها وتفريغها وتبديدها في أحسن األحوال،
وهل ّم جراً...
يبقى القول إن األغنية العربية اليوم تعاني من أزم��ة وجود
وأزم���ة ه��و ّي��ة شأنها ب��ذل��ك ش��أن ال��وج��وه األخ���رى م��ن القضايا
ال��ع��ال��ق��ة ف��ي ع��ال��م��ن��ا ال��ع��رب��ي ،ت��ح��ت��اج إل���ى ب��ح��ث ودأب لتجديد
مالمحها وتأكيدها بعيدا ً عن الطفليين والعبثيين باسم الفن،
وباسم الحداثة ،وباسم التجريب .والسؤال الذي يفرض نفسه
ال��ي��وم ،ه��ل م��ا ُي��ق��د ّم م��ن ت��ج��ارب دم��ج وتغريب ف��ي الموسيقى
واألل��ح��ان والغناء حاليا ً هو نتاج عبثي آن��ي ُي��ق��دّم أص�لا لذائقة
تالفة ومنتهية الصالحيّة؟ ومعروف أن تلك الذائقة تتفاعل معها
الجموع وتحتشد للرقص والخالعة معلنة سهولة قيادها ،على
غرار الجوانب الحياتية األخ��رى كالمشاريع السياسية العربية
التي ُت��ط��رح تباعا ً وتتبعها القطاعات والقطعان دون ح��ولٍ أو
موضوع
معارضة؟ فاألغنية وال��ص��ورة كانتا تجتهدان لخلق
ٍ
إنساني ما وهو ذو قيمة لحنيّة وفنية عالية باعتمادهما في ذلك
ٍّ
كلّه على الترجمة األدائيّة الغنائيّة التي ُتعتبر المك ّمل األساسي
للصياغة الكالمية اللحنيّة الفنية.
وأتساءل مجددا ً ما الذي يدعو هذا المتلقي عينه الذي يتفاعل
كليا ً مع الرصين ليمعن في التغاضي عن مغبّة شيوع الرائج
الخفيف المخ ّرب؟...
ال ب��د إذا ً م��ن تفعيل ال��م��ه��م��ات اإلض��اف��يّ��ة ال��م��ل��ق��اة ع��ل��ى عاتق
الكثيرين ،والمعنيين جميعا ً دون استثناء ف��ي إح��ي��اء المعنى
الحقيقي لرسالة الفن وإعطاء القيمة ال ُفضلى لصيغ التداول الفني
األصيل الجديد دوم��اً ،الْ ّن��ه يستعصي على الحالي دون ريب.
وتكاتف الجهود لهذا الغرض علّها تعيد للحن والكلمة والصوت
والصورة معنى العالقة الموضوعية ،وقيمة المحتوى ،راجية أن
ِص لها ،تكون
تتّفق جميعا على رؤية واحدة نَخْ لُص إليها ونُخْ ل ُ
م��ش��روع��ا ً حقيقيا ً لمؤتمر ف��اع��ل ي��ر ّم��م ش���روخ ك��ل م��ا ع���داه من
المؤتمرات العربية.
* شاعرة وناقدة سورية

