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تكرم على خ�شبة دار الأوبرا َمن غ ّنت يوم ًا «�سورية يا حبيبتي»
دم�شق ّ

ع�صام خليل :نك ّرم كبارنا لأننا نحترمهم ون�سعى �إلى تكري�سهم لدى الأجيال
نجاح �سالم :دم�شق مع ّلمتي ...ومن ع ّلمني حرف ًا � ُ
آمنت به فخر ًا

دمشق ـ آمنة ملحم
ليس سهالً على فنانة شابة ،أن تعتلي خشبة مسرح
دار األوب��را في دمشق لتؤدّي باقة من أروع ما صدح به
صوت الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سالم ،وترك إرثا ً
ف ّنيا ً مغروسا ً في الذاكرة والوجدان .فما بالك بحضور
الفنانة سالم نفسها ذلك الحفل ،لتستمع إلى أغانيها
بصوت المغ ّنية السورية همسة منيف ،وتدلي ـ أي سالم
ـ بشهادة مفادها أنّ منيف من أفضل من غ ّنى لها ،مأسور ًة
بجمال صوتها .فلم ت َر فلسفة في األداء تضيّع اللحن ،ال بل
على العكس ،كانت منيف خير مؤدّية متميّزة على المسرح،
برفقة فرقة المايسترو نظير م ّواس الموسيقية.
الحفل الذي أقيم على مسرح دار األسد للثقافة والفنون
جاء تكريما ً للفنانة الكبيرة القديرة نجاح سالم ،وحظي
غنائي مو ّفق ،إذ شهد المسرح تفاعالً كبيرا ً مع
ببرنامج
ّ
منيف والفرقة الموسيقية ،فغ ّنت منيف ،التي اعتبرت
نفسها محظوظة بالغناء لنجاح س�لام ،أغ��انٍ ما زالت
محفوظ ًة ح ّتى اليوم ومنها« :من قاسيون أط ّل يا وطني»،
و«غالي غالي يا وطني الغالي» ،و«ح ّول يا غ ّنام» ،قبل
أن تغادر المسرح لبرهة ،تاركة الخشبة للموسيقى،
إذ استغنى م�� ّواس ههنا عن عصا المايسترو ،آخ��ذا ً دور
العازف ،ليدندن ألحان أغنية «يا ريت» للسيدة فيروز،
مصطحبا ً الحضور إلى عراقة الفنّ وإبداعه بأناقة العازف
وابتسامة العاشق آللته الموسيقية ،التي طالما اشتهر
معها وبها ،فنال تصفيقا ً عال ص��داه ،مبرهنا ً أنّ أصالة
الموسيقى تكمن في صداها .لتعود منيف وتواصل مع
«رقة حسنك وسمارك» ،تلتها وصلة موسيقية من ذهبيات
نجاح س�لام« :ميّل يا غزيّل»« ،الشب األسمر»« ،دخل
عيونك»« ،يا ريم» ،لتعتلي بعدئ ٍذ الفنانة سالم خشبة دار
األوبرا ،فقدّم لها وزير الثقافة عصام خليل درعا ً تكريمية،
وليسجل التاريخ
تقديرا ً واحتراما ً لف ّنها العريق األصيل،
ّ
أنّ سورية ـ رغم جراحها النازفة ـ ال تنسى من أحبّها
ويحبّها ،وما زالت تك ّرمهم.
بعد التكريم ،غ ّنت سالم «بقولوا نجاح مانها غنية...
ما معها غير ليرة سورية ...قلتلن ليرتي السورية بتسوى
مليون إنكليزية» ،فوقف الحضور محييا ً سالم ومص ّفقا ً
بحرارة ،لتختم الحفل برفقة منيف مع أغنية «سورية يا
حبيبتي» التي كانت وما زالت خير أغنية وطنية من أيام
الفنّ الجميل في سورية.
وعن الحفل والتكريم قال وزير الثقافة خليل في تصريح
صحافي« :نحن سعداء بأن نكون في دار األسد للثقافة
والفنون في ضيافة السيدة نجاح سالم التي انطلقت
من سورية وتح ّولت بف ّنها وإبداعها إلى جزء من الذاكرة
نرحب بها في سورية التي لطالما
والوجدان العربيينّ .
رحبت بالعرب جميعاً ،وما تزال تصنع الهوية والعروبة،
وما تزال الصفصافة الوارفة ظالال ً على كل أبناء العرب من
المحيط إلى الخليج».
وعن استمرار دور سورية الثقافي في ظ ّل األزمة التي
تمر بها ،أكد خليل أنّ سورية لم تنقطع عن دورها نزغا ً
حيويا ً ألمتها كلّها .وال يمكن لهذه األزمة أن تحرق مسارها
وتوجهاتنا ،ومهما
أو تحرف بوصلتها .فنحن نعرف عد ّونا
ّ
كانت طبيعة األزم��ة لن نحيد عن معركتنا األساسية.
وستبقى أبواب سورية مفتوحة دائما ً للعرب جميعاً.
وعن خصوصية تكريم سالم ،لفت خليل إلى أنها لطالما
ش ّكلت ج��زءا ً من ذاك��رة جيل بكامله أليام الزمن الجميل
الذي كان فيه الفنّ يقدّم روحا ً متف ّردة لكل قامة إبداعية.

وهي تستحق التكريم ،ونحن عندما نك ّرم كبارنا نك ّرم
أنفسنا ،ألننا نحترم هذه التجارب ونسعى إلى تكريسها
في األجيال المستقبلية.
كما قال خليل إنّ ك ّل فنان عربي هو موضع ترحيب في
سورية ،وإن إذاعة دمشق وسورية هي المنبر الذي أتاح
للعمالقة الكبار أن يبرزوا ويتألقوا في زمن الفنّ الجميل.
ور ّدا ً على سؤال «البناء» حول ربط الحفل والتكريم
بعيد الجالء ،شدّد خليل على أن الجالء ال يمكن أن يكون
رصيدا ً للتبديد ،وأنه أمانة يجب أن نصونها ونحافظ
عليها .مضيفاً« :نحن عندما نستعيد اليوم مع نجاح
سالم وغيرها من الفنانين األغاني الوطنية ذات القيمة
والمضامين الكبرى كأغنية سورية يا حبيبتي أعدتي لي
كرامتي أعدتي لي هويتي ،هذه المفردات والصيغ نحتاج
حقا ً إلى تنشيطها في الذاكرة والوجدان لنصون أمانة
االستقالل ونحافظ عليها».
صحافي عقدته الفنانة سالم مع
وأعقب الحفل مؤتمر
ّ
شقيقها اإلعالمي عبد الرحمن سالم ،ونجل الفنان الكبير
وديع الصافي أنطوان الصافي ،وخالله أ ّك��دت سالم أنّ
فضل سورية كبير عليها ،فمنها انطلقت ،وفي أحضان
إذاعتها قدّمت ف ّنها وكبرت .واعتبرت أنّ سورية بلد الفنّ
وسجلت
الملحنين
واألدب والكرم ،تعرفت فيها إلى كبار
ّ
ّ
أغنياتٍ خالدة منها «سورية يا حبيبتي».
وتحدّثت سالم عن التزامها بالفنّ الراقي ومحافظتها
على اسمها واسم عائلتها بعيدا ً عن أيّ غبار قد يشوبها.
ولطالما ك��ان نجاح أغانيها ه ّمها األك��ب��ر ال��ذي سعت
إليه .وبرأيها ،التكريم األكبر ال��ذي حظيت به اليوم،
يتمثل بوجودها في سورية التي ال تغيب عن دعائها في
صلواتها .وتقول هنا :دمشق معلّمتي األولى ،ومَن علّمني
حرفا ً آمنتُ به فخراً .ففي سورية تعلّمت وأطلقت أغنيتي
األولى «ح ّول يا غ ّنام» ،من كلمات وألحان إيليا المتني،
إضافة إلى مجموعة كبيرة من األغنيات .ولطالما كنت من
أبنائها ،إذ عشت فيها لفترة زمنية ،و ُك ّرمت فيها كثيراً .أنا
أحب سورية كحبّي لبلدي لبنان.
ّ
وأشادت سالم باألصوات السورية الجميلة ،مؤكد ًة أن
الملحنين الذين عملت معهم،
سورية تض ّم نخبة من كبار
ّ

ومنهم :نجيب سراج وسهيل عرفة .وعن إمكانية المحافظة
على الفنّ األصيل ترى سالم أنّ األمر على عاتق الدولة.
ففي أيام الفنّ الجميل كانت إذاعة الدولة هي التي تحتضن
األصوات الجميلة وتقدّمها وترعاها ،لتكون تلك األصوات
مرآة للدولة .وهذا ما يجب أن يحصل اليوم .فعلى إذاعة
الدولة أن تتب ّنى األصوات الجميلة وأصحابها ،ألنّ الفنّ
يه ّذب اإلنسان ،وهو ثقافة وعلم وغذاء للروح.
ترحب سالم ببرامج الهواة إن كانت ق��ادرة على
كما ّ
تقديم الصوت الجميل .لكنها تدعو إل��ى احتضان تلك
األص���وات بعد انتهاء البرامج ،ال خ�لال العرض فقط.
وتعود لتؤكد أنّ الفن مرآة الشعوب ،فإذا أردت أن تعرف
البلد الراقي ،اسأل عن الفنّ فيه.
وختمت سالم بالتأكيد على أنها مستمرة في ف ّنها ،إذ
سجلت مؤخرا ً ثالث أغنيات في مصر ،ولن تتوقف عن
ّ
الغناء طالما أنّ صوتها بخير.
وعن عالقتها بالفنان الكبير وديع الصافي ،لفتت سالم
إلى أنهما لطالما كانا كعائلة واحدة .ومعه غ ّنت «ط ّل القمر
ورفيقتي طلّت معو» .وت��رى أنّ الصافي لم يكن صوتا ً
عادياً ،ولطالما سمعت إشادات كبيرة به وبف ّنه في مصر.
ومنه تعلّمت سالم الكثير ،وت��رى في أبنائه خير خلف
لصوته فتقول« :يللي خلّف ما مات».
من ناحيته ،أشاد عبد الرحمن سالم ـ شقيق الفنانة
سالم ـ بالتكريم الذي نالته شقيقته ،ون ّوه بأنها لم تك ّرم
فقط لجمال صوتها وتاريخها الف ّني ومسيرتها الغنائية
فقط اليوم في سورية ،بل ُو ّجهت إليها دع��وة منذ أيام
في لبنان أيضاً ،من قبل «المجلس اإلسالمي الشرعي»
لمناسبة عيد األ ّم ،لتك َّرم كأفضل أ ّم في لبنان .وهذا التكريم
ال يق ّل أهمية عن أكبر تكريم من الممكن أن تتلقاه.
وعن وديع الصافي ،لفت اإلعالمي سالم إلى أنه يع ّد
نفسه الشخص األق��رب إلى الصافي ،وق��ال :اسم وديع
الصافي الحقيقي هو وديع فرنسيس ،وكان وال��دي في
اإلذاعة اللبنانية عندما تقدّم الصافي إليها ليحصل على
تصنيف مطرب .وهو مَن أطلق عليه لقب الصافي لصفاء
صوته ،ومذاك انسحب هذا اللقب على ك ّل عائلته .هذه
الشهرة الحقيقية هي التي تبني للفنان االسم الصحيح.

وأك��د سالم على أهمية دور اإلع�لام في نجاح الفنان
والفن .مشدّدا ً على دور اإلعالميين في مالحقة الفنّ الرديء
وانتقاده ،وعدم تغييب ص ّناع الفنّ جميعا ً عن اإلعالم.
ففي عالم الغناء ،دور الكاتب والملحن ال يق ّل أهمية عن دور
المغ ّني الذي يوصل إبداعهما إلى الجمهور .فعندما تنتقد
والملحن لنكون على السكة
األغنية ،ال ب ّد من انتقاد المؤلف
ّ
الصحيحة.
من ناحيته ،أ ّكد أنطوان الصافي أنّ نجاح سالم كانت
على الدوام جزءا ً من عائلة الصافي .وعندما رحل الكبير
وديع الصافي برهنت صدق محبّتها ،فكانت إلى جانب
العائلة على الدوام.
ووجه الصافي كلماته ومباركته لسالم قائالً :مبارك
ّ
تكريمك ،إنه تكريم لنا جميعاً .ع ّودتنا سورية على تكريم
األوفياء والوطنيين ،وهي دائما ً عند الوعد ،قلبي كبير
بوجود ك ّل شخص منكم ،وأشعر بروح والدي معنا اليوم
فرحة بهذا التكريم للسيدة سالم التي تحصد ثمار ما
زرعت في حياتها .فهي أمثولة الفنّ  ،ولطالما ش ّرفت الفنّ ،
ونحن كعائلة الصافي نكبر بها ،فهي لطالما كانت جزءا ً
من العائلة وأطلق عليها الفنان وديع الصافي اسم نجاح
الذهب ،ول ّقبها بنجاح الصافية.
وتعقيبا ً منه على دور برامج الهواة اليوم أعرب الصافي
عن أمنيته م ّمن يخوض هذه التجارب ،أال يحرق الحقبات
بعدها ،وأن يخرج منها ليبدأ مرحلة التعلّم الموسيقي،
والمرحلة التثقيفية فنياً ،ال مرحلة الشهرة المفاجئة.
وختم الصافي حديثه معلنا ً عن نيّته مشاركة نجاح
سالم بأغنية وطنية للجيش العربي السوري.
أما الفنان نظير م ّواس فقال :حفلتنا جاءت لتقول إن
العيد اليوم صار عيدين ،فرحتنا بالذكرى السبعين لجالء
المستعمر الفرنسي عن وطننا الحبيب ،وهذا التكريم الكبير
الذي ش ّرفتنا به دار األوبرا بأداء أغنيات للفنانة الكبيرة
نجاح سالم ،فال يك ّرم المرء في بيته ،والسيدة نجاح اليوم
هي في بيتها .الجميل في هذا التكريم أن الماضي يلتقي
نترب على صوت سالم فحسب،
فيه بالحاضر ،فنحن لم
َّ
النقي كاأللماس .وهذا اللقاء هو
بل ُخلقنا على هذا الصوت
ّ
الموسيقي ،وسالم جزء مهم من
لقاء بين اإلنسان وتاريخه
ّ
تاريخنا الموسيقي الشرقي السوري.
وأض��اف م��واس :برأيي ،األهم في هذا التكريم أنه تم
اختيار المغنية الشابة همسة منيف التي تملك صوتا ً
ق��ادرا ً وقويا ً يستطيع أن ينقل دفء العبارة والجملة
اللحنية التي لطالما تر ّنمت بها فنانتنا الكبيرة .ومع أنها
المرة األولى التي أتعاون فيها وفرقتي مع المطربة الشابة
منيف ،إال أنني أعتقد أن هذا التعاون ستعقبه فرص كثيرة
للتعاون مع صوت سوريّ واعد.
وق��ال م��� ّواس متحدثا ً ع��ن واق��ع النخب الموسيقية
السورية اليوم :إن الواقع الموسيقي في سورية ليس بخير.
الفتا ً إلى دور دار األسد للثقافة في احتضان الموسيقى
والموسيقيين .موضحا ً أنّ هناك ثقافات موسيقية متعدّدة
في سورية أُهمِلت على حساب الموسيقى الشعبية ،وهذا
ما أدّى إل��ى تهميش الفرق الموسيقية المحترفة على
المسارح .ويجب أن ندرك ونفهم أن وجود «الكيبورد»
وحده على المسرح أبعد هذه الفرق عن العمل على حساب
انفراد «األورغ» كآلة وحيدة على المسرح ما ساهم في
إفقادنا نكهتنا الموسيقية والفنية .وعندما تفقد الثقافة
الموسيقية نصبح أقرب إلى الهمجية ،ويتح ّول الفن إلى
صراخ وزعيق ،على عكس فننا القديم كفنّ العتابا الذي
قدّمه الراحل الكبير وديع الصافي.

ً
�سهرة ا�ستثنائية مع وديع ال�صافي
«�صندوق النغم» على �إذاعة « »bbcي�ستعيد
جهاد أيوب
سهرة يوم األحد عبر إذاعة « ،»bbcوتحديدا ً االستماع
إلى برنامج «صندوق النغم» المعتمد بالدرجة األولى على
مكتبة « »bbcوأرشيفها ،متعة ال توصف ،وحالة جمالية
تنعش الذاكرة ،وتثبت الزمن الف ّني العربي الجميل ،وتفتح
نافذة على اإلبداع كي نتعلم ونستفيد كزاد لأليام المقبلة.
هذا البرنامج بصمة في تاريخنا ،لألسف نغيّبها بجهلنا
المؤسسين وأصحاب األنامل الذهبية .البرنامج
عطاءات
ّ
يتصالح مع قيمة ال توصف بقدر غ��ذاء ال��روح وتنظيف
السمع.
«صندوق النغم» من إعداد ناهد نجار وتقديمها ،هي التي
تعتمد على ذكاء االختيار ،ودقة طرح المعلومة واإلبهار،
وكيفية االستفادة منها .تطرح الفكرة وتتركنا نستمع من
دون ّ
تدخل أو فرض عضالتها كمذيعة تعلّق بمناسبة ومن
دونها .تقول لنا إن الضيف المبدع تحدّث عن هذا وذاك ،مع
شرح بسيط لذاك الزمن ولوقت الحوار وظروفه ،وتطلب م ّنا
اإلصغاء .ونصغي بتط ّفل لنشرب المزيد!
ناهد نجار صوت رخم ،وذكاء في اإلعداد ،ورشاقة في
التقديم من دون رخاوة الضحك المجاني ،والثرثرة الفارغة
كما يحدث لدى غالبية مذيعات اليوم.
قدّم البرنامج المعتمد على أرشيف مكتبة « »bbcسهرة
ذهبية وممتعة بكل ما للكلمة من معنى ،خصوصا ً إذا كانت
مع شيخ المطربين وديع الصافي .سهرة ُسجلت منذ أكثر
من  50سنة مضت ،كما ع ّرفوا عن اللقاء القديم مع وديع.
وودي��ع في الحلقة أكثر ح��ض��ورا ً وهضامة ،وخفة ظلّه
فرضت وجودها ،كان صاحب نكتة حاضرة .وحينما غ ّرد
غناء أثبت أنه يملك أجمل األصوات في الشرق وأعذبها.
تحدّث وديع عن بداياته ،وكيف أنّ والده لم يكن مقتنعا ً
بغنائه وتجميعه أسطوانات عبد الوهاب .وأش��ار إلى
أنه غ ّنى عام  1943أغنية خاصة له بالفصحى «روح
الحبيب» ،وتناول عوده وغ ّناها بصفاء الصوت وق ّوته
ومفاتنه.
كما أعطى الصافي رأيه في الفنّ وفي كبار الغناء العربي
آن��ذاك ،وب��دأ مع األسطورة صباح فقال« :صباح مطربة
مسرح بامتياز ،صباح شكالً ومضمونا ً مطربة جيدة ،وأنا

وهي نش ّكل الفولكلور اللبناني ،وهي من الب ّنائين في الغناء
العربي وتحديدا ً اللبناني ،وجمال صوتها في البلدي،
وخصوصا ً في المع ّنى رائع ،وأجادت ذلك .صباح تتجاوب
على المسرح بشكل كبير وال أحد يجاريها .لذلك ،نجحنا
معاً ،وأحب أغنيات كثيرة غ ّنيناها معاً».
مالئكي يأتينا
وعن جارة القمر فيروز قال« :فيروز صوت
ّ
نقي ونظيف يريح النفس .واألغنية التي
من السماء .صوت ّ
أحبّها أكثر لفيروز هي مشوار».
وعن كوكب الشرق قال شيخ المطربين« :كلّنا نحترم
أ ّم كلثوم ،وهي عظيمة وتريح أعصابي .صوتها من أجمل
��ب أغنيتها
األص��وات ،صوت عظيم ،وصوت عبقري .وأح ّ
النوم عيون حبيبي».
وعن عبقريَي النغم الشرقي سيد درويش ومحمد عبد
الوهاب ،أشار الصافي إلى تأ ّثره بداي ًة بفنّ سيد درويش،
وقال عنه« :كان سيد درويش ثورة في الموسيقى العربية،
ولكن الله لم يعطه العمر كي يكمل .وأنا تأثرت به بداي ًة ،ث ّم
جاء محمد عبد الوهاب وأكمل الثورة .لكنّ عبد الوهاب قدّم
طريقة مختلفة وسهلة وغنية ،وقد تأثرنا به جميعاً .لقد
جمع القديم والجديد ،وكالسيكياته رائعة وكذلك جديده.
أغنيته ما رأيت حبيبي كحسنه كالغزال كان يحبها عبد
الوهاب بصوتي».
وأش��ار ودي��ع الصافي في «صندوق النغم» إلى أنه ال
حب المرأة بطريقة مباشرة تقدّم المرأة
يحب أن يغ ّني عن ّ
ّ
والرب.
يحب غناء المحبة والعائلة والوطن
رخيص ًة ،إنما
ّ
ّ
كما تحدث وغ ّنى عن طوفان زغرتا وطرابلس عام ،1957
وكيفية تنفيذه أغنية الطوفان .أغنية تحكي ما حدث،
ويخاطب فيها أمه ،ويشرح لها كيف مات أخوه ،وضاعت
أخته ،ويص ّور الكارثة بكلمات تعتمد على اللهجة اللبنانية
من خالل غرق المنازل والثياب في الطوفان:
يا أ ّمي الطوفان أخذ خيي
وغرقت أختي
وتبلّلوا ثيابنا بالطوفان.
وأخذ الصافي يغ ّني األغنية بطريقة وجدانية تفرض
الدمع والتفكير.
فعالً ،إنها سهرة ن��ادرة ال يُشبَع منها .واألغاني التي
ُقدّمت ثرو ٌة وطنية يجب أن نحافظ عليها.
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ال�شعر العظيم في «جنا�س عابر»...
�صار ر�سو ًال!
النمسا ـ طالل مرتضى
الحصول على «بيضة ّ
الرخ» ـ كتابه
ـ حلم صعب المنال ومستحيل .أجزم
بالقول إ ّنه كـ«حلم إبليس في الجنة» ـ
كتابه ـ إسقاط ،ألن «الطريق إلى جبل
الشمس» ـ كتابه ـ وعرة ينقصها الدعاء،
والصالة الخالصة في «المقام المحمود»
ـ كتابه ـ درءا ً لمن «تشرب النمور من
عينيها» ـ كتابه ـ الناعسات الهدل.
اع��ت��رف م���لء ال��ك�لام ،أن��ن��ي لست
قويا ً بما فيه الكفاية .لكنني قادر على
اصطياد «قمر أريحا» ـ كتابه ـ بنفثة
حبر .الحبر شغلي ،غوايتي ،وصيرورة
مستدامة لحكاياتي.
لست آبها ً بكل ما تقدّم ،أنا أراودكم
الخطيئة ،سأو ّقع هنا من دون وجل،
وأق��ول ستأتي التي أشتهيها ـ كتابه ـ
على متن «جناس عابر» ـ كتابه ـ للكالم ،ولو كره صعاليك الشعر.
الشاعر الدكتور محمود عثمان ،و ّقع مجموعته الشعرية الجديدة «جناس عابر»
الصادرة عن دار «نلسن للطباعة والنشر والتوزيع» ـ بيروت  .2016والتي تض ّمنت
عددا ً من القصائد النثيرة ،اقترب جلّها من الحالة اإليمانية اإلنسانية التي سمت بها
روح الشاعر ،بعيدا ً عن سلط َتي التقعير والتقعيد نحواً .ولعلّها بدع تقصده الشاعر،
حين قدّم قصائده بلبوس ال يشبه إال أناه:
أبانا الذي في السموات
ليتقدّس اسمك
أعطنا خبزنا كفاف يومنا
من الكآبة
اجعلني زبونا ً دائما ً
لباعة الورود.
أرادها رسالة ،تفضي عن مضمرها من دون تكلف ،وعيا ً يعلم وبحساسية مفرطة
على أيّ األوتار يضرب .وهذا ما ترك خطابه جماهيرا ً حين نحى بسهله الممتنع ـ الفخ
ـ بتوجيه نداء إلى الله:
أري ُد أن أوشوشك
ليس كمثلك شيء
أناديك مجازا ً
أب
أنت لليتيم ٌ
لألرمل ِة خليل.
أناديك مجازا ً
افتح الدرفة
الزناة في دارك
هيّئ الطست والصابون والبخور
وجنودك المالئكة وطهّرهم
افتح الدرفة
الحجارة في أيديهم
وبيت رحمتك من زجاج.
إيذانا ً بسقوط الك ّفة لصالحه على حساب متلقيه الظمأ ،عندما قبض على األخير
من خالل الدور الذي اجترعه في تصوير الحدث ،ممسرحا ً أفكاره ملء الحواس من
دون ممانعة بسلطة االستالب:
المسيح على خشبة المسرح
المسمار يدندن
يقبل لحمك الحي.
ذهني
المبني اختزاال ً ـ ضبط الفكرة ـ على حضور
لنقل مجازا ً هو العبث التخييلي،
ّ
ّ
م ّتقد ـ لحظة الوعي في القصيدة .مزج الواقعة مع الشعر ـ وهو الطرق الذي ابتدعه
لتثبيت عظاته /فكرته في ذهن قارئه.
تأسيسا ً نجح الشاعر بمماهاة قصيدته في الحالة العمومية ،لتنجو بمصداقية
دائمة ،من خالل تناوله موضوعات تقترب من وج��دان الناس وتنقر على لبليب
نصه المنثور بما يشبه عالئقهم ومك ّوناتهم بك ّل
وجعهم وأهوائهم ،عندما حايث ّ
صور اليومي المعاش وإسقاطاته ،من دون تورية ،لتبقى مالمسة الحال اإلنسانية
المسموحة:
أهبط من جبال الرغبة
تقودني شهوتي إليك
جائعا ً
هيّئي القدح.
جسدي الخمر وروحي القربان
ترفعين ساقيك في الظالم يا حبيبتي
إلي!
ضارعة ّ
أسقط من أعلى دمي
تفاحة إليك
أدخل الجنة وأقتل الشيطان.
وألن اللغة لعبته ونافذته المش ّرعة إلى الحرية ،ظ ّل يستثمرها حتى الرمق األخير،
مقتنعا ً بق ّوة الشعر العظيم .فتح «أوكازيون» الحكي ليكسر قيدها بالخطاب:
اشت ِه ما شئت يا فتى
وغازل مَن شئت
فالحياة فرصة أخيرة
أوكازيون.
ك ّل امرأ ٍة هي استعار ٌة
جناس عاب ٌر
حب
ٌ
كل ٍ
والعمر مجا ٌز جميل.
«جناس عابر» ،ديوان الحياة بتناقضاتها كلّها .نقديا ً لم يحمل على كاهله المفتاح
النقدي «التجاور» ـ كسر النمط ـ كي يتحاجج الن ّقاد حول مفاتن القول فيه .بل ترك
لدالالته أن تشي بما لم يقل:
ألنني شربت
من صدر أ ّمي
حليبا ً ممزوجا ً بالعسل
أقول ل ِك
كالما ً جميالً يا حبيبتي.
في الكالم عبرة كانت تتماثل ،تتضا ّد في مواطن ما من مفازات القول ،من دون
إغفال بالغتها الوصفية ـ توظيف التقنيات الشعرية ،كالجناس والطباق واالستعارة
ـ كحامل كلّي للقصائد:
في عصر األنبياء المزيّفين
لم يكن مؤمنا ً بالمذاهب والطوائف
بل كان يم ّد يده مباشر ًة
ويصافح الله.

المر�صد
االبتذال في الإعالم المرئي
} هنادي عيسى
منذ استفحال أزمة اإلنتاح في المحطات اللبنانية ،بدأنا نشاهد
مجموعة من البرامج السطحية والمليئة باالبتذال ،لدرجة متدنية ج ّدا ً
جعلت المشاهدين في منازلهم ينفرون من نوعية هذه البرامج ،التي
صار محتواها مليئا ً بالفضائح الجنسية سواء في البرامج االجتماعية،
أو الفنية والفكاهية االنتقادية.
وآخر ما وصلنا من أنواع اإلسفاف ،أن لجأت محطة « »otvإلى خ ّريج
إلكتروني ينشر فيه
كلّية اإلع�لام منذ سنوات ،وكان صاحب موقع
ّ
ّ
المحطة أثيرها
فضائح الفنانين يدعى إيلي باسيل .ولألسف ،منحته
ّ
ليبث برنامجا ً يسرح ويمرح على الشاشة مع إحدى الراقصات ،ويقدّما
مجموعة من األخبار الفنية ربما تم ّر في ما يس ّمى «سوشل ميديا» ،إ ّنما
من المعيب أن ُتعَرض على شاشة التلفزيون وتقتحم البيوت.
يبدو أن الشاشة البرتقالية التي تفقد بريقها لم يعد أمامها أيّ مجال
لجذب نسبة ضئيلة من المشاهدين اللبنانيين ،إال استخدام أرخص
أنواع الصحافة الصفراء لتب ّثها عبر أثيرها.
أما البرامج االجتماعية مثل «للنشر» ،فقد أضحى مضمونه مليئا ً
بحكايات الدعارة ،وك ّل ذلك يهون ـ كما يقال بالعامية ـ أمام «الرايتينغ».
وماذا عن البرامج االنتقادية مثل «هيدا حكي» و«لهون وبس» وهل ّم
جرا ،التي باتت تستحوذ على ك ّم هائل من الشتائم والكلمات النابية
واالنتقادات في ما بينها ،من دون حسيب أو رقيب ،فقط للحصول على
أعلى نسبة مشاهدة.
فعالً نحن نعيش في عصر االنحطاط على المستويات كافة،
االجتماعية والسياسية والفنية واإلعالمية .وهذه معضلة لن ُتح ّل إال
دفعة واحدة .أما متى سيتم ذلك ،فالله وحده يعلم .وإلى ذلك الحين،
فليحمنا الله من لعبة «الرايتينغ» المدمرة!

