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�سوزان نجم الدين:
«الحب حياة» ...عنوان م�سيرتي الفنية
ّ

ّ
الت�شيكلي «�أطفال مبدعون» الرابع من تنظيم «النادي الثقافي العربي»
الفن
اختتام معر�ض
ّ

�صغار عمالقة يحترفون الأحالم وير�سمون الأمل

7

عبير حمدان
يملك األطفال المقدرة على تطويع الواقع بما
يشبه أحالمهم الكبيرة بنقائها ،فيصبح اللون
عالما ً مختلفا ً بخطوط مميزة تقارب االحتراف.
لكل طفل موهبته الخاصة ،ويكفي أن نأخذ بيده
كي يطلق العنان لطاقاته اإليجابية إلى المدى
األب��ع��د ...هنا نرى األطفال نجوماً ،ورؤيتهم
الفنية هي الحدث.
معرض «أطفال مبدعون» أضحى محطة ثابتة
في ج��دول نشاطات «النادي الثقافي العربي»
ب��إش��راف مباشر من م��ق�� ّررة اللجنة الفنية فيه
الفنانة التشكيلية أُسيمة دمشقية التي تترك دوما ً
المجال للفنانين الصغار كي يعبّروا عن ذواتهم
من خالل لوحاتهم كما يحلو لهم ،وبذلك تحثهم
على العطاء والتنافس الجميل.
هذه السنة ،أتى المعرض بنسخته الرابعة،
بإيقاع مختلف ،إذ إنّ اللوحات خرجت من إطار
الموهبة الفطرية ،وأظهرت احترافية عالية
وثقة راسخة بما تفعله الفرشاة على القماش.
هم محترفون في أحالمهم ومهرجانهم المل ّون،
والحب،
يقدّمون للناظر عالما ً مشبعا ً بالفرح
ّ
عالما ً يشبههم بما يكتنفه من عفوية وب��راءة
وأمل بغ ٍد أفضل.
ال يحتاج اإلب��داع الفطري إلى مقدّمات ،وال
يمكننا أن نطلب من األطفال اختيار عباراتهم.
يكفي أن نتلقف الشعاع المنبعث من بريق
عيونهم ،لندرك تفاصيل المكان والزمان على
قياس أدوات الرسم ومساحة العرض التي
تعبّد لهم طريقهم خارج دائرة الحلم الصغير،
حقيقي ممهور بتواقيعهم.
إلى فضاء
ّ
عشرون طفالً ترواحت أعمارهم بين  4و14
البهي ،واستحقوا
سنة ،قدّموا للمتل ّقين عالمهم
ّ
شهادات التقدير والميداليات التي منحهم إياها
النادي .جميعهم يستحقون الذكر في سطورنا،
لكن المهنية تح ّتم علينا االختصار.

دمشق ـ آمنة ملحم
المبدعون الصغار مع الميداليات وشهادات التقدير
البلدية في قريتها وتشارك اليوم في معرض
«أطفال مبدعون» للم ّرة األولى.

جميل حرب
والفرح اللوني الصاخب

مكحل والبرجي:
موهبة مقترنة بالدراسة

تتعلّق كارين مكحل ( 11سنة) بالنجوم،
فهي تلك الطفلة المتأرجحة بين الموهبة
وال��ن��ض��ج .وتحدثنا بتلقائية ع��ن خطوطها
«أح���ب ال��رس��م كثيراً ،وأم��ي أول من
فتقول:
ّ
اكتشف موهبتي وهي التي شجعتني .أشارك
في المعرض بثالث لوحات ،منها لوحة ألمي
رسمتها في عيد األم .وأرسم الطبيعة كما أراها
وأحبها».
ب��دت إح��دى ل��وح��ات مكحل متقنة وكأنها
صورة مطبوعة ،ما يُظهر أهمية صقل الموهبة
بالدراسة .إذ إنها تتابع دروس��ا ً في الرسم.
وتؤكد أنها ستكمل في هذا المجال حتى النهاية.
جسدتها في لوحتها تقول:
وعن الطبيعية التي ّ
«استعملت األلوان الزيتية وما رسمته نابع من
خيالي ،واخترت أن يكون لون الماء انعكاسا ً

لوحة كارين مكحل
للسماء عند المغيب ،إنما يمكنني أيضا ً أن أرسم
منظرا ً طبيعيا ً مرئيا ً وأظن أن ذلك أسهل».
تضحك مكحل لفكرة أن يكون لها معرضها
المنفرد وتجيب بعفوية محبّبة« :شاركت في
معرض أقيم في البقاع ،واليوم أشارك في هذا
المعرض ،واقتربت من احتمال أن يكون لدي
معرض منفرد».
تحب هدى البرجي ( 7سنوات) أن ترسم
ّ

اللوحة األصعب وعن لوحاتها المشاركة في
المعرض وت��ق��ول« :أحببت أن أرس��م لوحة
الطائرين إلنها صعبة .وأنا نقلتها عن صورة
ولونهما أس���ود ،إلنهما ف��ي ال��ظ��ل والشمس
خلفهما ،ورسمت أيضا ً لوحة الشاطئ والمركب
ولوحة ألمي».
البرجي تتلقى دروسا ً في الرسم وتقول إنّ
تشجعها ،وهي شاركت في معرض أقامته
أمها
ّ

ب��رزت مشاركة جميل ح��رب الطفل ال��ذي
التوحد «Autistic
يعاني من اضطراب أطياف
ّ
 »spectrum disordersبشكل كبير .إذ إنّ
لوحاته تبعث على الفرح بألوانها الصاخبة
والكوالج الذي منحها رونقا ً مختلفاً .وقد تحدثت
والدته رنا ق��اروط حرب عن موهبته وكيفية
تعاونها معه قائلة« :هذا ليس المعرض األول
ال��ذي يشارك فيه جميل ،وهو رسم ون ّفذ مئة
لوحة خالل شهر واحد ،وبدأ بمعرض منفرد في
دار المصور .واختارت منها دار الخيّاط الصغير
 12لوحة كبطاقات بريدية .وكتبنا على كل
لوحة خاطرة عن جميل».
لكن هل يعبّر جميل عن نفسه من خالل الرسم
والكوالج؟ تجيب والدته« :ال أقدر أن أقول أمورا ً
معقدة عن جميل ،وهذا العمل الذي ترينه أمامك
ال يمكنه تنفيذه وحده ،أنا أساعده في اختيار
أدوات الكوالج واألل��وان ،وهو الذي يعمل على
تشكيل اللوحة ،ومن يعرف طبيعة الشخص
المتوحد يدرك أنه من الصعب عليه العمل من
ّ
دون مساعدة ،ربما حين يبدأ بالعمل بشكل
فردي يمكنني القول إنه تعبير ع ّما في داخله».

هيفاء قاصوص
الفنانة الصغيرة

هي المشاركة الثانية للطفلة هيفاء قاصوص
( 5س��ن��وات) ويمكن القول إنها تفوقت على
وال��ده��ا الفنان ال��س��وري ه��ادي قاصوص في
تشكيل الفكرة التي تشبهها .وقد يصعُ ب عليها
التعبير بالكالم عن موهبتها الالفتة ،لكن تكفي
بضع كلمات بريئة لهذه الفنانة الصغيرة لندرك
م��دى تميّزها حين تقول« :رسمت األعشاب
والشمس والجبل والفراشات ،وأنا أرسم أحسن
من بابا ،وهذا بيتنا الذي نعيش فيه.»...
بدا بيت قاصوص كالقصص الخرافية التي
يحبّها كل األطفال بلونه األحمر ومحيطه األخضر،
تظلله زرق��ة السماء الممتزجة باللون األبيض،
براءتها حجبت كل الغيوم وجعلت الحلم ممكناً.
تنس هيفاء اإلش��ارة إل��ى أنها وحدها ترث
ول��م
َ
وتوسخ
موهبة والدها «أختي ال تعرف أن ترسم،
ّ
أوسخ ثيابي باأللوان».
مالبستها ،أما أنا فال ّ

طاقات طر ّية العود والري�شة ...مريم حمدان نموذج ًا

تاج الدين:
الفن موهبة والرسم دراسة

طي
أحمد ّ
ثقافي ،أحرص على الحضور
فني أو
ّ
لدى تلبيتي الدعوة إلى أي حدث ّ
قبل نصف ساعة أو ما يقاربها من موعد االفتتاح .وذلك يعود ألسباب
شخصية عدّة ،منها رغبتي الدائمة بالمشاهدة خالل فترة السكون،
ومراقبة وتيرة حضور الجمهور ،وما إلى ذلك.
وهذا ما فعلته عند افتتاح معرض «مبدعون صغار ـ  »4منذ أيام في
مقر «النادي الثقافي العربي» .ولم أُفاجأ الب ّتة في اإلبداع الذي ّ
خطته
أنامل ل ّما تزل فتيّة ،طريّة .إنما تملّكني حزن كبير ،عندما سألت نفسي
صبي وفتاة بعمر
هذا السؤال« :هذا المعرض يض ّم إبداعات عشرين
ّ
الورودُ .ترى ،كم طفالً لبنانيا ً مبدعا ً لم ي َ
ُكتشف بعد ،ولم يعرف السبيل
إلى الظهور؟» .سؤال ظلّت اإلجابة عنه عصيّة على التفكير .ح ّتى أنني،
وخالل دردشة قصيرة مع الدكتور عدنان ح ّمود ـ أحد الكوادر المه ّمين
في «النادي الثقافي العربي» ـ طرحت عليه السؤال هذا ،فكانت إجابته
مقترن ًة بحسرةٍ« :هم كثر ...كثر!».
وبالعودة إلى اللوحات ،التي أتت جميل ًة متقن ًة على قدر أحالم
األطفال المبدعين ،ممزوج ًة بروحهم الطيّبة ،ومعبّر ًة عن أحاسيسهم
المرهفة الطرية .وإذا كان معظم األطفال قد رسموا الطبيعة بأنهارها
وتاللها واخضرارها وزهورها وطيورها .وأيضا ً البيوت واأل ّم والعائلة.
إال أنّ لوحات اش ُتغلت بروح مغايرة جذبتني .في هذه اللوحات ،لم أقرأ

جميل حرب ووالدته رنا

حب الطبيعة ...إلخ .بل
حب األ ّمّ ،
ـ أنا المتل ّقي ـ رسائل طفولية معتادةّ :
وجدتني أمام رسائل عميقة وكبيرة بريشة طفولية .إنها لوحات الطفلة
المبدعة مريم عماد حمدان (عشر سنوات).
امتزاج األلوان لدى مريم ،وإن أتى عشوائيا ً حيناً ،ومر ّكزا ً أحيانا ً
ّ
ي��دل على أنّ الفتاة ترسم بأصابعها أكثر من رسمها
أخ��رى ،إ ّنما
بالريشة ،وأ ّنها تريدنا أن ننظر إلى ما وراء اللوحة واللون ،إلى العمق،
مجسدة بإشارات ضئيلة ضمن اللوحة الكبيرة.
إلى اكتشافات أرادتها
ّ
لم ترسم مريم مناظر اعتدنا عليها منذ ك ّنا صغاراً ،أتق ّنا فنّ الرسم
َ
لتصوغ رسائل أبعد من
أم لم نتقن .بل جعلت من األكرليك ماد ًة طيّعة
الحب ،والرحيل ،واالنتظار ،والطفولة ،والسعادة،
اإلطار .رسائل مفادها
ّ
والبؤس ،والحزن ،والفرح ...وإلخ ،وهي وإن رسمت المنزل ـ الرسم
األحب إلينا كأطفال ـ إنما رسمته بطريقة مغايرة ،ح ّفزتنا أن نلج في
ّ
بحر التساؤالت واإلشارات التي تتقن مريم صوغها جيداً.
مَن يشاهد لوحات مريم حمدان ،يدرك جيّدا ً أننا ال نمدح لمج ّرد
المديح ،وال ّ
نفضلها على غيرها من اللوحات .إنما أتت هذه اللوحات ـ
إلى جانب غيرها القليل ـ استثنائي ًة ،في معرض يض ّم طاقات لو اش ُتغل
التشكيلي في لبنان.
عليها منذ اآلن ،لنمنا مطمئ ّني البال على الفن
ّ
ختاماً ،هي دعوة إلى ك ّل أب وأ ّم ،إلى ك ّل معلّم ومعلّمة ،إلى ك ّل مدير
مدرسة ،وإلى وزيري التربية والثقافة ،ألن يؤمنوا أن في لبنان مبدعين
صغاراً ،ال يطمعون إال بالتفاتة منكم ،وبإيمانكم بقدراتهم.

لوحة هيفاء قاصوص

يفخر ال��ف��ن��ان ال��س��وري ب��ش��ار ت��اج الدين
بالنتيجة التي حققها تالمذته وتجلت بشكل
واض��ح من خالل اللوحات التي توزعت على
ج��دران قاعة العرض .ونسأله بشكل سريع
عن أهمية تحصين الموهبة ل��دى من يملكها
فيقول« :الطفل فنان بالفطرة ،ولكن ال يكفي أن
يملك الموهبة ليحقق االستمرارية .أنا أحب أن
ّ
أوضح وبشكل مباشر أن الرسم يتط ّور من خالل
الدراسة ،والفن موهبة لمن يملكها ،وهي تظهر
في عمر مبكر .كل األطفال يحبون الرسم ،ودور
األهل مهم في هذا اإلطار ،ثم يأتي دور المعاهد
واالساتذة لتلقينهم األساسيات التقنية وكيفية
وضع الظالل والمسافة ،والحقا ً يتم إطالعهم
على المدارس الفنية الموجودة ،وهي مراحل
ضرورية .وبعد ذلك قد يصبح لك ّل منهم أسلوبه
الخاص .وفي ظل هذا الزمن المحكوم بالتط ّور،
يمكن القول إن كل فنان مدرسة بح ّد ذاته ،وأنا
أرى في ه��ؤالء المبدعين الصغار المستقبل
الواعد».
يُخ َت َتم معرض «أطفال مبدعون ـ  »4اليوم،
حامالً معه باقة من األم��ل الطفولي المشبع
بفرح اللون ،باقة ستعود لتتفتح في السنة
المقبلة ،وربما تض ّم المزيد من المبدعين .يُذكر
أن المشاركين في المعرض هم :أمير جمعة،
جمانة الرفاعي ،حمزة كايد ،جميل حرب ،راما
حرب ،سيليا بدران ،سارة حسن ،صبا ح ّمود،
كارين المكحل ،ليا ش��داد ،لين عبد الله ،لين
أورفلي ،لين فقيه ،مروان لبنان ،مريم حمدان،
نينا لبنان ،هبة حرب ،هيفاء قاصوص ،هدى
البرجي ،وياسمينا قدوحة.

هدى البرجي ولوحاتها

لم ُتخفِ الفنانة المتألقة سوزان نجم الدين سعادتها ،ال بل
فخرها باختيارها من قبل شركة «أكيومن» للهواتف الذكية
من بين نجمات الشرق األوسط كلّهن ،لتكون سفير ًة للشركة،
والوجه اإلعالمي للعالمة التجارية في الشرق األوسط .متمني ًة
أن تصبح الوجه اإلعالمي للشركة في العالم أجمع.
«الحب حياة» عنوانا ً
نجم الدين التي تتخذ من مقولة
ّ
بالحب نصنع الحياة،
عريضا ً لمسيرتها الفنية ،إليمانها أ ّننا
ّ
عقدت مؤتمرا ً صحافيا ً في دمشق ،افتتحته بالوقوف دقيقة
صمت إج�ل�اال ً ل���روح ك�� ّل شهيد سقط على أرض سورية
الجريحة.
وجاء عقد المؤتمر الصحافي رغبة من سوزان نجم الدين
لتوضيح أسباب انسحابها من حفل جوائز «موركس دور»
بعد وصولها إلى مرحلة متقدّمة فيه .األمر الذي ش ّكل مفاجأة
لدى كثيرين ،وبقصد التواصل مع اإلع�لام السوري الذي
اشتاقت لالجتماع معه.
االنسحاب جاء وفق تأكيد نجم الدين ،كون شركة «أكيومن»
هي الراعي البالتيني لـ«موركس دور» هذه السنة ،فحفاظا ً على
مصداقية اللقب ،وهو األهم بالنسبة إليها ،اعتذرت عن إكمال
الرحلة مع الجائزة ،متمنية التوفيق للمشاركين ،ومؤكدة أنهم
يستحقون الفوز جميعاً.
وقدّمت الفنانة السورية شرحا ً بسيطا ً عن جهاز «أكيومن»،
الفتة إلى أنه سيكون الهاتف الخلوي األح��دث في العالم،
وأطلق في غينيا ،وس ُيطلق في الشرق األوس��ط خالل حفل
«موركس دور» ،وهو مز ّود ببروجكتور لشاشة سينما 100
إنش ،ويُشحن بثالث ثوانٍ فقط.
الشركة اختارت نجم الدين لتمثلها في الشرق األوسط
إعالمياً ،ولتكون معهم دائماً ،نظرا ً إلى موقعها المهم ومكانتها
المرموقة ومصداقيتها مع الناس .وتؤ ّكد الشركة أنّ سوزان
نجم الدين «ميديا ستار» وأيقونة من أيقونات الدراما العربية،
لذا ترفع رأسها كفنانة سورية وكمجتهدة تعبت كثيرا ً لتبقى
في المقدّمة ،ولتكون اليوم خيارا ً لهذه الشركة العالمية.
وفي معرض ردّها على أسئلة الصحافيين التي تحدّثت عن
أقاويل تدّعي انسحابها لحسم النتيجة لصالح فنانة غيرها،
أ ّكدت نجم الدين أن الجائزة ال ُتحسم سوى قبل أيام قليلة من
الحفل ،والتصويت يوحي بأن الربح غالبا ً سيكون حليفها،
لك ّنها ّ
فضلت المصداقية على الفوز ،وأن بحوزتها خالل
مسيرتها الطويلة الكثير من الجوائز واأللقاب المهمة ،لكن
جائزة الجمهور تبقى األه ّم .كما أنّ ّ
منظمَي الحفل فادي وزاهي
الحلو ق��دّرا انسحابها وأعربا عن حزنهما لخيارها ،لكنهما
أعلنا أنهما سيك ّرمان نجم الدين خالل حفل «موركس دور».
والجوائز بال شك لها قيمتها في نفس الفنان ،ولكن األهم يبقى
تقييم الفنان لنفسه ،ومعرفته مكا َنته ،وسعيه إلى التطوير
المستم ّر.
ول��م يكن اختيار وج��ه نفرتيتي ف��ي حملتها الدعائية
لـ«موركس دور» نوعا ً من الغرور على اإلط�لاق ،وهو الذي
ينبع من نقص في شخصية حامله على ح�� ّد تعبير نجم
الدين ،مشيرة إلى أنها ال تصدّق النجومية ،فال أحد يبقى في
مكانه مهما كان عظيماً ،وتبقى اإلنسانية األه��م ،واالختيار
تم العتمادها مقولة الفن والحضارة والتاريخ في حملتها،
ونفرتيتي أنثى ورمز تمثل هذه المقولة ،ولها باع طويل في
الثقافة والحضارة .كاشفة عن مفاجأة التحضير لعمل قادم
عن نفرتيتي ،وأن الحملة ج��اءت لرصد ر ّد فعل الجمهور
مسبقاً ،ومدى تقبّله الفكرة.
أما عن تقليد صورة مارلين مونرو في الحملة الدعائية
لـ«أكيومن» فجاء وفق كالم نجم الدين ،لكونها أيقونة من
أيقونات السينما العالمية ،ولفكرة االرتباط بين الموبايل
والسينما .وهي نجمة عالمية .ففي حال اختيار نجم الدين

لتم ّثل «أكيومن» عالميا ً في المستقبل ،فالصورة ستساهم في
انتشار الموبايل بشكل أكبر ،كما أنّ هناك شبها ً بينها وبين
مونرو ،الحظته إحدى المصوِّرات الشهيرات في أميركا صدف ًة
وبشكل عفويّ خالل تواجد سوزان مع أبنائها المقيمين هناك.
وترى بطلة «امرأة من رماد» أنّ هذه الخطوة الجديدة مع
شركة «أكيومن» ستش ّكل إضافة قيّمة إلى مسيرتها الفنية
والثقافية.
وباالنتقال إلى الحديث عن الدراما والسينما ،رأت نجم
الدين أ ّنهما لم تتم ّكنا من تمثيل األزم��ة السورية بعد ،وإن
عكستا بعضا ً من جوانب األزمة .لكنّ الصورة لم تكتمل بعد.
ور ّدا ً على سؤال «البناء» عن شروطها المسبقة للمشاركة
درامي ،لفتت نجم الدين إلى أن الجودة والرسالة
في أيّ عمل
ّ
وال��ك��ادر الف ّني مع القصة ،كلّها عوامل مهمة تقف عندها
للمشاركة في أيّ عمل ،أما األجر فيأتي في النهاية .وفي حال
ح ّقق العمل الشروط التي ترغبها ،فال تنظر إلى األجر أبداً.
وتابعت نجم الدين مع «البناء» حول ظاهرة التنازالت
لدى الفنانات الشابات لشركات اإلنتاج ،وإن كانت قدّمت
تلك التنازالت في بداية مسيرتها الفنية ،لتؤكد أنها لم تتنازل
يوما ً ال في مجال الدراما وال في حياتها االجتماعية .من ّوه ًة أن
الحرب أينما حلّت ،تخلّف آثارا ً سواء كانت في مجتمع عربي أو
أجنبي ،وهذه الظاهرة تتواجد أيام الحروب بشكل عام.
وعن أقرب شخصية إليها في مسيرتها الفنية ،تشير نجم
الدين إلى شخصية «مدام جهاد» في «امرأة من رماد» ،وتعرب
عن رضاها التام عنها .فهي لم تم ّثلها بل تشبهها كثيراً ،وهو
دور مع ّقد أخذ من روحها .وكان ال��دور الوحيد الذي سيطر
عليها لمدّة ستة أشهر بعد التصوير .رافض ًة وصفه بالجريء،
فهو لم يقدّم سوى جرعة عادية من الجرأة الفنية برأيها.
وال تنكر الفنانة السورية حبّها لألعمال الشامية ،لكن
يمس
الظروف لم تسمح بتواجدها فيها .فالعمل الشامي
ّ
بيئتنا وتراثنا وأجدادنا ،ومن الجميل التمثيل في هذا المجال.
ولكن الحرص يكون في اختيار الدور ،فهي كانت وما زالت ض ّد
نساء «باب الحارة» والصورة التي يصدّرها هذا المسلسل عن
المرأة السورية إلى الخارج ،ال سيما أن المرأة الدمشقية كانت
وما زالت مثقفة وعالمة وفنانة ومناضلة.
وتبدي بطلة «نهاية رج��ل شجاع» تفاؤلها وسعادتها
بالعمل من جديد مع الفنان أيمن زيدان ،في مسلسل «أيام ال
ُتنسى» .مؤ ّكد ًة أنّ زيدان شريك الدرب والفنّ  ،والعمل معه
متعة سواء كممثل أو كمخرج ،وأنّ هناك كيمياء خاصة لطالما
ُوجدت بينهما .وتعتقد أنّ «أيام ال ُتنسى» سيكون عمالً مميّزا ً
الحب النابعة من روح أيمن زيدان وفريق العمل ،أكثر
بكمية
ّ
من التكنيك كمخرج.
وال تتوانى نجم الدين عن اإلبقاء لعروض الدراما السورية
األولوية لديها ،شرط أن تضيف إليها وإلى بلدها .بينما تفضل
االنقطاع في حال عروض األعمال التي ال تضيف الجديد .وال
تزال رغم العمل في الدراما المصرية ترى نفسها أقرب إلى
األعمال السورية .فهي بمثابة األ ّم ،والدراما العربية بمثابة
الخالة ،واأل ّم تبقى األغلى ،وسورية هي األ ّم.
ولم تندم سوزان نجم الدين يوما ً على اختيارها طريق الفن
واالبتعاد عن عالم الهندسة ـ مهنتها األولى ـ كما أنها ما زالت
مهندسة ،واعدة بمفاجأة لها في عالم الهندسة والفن معاً.
وتص ّر نجم الدين على أنها ستبقى الوجه اآلخر للحرب،
وسفيرة المحبّة والسالم ،وهي تحمل هذا اللقب بقلبها ،وتؤمن
أ ّننا بالمحبة نتجاوز ال ِمحَ ن كلّها ،ونبني وطناً ،وهي كلمة
صغيرة إ ّنما مفعولها كبير ،والسالم هو ما نطمح إليه جميعاً.
وتوجه الفنانة السورية رسالتها إلى كل سوري بأن يجتهد
ّ
في مجاله ،ويضع هدفا ً له ويسعى نحوه ليح ّقق نجاحا ً فيه،
ويبني نفسه أ ّوالً ،ث ّم وطنه.
وعلى الصعيد الشخصي ،ما زالت سوزان تعشق المفاجآت،
وتخشى الحسد إليمانها بوجوده حقا ً في الحياة.

فل�سطيني يطلق من النا�صرة المحتلة
مطرب
ّ
�أغنية �سوريّة الكلمات واللحن
محمد خالد الخضر
لحن الفنان غياث النقريّ
بعدما ّ
كلمات أغنيتها «هالبدلة شو بتلبقلك»
وس ّجلت في سورية لتعبّر عن تقدير
ُ
السوريين لجيش بالدهم ،أعطت األديبة
نبوغ أسعد أغنيتها «قولك حبيبي في
يوم رح نرجع» للملحن بطرس بطرس
لحنها ليغنيها الفنان الفلسطيني
الذي ّ
أح��م��د زرع��ي��ن��ي ،ويطلقها م��ن بلدته
الناصرة الفلسطينية المحتلة ،وهي
تعبّر عن معاناة الشعب السوري من
تآمر الصهاينة وأدواتهم.
صحافي ،قالت أسعد:
وفي حديث
ّ
«كتبت هذه األغنية بالتحديد بعدما
حرق اإلرهابيون منزل عائلتي وأجبرونا
على النزوح ،لتكون تصويرا ً لمعاناة
السوريين ،وصدى للويالت التي تسبب
بها اإلرهاب ،وأمالً بعودة ك ّل سوري إلى
بيته» .مبيّن ًة أنها لم تزاول الكتابة إال
بعد الحرب على سورية.
وتابعت أس��ع��د« :ك��ان ل��ديّ رغبة
عارمة أن يعرف العالم بكامله كيف
يتحمل السوريون المؤامرات وكيف
يدفع شعبنا ضريبة اإلرهاب في العالم،
ما جعلني أوافق فورا ً على طلب الملحن
بطرس بطرس تلحين أغنيتي» .معرب ًة
عن اعتزازها ألن الفنان زرعيني من أدّى
هذه األغنية بصوته ،كونه فلسطينياً،
في تأكيد أن القضية واح��دة والجرح
واحد باألداة ذاتها.
وعن اختيارها كلمات األغاني قالت
أسعد« :أعتمد على حدسي العفوي
في انتقاء الكلمات التي تالمس اله ّم
الجمعي ،وتحاكي آالم الشعب السوري

وآماله ،ملتقطة صورها وتعابيرها من
الطبيعة والحراك اإلنساني والمجتمعي
ألص����ب م��ن خ�لال��ه ص���دق العاطفة
ّ
والتشبث بالجذور والهوية ،حيث تقول
كلمات األغنية:
قولك حبيبي في يوم رح نرجع
والمصطبة عَ الباب تشهد عَ ل ّمتنا
والسطح والحيطان يحرسوا ل ّمتنا
حب وغزل وصحاب
ّ
ول ّمة شمل الغياب
وفرحة تع ّم الكون
بالحب مسكون
بوطن
ّ
هيك الحياة بتكون
ببالدي وسع الكون».
الملحن ب��ط��رس في
ب����دوره ،ق��ال
ّ
تصريح مماثل« :اطلعت على كلمات
األغنية على صفحة الكاتبة أسعد في
وسائل التواصل االجتماعي ،فوجدتها
الموسيقي
مليئة بالتحدّي والنغم
ّ
وال��ع��واط��ف ،وت��ع��بّ��ر ع��ن إحساسنا
بالغربة وعما نعانيه من المتآمرين على
وطننا .فقمت بتلحينها بعد أخذ موافقة
الكاتبة ،وج ّربتها على أصوات مختلفة،
فوجدت أنها تتالءم مع صوت الفنان
زرعيني الذي بدوره ح ّقق نجاحا ً بعد
تسجيلها بصوته وغنائها في المحافل
الشعبية الفلسطينية ،خصوصا ً في
مسقط رأسه الناصرة».
وأضاف بطرس« :إن كلمات األغنية
وطنية بامتياز ،ال سيما أن كاتبتها
من األديبات اللواتي عانين الظلم من
وح��رق منزلها ،وط��وردت
المتآمرينُ ،
أسرتها بسبب مواقفها» .م��ؤك��دا ً أنه
سيتعاون م��ع الكاتبة ف��ي ع��دد من
ال��م��ش��اري��ع الغنائية المقبلة ضمن

مساعيه في البحث عن كلمات لك ّتاب
وأدب����اء س��وري��ي��ن ،لتنتشر األغنية
السورية بعراقتها وأصالتها ،وتأخذ
مكانها الحقيقي في العالم.
أم��ا الفنان زرعيني فقال« :عندما
��ي الملحن ب��ط��رس كلمات
ع��رض ع��ل ّ
األغنية أعجبتني ج��دا ً بما تحمله من
معاني الغربة والحنين والشوق للبيت
والوطن واألرض ،فتعاو ّنا معا ً وغنيّتها
مرارا ً في حفالت شعبية بين أهلي في
الناصرة ،حيث أض��ع اآلن اللمسات
األخيرة على تسجيلها في استديو».
من ّوها ً باإلقبال الكبير والتفاعل الذي
حظيت به األغنية في أوساط الجمهور
الفلسطيني.
وتابع زرعيني« :هذا النتاج الفني
مك ّون من روح عربية حقيقية تجمع
بين الفلسطينيين والسوريين ،ويؤكد
أن ال قوة في العالم تستطيع فصلهم عن
بعض» .الفتا ً إلى استعداده ورغبته
الدائمة بالغناء لك ّتاب سوريين كلما
سنحت له الفرصة.
وأشار زرعيني إلى تأثره بعدد من
المطربين السوريين الكبار ،خصوصا ً
أبناء حلب ،ال سيما الفنان الكبير صباح
فخري ،وبأغاني الثورة الفلسطينية
التي كان لسورية وفنانيها دور كبير في
احتضانها ونشرها في العالم ،ليختم
حديثه بالقول« :ال أق��دم على أداء أيّ
أغنية وطنية إال إذا كانت مدروسة بشكل
جيد ومك ّونة من كلمات راقية وألحان
رفيعة المستوى ،ألن ه��ذه األغنية
تعكس أهمية الوطن بكامله .فال ب ّد أن
تكون ذات قيمة معنوية تليق بشعبنا
بجناحيه السوري والفلسطيني».

