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ثقافة وفنون

ً
وحما�سة واندفاع ًا مروة قرعوني
«تفل قهوة» للمم ّثلة ال�شابة الغنية �شغف ًا

«موا ّد للبناء» ...جديد فهد البا�شا

عن «مريم» التي واجهتنا ّ
بكل الكذب الموجود فينا!

طي
أحمد ّ

أن تخطو خطو ًة نحو تحقيق حلمك ،فهذا أمر يبدو عاديا ً لدى
البعض .وأن تخطو خطو ًة جريئة نحو تحقيق هذا الحلم ،ففي
ٌ
بعض من حماسة واندفاع .أ ّم��ا أن تخطو خطو ًة خطير ًة
ذلك
ُ
تعرف ُمسبقا ً أن ثمة منزلقات وعوائق وعثرات أمامك ،و ُتكمل،
فإن في ذلك شغفا ً يقارب المغامرة اللذيذة التي ال ترى إال النجاح
نصب العينين.
بالروحيّة األخيرة ،أرادت الممثلة والمخرجة الشابة مروة
قرعوني خوض غمار المغامرة ،بشغف ،وجرأة ،وتح ٍّد وتصميم
وثقة .هدفها فرض نفسها على الساحة الف ّنية أوالً ،وإثبات
أنّ في الجيل الجديد مَن نهل من المخضرمين والكبار ويريد ـ
وإياهم ـ أن يبني مداميك الفنّ والمسرح في لبنان .والنجاح أوال ً
وأخيراً.
مساء األربعاء الماضي ،كان العرض األول لمسرحية «تفل
قهوة» للمخرجة والممثلة م��روة قرعوني على خشبة مسرح
«تياترو ف��ردان» .حضر العرض جمعٌ من أهل الفنّ (مع حفظ
األل��ق��اب) :جوليا قصار ،ج��وزف بو نصار ،برناديت حديّب،
لينا خوري ،وطارق تميم .إضاف ًة إلى وجوه إعالمية وثقافية
وشبابية.
ُتف َتح الستارة على ديكو ٍر خفيف ،كرسيّان من الخشب،
ونافذتان ،وطاولتان عليهما أدوية كثيرة ،فيما استق ّر الراديو
على إحداهما .وتد ّلت من السقف ساعات ،واحت ّل إحدى الزوايا،
سرير أحمر أيضاً.
متوسطة المسرح.
مروة ،أو «مريم» ،كانت مذ ُفتحت الستارة
ّ

نائمة ،هادئة ،ث ّم تستفيق ل ُتفرغ ك ّل ما في ج ّوانيتها من أل ٍم
وحرقة ،ولتواجهنا بكل الكذب الموجود فينا ـ نحن البشر ـ رجاال ً
ونسا ًء وك ّتابا ً وأحزابا ً وسياسيين وووالالئحة تطول.
لن أدخل في مجال النقد الف ّني المسرحي .فلهذا النقد أربابه،
خصوصا ً من حضر منهم .ما أحاول التركيز عليه ،هو الك ّم الهائل
من األسئلة التي أمطرتها «مريم» علينا ،بأسلوبها الخاص
المتأرجح بين الغضب والثورة وال��ف��وران من جهة ،والهدوء
والوجع والسكينة من جهة أخرى .ما يشير إلى أنّ «مريم» هذه،
ُحكِم عليها بالجنون ...هكذا فهم ُتها ،وت ّبا ً لكل من جعل «مريمات»
بالدي مجنونات.
أوجهها عبر
وبالعودة إلى مسألة النقد ،ث ّمة رسائل أو ّد أن ّ
هذا المقال .األولى للفنانين الكبار والمخضرمين والشباب الذين
شاهدوا المسرحية في عرضها األول .أقول لكم إن هذه النبتة
بزغت براعمها في حديقتكم ،فاعتنوا بها .وأعرف جيّدا ً حرصكم
على الفنّ والمسرح في لبنان ،لذا ،كونوا الحضن الراعي والمعلّم
المرشد والنبراس المنير لمروة وأمثالها .فبها كما الشباب
استمراريتكم .وإذا كانت لديكم أيّ مالحظات تررونها أنتم وال
يراها اآلخرون ،فاألجمل ـ من وجهة نظري ـ أن تواجهوها بها من
باب المحبّة ال التيئيس.
الرسالة الثانية للزمالء اإلعالميين ،أن مهمتنا ـ في المجال
الثقافي الفني ـ أن نكون متو ّكأ ً للفنانين الشباب .لن أدخل في
موضوع الصحافة الصفراء المقيتة .إنما طالعني أمس تقرير
ُنشر ألحد الزمالء على الموقع اإللكتروني لقناة فضائية عريقة.
تناول فيه المسرحية والفنانة قرعوني بنق ٍد أبعد ما يكون عن
النقد .أوال ً في المس ّميات .إذ إنّ «تفل قهوة» ليست «ستاند آب

كوميدي» ،لم ُتضحكنا «مريم» ،لقد أبكتنا ،أوجعتنا ،وضعتنا
أمام الحقيقة المرة التي هي نحن .صرخت وبكت وسبّت وشتمت
وانتحرت لتضيء على التابوات التي نخشاها ،واألعراف البالية
التي نخضع لها ،واألديان التي تبعدنا عن الله ،والعالقات التي
تحول بيننا وبين الحب ،والمظاهر التي تنفينا .لقد أبكتنا «مريم»
ح ّد الوجع ،وإن م ّررت بعض النكات الخفيفة التي ب ّردت حرقة
هذا الوجع أحياناً.
ث ّم من قال للزميل النبيه أن هناك فنا ً يدعى «وان وومان شوو»،
هل هو «وان مان شوو» بصيغة المؤ ّنث ...عجبي .يا صديقي ما
قدّمته مروة هو «مونودراما» .وما كانت تلبسه عاديّ ج ّداً ...أكاد
أتخيّلك تشاهد مسرحية «فينوس» مثالً ،لتخرج وتقول« :إنها
مسرحية بورنو»! عجبي أيضاً.
وما أو ّد أن أقوله للزميل في نهاية هذه الفقرة ،وجوابا ً على
تساؤله عن جدوى «التركيز على جوانب مطروقة قبالً» ،إنّ كل
هذا الكذب والرجعية والتبعية وما إلى ذلك المتمثل بالتفل الذي
جانب طرقه أدباء وفنانون وسياسيون شرفاء قبالً
يلف لبنان،
ٌ
وفي كل الحقبات التاريخية ،وسيبقى يُطرق حتى يستفيق
اللبنانيون ويتخلّصون من مستنقعهم.
الرسالة األخيرة إلى مروة قرعوني ،الممثلة الشابة الغنية
شغفا ً وحماس ًة واندفاعاً ،لكِ وللشباب المستقبل ...هنيئا ً لك ما
قمت به من مغامرة استحققتِ عليها عالمة عشرة على عشرة.
أخيراً ،تجدر اإلشارة إلى أنّ عرض «تفل قهوة» مستم ّر على
خشبة «تياترو فردان» في سنتر « ،»Dunesكل أربعاء وأحد
الساعة التاسعة والنصف مساءً .وهي من إخ��راج هشام زين
والنص لهيثم الطفيلي.
الدين،
ّ

ص��در لألمين فهد الباشا ،كتاب
جديد حمل عنوان «م��وا ّد للبناء».
ويتض ّمن سلسلة من المقاالت في
ش ّتى المواضيعُ ،نشر معظمها في
«البناء» ،بين عامَي  2009و،2012
خالل الفترة التي كان يتو ّلى فيها
األمين فهد مسؤولية عميد الثقافة
والفنون الجميلة في الحزب السوري
القومي االجتماعي .أما قليلها الباقي،
ف ُنشر في الزميلة «الديار» بتواريخ

أُشي َر إليها مع ك ّل مقال ،أو في مجلّة
«ف��ك��ر» ال��ص��ادرة م��ن عمدة الثقافة
بالذات.
الكتاب الصادر عن «دار أبعاد»،
ي��ق��ع ف��ي  335صفحة م��ن القطع
ال��وس��ط .وق��د ُب� ّوب��ت المقاالت وفق
أرب��ع��ة أب���واب« :ف��ي أف��ق الثقافة»،
«وج���وه ف��ي ال��م��راي��ا»« ،ال��ف��س��اد»،
و«أحداث وصوَر».
«البناء» تبا ِرك لألمين فهد الباشا
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كتابه الجديد بعد «سيّدنا البيك»
 ،1973و«صراع الصدى والصوت»
 ،2000و«أض����واء على المعابر»
 .2001ومعه تقول كما ورد في
مقدّمة ال��ك��ت��اب« :ه��ي م���واد ُكتبت
ان��ط�لاق�اً ،دائ��م �اً ،م��ن عقيدة ج��اءت
لتحرق وتضيء ،ولتهدم ك ّل بال ،وك ّل
بالء ،لتنقض األمر المفعول تمهيدا ً
إلق��ام��ة بناء جديد يليق باإلنسان
الجديد».

جوقة الفرح تغ ّني للوطن والإن�سان

«العتب مرفوع» في اختتام مهرجان «كاريكاتور للمونولوج والأغاني الناقدة االجتماعية»

محمد خير الج ّراح لـ«البناء» :تثبيت الذاكرة من �أدوات المقاومة
ّ
�ضد من يحاول �إلغاء مالمح هويّتنا

دمشق ـ آمنة ملحم
ك��ان م��ن المتوقع مسبقا ً أن يكون ختام
م��ه��رج��ان «ك��اري��ك��ات��ور إلح��ي��اء المونولوج
واألغاني الناقدة االجتماعية» مسكا ً وعنبرا ً
فواحاً ،أعاد إلى الذاكرة انتعاشها مع أغانٍ
حملت عبق الماضي .فكانت خير معبّر عن ألم
الحاضر ،مع الفنان المبدع محمد خير الج ّراح،
الذي لم تخيبه أدواته الفنية يوماً ،فكان على
ال��دوام صاحب األدوار الالفتة والكاركترات
المميّزة التي تحفر مكانا ً من الصعب نسيانه
في الذاكرة .فط ّوع أدواته تلك بحرفية ودقة،
ليحيي مع أخيه عمر الج ّراح شخصية فنية
ْ
عظيمة م ّثلت وغ ّنت وأخ��رج��ت بك ّل نجاح،
وأسست مدرسة عريقة في الفنّ بمسيرة كفاح
ّ
لم يكن ه ّمها شهرة أو ماالً ،بل كان االسم هو
فقط الرأسمال األكبر لوالده الفنان عبد الوهاب
الج ّراح.
ق��دّم األخ���وان محمد وعمر الحفل بطريقة
أقرب إلى عروض الـ«شوو» المسرحية ،فكان
عرضهما األنضج من بين ع��روض المهرجان
التي استمرت على مدار أربعة أيّام ،حيث سبق
ك ّل أغنية مقطع مقدّم لها بكالم ممزوج بالضحكة
الهادفة المعبّرة عن روح األغنية وهدفها .فكانت
بضحك شي
أغاني «الليلة ع ّنا حكاية» ،و«شي
ّ
بب ّكي» ،و«ج��وخ ج��وخ» ،مع باقة من أغنيات
الراحل عبد الوهاب الج ّراح ،زجّ «أبو بدر» بينها
أغنيتين له وفق فنّ المونولوج ،فكانت أغنية
«د ّف��ش د ّف��ش» التي حصدت تفاعالً كبيرا ً مع
الجمهور ،ال سيما مع عبارات أقحمها الج ّراح
فيها من شخصياته الدرامية التي لطالما اشتهر
بها ،فكان لكل من «قدري» مسلسل «صبايا»،
و«أب���و ب��در» ف��ي «ب��اب ال��ح��ارة» ،و«ج��وه��ر»
في «الخربة» نصيب فيها ك ّل باللهجة التي
يحملها .وأغنية «متضايق» ليكون ختام الحفل
مع أغنية لحلب الجريحة:
أ ّم المداين يا شهبا
فيك الحناين يا شهبا
رجالك تفديكِ
رواحها تعطيكِ
محمد خير الج ّراح قدّم حفالً مشغوال ً بروحه
لروح والده ،الذي استم ّد الفنّ منه منذ طفولته
األول��ى .وكانت لـ«البناء» وقفة معه ،إذ لفت
إلى أنّ أغاني الحفل تعود إلى سبعينات القرن
الماضي وثمانيناته ،ولكن لو استطلعنا الزمن

اليوم لوجدنا أنها مالئمة لزماننا بشكل كبير.
وعن العرض وفنّ المونولوج ،لفت الج ّراح
ّ
وصف
إلى أنه فنّ قائم على التقاط ص��ورة،
الكالم حولها .ولكنه ّ
فضل في الحفل أن ي ّتجه
نحو الـ«شوو» المسرحي أكثر من مج ّرد طرح
ك�لام م���وزون بالمغنى واالي��ق��اع .وم��ا يميّز
األغاني المقدّمة ،تحميلها معانٍ هامة وهادفة
ب��األداء ،سواء بقول الجملة أو بشكل الطرح،
ولكنه افتقد الكثير من األدوات الداعمة له
بسبب اإلمكانيات الضحلة التي وضعتها
وزارة الثقافة للمهرجان.
وتابع بلهجة المعاتب والمتأسف على حال
المهرجان الذي ينقصه برأيه الجدّية الصارمة
الحقيقية ،ال أن يكون مج ّرد رقم من األرقام التي
تضاف إلى سجالت المؤسسات الحكومية من
دون أن تحظى باالهتمام الالزم لها ،فمهرجان
يحيي في الذاكرة أسماء فنية تاريخية عظيمة،
ال يجوز أن يم ّر مرور الكرام .ال سيما في ظ ّل
الظرف الصعب الذي تعيشه البالد والتي هي
أحوج ما تكون إلى تثبيت الذاكرة التي تش ّكل
أداة من أدوات المقاومة .فبها نقاوم اآلخر الذي
يحاول إلغاء مالمحنا وهويتنا .لذا ،كان من
الجدير بالقائمين على المهرجان أن يح ّملوه
المزيد من االهتمام بما يعود بالنفع على البلد
والثقافة.
ولم ي ِ
ُخف الجراح أنّ الدافع األكبر لخوضه
غمار هذا المهرجان ،محاولته تثبيت الذاكرة
أو إع��ادة إحيائها في ذاك��رة الناس وذاكرته
ه��و ،من خ�لال االض���اءة على شخصية فنية
عظيمة لم تجد من يسلّط الضوء عليها كما
ّ
تستحق .لهذا ،كانت مشاركته .ولك ّنه حزين
على الطريقة التي قدّم بها المهرجان ،ال سيما
مع غياب الشخصيات الثقافية عن حضوره
وك��ذل��ك غياب اإلع�لان ال�لازم ل��ه ،ك��ي يحقق
الغاية المنشودة منه.
وأع���رب ال��ج��راح ع��ن خوفه على األغاني
الناقدة التي ال مساحة لها .هي وفنّ المونولوج،
ليعبّر الفنانون عن أنفسهم حتى في التلفزيون.
من ّوها ً بتقديمه أغنيتين من المونولوج إلى
الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ولكن لجنة
االستماع قابلتهما بالرفض بذريعة الكالم غير
المناسب ،ولكنه يؤكد أن األغنيتين تسلطان
الضوء على ظواهر سلبية بحاجة إلى العالج.
وختم الجراح حديثه إلى «البناء» قائالً:
نحن بحاجة إلى كل شيء حقيقي ،ونحن ض ّد

كل شيء كاذب ،وض ّد المراوغة .ونحن نحمل
مسؤولية بف ّننا ومؤمنون برسالتنا ،وكان
صوتنا في الحفل عالياً ،وتكلّمنا عن المراوغة
و«تمسيح الجوخ» ،ونبراسنا في هذا النقد
الهادف دائما ً السياسة التي رسمها الرئيس
الخالد حافظ األسد ،وأكملها الرئيس الدكتور
بشار األسد ،بأال نسكت عن الخطأ،
عبد الوهاب الجراح بزغ لديه شغف الفنّ
في عمر مبكر ،وكان يشارك في الحفالت الفنية
للمسرح الشعبي والجمعية العربية لآلداب
والفنون ،ابتكر ع��ددا ً من الكاركترات الفنية
الطريفة التي قدّم من خاللها المونولوجات
الغنائية الناقدة ،وتميّز بنشاطه المسرحي
الذي فاق عمله سينمائ ّيا ً وتلفزيونياً.

تكريم أنور البابا

وك����� ّرم م��ه��رج��ان «ك���اري���ك���ات���ور إلح��ي��اء
المونولوج واألغاني الناقدة االجتماعية» في
يومه الثالث الفنان الراحل أنور البابا الذي
اش ُتهر بشخصية «أم كامل» الكوميدية ،وذلك
خالل حفل ف ّني قدّمه الفنان رياض مرعشلي
ف��ي ال��ق��اع��ة م��ت��ع �دّدة االس��ت��ع��م��االت ف��ي دار
األوبرا.
وتض ّمن برنامج الحفل بمشاركة الفرقة
الموسيقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد
مجموعة من األغاني االجتماعية الضاحكة
�اص��ة بالشريحة البسيطة م��ن المجتمع
خ� ّ
تناولها الفنان مرعشلي من خالل تجسيده
شخصية «أ ّم كامل» في تحية للفنان أنور
البابا بطريقة عفوية وألحان بسيطة ،أوصل
من خاللها فكرة أغانية إلى الجمهور.
م �دّة العرض كانت ساعة وخمس دقائق
تض ّمن جزء منها بعض األعمال التي تعيش في
ذاكرتنا للفنان أنور البابا ،والجزء اآلخر عبارة
عن أعمال جديدة من تأليف رياض مرعشلي
وألحانه ،ومنها «أحكي وال ما أحكي» و«ألف
بي وبوباية» و«األوبرا والواوي» و«ما أريدك»
و«بنت الخال» ،المس من خاللها هواجسنا
وتفاصيل حياتنا اليومية بشكل بسيط تفاعل
معها جمهور القاعة بالغناء والتصفيق.
كما أدّى ال��ف��ن��ان ج��م��ال العلي أغنيتين
بعنوان «القازان» و«دغدغ» انتقد من خاللهما
بأسلوبه الكوميدي المضحك وشخصيته
العفوية المحبّبة بعض ما نواجهه في حياتنا
اليومية من غالء األسعار وانقطاع الكهرباء

والماء وغيرها.
وع���ن رأي���ه ب��ال��م��ه��رج��ان أش���ار ال��ب��اح��ث
ال��م��وس��ي��ق��ي أح��م��د ب��وب��س إل���ى أه��م��ي��ة ه��ذا
المهرجان إلحياء هذا النوع من األغاني الناقدة
والساخرة .الفتا ً إلى أن هذا النوع من األغاني
ض��روري ال كترف ف ّني ،إنما بهدف توصيل
رس��ال��ة إنسانية واجتماعية إل��ى ال��ن��اس.
موضحا ً أنّ ه��ذه األغ��ان��ي ف��ي زم��ن ر ّواده���ا
كعبد اللطيف فتحي وأحمد أي��وب وسالمة
األغواني ورفيق سبيعي وغيرهم ،القت آذانا ً
صاغية وأحدثت نقلة نوعية في تأثيرها على
المجتمع.
أنور البابا ممثل من مواليد دمشق عام 1915
بدأ الفنّ هاويا ً وهو تلميذ في المرحلة االبتدائية،
فكان يحفظ القصائد ويلقيها في الحفالت
المدرسية .وعام  1973تع ّرف إلى الفنانين
تيسير السعدي وعبد السالم أب��و الشامات
وفهد كعيكاتي وعبد الهادي الدرزكلي ،وشرع
األربعة يقدّمون تمثيليات قصيرة في المنازل
ثم انتقلوا لتقديم هذه المسرحيات القصيرة
في القرى المحيطة بدمشق .بعد ذلك بدأ أنور
البابا باالشتراك بالمسرحيات الطويلة ذات
الفصول ،والمسرحية األولى التي اشترك فيها
كانت «أتاتوك» ،ثم مسرحية «جريمة اآلباء».
وف��ي أربعينات ال��ق��رن العشرين ،ظهرت
شخصية «أم كامل» ألن��ور البابا كضرورة
فنة ألداء األدوار النسائية بسبب عدم وجود
ممثالت ،ثم غدت شخصية شعبية كوميدية
اشتهر بها مش ّكالً بهذه الشخصية ثالثيا ً ف ّنيا ً
ناجحا ً مع الفنانين حكمت محسن في شخصية
«أبو رشيدي» وفهد كعيكاتي لم يخض غمار
الغناء إال مرة واحدة حين قدم زغرودة الوحدة
«أوها ت ّمت الوحدة».
المايسترو نزيه أسعد من مواليد دمشق
خ ّريج المعهد العالي للموسيقى وم��د ّرس
في المعهد ذاته وم��د ّرب كورال الشرقي فيه.
أ ّلف الموسيقى التصويرية لعدد من األعمال
التلفزيونية الدرامية والوثائقية والبرامجية
منها «الجمر والجمار»« ،حكاية أ ّم»« ،بداية
وح���ض���ارة» ،إض��اف��ة إل���ى ب��ع��ض األع��م��ال
المسرحية الغنائية وأعمال الفنون الشعبية
لعدّة فِرق .كما قاد عددا ً من الفرق الموسيقية
نذكر منها« :أم��ي��ة»« ،تهليلة»« ،أوركسترا
الموسيقى الشرقية»« ،نهاوند» ،و«شباب
سورية» .وله مشاركات عربية وعالمية.

لمناسبة إط�لاق كتاب ي��روي مسيرة  39سنة منذ
تأسيسها ،أقامت جوقة الفرح أمسية غنائية على مسرح
رسمي وف ّني وحشد من
دار األوبرا في دمشق وسط حضور
ّ
عائالت المغ ّنين في الجوقة وذويهم.
وو ّزعت الجوقة على الحاضرين خالل األمسية الكتاب
الذي وضعه األب إلياس زحالوي بعنوان «جوقة الفرح من
دمشق إلى العالم» ،والذي يروي فيه حكاية تأسيس هذه
الجوقة عام  1977بعدد ضئيل من األطفال وانطالقتها من
إطار الكنيسة لتقيم حفالتها على مختلف البقاع السورية،
وتنطلق منها لتجوب العالم حاملة معها رسالة سورية
في المحبة والسالم.
وألقت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية
واإلعالمية في رئاسة الجمهورية كلمة أكبرت فيها ما قدّمه
الياس زح�لاوي لبلده ووطنه عبر جوقة الفرح ،كواحد
من رجاالت سورية الكبار .وقالت إن سورية التي تنجب
أبنا ًء أمثال األب الياس زح�لاوي عصيّة على االنكسار.
ذلك ألن سورية ،ورغم االستهداف المر ّكز على حضارتها
وقيمها وشعبها ،تنتج الفرح وتحمله رسالة إلى ك ّل أنحاء
العالم.
وأض��اف��ت شعبان إن األب زح�ل�اوي ق��ام��ة سورية
استثنائية تؤمن بقانون المحبة والعطاء وزرع البسمة
على شفاه اإلنسان أ ّيا كان .أولى اهتماما ً خاصا ً للطفولة.
وعكس إيمانه وروحه على هذه الجوقة فكانت مدرسة
الكتشاف مواهب األطفال وطاقاتهم الهائلة كعناصر قادرة
وفاعلة في مجتمعها.
وتابعت :إن األب زح�لاوي الم��س موضوع الطفولة
بأسلوب مدروس يش ّكل فيه فريق العمل أساس مشروعه
والعالقات التي نسجت بين األطفال أصبحت قاعدة صلبة
ألدائهم وفرحهم وإلبداعهم ،حيث اإليمان واإلرادة كانا
الحصن المنيع الذي يمنع هذه القلعة من االهتزاز.
وزادت أنّ إيمان األب زح�لاوي برسالته م ّكنه من أن
يقود فرقته خارج سورية إلى عدد من القارات ليساهم
في إغناء هوية سورية التي عشقها بشخصه وعطائه وأن
يكون مصدر فخر لهذه البالد التي يفخر هو بها ويعت ّز بها،
َ
والمواطنة الحقة واالنتماء
مقدّما ً مثالً في العمل الصالح
العميق واإلخ��اء النموذج والمحبة .خاتم ًة كلمتها بأن
سورية تحتاج إلى أمثال األب زحالوي في وطن يناشدنا
أن نزرع الفرح والمحبة على كل ذرة من ترابه ر ّدا ً سوريا ً
على آالت القتل والفتك.
واعتبر األب زحالوي خالل كلمته أن تأسيس الجوقة
كان دعوة للشباب السوري إلى أن يحمل رسالة وطنه بدال ً
من حصر تفكيره بالسفر ،وأن يستثمر ما فيه من طاقات
ويتحدّى الظروف .موضحا ً أن فكرة تكوين الجوقة بدأت
تراوده منذ حضر حفالً غنائيا ً لجوقة فرنسية في دمشق
عام  1962حيث تساءل حينذاك فيما إذا كان أطفالنا لديهم
مواهب توازي أو تفوق ما لدى هؤالء.
وقال زحالوي إنه بدأ بتشكيل الجوقة أثناء رسامته
ككاهن في كنيسة سيدة دمشق عبر اختبار أص��وات
مدرسة راهبات المحبة الخاصة ،لتنمو الجوقة باضطراد
بعدما منح األط��ف��ال المنتسبين إليها الثقة واإليمان
بقدراتهم .موضحا ً أنه تواصل مع الفنان الكبير الراحل

وديع الصافي في تلحين نصوص عربية بطريقة شرقية
واستجاب الراحل وز ّود الجوقة بعدد من أجمل األغاني
حتى قبيل وفاته.
وأشار األب ذو  64سنة إلى أنّ الجوقة في جوالتها كلّها
خارج سورية كانت تسترعي انتباه الجمهور بأغانيها
وترانيمها البيزنطية والشرقية .مؤكدا ً أن الفرنسيين
تساءلوا خالل جولة جوقة الفرح األخيرة في فرنسا قبل
شهرين عن الكيفية التي تم ّكن عبرها هؤالء األطفال من
تجاوز آثار الحرب على بالدهم والغناء بمحبة ،فأجابهم
زحالوي بأنكم ترسلون القتلة إلى بالدنا لكننا سنبقى
الحب
مؤمنين متحابّين وسنغ ّني دوم��ا ً رسالتنا في
ّ
واإليمان.
ولفت الدكتور حبيب سليمان أحد أعضاء جوقة الفرح
القدماء إلى أن الجوقة تح ّولت بعد سنوات قليلة من
تأسيسها على يد األب زحالوي إلى تج ّمع موسيقي ض ّم
أطفاال ً ويافعين تلقوا عبرها دروسا ً في الرياضة والغناء
س��ر
والموسيقى ،وباتت كعائلة كبيرة تش ّد أواص��ر أ ُ َ
المنتسبين إليها.
في حين تحدّث أحمد الخطيب من أصدقاء الجوقة قائالً
إنّ الجهود التي بذلها زحالوي على مدى عشرات السنين
أثمرت عن ظهور وطن صغير يختصر سورية ويحمل اسم
جوقة الفرح ،والتي لم تقتصر في نشاطها على الترتيل
الديني ،بل تعدّته إلى الغناء بمختلف القوالب الموسيقية
وبصورة طوعية من دون أي مقابل.
واعتبر اإلعالمي غسان الشامي خالل كلمته أن عراقة
دمشق عبر التاريخ انعكست جليّة في جوقة الفرح والتي
أثبتت مجدّدا ً أن هذه المدينة تحمل في أز ّقتها وأوابدها
معنى المحبّة والتسامح واالستمرارية ورفض الظلم.
وتخلل إلقاء الكلمات وصالت غنائية للمغنين في جوقة
الفرح حسب الفئات العمرية من الطفولة مرورا ً باليفاعة
والشباب والكهولة ،وبإشراف كل من كلوديا توما نخلة
وكارول نزر ورجاء األمير شلبي وحبيب سليمان ،حيث
قدّموا أغاني «الوردة الجورية» و«في صباح األلف الثالث»
و«اشتقنا كتير يا حبايب» و«ي��ا بالدنا» و«أتهلل يوم
تناديني» ،مثبتين خاللها قدراتهم الصوتية وانسجامهم
وحسن توزيعها
الواضح في األصوات الذكورية واألنثوية ُ
وإب��راز قدرة المجاميع الصوتية في تقديم أغانٍ فردية.
و ُقدّم خالل الحفل فيلمان قصيران تض ّمن األول صوَرا ً من
ذاكرة جوقة الفرح وتدريباتها ومسيرتها الفنية والحفالت
التي أحيتها في سورية ومختلف دول العالم ،والتي
كان آخرها على مسرح تدمر األثري بعد استعادتها من
اإلرهابيين .فيما احتوى الفيلم الثاني شهادات لمغتربين
سوريين كانوا في طفولتهم أعضاء في جوقة الفرح ،رووا
خاللها تأثرهم بالعمل فيها وعالقتهم باألب زحالوي.
وقدّم أعضاء الفرقة والذين استمروا معها منذ تأسيسها
درعا ً تكريمية لألب زحالوي على ما بذله من جهود لتطوير
الفرقة ونشر رسالتها في سورية والعالم طوال هذه العقود،
ليختم أعضاء جوقة الفرح بمختلف أعمارهم الحفل بأغنية
«مهما تج ّرح بلدنا» ثم بأداء النشيد العربي السوري.
حضر الحفل وزي��ر التنمية اإلداري���ة الدكتور حسان
النوري.

«�سورية الرقم ال�صعب» ...كتاب ًا لفخري ال�سيد رجب
يتض ّمن ك��ت��اب «س��وري��ة الرقم
الصعب» لإلعالمي والكاتب الكويتي
فخري هاشم السيد رجب مجموعة
م���ن ال��م��ق��االت ال��ف��ك��ري��ة وال����رؤى
اإلنسانية التي كتبها خالل الحرب
على س��وري��ة ،ونشرها ف��ي صحف
عربية وعالمية ،مبيّنا ً فيها حجم
المؤامرة التي تستهدف سورية.
وي��رى السيد رج��ب خ�لال كتابه
أن بعض السوريين الذين خانوا
وط��ن��ه��م ووض��ع��وا أنفسهم تحت
تص ّرف أعدائه باتوا كبش فداء لدى

العد ّو الصهيوني ،يستخدمهم متى
وكيفما يريد .مشيرا ً إل��ى أنّ الذين
يس ّمون أنفسهم «معارضة الخارج»
ه��م خونة ال��وط��ن ومرتكبو جرائم
وم��رت��زق��ة استعانوا على شعبهم
بالغريب ليصبح تاريخهم أس��ود
مليئا ً بجرائم القتل واالستباحة.
ّ
يحق لك ّل الدول
وأكد الكاتب أنه
الدفاع عن أمنها .متسائالً :هل ستقف
أيّ دول��ة عربية متف ّرجة ف��ي حال
احتلت مجموعات مسلّحة وزارة
أو ح ّيا ً أو بلدة؟ أم أنها ستدافع عن

قانونيتها وسلطتها باستخدام ق ّوة
السالح.
وقال الدكتور نبيل طعمة مدير «دار
الشرق للطباعة والنشر والتوزيع» إن
الكاتب الكويتي فخري هاشم السيد
يثبت مدى إيمانه بسورية وحبّه لها،
وال ينسى وقوفها إلى جانب بالده في
ما أل ّم بها من مِحن.
يشار إلى أن كتاب «سورية الرقم
الصعب» ص���ادر ع��ن «دار الشرق
للطباعة والنشر» ،ويقع في 150
صفحة من القطع الوسط.

