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أفراح القبة ...  دعوة إلى المكاشفة ومواجهة الهزيمة والتحرر من الماضي
'�أفر�ح �لقبة'، د�خل كو�لي�س �أحد  يجد �مُل�ساهد نف�سه يف م�سل�سل 
عر�س  مديرها  ُيقرر  �لتي  �ل�ستينيات،  يف  �مل�رصية  �مل�سارح 
يف  �أد�ئها.  على  يعرت�سون  �لأبطال  لكن  جديدة،  م�رصحية 
�سخ�سيات  ُت�سّور  عادية  �ملعرو�سة  �مل�رصحية  لي�ست  �مل�سل�سل، 
�لفرقة  �أع�ساء  حياة  ُت�ّسد  بل  ُمرَتعة،  حيو�ت  �أو  خيالية 
�مل�رصحية �أنف�سهم. و�لإن�سان عادًة عدو �حلقيقة، حني تتعار�س 

مع م�ساحله و�سورته �أمام نف�سه و�أمام �ملجتمع.
تعرية واقع اأبطال امل�سرحية دون 'رتو�ش'

تتحول  �لتي  لنجيب حمفوظ،  �لأوىل  �لرو�ية  �لقبة'  '�أفر�ح  لي�ست 
�إىل م�سل�سل، كما �أن �مل�سل�سل لي�س �لأول يف جمعه هذ� �لكم من 
�لعربي. و�إن  �أنحاء �لوطن  �لقديرين من كافة  �لنجوم و�ملمثلني 
كان هذ� �سببًا رئي�سيًا جلذب �جلمهور ملتابعة �لعمل يف �ملقام 
�لأول. ناهيك عن �سجل �ملخرج حممد يا�سني �لز�خر بالنجاحات، 
كان �آخرها م�سل�سل "موجة حارة" عام 2013 عن ق�سة �أ�سامة 
�أنور عكا�سة، �إّل �أن ذلك لي�س �سمانًا لنجاح �لعمل فنيًا ول حتى 

جماهرييًا.
�إن موؤلف �مل�رصحية، وهو بطل �لرو�ية عبا�س كرم يون�س، قّرر �أن 
ُيعّري و�قع �أبطال �مل�رصحية من خالل كتابة حياتهم، و�إجبارهم 
"رتو�س".  دون  من  �ملر�آة  �أمام  �أنف�سهم  يرو�  لكي  متثيلها،  على 
وهو من خالل �إجبارهم على عر�س حياتهم على خ�سبة �مل�رصح، 
ًل، لكن لتطهريهم من �سعورهم  هم على مو�جهة ما�سيهم ُعزَّ ُيجبرِ

بالعار تاهه ومن ثم حتريرهم منه.
فاملا�سي، على ح�سب �لرو�ية، هو م�سكلتنا �لأ�سا�سية، لي�س لأنه 
كان، ولكن لأننا مل نت�سالح مع �أنه كان، ومل نغفر لأنف�سنا �أننا 
مع  'عبا�س'  �مل�رصحية  ملوؤلف  حو�ر  يف  يكون.  باأن  له  �سمحنا 
و�لدته 'حليمة'، يف حماولة لإقناعها بز�وجه بـ'حتية'، �ملمثلة يف 
�مل�رصح، ُت�سري 'حليمة' �إىل ما�سي 'حتية' �لأ�سود، وتقول له ل �أحد 
ي�ستطيع ن�سيان �ملا�سي. هكذ� يبدو �ملا�سي يف عالقة �لأبطال 
بع�سهم ببع�س ونظرتهم حلياتهم �أ�سبه بو�سو��س قهري، ُي�سيطر 
ك حا�رصهم ويعوق ت�ساحلهم مع  على كل �ل�سخ�سيات ب�سكل ُيربرِ
�مل�رصحية  �أبطال  من  بطل  كل  فرنى  حلياتهم.  وتقّبلهم  ذ�تهم، 

حمبو�سًا يف ما�سيه، ل ي�ستطيع تاوز نقطة معينة فيه. 
ي�ستطيع  ل  �مل�رصحية،  �لفرقة  �أبطال  �أحد  'طارق رم�سان'،  مثاًل 
بـ'عبا�س'،  �مل�رصح،  يف  وزميلته  حبيبته  'حتية'،  زو�ج  تاوز 
�أي�سًا.  �لأ�سغر  �أخيه  مبثابة  وكان  بكثري،  ي�سغرها  كان  �لذي 
و'حليمة'، ل ت�ستطيع تاوز عالقتها مع مدير �مل�رصح '�رصحان'، 
ثم ن�سيانه للع�رصة و'�لعي�س و�مللح'، و�تهامه لها ب�رصقة �خلزنة. 
و'كرم'، و�لد �ملوؤلف، ل ي�ستطيع ن�سيان ما�سي 'حليمة'. وهي ل 
ت�ستطيع تاوز ُمعايرته لها مبا�سيها. 'عبا�س' نف�سه ل ي�ستطيع 
م�ساحمة و�لديه على ما�سيهما، ول 'حتية' على ما�سيها بالرغم 
�أنه وعدها ببدء �سفحة جديدة حني قرر �لزو�ج بها. هكذ�، ُي�سبح 
�لُبعد �لزمني يف �لعمل ركيزة �أ�سا�سية يحاول �ملخرج �لتعبري عن 
�لـ تقنية  ��ستخد�م  �ل�سخ�سيات، من خالل  عند  وت�سّو�سه  تد�خله 

�أزمنة متلفة. Flashback، وعر�س م�ساهد عديدة من 
توريط امل�ساهد يف عملية املواجهة ثّم التطهري

للممثلني  حت�سل  وهي   ، �لتطهري  عملية  عن  �أر�سطو  حتّدث 
معاناتها  وُمعاي�سة  در�مية  �سخ�سية  تقّم�س  �أثناء  و�ملتفرجني 
خالل  من  خ�سو�سًا(  و�ل�سفقة  )�خلوف  عو�طفهم  لتفريغ 

�لنغما�س يف �لعمل �لفني. ويبدو هذ� �لتطهري كطق�س من طقو�س 
�لعرت�ف �مل�سيحية، �لأ�سبه بعملية ولدة جديدة للُمعرترِف. وهذ� 
�إنها  مب�رصحية،  هي  "ما  �لرو�ية:  يف  رم�سان  طارق  ُيوؤكّده  ما 
فبينما  م�ساَعفة،  �لعمل  يف  �لتطهري  عملية  وكانت  �عرت�ف". 
كان �أبطال �مل�رصحية يف �مل�سل�سل يتطهّرون من ما�سيهم، كان 
جمهور �مل�رصحية يف �مل�سل�سل يتطّهر بتطّهر �لأبطال، كما كان 
جمهور �مل�سل�سل يتطّهر بتطّهر �أبطال �مل�رصحية وجمهورها على 
��ست�سفاء  �أنه و�سيلة  لي�س فقط على  �لعمل �مل�رصح  يقّدم  �ل�سو�ء. 
ذ�تي، بل و�سيلة لتحرير �لإن�سان من �لعجز. �إذ يخلق على خ�سبة 
�مل�رصح و�قعًا بدياًل للو�قع �لذي يرف�سه. يهبه ذلك �لأمل �لأخري 
يف وجود �حتمال �آخر، �إمكانية خلق بديل جديد �أقل ب�ساعة من 
�سورة �لو�قع! لهذ� كانت �مل�رصحية هي طريقة "عبا�س" �لوحيدة 

يف مقاومة �لهزمية و�إحد�ث �لتغيري.
اخليال.. و�سيلة حترير من الواقع

�خليال �ملتج�ّسد يف �مل�رصحية ل يتناق�س مع �لو�قع �ملتج�ّسد يف 
حياة �لأبطال، بل �إن �ملوؤلف ُيرينا �أن �خليال هو �لذي ُيحّررهم 
باآخر  �أو  ب�سكل  ُي�ساهم  �أنه  �أي  كو�هلهم،  �أثقل  �لذي  و�قعهم  من 
يف �سياغة هذ� �لو�قع. وكاأنه يريد �أن يقول �إن هذ� �خليال �لذي 
ن�ستهني به ميكن �أن يكون �أكرث و�قعية من �لو�قع نف�سه. و�إن كنا 
كب�رص غري قادرين على تغيري �لكثري من �لأقد�ر و�لظروف �لتي 

وجدنا �أنف�سنا فيها، لكننا ن�ستطيع تغيري �ملو�قع �لتي نقف فيها، 
نها. و�لزو�يا �لتي نرى حياتنا وظروفنا مرِ

وهذ� ما حاول �ملخرج فعله يف معاجلته �لدر�مية �لعبقرية من 
خالل ��ستلهامه �لفكرة �ل�سك�سبريية �ل�سهرية، باأن �حلياة م�رصح 
د يت�سّور  كبري، وما �لب�رص �إل ممثلني فيها. فاإذ� به يجعل �مُل�ساهرِ
�أبطال  يج�ّسد  مثلما  �خل�سبة،  على  كم�رصحية  �ل�سخ�سية  حياته 
بذلك  وهو  �مل�رصح.  �أر�س  على  �لو�قع  يف  حياتهم  �مل�رصحية 
د ُي�سارك �ملمثلني يف معاي�سة و�ختبار حياتهم من  يجعل �مُل�ساهرِ
منظور "�لآَخر". �ل�سيء �لذي ُي�سّهل عليه �ختبار حياته هو �أي�سًا 
د �لإن�سان على  من منظور �آَخر �أبعد. ومُماَر�سة �لتقّم�س هذه، ُت�ساعرِ
�إدر�ك �أن �حلقيقة ن�سبية مهما بدت قاطعة �أحيانًا. وهذ� �لإدر�ك 
يجعله �أقدر على ممار�سة ف�سيلة �لرحمة، �لتي تتجلى يف قدرته 
على �لغفر�ن لالآخرين، وبالتايل �لت�سالح مع نف�سه ثم مع �لعامل.

جمهور �مل�سل�سل جزء من جمهور �مل�رصحية
من �ل�سعب �حلكم على �لعمل من �لناحية �لفنية قبل م�ساهدته 
يا�سني يف  �أن ما فعله حممد  �إىل  �لإ�سارة  بد من  لكن ل  كاماًل، 
�مل�سل�سل كان �أ�سطوريًا يف قدرته على �إظهار �ملمثلني بهذ� �لقدر 
�لنف�سية.  مالحمها  �إحكام  عن  ف�ساًل  بال�سخ�سيات،  �لتلّب�س  من 
ناهيك باهتمامه بالتفا�سيل، �سو�ء تلك �ملتعلقة مبظهر ومالب�س 
�أماكن  عية  وو�قرِ �خلارجية  بامل�ساهد  �ملتعلقة  تلك  �أو  �ملمثلني، 

�لت�سوير. بالإ�سافة �إىل حركة �لكامري� و�ن�سيابيتها �لتي تاأخذ 
د ور�ء �لكو�لي�س حينًا، وت�سعه �أمام خ�سبة �مل�رصح حينًا  �مُل�ساهرِ
حلقات  جعلْت  �لتي  �لغمو�س  مب�ساحة  �حتفاظه  عد�  هذ�  �آخر. 
�مل�سل�سل مت�رّصبة بالإثارة غري �ملفتعلة، �لأمر �لذي عّززه تالعبه 
تعددّية  حماكاة  يف  جنح  �أنه  كما  د.  �مَل�ساهرِ وتد�خل  بالأزمنة 
�لرو�يات يف �لن�س �لأدبي من خالل عر�س م�ساهد ُمتكررة، لكن 
َطعًا من �أُحجية ُمفّككة، لُيعيد تركيبها  منقو�سة، كما لو كانت قرِ
و�ية كل �سخ�سية لالأحد�ث من  وو�سعها يف �سورتها �لأكب مع ررِ

منظورها.
ب�سكل  �لعمل  يف  �جلمهور  ُم�ساركة  ُيوّظف  �أن  �ملخرج  ��ستطاع 
�مل�سل�سل  �أكرث من �سعيد. فقد جنح يف جعل جمهور  لفت على 
جزء�ً من جمهور �مل�رصحية د�خل �مل�سل�سل، بالإ�سافة �إىل كونهم 
يعاي�سون �لأبطال على �مل�رصح، خلف �لكو�لي�س و�أمامها، وتلك 
يف  ي�سارك  �ملخرج  وكاأن  �ملتفرجني.  كر��سي  على  �ملوجودة 
و�لدر�ما  �مل�رصحية  �لعنا�رص  بني  يجمع  جديد  فني  قالب  خلق 

�لتلفزيونية على �ل�سو�ء.
وترف�س  بالفن  حتتفي  �لتي  �لقبة"،  "�أفر�ح  رو�ية  ��ستلهام   
حاجة  هي  بل  غريبًا،  لي�س  در�مي  عمل  يف  للما�سي  �لر�سوخ 
�ملوت  ثقافة  يف  �لغارق  �لعربي  �لو�قع  معطيات  ت�ستدعيها 

و�مُل�ست�سلرِم للغة �لكر�هية. 

بغداد_متابعة

مع انتصارات بغداد 
إقامة مهرجان للشعر العربي 

حملة للدفاع 
 "ذكريات...سيرة لم تكتمل" "الفتاة"عن اآلثار العراقية

و�سط ح�سور كبري ملثقفني و�أدباء عر�قيني وعرب ، �نطلقت على م�رصح �لطليعة 
�لثقايف  لهيئة �حلو�ر  �لعربي  “�ل�سعر  �لن�سخة �خلام�سة  من مهرجان  ، فعاليات 
�لد�ئم حمور بغد�د  ” �لذي نظمه تمع �بناء حامت �لطائي، مب�ساركة جميع فروع 
�لهيئة يف �لوطن �لعربي وبالتعاون مع مديرية �ل�سباب و�لريا�سة وحركة وحدة 
هذ�  ليكون  �ل�سعبي  و�حل�سد  �لعر�قي  �جلي�س  �نت�سار�ت  مبنا�سبة  �لعر�ق  �سباب 

�لعر�س �لثقايف �لعربي �سوكة يف عيون �لرهاب ومنا�رصيه. �لوحدة �لعربية
على  �ثنت  نا�رص  �حمد  �سمية  �لعر�ق  فرع  �لد�ئم  �لثقايف  �حلــو�ر  هيئة  رئي�سة 
�جلهود �لتي قدمها �سعر�ء �لعرب يف ح�سورهم �ىل هذ� �ملحفل �لكبري وم�ساركتهم 

�نت�سار�ت �جلي�س �لعر�قي و�حل�سد �ل�سعبي ت�سيد� للوحدة �لعربية .

 �طلقت موؤ�س�سة “مد�رك” للبحوث و�لدر��سات حملة “�لو�ح �لطني” وهي حملة للدفاع 
عن �لآثار �لعر�قية. ومت �طالق �لبيان �ل�سحفي للحملة �لذي ��سار �ىل �همية �يقاف 
�لتوبة مبحافظة نينوى �ىل  �لنبي يون�س يف تل  �عادة بناء جامع  �لعمل موؤقتا يف 
حني �لنتهاء من �عمال �لتنقيب �خلا�سة باآثار ق�رص ��رصحدون، ملا لهذ� �لق�رص من 

�همية تاريخية ح�سارية. 
و�و�سح �لبيان باأن تاأجيل بناء �جلامع موؤقتا لن يلحق �ي �رصر بقد�سيته �و مكانته 
�لدينية بخالف عملية �لتعجيل يف �لبناء �لتي �ستفوت على �جلهات �ملخت�سة عملية 
�لتنقيب يف �ملوقع، ف�سال عن كونها متثل مالفة �رصيحة للمادتني )10 ، 11 ( من 

قانون �لثار و�لرت�ث رقم 55 ل�سنة 2003. 

للكاتب  "�لفتاة"  ــة  رو�ي و�لتوزيع،  للن�رص  ف�ساء�ت  د�ر  عن  حديثا،  �سدر 
�لفل�سطيني حكيم خاطر، و�لتي تقع يف 162 �سفحة من �لقطع �ملتو�سط.

"�لفتاة" هي رو�ية فل�سفية يف جوهرها، تاأخذنا �ل�سخ�سية �لرئي�سية "�لفتاة" 
جوهرية  مو�سوعات  فيه  تتناول  و�رص�عاتها،  ما�سيها  حــول  رحلة  يف 
�إىل  �ملائل  وفكرها  و�لتدين  و�حلياة  نف�سها  من  وموقفها  و�لكينونة،  كالهوية 
�لعدمية، تت�ساءل فيه �ل�سخ�سية عن دورها يف �لوجود، و��ستهز�ئها بالنمطية 
�لن�سوية وبالتايل من نف�سها. تتناول �لرو�ية كذلك مو�سوعات جمتمعية معقدة، 
كال�سذوذ، و�حلب، ودور �ملر�أة يف �حلياة �لعامة، �لقو�عد �ملجتمعية، �لتقاليد، 

�لعاد�ت، ومدى تاأثري �لدين بهذه �ملفاهيم، و�حلقائق �لعلمية.

مل  "ذكريات...�سرية  كتاب  موؤخًر�  �سدر  �لعربية  �لوحدة  در��سات  مركز  عن 
تكتمل" للدكتور ق�سطنطني زريق وحترير ه�سام ن�سابة.

�ملوؤرخني  �سيخ  فهو  ُيعرف،  �أن  من  �أ�سهر   )2000  -  1909( زريق  �لدكتور 
�لعرب، و�أحد �أبرز دعاة �لقومية �لعربية.

ومل  حياته.  من  �لأخرية  �لأيام  يف  �لذكريات  هذه  زريق  ق�سطنطني  كتب  وقد 
متهله �لأيام ليتّمها كما كان ينوي. لذلك �قت�رصت ذكرياته على �أيام طفولته 
عندما  تبلورت  وكيف  ــه،  و�آر�ئ مو�قفه  عن  �أ�سار،  كما  يحدثنا،  ومل  و�سبابه، 
ن�سجت وعاجلت �لق�سايا �لكبى لالأمة �لعربية. كما مل يحدثنا عن ن�ساله من 

�أجل تن�سئة جيل عربي ملتزم، وتربية عربية ر�سينة، وو�عية وفا�سلة. 

ألواح تضامنا

الطين
إصداراتإصدارات

قراءة في كتاب 

تبد�أ �لرو�ية "�جلانب �ملظلم للحب"  ب�سوؤ�ل يطرحه 
لكي  فر�سة  هناك  �أن  "�أتظنني  رنا:  على  فريد 
�إىل  �ل�سوؤ�ل  هذ�  �إجابة  و�ستحتاج  حبنا؟"،  ي�سمد 
�حلكايات،  مئات  و�رصد  �ل�سنة،  ون�سف  �سنني  ت�سع 
و�لبدء   1850 عام  �إىل  �لعائلتني  بتاريخ  و�لعودة 
من هناك �سعود�ً �إىل عام 1970. لكن هذ� �ل�سعود 
لن يكون �آمنًا، بل حمفوفًا مبخاطر جمة، منها مثاًل 
م�ستقيم،  ب�سكل  �ل�سعود  هذ�  يبني  ل  �لكاتب  �أن 
�لأزمنة  بني  يجول  فرت�ه  بالتعرجات،  ميلوؤه  بل 
�إىل  ليعود  وهناك،  هنا  فجو�ت  يرتك  �ملختلفة، 
�سّدها يف ما بعد، لي�س بهدف �لت�سويق و�لإثارة، بل 
�لرو�ية  هذه  لكتابة  �لأف�سل  �لطريقة  �أن  وجد  لأنه 
قطعة  كل  ف�سيف�ساء،  لوحة  �سكل  على  تكون  �أن  هو 
�لرو�ية  حبكة  �أن  فرغم  يرويها.   حكاية  هي  منها 
�لأ�سا�سية تدور حول �سابني رنا وفريد �أحب �أحدهما 
بني  �مل�ستحكم  �لعد�ء  ب�سبب  حمّرمًا  حبَا  �لآخر 
ثنيات  يف  وّزع  �لكاتب  فاإن  منهما،  كل  ع�سريتي 
تلك �لق�سة �أ�سكاًل متلفة لعالقات �حلب، منها ما 
هو نقّي، و�سفاف وز�خر بالفرح من دون منغ�سات، 
كعالقة متى وفريدة، ومنها ما هو خفيف وهادئ 
حمّرم  هو  ما  ومنها  بربارة"،  "حكاية  كالنفناف 
"حكاية عائ�سة"  �لطائفة  لآخر كاختالف  �أو  ل�سبب 
ب�سبب  �أو  فاطمة"،  و"حكاية  يا�سمني"  و"حكاية 
ومنها  ورنا"،  فريد  "حكاية  �لعو�ئل  بني  عد�و�ت 
ما كان لقاحًا بني ثقافتني وح�سارتني متلفتني 
ما  ومنها  وجنيب"،  و"لو�سيا  و�إليز�بيث"،  "رزوق 
كحكاية  و��ستمر،  و�لتقاليد  �لعاد�ت  كل  حتدى 
وهربا  �ليهودية"  "ر�حيل  �أحب  �لذي  "�سبي" 
�لظروف  نتيجة  ف�سل  ما  ومنها  �خلارج،  �إىل  معًا 
�لتي  �حلب  عالقات  من  وغريها  وكرمية"،  "جب�ن 
كل  �أن تمع  كاتبها  و�أر�د  �لرو�ية،  هذه  بها  حتفل 
�أحد�ث  تدور  و�ملظلمة.  منها  �جلميلة  �حلب  حالت 
�لرو�ية يف فرتة زمنية تزيد عن 120 �سنة، وتتطرق 
�إىل �لأحد�ث �لتاريخية �لتي مرت فيها �سوريا خالل 
تلك �لفرتة، بكل ما مر فيها من �أحد�ث و��سطر�بات 
�لتي  �لأحز�ب  على  وت�سييق  و�عتقالت  ونز�عات 
يكون  �لتي  �لـ67،  بحرب  مرور�ً  موجودة،  كانت 
"كتاب  يف  منها.   كبري  جزء  على  �ساهد�ً  فريد 
�ملوت �لأول" وهو �لف�سل �لثاين من �لرو�ية، حتدث 
�جلرمية، يرتكها �لر�وي وياأخذنا �إىل �ألف ليلة وليلة 
من حكاياته �لتي ل تنتهي ، وحني ن�سل �إىل "كتاب 
يذّكرنا باجلرمية  �لرو�ية،  نهاية  �لثاين" يف  �ملوت 

�لتي �سارت مكتملة �لآن!

اقتباس 

�إذ� �أردت �أن �أحكم على �إن�سان ، فاإين �أ�ساأله كم 
كتابًا قر�أت وماذ� قر�أت. 

�سقر�ط

مظفر النواب

ثقافة 

الرحالت القصية من العيون السود إلى الوداع ... وردة وبليغ حب من أول لحن
ربيعًا  ع�رص  �ل�ستة  ذ�ت  فتوكي  وردة  �ل�سابة  �أعجبت 
وبدًل  لكنها،  حافظ،  �حلليم  لعبد  )تخونوه(  باأغنية 
�حلليم،  عبد  مبغنيها  �لبنات،  ك�سائر  تهتم،  �أن  من 
وعلمت  ملحنها،  عن  �ساألت  �لأغنية.  بلحن  �هتمت 
�إليه،  �لتعرف  على  ف�سممت  حمدي،  بليغ  ��سمه  �أن 

و�ل�ستفادة من موهبته.
هو  بجماله،  �إعجابها  مدى  عن  �سنو�ت  بعد  �ُسئلت 
�ل�ساب �لأ�سمر �لق�سري، وقد كان �حلب و�لزو�ج و�لفن 
كلبوظ،  تخني  كان  »بليغ  فقالت:  بينهما،  جمع  قد 

مكتوب علَيّ �أل �أحب �إل �لرجال �لوح�سني«.
عامل  و�لإبد�ع،  و�ملو�سيقى  �لفن  عامل  جمعهما 

�لتناق�سات و�جلنون و�لتمرد، ثم فرقهما.
عدة  �لعربية  للمو�سيقى  �حلديث  �لتاريخ  يذكر 
ثنائيات فنية من طر�ز ملحن ومطربة. فهناك حممد 
وفريوز،  �لرحباين  عا�سي  �أحمد،  وفايزة  �سلطان 

وطبعًا هناك وردة وبليغ حمدي.
�أن لكل ق�سة حيثياتها وظروفها، لكن رمبا  �سحيح 
كان من �ل�سفات �مل�سرتكة لتلك �لق�س�س هو قدرية 

ما جمع �لفن وما فّرق.
جمع �لفن فريوز وعا�سي و�أبدعا �أجمل �لأعمال، لكن 
�لطالق كان بالنتظار يف �آخر �مل�سو�ر، وكذلك فعلت 
�لأقد�ر مبحمد �سلطان وزوجته فايزة �أحمد، ومل ي�سذ 

بليغ ووردة عن �ل�سياق، فكان �لطالق �أي�سًا.
بالفرن�سية  تغني  كانت  حيث  باري�س  مر�بع  من 
ها  فاأُمّ بريوت،  يف  �أخو�لها  بالد  ق�سدت  وبالعربية، 
�مللحن  مع  مَيَّمت  ومنها  ميوت،  عائلة  من  لبنانية 
�ل�سوري حممد حم�سن �سطر دم�سق لتغني من �أحلانه 
�أنا  �جلز�ير  من  »�أنا  �أ�سهرها  من  كان  �أغنيات،  عدة 

عربية« دعمًا للثورة �جلز�ئرية.
�أن  فكان  �لعربية،  �لبلد�ن  يف  �لأغنية  �سدى  تردد 

�نتهى �ملطاف بوردة يف م�رص لتلتقي فار�سها �لفني 
يا  �أغنية  �لثمر�ت  �أوىل  وكانت  �لتقيا،  حمدي.  بليغ 
�حلامويل«.  وعبده  »�أملظ  لفيلم  �لعاليل  يف  نخلتني 
�فتنت بليغ بالفنانة �ل�سابة، وطلبها للزو�ج، فرف�سه 
�أبوها. كان ذلك �أول �حلرمان و�أول �ل�سغف، وبد�أ بليغ 
يعب عن �أ�سو�قه عب �أحلانه �لتي كانت مبثابة ر�سائل 
حب جارف. ومن ذلك �أن �أم كلثوم قالت له ذ�ت مرة: 
»�أنا كوبري بينك وبني من حتب«، يف �إ�سارة منها �إىل 
�أحلانه لها �أن�ساك ده كالم، وبعيد عنك حياتي عذ�ب، 
�حلب كله، فيما تزوجت وردة و��ستقرت يف �جلز�ئر، 

و�عتزلت �لغناء.
تخو�س  �إذ  �ملوهبتني،  يجمع  �أن  �إل  �أبى  �لقدر  لكن 
�لطالق،  على  وحت�سل  للفن،  �لنحياز  �رص�ع  وردة 
م�سو�ر  معه  وتبد�أ  بليغ،  لتلتقي  م�رص  �إىل  وتعود 
�لزو�ج و�لفن، بد�أ باأغنية �لعيون �ل�سود، وهي �لأغنية 

�لتي كتبها �ل�ساعر �لغنائي حممد حمزة باأفكار بليغ.
�إىل  هنا(،  )خليك  �لود�ع  �إىل  �ل�سود،  �لعيون  ومن 
ودندنة،  معجزة،  وعايزة  و��سرتوين  وح�ستوين، 
�أكرث  ووردة  بليغ  �لثنائي  قدم  بودعك،  �إىل  و�سوًل 
�ملكتبة  �حتوته  ما  �أجمل  من  تعتب  �أغنية   70 من 
متلف  عن  تعب  �أعماًل  �أجنزو�  �لعربية.  �ملو�سيقية 
فكما  و�لعامة.  �خلا�سة  �حلياة  مت�س  �لتي  �حلالت 
�لأغاين:  كانت  بينهما،  �حلب  عالقة  يف  �لتجاذب 

ع�سق كبري وفر�ق، وعتاب، وكذلك �لأمل و�لتفاوؤل.
�أغاين  قدما  �مل�سادفة  �أو  �ل�سمولية  باب  من  ورمبا 
وقدما  بغبغان،  عندي  كان  �أغنية  كما يف  �لأطفال، 
�أي�سًا �لأغاين �لوطنية. لذلك مل يكن فنهما فنًا للنخبة 
و�لعاطفية  �ليومية  �حلياة  �أي�سًا  م�ّس  و�إمنا  فقط، 
�أو�ساط  يف  كبري�ً  �نت�سار�ً  فانت�رص  �لنا�س،  ملعظم 

�جلمهور على تنوع �رص�ئحه.

لكل ندمي يوؤرق 
و�لقلب مل ندمية 

كاأين ع�سق تذوق طعم �لهزمية 
دخلت ور�ء �ل�سياج 

فاآه من �لذل يف نفحة �ليا�سمني 
زكي ويعرف كل �لدرب �لقدمية 

و�آه من �لعمر بني �لفنادق 
ل ي�سرتيح 

�أرحني قليال فاإين بدهري جريح 
لكم ن�سج �لعنب �ملتاأخر 
و�ن طرقت بع�س حباته 

كن يد� �أيها �حلزن 
و�أقطف 

ول تك ريح 
رمتني �لرياح بعيد� عن �لنهر 

فاكت�سفت بذرتي نهره 
غطت �لدرب 

و�لفتية �ملنتمني �إىل �للعب 

حدقتا  يف  �لبتقايل  و�خلطر 
�لزقاق 

وتدخل غرفة نومي 
�سباي  ر�سومي....وهذ�  وهذي 

�حلزين 
�سبابيكها... يف  مر�هقتي  وتلك 

ولهاث �ل�سفرجل 
و�ل�سوق قد كب ع�رصين عاما 

و�سار ��ستياق 
وما من دموع �أد�وي بها 

حا�رص�ت �لهموم 
�إل قمي�سي..وقلبي..وكلمة حزن 

ين�ساها �لرفاق 
تفتق حزن غد�ة �فرتقنا 

ول�ست �أحد نادم 
غري قلبي 

فقد عا�س حبا معاق 
�أحلق وحدي بطائرة 

كل ركابها نزلو� يف مطار غريب 
و�أعط�س يف �لبد 

مطار�ت  م�سيفة..ل  طاقما...ل  ل 
حب �ساأنزل فيها....
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