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امللحـن طـــالـب غـــايل..أحالم مـــؤجلـــة ..وآمـــال بعـيـــدة املـنـــال
من بصرة اجلاحظ والسياب ،من بني افياء النخيل وأشجار البرتقال،
ومن غرين دجلة والفرات يولد وينشأ املبدعون ،هذا الثغر الذي اجنب
العديد من مبدعي العراق من ملحنني وشعراء ومطربني حيث التزال
إحلانهم وأصواتهم العذبة الرومانسية الشجية ،متأل قلوبنا شوقا
وحنينا إلى الوطن البعيد.
طالب غالي واحد من امللحنني العراقيني البارزين الذين ظهروا يف
نهاية الستينيات من القرن املاضي ،صوت بصري ملون بنغمات آالم
العراقيني وأنني عذاباتهم .أن أوتار عوده لم تضعف يوما ،ولم تنكسر
ريشته ..ومازالت أصابعه تداعب األوتار بنفس الشغف واحلنني الذي كان
عندما كانت البصرة يف أوج تألقها وبهائها ،مدينته التي تسكن بني
ثنايا روحه والتي لم يهجرها إال مرغما .اآلن وهو يف غربته القاسية لم
يتوقف يوما عن حبها ،ولم يستطع تخطي احلنني إليها ،يعيش على
أمل اللقاء بها زاهية متألقة كما تركها منذ عقود مضت.
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القـــروي
جـمـــانـــة ـ ـ
د :ـ ـ ـ

عجبا ،لهذه الذاكرة التي التزال غضه
طـريــة ..فبعــد اكثـر مـن ثالثني عـامـا
والتـزال هــذه األبيـات عــالقــة يف ذهنه
حلد اآلن .كما حلن أغنية للمسرحية
الغنـائيـة " ليـالي احلصـاد" التـي اداها
الـفنــان املــرحــوم ريــاض أحمــد وكــانت
مـن اخ ــراج ق ـصـي الـبــصـ ــري ،كـ ــذلـك
حلن أغـنيــة ملـس ــرحيــة " املـفت ــاح" من
إخـراج الفنـان لـطيف صـالح ،كمـا قـام
بـتـلحــني بعــض املق ــاطع امل ــوســيقـي ــة
والـغنائية ملسرحية " مؤسسة اجلنون"
حملــم ـ ــود دروي ـ ــش ،كل ذلـك ك ـ ــان ع ـ ــام
 1973.مت ت ـ ــسج ـيـل بع ــض األغـ ـ ــانــي
لفـؤاد سـالـم منهـا أغـنيـة "عـمي يـا بـو
مـركب" من كلمـات كرمي العـراقي ،بعد
ذلك حلـن ل ــسع ــدون ج ــاب ــر أغـنـي ــة "
هـللّه هـللّه ي ــا سـمه" و " أم راش ــد" مـن
كلـمــات طــاه ــر سلـمــان ،كـمــا غـنـت له
الفنانـة املعروفـة مائـدة نزهت أغـنية "
طـاح النده يـاكصيـبة" وهي مـن كلمات
الشاعر املبدع أبو سرحان.
عنـدمــا اشتـدت الـهجمــة علــى القـوى
ال ــوطـنـي ــة وال ــدمي ــوق ــراطـي ــة ،احملـب ــة
خليــر ورفــاه وتقــدم الــشعـب الع ــراقي،
ولـم ينـ ُج مب ــدع أو فنــان أو مـثقـف من
بـطــش ال ــدكـت ــات ــوري ــة املقـب ــورة ،غ ــادر
امللحن طـالب غـالي مـديـنته احلـبيبـة
الـتـي كــان ال يـطـيق فــراقهــا ،واضـطــر
إلى الـرحيل إلـى املنـايف فكانـت دمشق
أولـى محطـاته ،لكنه آثـر الـرحيل إلـى
الكويت لقربها من البصرة!!
ومــا أن اسـتق ــر يف الكــويـت حـتــى بــدأ
م ــش ــواره املـفعـم بـ ــاإلبـ ــداع واألحلـ ــان
اجلمـيلــة فكــانـت الكــويت إحــدى أهم
احملــط ـ ــات املهــم ـ ــة يف حــيـ ـ ــاة الفــن ـ ــان
امللحـن ط ــالـب غ ــالـي حـيـث الـتع ــاون

املشترك واملثمـر مع الفنان املبدع فؤاد
ســالـم ،واسـتـم ــرت رحلــة اإلبــداع هــذه
ألعــوام عــديــدة ،لــذلك ت ــوجب ســؤاله
عـنهـا .نــدت ضحكـة قـصيـرة وحــزينـة
قـبـل أن يق ــول " :مل ــا غـ ــادرت الـبــصـ ــرة
احل ـب ـيــب ـ ــة حــملــتهـ ـ ــا يف داخلــي وبــني
طـي ــات وثـن ــاي ــا ج ـس ــدي ،ويف الك ــويـت
شع ـ ـ ــرت ب ـ ـ ــانــي أت ــنف ـ ــس ذلــك الع ــبق
الـطيب الـذي يفـوح من ثـرى مـديـنتي
الق ــريـب ــة الــبعـي ــدة ،ورغــم معـ ــانـ ــاتـي
الـشــديــدة لـبعــد عــائـلتـي عنـي يف ظل
نــظ ــام ال ي ــرحـم إال أن ه ـ ــذه الفـتـ ــرة
تعتبـر من اخـصب الفتـرات الفنيـة لي
والـتي استـمرت مـنذ عـام  1979ولغـاية
س
 1985ح ـيــث حل ـنــت ح ـ ــوالــي خــم ـ ـ ٍ
وع ـشــريـن أغـنـي ــة للفـنــان فــؤاد ســالـم
عل ــى م ــدى تلـك الـ ـسـنـ ــوات .أهـم مـ ــا
قدمناه سوية رائعـة بدر شاكر السياب
" غ ـ ـ ــري ــب عـل ـ ـ ــى اخلـلـ ـيـج "،الـ ـت ــي مت
ت ـ ــوزيـعه ـ ــا مــن ق ـبـل الفــن ـ ــان الـ ـ ــراحل
شـعبـان أبـو الـسعـد .كـانـت أبيـات هـذه
الق ـصـي ــدة تعـب ــر مت ــام ــا عـن ح ــالـتـي
لذلك أعتقـد أني أعطيتهـا اإلحساس
احلق ــيقــي وأن ـ ــا اعــت ـ ـ ــز بهـ ـ ــا ك ـثــيـ ـ ــرا
واعـتـبــرهــا مـن أهـم أعـمــالـي ،وك ــذلك
قـصـي ــدة اجل ــواه ــري الكـبـي ــر " دجل ــة
اخلير".
بع ـ ــد أن غ ـ ــادرف ـ ــؤاد س ـ ــالــم الـكـ ـ ــويــت
افتقـدته كثيرا حيـث كنت اعرف أبعاد
صـوته وأحتـسس مـواقعه القـويـة ،كمـا
كنـا نـتبـادل الــرأي واخلبـرة يف اخـتيـار
الــكلــم ـ ــات واألحل ـ ــان ،ل ـ ــذلــك شع ـ ــرت
بفـراغ كـبيــر بعـد رحـيله .احلقـيقـة أن
انــت ـ ــاجــي لــم يق ـت ــصـ ـ ــر عل ـ ــى تـلحــني
االغـاني الـفرديـة فحـسب إمنـا خضت
جتــربــة املـســرح الـغنــائـي لألطفــال ،إذ
حل ـنــت ثالث م ــس ـ ــرحــي ـ ــات غــن ـ ــائــي ـ ــة
لألطفـال أهمهـا مسـرحية "سـندريال "
الـتي كتب كلمـات أغانـيها األديب فالح
ه ــاشـم ت ـضـمـنــت ثالث ــة ع ـش ــر حلـن ــا
وح ـ ــازت عل ــى ج ــوائ ــز الحـ ـسـن نــص
وإخـ ـ ـ ـ ـ ــراج واحلـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ـ ـ ــام  ،1985ثـ ــم
مـســرحيـة " الـطنـطل يـضحك " الـتي
كـتب كلمـات اغنيـاتهـا حيــدر البطـاط،
وامل ـس ــرحـي ــة الـث ــالـث ــة ك ــانـت ب ــاسـم "
سـنــدس" كـتـب كلـم ــاته ــا فالح هــاشـم.
وتعـتـب ــر ه ــذه امل ــسـ ــرحـيـ ــات بـ ــاكـ ــورة
األعمـال املسـرحيـة الغنـائيـة لألطفال
يف الكــويت ،حيـث لم يعـرف هـذا الفن
هـن ــاك س ــابق ــا .كـم ــا ق ــدمـت أحل ــان ــا
ع ــدي ــدة ومـتف ــرق ــة لـبعـض املـط ــربـني

ومـنهـم قحـط ــان العـط ــار ال ــذي ت ــرك
الكــويـت قبـل أن يتــسنــى لـه غنــاءهــا.
كـم ــا عــملــت مع م ــؤس ــسـ ــة " اإلنـتـ ــاج
البـرامجـي " وقمـت بتـلحني املقـدمـات
والنهـايـات الغنـائيـة ملـا يـزيـد عن أربع
مـسلسالت مـنها علـى ما اذكـر "احلوت
األبيض"" ،جـورجي" بصـوت ابنتـي لنا
و " بومبو" بصوت ابنتي سنا.
يف ع ـ ـ ــام  1990حـلــت ك ـ ـ ــارث ـ ـ ــة الـغ ـ ـ ــزو
العـراقـي للكـويـت ،فغـادر هـو وعــائلـته
حتــى استقــر أخيـرا يف الـدامنـارك .و
ها هي العائلة الواحدة تتفرق كما هو
ح ــال آالف الع ــوائـل الع ــراقـي ــة الـتـي
يحـمل أفــرادهــا جنــسيــات مخـتلفــة..
ويتـكلم أوالدهـا لغــات متعـددة ...بعـد
أن شقـوا طـريقـهم يف احليـاة ليـستقـر
كل واحد منهم يف بلد ما.
سـألناه عن مـرحلة استقـراره وأعماله،
يف املنفــى األخيـر " الـدامنــارك" .نظـر
إلى البعيـد حيث أثارت هـذه احلقيقة
أمل ـ ــا وح ـ ــزن ـ ــا ع ـمــيقــني لــم ي ـ ـس ـت ــطع
إخف ــاءهـم ــا قــبل أن يق ــول " :نـتـيج ــة
لل ــرحل ــة امل ــري ــرة تـلك ك ــان الب ــد مـن
التــأمل فتـرة من الــزمن ،لكـني آمـنت
ب ــال ــواقع وأذعـنـت م ــرغـم ــا له ،وم ــا أن
شع ــرت بـن ــوع مـن االســتقـ ــرار حـتـ ــى
اسـتعدت نشاطي املـوسيقي والشعري.
ب ــدأت بـت ــرجـم ــة حـبـي وحـنـيـنـي إل ــى

امللحن طالب غالي مع امللحن جعفر حسن وزهير كاظم عبود يف اسبوع املدى الذي اقيم يف اربيل مؤخرا

رســــــالـــــــة القــــــاهــــــرة

مــــتــــــــــابـعـــــــــــة
ـ

مــن مـســـــرح الـبــصــرة
مــغــــــــــــــــزى الـــــــــصــعــــــــــــــــود اىل األســفــل

حميد عبد اجمليد مال اهلل
يف لـوحات قـصار شبـه تعبيريـة ،تشفر
جمالً شعريـة ،تتصاعـد يف أزمات عبر
تـشـكيالت حــركيـة ،انـســانيـة وعـنيفـة،
حتلق يف عذابـات روح يف برزخ االبدية
الغامـض ،رحلة "الورقـاء" ذات التمنع
املعاكسة عائدة الى األعالي..
مـا بـني االفتتـاح املـلتبـس وبني ستـارة
غير مسدلـة ،ثم الغلق وفتح الستارة،
تتحـرك الـدالــة بقمـاشـة بـيضـاء الـى
مـنـت ـصـف اعلـ ــى املـن ـصـ ــة لـتـ ـســتقـ ــر
م ـشـكل ــة ح ــال ــة وسـط ــى لالشـتغ ــال-
كـامل العـرض -يختـم يف جو روحـاني
دالتـه (األذان) يضـفي علـى اجملـريـات
اطياف حلم وخيال.
عـب ــر ذاك ــرة ال م ــأل ــوف ــة تـتـ ــوزع عل ــى
حوارات واصوات وبانـتوميم ،مع غلبة
احلـ ـ ــركــي ،واق ـتـ ـصـ ـ ــاد يف الـعالمـ ـ ــات
الـكالمـيـ ــة وتـ ـش ـطـيـ ــر (الـ ــذات) الـ ــى
تـشكـيل خمـاسـي أداه كل من (حــسني
فـ ــالح وح ـسـن عـب ــد ال ــرزاق وع ــدن ــان
املــاجــدي وعالء مه ــدي وعب ــاس عبــد
الـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ــار) اكـ ـتـف ـ ـ ــى بـح ـ ـ ــدود (ك ـ ـ ــون
ال ــشخـصـي ــة) امل ـس ــرحـي ــة كـي ــانـ ـاً مـن
كلـم ــات ،وه ــو م ــا اج ــده مق ــارب ــة ال ــى
التعـبيـريــة التخـميــس يقتــرح جملـة
معـ ـ ــانٍ ،م ــنهـ ـ ــا املـ ـ ــراحـل الع ـمـ ـ ــريـ ـ ــة
لالن ـ ـسـ ـ ــان ،دالـ ـ ــة بعـ ــضهـ ـ ــا عالمـ ـ ــات
طقـ ـسـيـ ــة شعـبـيـ ــة ،االنـ ــاء الـ ــدائـ ــري
"صيـنية" ونبـات اآلس وشموع مـوقدة،
وتــرنيمـة امـوميـة عـراقيــة "التنـوميـة"
واإلرث الـ ــروحـي "تــنغـيـم ـ ــة مفـ ــردات
االذان" وم ـ ــن املـع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــي :احل ـ ـ ـ ـ ـ ــواس
والتقـاطــاتهــا الظـاهـريــة والبـاطـنيـة

الوطن وبعـدي عنه باحلـان موسـيقية
وكـلم ــات كنـت اكتـبه ــا أحيــانــا .ال أزال
ان ـ ــزف ملغ ـ ــادرتــي رب ـ ــوع ذلـك ال ـ ــوطــن
احلـبـيـب وحــرمــانـي مـنه ظلـمــا .لقــد
شعـرت بغربـتي احلقيقيـة يوم وصلت
ال ــدامن ــارك فكـ ــان كل شــيء يخـتـلف،
اللغـة وأسلـوب احليـاة واجلـو ..الـكثيـر
الكـثير ،حـيث ترجـمت معانـاتي بشكل
احلان واشعار ،كانت مبثابة خزين من
األلـم واحلـنـني ول ــوعـ ــة الف ــراق ،وق ــد
سكبت فيها كل معـاناتي واغترابي عن
وطـني "..حــاول تــذكــر إحــدى أغــانـيه
لـكــن ال ـ ــذاك ـ ــرة خ ـ ــان ــته م ـ ــرة أخ ـ ــرى،
فالتفت إلى أم لنا رفيقة دربه وحياته،
وح ـ ــاولــت هــي األخـ ـ ــرى اســتـ ـ ــرجـ ـ ــاع
الـلـح ــن ..ث ــم روي ـ ـ ــدا روي ـ ـ ــدا ..ب ـ ـ ــدأت
تدنـدن به وفجأة تـذكر اللـحن فلمعت
عـيـن ــاه بف ــرح طف ــولـي ،وطـفح وجـهه
بـالبـشر واحـتضن عـوده وانطـلق يغني
بـصــوته الــشجـي وبـنفــس القــوة الـتـي
تتمتـع بها حنجـرته " خل يجري دمع
احل ــزن ي ــذك ــرن ــا ب ــاألحـب ــاب وال ــوطـن
وآالمه" ،و " اهلل ي ــا وطـنــي علـيـك كـم
ألتظي شـوقا إليك" ،ثم واصل حديثه
الـ ـشــيق ق ـ ــائال " :يف املــنفـ ــى حـيـث ال
مج ــال وال قنــوات لـتق ــدمي نتــاج ــاتنــا
اجل ـ ــدي ـ ــدة وال ـتــي حت ــمل هــم ـ ــومــن ـ ــا
وتـطلعــاتنـا لالهل والــوطن وجـدنـا يف

ال ــدع ــوات الـتـي ت ــوجـهه ــا اجل ــالـي ــات
الع ــراقـي ــة يف بل ــدان املـن ــايف املـتع ــددة
بعـضــا مـن مجــاالت الـتعـبيــر وتقــدمي
األغ ــانـي اجل ــدي ــدة ،وإن لــم تكـن تفـي
بـطمـوحــاتنــا .ففي الـدمنـارك اجنـزت
أحلـان العـديـد مـن القصـائـد لـشعـراء
عـراقيـني سعدي يـوسف ،كرمي كـاصد،
محمد سعـيد الصكـار ،خلدون جـاويد
وغيــرهـم .من غــرائب األمــور ان متـنع
اغ ــانـيـن ــا يف اإلذاع ــة الع ــراقـي ــة حتـت
ن ـظ ــام ص ــدام وأن جنـ ــد إن احلك ــوم ــة
احلـاليـة لم تلـتفت إليـنا ولـم تنصفـنا
ك ـ ــذلـك ،وق ـ ــد س ـ ــاه ـمــت مــن ض ـمــن
مجموعة ملحنني عراقيني موجودين
يف اخل ــارج أيـض ــا يف صـي ــاغ ــة ن ـشـي ــد
وطني جديد للـعراق والذي دعت إليه
وزارة الـثقــافــة الع ــراقيــة قـبل ع ــامني،
ولكن لـم يتم اشعـارنـا بتـسلم النـشيـد
وال حـتــى ذكــر اسـمــاء الــذيـن شــاركــوا
بـاملسـابقـة .قـاطعته مـضطـرة ألسـاله،
مـا هـي حكـايـة قـصيـدة أنـشــودة املطـر
الـتـي كـنـت ق ــد حلـنـت مق ــاطع مـنه ــا،
لكنها لم تظهر للنور؟
" كمـا هـو معـروف أن قـصيـدة أنـشـودة
املطـر للـسيـاب طـويلـة جـدا فــاختـرت
بعـض املقــاطع الـتي تــصلح للـتلـحني
وقـد شــرعت يف تلحـينهـا عـام  1986يف
الكويت ،ولـم يكن بالعمل اليـسير وقد

أجنـزتهـا عـام  1990قبل غـزو الكـويت.
وبـع ـ ـ ــد ال ــت ـ ـ ــرح ـ ـ ــال وال ـ ـ ـش ــت ـ ـ ــات ،ث ــم
االسـتقــرار يف الــدامنــارك عــدت إلـيهــا
واعــدت صيــاغــة العــديــد مـن املقــاطع
امل ــوسيـقي ــة التـي كلفـتنـي الكـثي ــر من
اجلهـد والـتعب ،حـيث إنهـا تتـضمن "
ال نسائي ًا " ثم "
كورال أطفال " و" كـورا ً
كــوراال رجــاليــا" ،مــا مييــزهــا أنهــا ذات
طـابع أوبـرالـي فهي تـتكـون مـن سبعـة
مقــاطع ،كـل منهــا يختـلف عن اآلخـر
إيقـاعا ومقامـا ،سجلتها علـى حسابي
اخلــاص يف ســوري ــا ،ولألسف لـم يكـن
التـسجيل بـاملـستـوي الـذي كنـت أحلم
بـه ألسبـاب مـاديـة .مـن املمـكن أيـضـا
أن تـظهــر علــى شـكل لــوحــات راقـصــة
م ـس ــرحـي ــة ،ولكـن هـيه ــات ،ه ــذا حلـم
اعــتق ــد انـه بعـي ــد املـنـ ــال " !!.صـمـت
قلـيال وتنـاول عـوده وأخـذ يغنـي بعض
أحل ــانه اجلـمـيل ــة املفعـم ــة ب ــاحلـنـني
وال ــش ــوق واحلـب .ومـ ــا أن تـ ــوقف عـن
الع ـ ــزف وع ـ ــاد إل ـ ــى ه ـ ـ ــدوئه حــتـ ـ ــى
س ــألــته؛ -م ــادمـنـ ــا بــصـ ــدد األحلـ ــان
والقصـائـد واألشعـار هل أخبـرتنـا عن
الفرق بني تلحني القصيدة الفصحى
والقصيـدة العامـية ،وأيهـما أقـرب إلى
نفسك؟
" لعالقتـي الوثيقة واحلميمـة بالشعر
العــم ـ ــودي وال ـ ــشعـ ـ ــر احلـ ـ ــر أجـ ـ ــد أن
القصـائد من هذا النـوع هي اقرب إلى
نفـ ـسـي ،رمب ــا ألنـي أن ــا أيــضـ ــا أكـتـب
ال ــشع ــر وه ــذا م ــا يـجعلـنـي أفهـم م ــا
يـريـد الـشـاعـر قــوله من وراء الـسطـور
وم ــن خالل األبــي ـ ــات ال ـتــي يـك ـت ــبهـ ـ ــا
وهـك ــذا جتـ ــدنــي أتالقـ ــى ،أمت ـ ــازج مع
الـشعــر الفصـيح اكثـر ،بـرغم صعـوبته
يف الـتـلحـني ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ص ــوره
املــرك ــزة واملكـثف ــة وله تقـنـيــة خــاصــة،
وهذا طبعا ال يتنـافى مع وجود أشعار
بــالـلهجــة الع ــاميــة شــديــدة العــذوبــة
واجلمــاليــة .القـصيــدة العــاميـة مـثل
احلبيـبة املـألوفـة التي تـعرف أغـوارها
وخلجـاتهـا ،لـكن القـصيـدة الـفصحـى
هي كــاحلبـيبـة الـبعيــدة املهـيبـة ،الـتي
يجـب أن نكـون مـسـتعـديـن ومتـهيـئني
له ــا إح ـس ــاس ــا وشـكال ،لـ ــذلك ف ــأنه ــا
ال أرح ــب وأوسع
تف ــتح أمـ ـ ــام ــي مجـ ـ ــا ً
ال أستـطيع الـتحلـيق به وأنـتقل
وخيــا ً
معه من نغم إلى آخر".
لقــد حلــن للعــديــد مـن الــشعــراء يف
البـصرة أو يف املـنايف الـتي انتقل الـيها
أغ ــانـي الت ــزال يف الـ ــذاكـ ــرة .مـن اهـم

وأحل ــى محـط ــات الفـن ــان وال ـش ــاع ــر
املبــدع ط ــالب غــالـي احلي ــاتي ــة احلب
الكبير الذي كان يتـرصده عندما ركب
الـقطــار متـوجهـا إلـى بغـداد يف رحلـة
طالبيـة عـام  1959حيث كـانت جتـلس
سلـمى زوجته ورفيقـة حياته ودربه وام
اوالده الـ ـت ــي خ ـ ـطـف ــت قـلـ ـبـه م ــن أول
وهلـة ،والتــزال محتـفظـة به .فـســألته
عـن ت ــاثـي ــر ه ــذا احلــب عل ــى نـتـ ــاجه
الفـني؟ مقـتحمـة هـذا اجلــانب الـذي
رمبا يكون له الكـثير من اخلصوصية،
لـكــن الفـن ــان ط ــالـب غـ ــالــي وكعـ ــادته
أجــاب بـصــراحـتـه املعهــودة ،وبـكلـمــات
واضح ــة وص ــوت ص ــاف عـمـيق ،عـمق
الــزمن املـاضـي وسنــواته ورومـانــسيـته
التي لم ولن تغادره ابدا؛ " احلب بحد
ذاتـه يـع ـ ــن ـ ــي الـع ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واالب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع،
االسـتـم ـ ــراري ـ ــة يف احلـي ـ ــاة الــتف ـ ــاؤل،
العــنف ـ ــوان ..ب ـ ــاعــتق ـ ــادي احلــب ه ـ ــو
ال ـسـن ــد الق ــوي واملـتـني الـ ــذي يجـعل
لـلـح ــي ـ ـ ـ ـ ــاة مـع ــن ـ ـ ـ ـ ــى رغـ ــم كـل احملـ ــن
واالنكسـارات التي قد تصيب االنسان.
كنـت قد رسمت يف ذهني صـورة حبيبة
العمـر ،وما ان الـتقيت" ام لنـا" زوجتي
حــت ـ ــى دفع ـنــي احلــب نح ـ ــوه ـ ــا ،ومــن
الـلق ـ ــاء االول اح ــس ـ ـســت ب ـ ـشــيء م ـ ــا
ي ـشــدنـي الـيه ــا .انه ــا محــرك حـيــاتـي
ولهــا الفـضل الكـبيــر يف كل مــا كـتبـته
وحلنـته ،فهـي أول من يـسـمع أحلــاني
ويق ــرأ قـص ــائ ــدي ،وبفــضله ــا عـب ــرن ــا
احمل ــن وال ـ ـصـع ـ ـ ــاب ال ـكـ ـب ــيـ ـ ـ ــرة الـ ـت ــي
واجـهتنـا .وأهـم شيء يف احلب الـكبيـر
الذي يربطنا هو انعكاسه على أوالدنا
ف ـبـ ـصــم ـ ــاته وآثـ ـ ــاره واضحـ ـ ــة علــيهــم
جميعا ،فعالقتهم مع بعضهم شديدة
احلـمـيـمـي ــة ،وه ــذا أثـمـن وأجـمل م ــا
حققـنــاه .مــازلـت وس ــأبقــى مــاحـيـيـت
أع ــوم يف بح ــر ال ــروم ــان ـسـي ــة الـتـي ال
اسـتـطـيع الــتخلـي عـنه ــا اب ــدا ،وه ــذه
ايــض ـ ــا ألقـت ب ـظـالله ـ ــا عل ـ ــى االوالد
ال ـ ــذيـن ن ــش ـ ــأوا يحـب ـ ــون امل ـ ــوســيق ـ ــى
والرسم والكتابة".
كــيف ال ووال ــدهـم مــن وضع احلـ ــانـ ــا
عذبـة متس شغـاف القلب وحتلق بـنا
إلــى نخـيل العــراق وحتـملـنــا ألرضـنــا
الطيبة...
وبعد...اال يحق ملثل هكذا فنان مبدع،
اعـط ــى حيــاتـه ..وشبــابه لـلمــوسـيقــى
والشعر ..أن نحقق له حلمه املتواضع
البـسـيط ،بـأن تــرى قصـائـده واحلـانه
النور؟

الغ ـ ــامـ ـضـ ـ ــة ..مع ـ ــززة بـ "م ـ ـس ـ ــرح ـ ــة"
مـت ــواصلــة مـنهــا حــوار بـني مقـنعـني:
قناع شاب وقنـاع فتاة -متيز القناعات
بـالبساطة والتـصريح -وكذلك تعامل
املـؤدين التـواصلي كـأبدان مـشفرة مع
بـع ـ ـضـهــم ،ومـع ت ـ ـ ــأث ـي ـث ـ ـ ــات ف ـ ـض ـ ـ ــاء
الـسـينــوغ ــرافيــا بــان ذلك يف "ســريــر"
األب ــديـ ــة ،واملالءات الـبـيــض ،وك ــرسـي
الـع ـ ـ ـ ــوق ،وقـف ـ ــص ال ـ ـ ـ ــروح ،االخـ ـي ـ ـ ـ ــر
اســتخـ ــدام بـتـنـ ــويع لـكـ ـشـف معـ ــانـ ــاة
الـب ــدن وال ــروح واملـصـي ــر اض ــاف ــة ل ــى
دالته االيـقونيـة ..ويكشف صـوت شبه
مرمن باآلهات تساؤالت وجودية.
لم يخل عرض مـسرحية الصعود الى
االسفل مـن زوائ ــد ح ــركـي ــة غ ــامـض ــة
وخارجـة ،كذلك من وجود عالمات لم

ملصق املسرحية

يتعامل معها املؤدون ،وهناك مفردات
شكلـت تنــاص ــا ذاتي ـاً يف عــدة عــروض
للمخـرج هشـام شبـر ،منهـا "الكـرسي"
وح ـ ــرك ـ ــات االذرع .و(خـ ـط ـ ــاب امل ـ ــوت)
بـ ــالـ ــذات الـ ــذي أرى فــيه إشـ ــارة الـ ــى
واقعـن ـ ــا الـت ـ ــراجـي ـ ــدي ال ـ ــذي يف ـ ــوق
اخلـ ـيـ ـ ـ ـ ــال! والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاوق مـع
(العنوان) الـذي نسج قصـائد مـنتقاة
مـن دي ــوان ال ـش ــاع ــر الفـن ــان ال ــراحل
(قصي الـناصـر) املعنـون من (هـم الى
هم  )2006-هذا املـسرحي الـذي انهى
دراستـه يف معهد الفنـون ،وواصلها يف
كليــة الفنـون وعـاجله املـوت يف حـادث
فـ ـ ــاجع ،اش ـ ــار لـه (الع ـ ــرض) ب ـ ــاط ـ ــار
سـ ـيـ ـ ـ ــارة مـعـلـق ،ومـالبـ ـ ــس مـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاة
مختلطة بأدمي األرض.
ال ـبـ ـ ــردا pardaال ـتــي اخ ـتـ ـط ــتهـ ـ ــا
عروض العـامني االخيريـن -القليلة-
والتي متيـزت بتحديها فوضى الواقع
املعـيــش ،وتــأكـيــد دور امل ـســرح يف زمـن
م ـض ـط ــرب :احـتـالل مقـيـت ،وإره ــاب
مجـن ــون ،وج ــرائـم هــمجـي ــة ..تـبـن ــى
الــتحـ ــدي شـبـ ــاب املـ ـسـ ــرح ،مـكــيفـني
اشتغــالهم بعـروض نهـاريـة لـنصـوص
قـصيـرة ،بـشخـصيــات قليلـة ،واخـتيـار
ن ـص ــوص ال وجـ ــود لعـن ـص ــر ن ـس ــائـي
فيها!
واملالح ـظ ــة امل ــرك ــزي ــة فــيه ــا ع ــوزه ــا
لـلمــران الكــايف ،ونقــص يف املمــارســة،
ومح ــدودي ــة ط ــاق ــات ك ــوادره ــا الـتـي
تـنـعكــس عل ــى م ـسـت ــوي ــات الع ــروض،
وافتقارهـا الى مـشروع جـديد مـتطور
يـ ــواكـب احلـ ــداثـ ــة ،ومـ ـســتجـ ــدات فـن
املسرح.
مـسرحـية (الـصعود الـى االسفل) هي
الـنـتــاج الـثــانـي لـ (مــؤس ـس ــة الغــديــر
للثقافـة والفنون اإلسالميـة) عرضت
علـى مسـرح قـاعـة عتبـة بن غـزوان يف
البصرة.

رصخــــــــــــــــــــــة أهـــل اجلــــــــامل ..ضــــــــــــــــــــــد املـــجــــــــــــــــــــــازر
الــــــشـجـــيــــــــري
ـعـلـــي ـ ـ ـ
رغم قـرار وقـف القتـال مــازالت اجملـازر
الـصهيـونيـة الـتي ارتكـبت علـى االرض
اللـبنـانيـة ..تـشعل مـشـاعـر الغـضب يف
قلوب كل عـربي مما دفـع الفنان لـيعبر
عــن تـ ـضـ ـ ــام ـنـه مع ال ـ ــشع ــب العـ ـ ــربــي
الـشقـيق ورفـضـه تلك الـوحــشيـة الـتي
لم يسبق لها نظير.
قــاعــة 'بــورتــريه' بــشبــابهــا وقيــادتهــا
ال ـ ـ ـ ــواعـ ـي ـ ـ ـ ــة ..ب ـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة د' .رض ـ ـ ـ ــا
عـبدالـرحمن' جنحـت يف جتميع بـاقة
مخـت ــارة مـن كـب ــار فـن ــانـيـن ــا وشـب ــابـن ــا
ال ــواع ــد يف مع ــرض احـتج ــاجـي ميـثل
وث ــيقـ ـ ــة ادانـ ـ ــة ل ـي ـ ــس فقـ ــط للـك ـيـ ـ ــان

ال ـ ـصـه ـي ـ ـ ــونــي بـل ولـكـل مــن ي ـ ـ ــؤي ـ ـ ــده
ويح ـم ــيه ح ـتـ ـ ــى م ــن مجـ ـ ــرد االدانـ ـ ــة
وامتـدت انـامـل الفنــان ايضــا لتجـسـد
مالحـم البـطــولــة الفلـســطيـنيــة الـتي
ي ـسـط ــره ــا ي ــومـي ــا دف ــاع ــا عـن االرض
والوطن.
بلغ عدد املـشاركني  25فنـانا ..تـزعمهم
الفنـان مـصطفـى الـزوار ،وضم كال من
احـمـ ــد نـ ــوار ،محـ ـسـن شـعالن ،احـمـ ــد
فــؤاد سـليـم ،صبـحي جــرجــس ،حلـمي
الـ ـتـ ـ ـ ــون ــي ،صـالح املـلـ ـيـج ــي ،حـ ـمـ ـ ـ ــدي
عـبــداهلل ،رضــا عـبــدالــرحـمـن ،محـمــد
عب ــداملنـعم ،اشــرف الــزم ــزمي ،مـحمــد
طـلعــت 'ه ـي ـثــم ن ـ ــوار' ومــن ب ـ ــاريـ ــس
حـ ــرص الفـن ــان عـب ــدالـ ــرازق ان يك ــون
ممثال يف هـذه الـتظـاهـرة بعمل جـديـد
سيرسله من باريس.
إذا كـ ـ ـ ــان اله ـ ـ ــدف وامل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع واح ـ ـ ــداً
والقـضـيــة م ـشـتــركــة ..اال أن فـنــانـيـنــا
قـدمـوا بـانـورامـا فنيـة متنـوعـة تتنـاول

احلـدث من جوانب ومعاجلات متباينة
وان اجتـمعــوا عـلي الـصــدق وتلق ــائيــة
املـشـاعـر وبـسـاطـة اخلـطـوط وحـداثـة
التشكيالت.
وظل اللــون هــو الـبــطل متـيــز ب ــالقــوة
وال ــسخ ــون ــة وب ــدرجـ ــاته ال ــداكـن ــة وإن
ابق ــوا عل ــى اشع ــاع ــات ض ــوئـيـ ــة تعل ــو
الـ ــوجـ ــوه املـ ــؤمـنـ ــة وتـتـألأل يف العـيـ ــون
املـ ـتـحـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة ال ـ ـصـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــدة املـ ـب ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرة
بـالـنصـر..املـؤسف أن تخـتفي املـرأة من
مثل هـذه اللقـاءات بـاسـتثنـاء الفنـانـة
د' .جنالء سمير'.
مـن أكـث ــر االعـم ــال عــمق ــا وت ــأثـي ــرا..
لوحة التـصالح بريشـة الفنان 'أشرف
ال ــزم ــزمـي' تـتـمـي ــز بق ــوة خـط ــوطه ــا
وت ـ ـشـك ـيـالته ـ ــا وال ـ ــوانه ـ ــا ال ـ ـس ـ ــاخ ـن ـ ــة
ومغـزاهــا العمـيق ..وهي جتـسيـد رائع
لواحـدة من أشهر وأهم أعمـال الشاعر
ال ـ ـ ـ ــراحـل 'أمـل دنـقـل' الـ ـت ــي حتـ ـمـل
نف ــس العـنـ ــوان ..وقـ ــد عـ ــالج لـ ــوحــته

بــإسلـوب تــأثيـري رمــزي واستعــان فيه
بـ ــالع ــدي ــد مـن اخل ــامـ ــات والعـن ــاص ــر
واحلـ ـ ــروف والــكل ـمـ ـ ــات مـ ـ ــارسـه علـ ـ ــى
تعـميق اإلحـسـاس بـعمق املـأسـاة وقـوة
واحقية املقاومة.
وتـتـتـ ــابـع اللـ ــوحـ ــات واالعـمـ ــال الـتـي
تعـك ـ ــس غـ ـض ـب ـ ـ ــة الف ـنـ ـ ــان ورسـ ـ ــال ــته
االح ـ ـ ـت ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ..بـ ـكــل االدوات
واالجت ــاه ــات يف أول مع ــرض جـم ــاعـي
يقـام بالقـاهرة ' وبهـذه املناسبـة قررت
مجموعة بورتريه اصدار ملحق خاص
من جـريـدتهم حـول االعمــال املشـاركـة
بجـانـب مجمـوعــة من اشهـر ابـداعـات
الـفنــانـني العــاملـيني الــذين تـبنــوا مـثل
هذه القـضايا االنسانيـة والوطنية كما
يؤكد رئيس حترير اجمللة أمين شرف.
وبـدورنـا نـأمل أن تطـوف ابـداعـات هـذا
املع ــرض كل م ــدن ومحــافـظــات مـصــر
وأن يخـرج مـن داخل القـاعــات املعلقـة
للعرض يف الهواء الطلق .

عـــــنــــــــــــــاق وأعـــــامق ..ســعــــــــــــــوديــــــــــــــة بــــــــــــــالــقــــــــــــــاهــــــــــــــرة

من لوحات املعرض

بــني العـنـ ــاق واالعـمـ ــاق غـ ــاصـت ريـ ـشـ ــة
الفـنـ ــانـ ــة ال ــسعـ ــوديـ ــة 'هـ ــدي العـمـ ــر'
لتقـدم لنـا يف القاهـرة  42لوحـة زيتـية..
هي ولـيدة تفـاعلها مـع البيئـة واجملتمع
الـذي عاشته على شواطئ جدة وبحرها
ال ـ ـ ــدافـق ب ـ ـ ــاحلــب واحل ـي ـ ـ ــاة ..وولـعـه ـ ـ ــا
بــالتعـبيـر عـن بنــات جنـسهــا ،همــومهـا،
احـالمهـ ــا وام ـ ــالهـ ــا .ب ـ ــأسل ـ ــوب يفـيــض
بالرقة والشفافية.
ت ـطـ ــرقــت الفـنـ ــانـ ــة أي ـض ـ ــا ..لق ـضـ ــايـ ــا
املـقـهـ ـ ـ ـ ــوريـ ــن مـ ــن أطـفـ ـ ـ ـ ــال احلـجـ ـ ـ ـ ــارة
وانـتفــاضــة االقـصـي ،العــراق أو لـبنــان..
وإن لــم ي ـتـ ـض ـمــنهـ ـ ــا معـ ـ ــرضهـ ـ ــا املق ـ ــام
بـ ــالقـ ــاهـ ــرة يف مـ ــركـ ــز الــنقـ ــد واالبـ ــداع
بعنوان 'همس ريشة وبوح قلم'.
ل ـكـ ـنـه ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــرص ــت عـل ــي اب ـ ـ ـ ــراز تـلــك
املــوضــوع ــات بتــوزيع ديــوانهــا الــشعــري
والفـني املشـترك مع تـوأمتهـا يف االبداع
ال ــراقـي ..ال ـش ــاع ــرة 'ه ــداي ــة درويــش'
لـزوار معرضها ..فهو يـضم  27مقطوعة
شعـرية و  27رسمـا ..الغوص فـيها مـتعة
للـبصــر والبـصيــر ولكل عـاشق لـلجمـال

حـيـث تـتـطـ ــرق للع ــدي ــد مـن القـض ــاي ــا
واملـشـاعـر االنـســانيـة العـامـة أذكــر منهـا
'فل ـس ـطـني ي ــازه ــرة امل ــدائـن' ح ـص ــار،
صــرخــة حجــر ،وحــدة وانـتمــاء ،صمــود،
العـروس ،الغـرور ،احالم ورديــة ،وغيـرهـا
من املـوضـوعـات الـتي تــسيـر عـلي نفـس
خطـى معـروضـات 'هـدى' الـتي نـراهـا
اليوم يف بلدها الثاني مصر.
املــرأة والبحــر ..همـا بـطال كل لـوحـاتهـا
واجلمال سمة مشتركة يف كل خطوطها
وال ــوانه ــا املـتعـط ـشـ ــة للحـب واحلـي ــاة..
العـاشقة لالنطـالق والسباحـة يف عوالم
ال نهائية.
سـ ـ ــاعـ ـ ــده ـ ـ ــا علـ ـ ــى تـ ـ ــوص ــيل افـكـ ـ ــارهـ ـ ــا
استخـدامهـا لبـاليه لـونيـة واعيـة تعـرف
جـيدا متـى تصرخ ومـتى تغنـي وإلى أين
تسير.
الفنـانـة هــدى العمــر متعـددة املــواهب..
ومنــوذج لـلمــرأة الع ــربيــة املـثقفــة ..لهــا
الع ـ ــدي ـ ــد مــن االجن ـ ــازات وامل ـ ـش ـ ــارك ـ ــات
الفنـية واالدبـية ..وهـي حاصلـة على 88
درعا من بالدها .

