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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ذكرى االنتصار

تكريم

ّ
مراحل تطور اإلنشاد الديني والثوري منذ الثمانينات حتى اليوم

ّ
كم كنت على حق

أن تغني للحرب« ...بأعلى الصوت»
كانت أناشيد الثمانينات ذات جودة موسيقية
منخفضة ،تعتمد على األورغ ،واآلالت القرعية،
ّ
تتطور مع دخول أسماء
والصوت البشري ...قبل أن
وموسيقيين وبروز فرق احتدمت المنافسة
اإليجابية في ما بينها .في ذكرى االنتصار ،عودة
إلى تاريخ عاطفي «مموسق» يصلك وجدانيًا برموز
العدوان والمقاومة
محمد مهدي عيسى
عام  ،1983ضاحية بيروت الجنوبية.
ان ـت ـه ــى االحـ ـتـ ـف ــال ال ـك ـش ـف ــي ،ه ــدأت
ٌ
سيد شاب
الطبول واألب ــواق .اقترب
يدعى حسن نصر الله مــن الكشافة
امل ــوس ـي ـق ـي ــن ،وقـ ـ ــال لـ ـه ــم« :ح ـس ـنــا،
تستطيعون عزف النشيد اإليراني أو
اللبناني؟ أو ربما «باقر الصدر منا
سالمًا»؟ قوموا بذلك إن استطعتم».
الحـ ـق ــا ،م ــن ت ـل ــك ال ـف ــرق ــة وأم ـث ــال ـه ــا،
س ـيــولــد نـشـيــد حـ ــزب ال ـل ــه ال ـث ــوري؛
ـزان ت ــاري ـخ ـن ــا ال ـح ــرب ــي ال ـط ــوي ــل.
خـ ـ ٌ
تــاريــخ عاطفي «مـمــوســق» ،ومؤهل
لـيـطـلـعــك وي ـص ـلــك وج ــدان ـي ــا بــرمــوز
ال ـعــدوان واملـقــاومــة :الــدبـشــة ،معتقل
الخيام ،طائر أيلول ،جميلة قصفي،
ٌ
وقادر على أن ُيشركك في
أنصارية...
تجربة لــم تعشها ،خــاصــة ،إن كنت
مـثـلــي م ــن مــوال ـيــد الـتـسـعـيـنــات .قد
ال ت ــروق ــك مــوسـيـقــاهــا أح ـيــانــا ،وقــد
تصيبك بــالــدوار ضــوضــاء الطبول،
ل ـك ـن ــك حـ ــن ت ـت ــذك ــر أن ب ـع ــض ه ــذه
ُ
األن ــا ًش ـي ــد ك ــان ــت ت ـن ـتــج ت ـحــت ال ـنــار
حقيقة ال مجازًا ،وأنها كانت اللسان
الـ ـفـ ـن ــي شـ ـب ــه ال ــوحـ ـي ــد ألج ـ ـيـ ــال مــن
امل ـقــاومــن ،سـتـبــدأ بسماعها بشكل
مختلف ،وستتلمس صدقًا ال ُي َّ
فسر
فنيًا بمعايير واضحة.
إن كانت بداية املقاومة ملحمية ،فمن
ً
الطبيعي إذًا أن ُيلجأ أوال الستذكار
حـمـلــه من
مـلـحـمــة ك ــرب ــاء ب ـكــل م ــا تـ ُّ
طاقة روحية ،وقدرة على تمثل الظلم
ً
والصبر التاريخيني بوصفهما أصال
مطابقًا للواقع .هكذا حضرت رموز
كربالء ،مطلع الثمانينات ،من خالل
مــرث ـيــات أه ـن ـكــران وع ـســاكــري وأب ــو
حـســن ش ـمــران ،وج ــرى ربـطـهــا بقيم
ورمـ ــوز كــانــت ق ــد أخـ ــذت بــالـصـعــود
والـتـشـكــل .كــان االسـتـنـهــاض للقتال
من خالل الشعائر في ذروته .وكانت
«ال ـل ـط ـم ـي ــة» ال ـش ـك ــل «الـ ـفـ ـن ــي» شـبــه
ّ
ال ــوح ـي ــد ف ــي الـ ـح ــث ع ـل ــى ال ـص ـمــود
رغــم الضعف العسكري الـبــارز .وقد
بصفتها ًطقسًا
حظيت «الـلـطـمـ ًيــة»
ً
دي ـن ـي ــا ،ش ــرع ـي ــة ف ـق ـه ـيــة ت ــام ــة ،مما
كــان متعذرًا أن يناله الشعر امللحن
وامل ـ ـغ ـ ـنـ ــى ،رغـ ـ ــم أن ال ـ ـع ـ ــراق (ق ـط ــب
املــرجـعـيــة الــدي ـن ـيــة) ك ــان سـ َّـبــاقــا في
اإلنـ ـ ـش ـ ــاد ال ــديـ ـن ــي وال ـ ـ ـثـ ـ ــوري ،وف ــي
تـصــديــر ه ــذه األنــاش ـيــد إل ــى الـعــالــم
ً
اإلسالمي (مثال شريط «قلها بأعلى
الصوت») ،في الوقت الذي ذاعت فيه
أناشيد أخــرى َّ
صدرها البحرانيون
(«ي ـ ـ ــوم م ـ ــول ـ ــدي ..ي ـ ــوم أفـ ـ ـت ـ ــدي») أو
اإلخـ ــوان املـسـلـمــون («غـضـبــي ن ــار..
َّ
ح ـجــري م ــدف ــع») .ل ـكــن ان ـت ـشــار هــذه
األناشيد لم يكن بذلك االتساع الذي
عرفته مرثيات «الرواديد» اإليرانيني
أو الـلـبـنــانـيــن ،ال ــذي ــن أس ـه ـمــوا في
نقد فقه الوسادة املشكك في شرعية
ال ـق ـت ــال وت ـع ــري ــض ال ـن ـف ــس لـل ـهــاك
مــن أج ــل قـضـيــة ب ـهــذا الـحـجــم (أم ــام

ذل ــك تصبح شــرعـيــة النشيد مجرد
ت ـف ـص ـيــل) .وهـ ــذا م ــا تـعـكـســه مــرثـيــة
أبــو حسن شـمــران الشهيرة لشهيد
ال ـج ـنــوب حـيــث ي ـق ــول« :ط ـلــب العلم
ع ـل ــى درب ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة /أنـ ـك ــر ال ـف ـقــه
ً
خـمــوال ووس ــادة /فجرى الفقه على
درب جهادا /سالكًا في درب الله يا
شهيد حزب الله».
ي ـ ـ ــروي ل ـن ــا الـ ـش ــاع ــر أن ـ ـ ــور ال ـن ـج ــم،
األب ال ـ ــروح ـ ــي ل ـل ـن ـش ـي ــد ال ـ ـثـ ــوري،
كيف كــان الـتـحــدي الفقهي يثنيهم
عـ ــن إش ـ ـهـ ــار ت ـج ــارب ـه ــم اإلنـ ـش ــادي ــة
ال ـتــي ب ــدأت تـتــوالــد فــي م ـنــزل ذويــه
املهندسني امللحنني محمد عساف
ونـبـيــل ع ـســاف .أن ــور ال ـشــاب يكتب
الشعر ،واألخوان يلحنان .لكن كيف
سـيـخــرجــان إل ــى الـجـمـهــور الــواســع
ال ـ ــذي ال ي ـحـ ّـبــذ «انـ ـتـ ـه ــاك» اإلي ـم ــان
بالسماع إلى املوسيقى الصاخبة؟
بحثوا عن مرجعية دينية تسندهم،
لكنهم لم يفلحوا إال حينما قابلوا
الـسـيــد ع ـبــاس امل ــوس ــوي وحـصـلــوا
مـنــه عـلــى إذن شــرعــي يـسـمــح لهما
بممارسة قناعاتهم بأريحية .بدأت
ت ـج ــارب ـه ــم ت ـخ ــرج م ـن ــذ عـ ــام ،1984
وتكللت بتسجيل نشيد حــزب الله
ال ــرس ـم ــي ع ــام  ،1985ل ـكــن ال ـظ ـهــور
ال ـش ـخ ـص ــي ع ـل ــى ال ـج ـم ـه ــور تــأخــر
حتى عــام  1987إثــر أح ــداث مجزرة
ال ـح ـج ــاج اإلي ــرانـ ـي ــن ،ح ـي ــث تــولــى
الـ ـسـ ـي ــد عـ ـب ــاس ب ـن ـف ـس ــه ت ـقــدي ـم ـهــم
إلــى الـجـمـهــور فــي احـتـفــال أقـيــم في
الضاحية الجنوبية .عمومًا ،كانت
أن ــاشـ ـي ــد ال ـث ـم ــان ـي ـن ــات ذات ج ــودة
مــوسـيـقـيــة مـنـخـفـضــة ،تـعـتـمــد على
األورغ ،اآلالت ال ـقــرع ـيــة ،وال ـصــوت
الـ ـبـ ـش ــري .وه ـ ــي غ ــال ـب ــا م ــؤل ـف ــة مــن
ج ـم ـل ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة واح ـ ـ ـ ــدة ت ـت ـك ــرر
ب ــرت ــاب ــة م ـث ـل ـم ــا تـ ـتـ ـك ــرر ال ـق ـص ـي ــدة
ب ـص ــوت الـ ـك ــورال الـ ــذي تـغـيــب عنه
«النجومية» أو «الحنجرة» املتفردة.
أمـ ــا ال ـق ـصــائــد ف ـكــانــت بــالـفـصـحــى،
ترتكز إلى التراث الشيعي ،وتظهر
املعاناة والخذالن وتبشر بأمل غير
منظور وبصواب املنهج الخميني.
ه ـ ــذا وق ـ ــد أس ـه ـم ــت إذاعـ ـ ـ ــة «صـ ــوت
املستضعفني» وإذاع ــة «ال ـنــور» ،في
تعزيز إنـتــاج األنــاشـيــد وترويجها
منذ الثمانينات ،وهــو ال ــدور الــذي
لعبته قناة «املنار» في التسعينات،
حيث كان دور هذه الوسائل حيويًا
ف ــي دع ــم ال ـف ــرق ال ـنــاش ـئــة م ــن خــال
إتــاحــة استديوهاتها للتسجيل أو
إنتاج بعض املقطوعات والفواصل
املوسيقية لبرامجها.
م ــع ب ــداي ــة ال ـت ـس ـع ـي ـنــات ،بـ ــدأت فــرق
أخــرى غير «الــواليــة» بالتشكل وفق
تــوزيــع جـغــرافــي م ـعــروف« :الـغــديــر»
و«اإلس ــراء» في بيروت« ،العهد» في
بـعـلـبــك« ،ال ـف ـجــر» فــي ال ـج ـنــوب .وقــد
كانت بمعظمها فرق هواة موهوبني
مــارســوا اإلنـشــاد كرسالة ال كحرفة،
وس ــددوا تكاليف اإلن ـتــاج مــن خالل

اش ـ ـت ـ ــراك ـ ــات شـ ـه ــري ــة أو تـ ـب ــرع ــات
ً
متواضعة .مثال ،فرقة «اإلسراء» التي
خــرجــت مــن ث ــوب «كـشــافــة امل ـهــدي»،
اشـتــرت اآلالت املوسيقية بمساعدة
تبرعات األهالي الذين عملت الفرقة
على إيقاظهم في السحر باألناشيد
الرمضانية املعزوفة بشكل حي في
حافلة صغيرة تجوب األحياء .وفي
هــذا الـعـقــد ،بــدأ ال ـهــواة بالبحث عن
س ـب ـ ٍـل ل ـت ـطــويــر م ـه ــارات ـه ــم وت ـعــزيــز
آالت ـهــم ،فــانـضــم بعضهم إل ــى الـفــرق
امل ــوس ـي ـق ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــرس ـم ـي ــة،
أو سـ ـع ــوا إلش ـ ـ ــراك ع ـ ــدد أوسـ ـ ــع مــن
اآلالت فــي ال ـعــزف ك ـمــا ي ـســرد أنــور
نجم« :زرت السيد عباس املوسوي
ب ـص ـح ـبــة امل ـل ـح ـن ــن ن ـب ـي ــل وم ـح ـمــد
ـا ،يتوجب
ع ـســاف ،وقـلـنــا ل ــه :سـيــدنـ َ
علينا تطوير النشيد .وافــقـنــا فــورًا
وق ـ ـ ـ ـ ــال :م ـ ــا امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب م ـ ـنـ ــي؟ ش ــرح
ل ــه امل ـل ـح ـنــان أن عـلـيـنــا ش ـ ــراء آلـتــي
الساكسفون والكالرينت من النمسا.
ب ـعــد ي ــوم ــن سـلـمـنــا امل ـب ـلــغ ال ـكــافــي
لـشــراء اآلل ـتــن» .لــم تكن املـفــارقــة في
أن يتولى السيد شراء آلتني بنفسه،

الشكل «الفني»
كانت «اللطمية» ّ
شبه الوحيد في الحث على الصمود
رغم الضعف العسكري البارز
شهدت التسعينات انفتاحًا أوسع
للنشيد على المجتمع اللبناني،
وخفضًا لمستوى التعبئة
الدينية ،وترميز فئات محددة
كالشهداء واألسرى
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ً
وال فــي استدانته لــذلــك م ــاال لــم يكن
بـحــوزتــه .املـفــارقــة الحقيقية هــي أن
اآللتني استخدمتا للمرة األولــى في
نشيد ُ «الشعب استيقظ يــا عباس»
ال ـ ــذي أنـ ـش ــد ع ـقــب اس ـت ـش ـه ــاده عــام
.1992
بــدأ النشيد فــي التسعينات ينفتح
عـ ـل ــى قـ ـض ــاي ــا ج ـ ــدي ـ ــدة ،وي ـض ـط ـلــع
بمهمة غير التعبئة السياسية وبث
«الـ ــروح الـحــربـيــة»؛ أي مهمة إعــان
امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي .وذلـ ــك م ــا يظهر
فــي نشيد «امل ـجــد ألي ـلــول الـشـهــداء»
الذي أوعز القائد عماد مغنية لفرقة
الــواليــة بإنشاده لــ«هــز الــدولــة» كما
ع ـ َّـب ــر ،وإب ــاغ ـه ــا بـ ــأن م ــا فـعـلـتــه في
ال ـث ــان ــي ع ـشــر م ــن أي ـل ــول ع ــام 1992
ك ــان خـطــأ فــادحــا وخ ـيــانــة صريحة
ب ـحــق «ال ـش ـع ــب ال ـح ــر الـ ـب ــاس ــل» .لم
تـقـتـصــر م ـشــاركــة مـغـنـيــة عـلــى ذل ــك،
ف ـق ــد ن ــاق ــش ال ـق ـص ـي ــدة م ــع ال ـشــاعــر
أنـ ـ ــور نـ ـج ــم ،وطـ ـل ــب م ـن ــه أن ي ـجــري
بعض التعديالت ،وهو ما لم يحدث
ن ـظ ـرًا إلص ـ ــرار ال ـشــاعــر ع ـلــى مــوقـفــه
ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـخ ــص ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـب ــاغ ــي
مــن الـقـصـيــدة .أخ ـي ـرًا ،وكـمــا لــم يعد
خافيًا ،أنشد املطلوب األكثر خطورة
في الئحة وكالة املخابرات املركزية
( )CIAنشيدًا لـشـهــداء أيـلــول ضمن
كورال فرقة «الوالية» ،وهو ما ال يعد
غــريـبــا عــن الـقــائــد ال ــذي ك ــان يــدنــدن
بالغناء فــي أشــد اللحظات حــراجــة،
واآلم ـ ــر ب ــإخ ــراج ع ـش ــرات الــراج ـمــات
م ـ ــن م ـخ ــاب ـئ ـه ــا ق ـب ـي ــل حـ ـ ــرب ت ـم ــوز
 2006لتستخدم في تصوير «فيديو
كـلـيــب» لنشيد «ن ـصــرك هــز الــدنــي»
وفـ ـ ــق ش ـ ـهـ ــادة املـ ـ ـس ـ ــؤول اإلعـ ــامـ ــي
لحزب الله في منطقة بيروت غسان
درويش.

ُح ـ ـ ـ ّـدث ـ ـ ــت أنـ ــاش ـ ـيـ ــد حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه فــي
ال ـت ـس ـع ـي ـن ــات خ ــاص ــة مـ ــع ت ـصــاعــد
امل ـن ــاف ـس ــة بـ ــن ال ـ ـفـ ــرق امل ــوس ـي ـق ـي ــة،
وجـ ـ ـ ــرى نـ ـق ــل الـ ــوقـ ــائـ ــع ال ـع ـس ـك ــري ــة
املختلفة إلــى مــدار اإلنـشــاد :تصفية
ال ـح ـس ــاب  ،1993ع ـنــاق ـيــد الـغـضــب
 ،1996مـ ـج ــزرة ق ــان ــا  ،1996عملية
أن ـص ــاري ــة  ،1997اس ـت ـش ـهــاد ه ــادي
حسن نصر الله  ...1997وقد صاحب
ذل ـ ــك انـ ـفـ ـت ــاح أوس ـ ــع ل ـل ـ ُن ـش ـيــد عـلــى
املجتمع اللبناني ،وخفض ملستوى
ال ـت ـع ـب ـئــة ال ــدي ـن ـي ــة ،وت ــرمـ ـي ــز ف ـئــات
محددة كالشهداء واألســرى والقادة
والعمليات النوعية .وفي هذا العقد،
ول ـ ــد ن ـ ــوع آخ ـ ــر مـ ــن األن ــاشـ ـي ــد غـيــر
الـثــوريــة عــرف باسم «الــوجــدانـيــات»
أو بـتـعـبـيــر امل ـل ـحــن أح ـم ــد هـمــدانــي
«األن ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــد ال ـتـ ـس ـب ـيـ ـح ـي ــة» ،وه ــي
أناشيد ذات عمق صــوفــي روحــانــي
ّ
تمجد الـخــالــق ومخلوقاته وتطرح
املـســائــل الـعــرفــانـيــة ب ـصــورة بالغية
جـمـيـلــة .ك ــان ع ـلــى رأس ه ــذا ال ـنــوع
الجديد الذي يعتبره همداني واحدًا
من اإلنجازات املحلية غير املسبوقة:
بسام
الشاعر طارق إدريس واملنشد ّ
ش ـم ــص .ب ـيــد أن هـ ــذا ال ـن ــوع تــوقــف
بعد تــوقــف إدري ــس عــن منح حقوق
قـصــائــده لـفــرق اإلن ـشــاد نـظـرًا لسوء
استخدامها.
ّ
ي ـ ـص ـ ـ ُّـح الـ ـ ـق ـ ــول إن الـ ـنـ ـشـ ـي ــد أخـ ــذ
بــالـتـشـظــي بـ ــدءًا م ــن  25أيـ ــار .2000
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ان ــدفـ ـع ــت إل ـ ــى الـ ـش ــارع
تــدبــك وتــرقــص وتــزغــرد ،واألنــاشـيــد
انــدفـعــت أيـضــا إل ــى ال ـش ــارع بنشوة
ع ــارم ــة أس ـ ــاءت ل ـهــا .بـ ــدأت املــواهــب
الفردية تتصدر املشهد ،والعناوين
بـ ـ ــدأت ب ـح ـجــب امل ـ ـع ـ ـنـ ــون ...واج ـه ــت
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق االنـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدار ألسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب عـ ــدة
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أبرزها مالية وتسويقية؛ فالقنوات
اإلع ــامـ ـي ــة أثـ ـ ــرت س ـل ـبــا ع ـل ــى حـجــم
مـبـيـعــات األش ــرط ــة ،وأخـ ــذت تفضل
االس ـت ـعــانــة بـمـقـطــوعــات املــوسـيـقــى
ً
العاملية لبرامجها وفواصلها بــدال
مــن املــوسـيـقــى املـحـلـيــة .فـيـمــا بلغت
منافسة الفرق َّ
حد الفرقة والتشتت.
كـ ـ ــان امل ـ ـن ـ ـشـ ــدون وامل ـ ـل ـ ـح ـ ـنـ ــون ،قـبــل
األلـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ي ـ ـتـ ــورعـ ــون عــن
اإلع ــان عــن أسمائهم كــي ال يخالط
عملهم غرور أو حب شهرة ،والكثير
م ـن ـه ــم ال ـ ـيـ ــوم غ ـي ــر م ـ ـعـ ــروف بـشـكــل
ً
واسع رغم أنه بذل شبابه متنقال من
خشبة مسرح إلى أخرى ،مثل املنشد
اسماعيل عـبــاس ال ــذي خنق عبرته
بينما كان يخبرني أنه ّ
سمى ابنته
ّ
«اسـ ـ ــراء» عـلــى اس ــم فــرقـتــه املـنـحــلــة،
أو املـلـحــن عـلــي سـلـيـمــان ال ــذي بنى
اس ـتــوديــو خــاصــا فــي مـنــزلــه وأتـقــن
ال ـعــزف عـلــى آالت م ـت ـعــددة ،بعينني
منطفئتني..
بـعــد  12يــومــا م ــن ب ــدء ح ــرب تـمــوز
 ،2006وق ـ ــف امل ـن ـش ــد ع ـل ــي ال ـع ـطــار
وفرقته فوق الركام في حارة حريك،
وأنـ ـش ــد «لـ ـبـ ـن ــان أكـ ـب ــر م ــن هـ ـي ــك»...
عشرون دقيقة ،والطائرات الحربية
تحوم فوق رؤوسهم .الغبار يتصاعد
مــن األب ـن ـيــة ،ورائ ـح ــة ال ـب ــارود تزكم
األنوف« :كان هدفنا أن نوجه رسالة
لإلسرائيليني بأننا مــوجــودون في
ال ـض ــاح ـي ــة ،وه ـ ــذه ال ــرس ــال ــة شكلت
دفـ ـع ــا ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـن ــاس واملـ ـق ــاوم ــن»
ي ـق ــول ال ـع ـط ــار ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» .كــا ّنــت
قناة «املـنــار» وإذاع ــة «الـنــور» تبثان
على م ــدار الـحــرب النشيد والــدعــاء،
فاستعيدت أناشيد الحرب املصرية
 اإلسرائيلية وخرجت من النسيانمـجـمــوعــة م ــن أنــاش ـيــد التسعينات
ول ـط ـم ـيــات ال ـث ـمــان ـي ـنــات .ك ــان الـجــو
مـ ـشـ ـح ــون ــا بـ ـم ــا ي ـك ـف ــي ل ـت ـس ـتــدعــى
كلمات ال ـثــورة وموسيقى األمـجــاد.
استمع املقاتلون إلــى األناشيد عبر
األجـهــزة الالسلكية أو عبر القنوات
اإلعــام ـيــة مـثـلـمــا ك ــان ــوا يستمعون
إل ـي ـه ــا مـ ـب ــاش ــرة فـ ــي ال ـت ـس ـع ـي ـنــات،
حــن كــانــت ال ـفــرق تنشد فــي املــواقــع
العسكرية الخلفية لتمدهم بالعزم
وإرادة الثبات.
انـ ـتـ ـه ــت الـ ـ ـح ـ ــرب وانـ ـتـ ـص ــر ل ـب ـن ــان.
الـجـمـيــع انـتـصــر :لـبـنــانـيــون وع ــرب.
هــذا مــا أعلنه السيد نصر الله عند
انتهاء الحرب .أنشد «نصر العرب»
بمشاركة فنانني لبنانيني وسوريني
وم ـصــريــن ،وب ــإش ــرف ال ـقــائــد عـمــاد
مـغـنـيــة الـ ــذي راجـ ــع ال ـ ـ Storyboard
بنفسه .أنتجت مجموعة كبيرة من
األناشيد وأعيد توزيع أخرى .انفتح
النشيد على العرب وسعى حزب الله
إلى إشراك شعراء ملحنني وموزعني
جــدد غير منتسبني أو منتمني إليه
(زي ــاد ب ـطــرس ،عـبــدو م ـنــذر ،ميشال
ف ــاض ــل ،ن ـ ــزار ف ــرن ـس ـي ــس) ،وهـ ــو مــا
أسهم في املساعي التي ابتدأت منذ
عام  2000إلضفاء «الهوية اللبنانية»
على النشيد ،ســواء من حيث اللحن
وال ـت ــوزي ــع أو لـجـهــة إن ـش ــاد الـشـعــر
اللبناني املحكي.
َّ
انحلت معظم الفرق اإلنشادية بعد
ح ـ ــرب تـ ـم ــوز وأصـ ــدائ ـ ـهـ ــا ،وان ـف ــض
املشتغلون القدامى في هذا الفن إلى
أشغالهم الخاصة بعد فشل وحــدة
األنـشـطــة فــي ح ــزب الـلــه عــن التحكم
بمسار اإلنتاج .مع ذلك ،ظلت بعض
األناشيد أو املرثيات الهزيلة تخرج
مــن وقــت إلــى آخ ــر .حــرب طويلة في
َّ
ال ـش ــام ل ــم ي ـغــن ل ـهــا بـشـكــل رس ـمــي..
ظ ـلــت ب ــا مــوس ـي ـقــى .أي ـك ــون انـتـهــى
زمن الغناء للحرب؟

«البداية»
على
«الميادين»
كما جــرت ال ـعــادةّ ،
تخصص
«امليادين» مساحة وافرة على
شــاش ـت ـهــا ل ــذك ــرى ان ـت ـصــار
آب  .2006اعـتـبــارًا مــن اليوم
لغاية بعد غــد الجمعةّ ،
تقدم
ٍ
املحطة تغطية خاصة بعنوان
تـحــت «ال ـب ــداي ــة» ،ت ـت ـنــاول من
خ ــالـ ـه ــا ه ــزيـ ـم ــة االح ـ ـتـ ــال
اإلسرائيلي على يد املقاومة
الـلـبـنــانـيــة ب ـعــد  33يــومــا من
املـعــارك الـضــاريــة والـصـمــود،
م ــن ج ــوان ــب مـخـتـلـفــة .تفتح
«املـيــاديــن» ملفات فــي العمق
وتسترجع الحرب وخفاياها،
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع م ـ ـ ــا يـ ـس ـ ّـم ــى
بـ«الربيع العربي» و«الثورات»
املخطوفة ،وتكشف التغيرات
االستراتيجية وموازين القوى
فــي املـنـطـقــة .تغطية ميدانية
وإخ ـبــاريــة وح ــواري ــة شاملة،
ينبع اختيار اسمها من إيمان
ال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ــى «املـ ـي ــادي ــن»
بـ ّ
ـأن مــا يحصل الـيــوم حولنا
م ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط بـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــر ص ـ ـ ــراع
امل ـحــاور فــي الـشــرق األوســط
وال ـع ــال ــم ،ف ــي ظ ــل امل ـح ــاوالت
املـسـتـمـ ّـرة بــأشـكــال مختلفة
إلنهاء محور املقاومة .تنطلق
التغطية الخاصة بهذا الحدث
ال ـي ــوم عـنــد ال ـســاعــة الـحــاديــة
ع ـ ـشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا ب ـت ـم ـه ـيــد
ل ـل ـم ـح ـتــوى ال ـ ــذي سـيـتــابـعــه
ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى مـ ــدى األيـ ــام
ال ـث ــاث ــة ،م ــع شـ ــرح ك ـيــف ّأن
ن ـصــر ت ـمــوز ك ــان «ال ـب ــداي ــة».
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى «امل ـس ــائ ـي ــة»
والـحـلـقــة ال ـخــاصــة مــن معلم
مليتا اليوم ،هناك «املشهدية»
الـ ـت ــي س ـي ـتــم الـ ـتـ ـط ـ ّـرق فـيـهــا
إلـ ــى املـ ــوضـ ــوع ،إض ــاف ــة إلــى
حـ ـلـ ـق ــة خ ـ ــاص ـ ــة ()23:00
مساء الـيــوم .وغ ـدًا الخميس،
«مشهدية» أخــرى فــي الوقت
ال ــذي ستتمحور فيه الحلقة
( )11:00ح ــول نـصــر تـمــوز
وكيف أسهم في نمو محور
املقاومة وتعزيزه ،مع التركيز
ع ـل ــى ال ـ ـ ّـواق ـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي.
وس ـت ـســلــط «م ـســائ ـيــة» الـغــد
الضوء على ّ
«تغير املعادالت
الـ ــدول ـ ـيـ ــة» وكـ ـي ــف أص ـب ـحــت
م ــوازي ــن ال ـق ــوى ف ــي املـنـطـقــة،
ً
مــن إي ــران والـخـلـيــج ،وص ــوال
إلى روسيا والصني كالعبني
محوريني ،من دون أن ننسى
ض ــاح ـي ــة بـ ـي ــروت الـجـنــوبـيــة
كــ«رمــز الـصـمــود» .أمــا اليوم
األخير ،فسيكون من امليدان،
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ــن الـ ـجـ ـن ــوب ،مــع
حلقات خاصة و«مسائية».
(األخبار)

شكرًا ملؤسستكم الكريمة على اهتمامها بهذا الفكر
العظيم ال ــذي بــدونــه ال قـيــامــة لـنــا .وش ـك ـرًا لـكــم ألنكم
مــا زلتم تؤمنون بالثقافة والفنون واإلب ــداع الــذي هو
أسـ ــاس ال ـح ــزب الـ ـس ــوري ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي ال ــذي
أسسه سعاده.
ﻓﺈن هـ ــذا االه ـت ـم ــام واالل ـ ـتـ ــزام ال ــواض ــح ملــؤسـسـتـكــم
بــالـشــأن الـثـقــافــي إنـمــا يـعـكــس اهـتـمــام س ـعــاده الـبــالــغ
بــالـعـمــل الـثـقــافــي وتـقــديـمــه عـلــى ّأي عـمــل آخ ــر .ففور
عودته من اغترابه القسري ،الحــظ سعاده أن الحزب
يـنـتـشــر ان ـت ـشــارًا أف ـق ـيــا ،وهـ ــذا م ــا ي ـعــرضــه للضعف
والتفككّ ،
فأسس «الندوة الثقافية» وبدأ عملية تأهيل
ّ
الحزب وبناء دوره وفعله في املجتمع وحــول «الندوة
ال ـث ـقــاف ـيــة» إل ــى إطـ ــار ل ـل ـحــوار ب ــن املـثـقـفــن الـقــومـيــن
وبـيـنـهــم وب ــن الــزع ـيــم .وف ــي ه ــذه ال ـن ــدوة ،ب ــدأ سـعــاده
ُ
في إلقاء املحاضرات العشر التي تعد من أهم الكتب
في شــرح عقيدته وتحولت الندوة الثقافية إلــى مركز
إشعاع داخل الحزب و خارجه.
أيها الزعيم الحبيب أمام عرزالك وفي ظاللك أقف وفي
قلبي ُحـ ٌ
ـزن وأســى على ما نحن عليه .أشعر بالرهبة
وأنا أسترجع تلك األيام املضيئة وتلك النضاالت وتلك
األحالم ...أقف أمامك وليس عندي ما يفرح عن حزبنا
ٌ
وال عــن أمـ ِـتـنــا ،كــأنـمــا أصــابـنــا جـفــاف امـتـ ّـد فــي عمق
العروق فتخشبنا.
ُ
ُ
فــأيــن ن ـحــن م ــن ذل ــك ال ـف ـكــر ال ــرح ــب ال ـجــامــح ال ـفــاعــل
ّ
املوحد؟
أقف أمامك ألستمد القوة كي نستمر بالقتال للنهوض
بحزبنا.
أقف أمامك وأخجل من أحالمنا التي تقزمت و تبددت.
فأين نحن من ذلك الحب وذلك االلتزام وذلك الشغف؟
مــاذا فعلنا بذلك اﻹرث الكبير؟ وكيف بــددنــا األرض
التراب وبددنا الناس والشجر و الطبيعة...
وبددنا
َ
أعطيتنا نعمة الحرية والجهاد وأعطيتنا نعمة الصراع،
العز ووقفة ّ
أعطيتنا ّ
العز الذي كتبنا به تاريخنا املجيد.
ّ
أعطيتنا املناقبية واألخ ــاق الـتــي بــدونـهــا تسقط كل
الرهانات.

إن الخطط مهما كــانــت بديعة وكاملة إذا لــم يحملها
ُ
مناقب وأخالق فهي ال محال ساقطة.
رجال ٍ
أخــرجـتـنــا مــن جـلــدنــا ال ـقــديــم ،مــن حــزازات ـنــا الضيقة
وطــائـفـيــاتـنــا وأنــانـيــاتـنــا ،إل ــى رح ــاب املـصـلـحــة العامة
والخير العام.
فماذا فعلنا نحن بكل ذلك؟
أكثر من أي وقت مضى كم َ
نكتشف اليوم َ
كنت على
حــق؟ نكتشف أهمية فصل الدين عن الــدولــة ،وأهمية
وحدة األمة وأهمية وحدة املجتمع وأهمية وحدة الهدف.
تبني لنا اليوم ولغيرنا أيضًا وأكثر من أي وقت مضى
ّ
كم كنت على حق في ارتباط الشام وفلسطني والعراق
واألردن ولبنان بمصالح واحدة وبمصير واحد.
ّ
تبني لنا كم كنت على حق وكم بددنا من أحالم ومن
فرص موآتية من هذا اإلرث الكبير وكم ُ
نحن بحاجة
ِ
إلى العودة إلى فكر سعادة وإلى العقيدة وااللتزام.
ﻓﺈذا تنازلنا عن كل ذلــك فلماذا استشهدت أنــت أيها
الزعيم الحبيب؟
إذا كــان مــوتــك لــم ينفع لقيامتنا وقـيــامــة مؤسستنا
وقيامة األمة فيا خجلنا من التاريخ!
سالم عليك أيها الزعيم الحبيب
ســام عليك مـنــا جميعًا ونـعـلـ ُـن لــك بــأنـنــا مصممون
على إعادة بناء هذا الحزب العظيم.
م ـص ـم ـمــون ع ـلــى الـ ـص ــراع واالنـ ـتـ ـص ــار م ـه ـمــا كــانــت
الشدائد والخيبات.
«بهذا اإليمان نحن ما نحن،
وبهذا اإليمان نحن ما سنكون،
وبما نحن وإلى ما سنكون سيظل ُهتافنا يمأل الدنيا»
لتحيا سوريا وليحيا سعاده.
وبالنصر دائمًا.
* كلمة املسرحية اللبنانية في مناسبة
تكريمها من ِقبل «مؤسسة سعاده» قبل أيام
في ضهور الشوير

وقت للكتابة

َ
ْ
ْ
َ
أن تعيش باسمين
ّ
المدقق كونان
لـســوء ال ـحـ ّـظ ،اس ـ ٌـم واح ـ ٌـد لــك فــي هــذه املــديـنــة لــم ْ
يعد
بحاجة إلى اسمني كي تقف على ِرجليك،
يكفي .أنت
َ ََ ٍ َ َ
وع َملني.
كحاجتك ِلعلمني
َ
َ
ـارج،
أن ــت ُبـحــا َجـ ٍـة إلــى اسـمــن كــي تجيب مــن فــي ال ـخـ ِ
يطرق الباب ويسأل« :هــل من أحـ ٍـد هنا؟» ،فيما أنت،
ّ
َ
ُ ّ
تضع الناتشوز داخل الفرن:
الحمراء املقلمة،
بوزر ِتك
َّ ِ ْ
نعم ،نعم ،تفضل.
َ
ّ
لــن يالحظك بــاسـ ٍـم واح ــد ،هــذا العالم .ستغني كثيرًا
ُ
ّ
تحت ٌ نافذته ولن يطل .ستتابعه عبر تويتر وتصله
ّ
رسالة منك ولن يكترث .ستلتقيه في الشارع ،ومثل
ُ
ُ
ست ّلو ُح بيديكّ ،
ّ
وتنفخ بالونًا أمامه:
تشد أذنيك
مهرج
ُ
ً
ّ
َ
«أنا هنا أنا هنا» ،لكنه سيواصل سيره .مهل ،لنلتقط
صورة ّ
آلة ّالتصوير هذه ،ستراني ً
حتما...
فورية في ِ
ّ
ْ
ّأيـهــا ا ًلـعــالــم ،أيـهــا الـعــالــم ،تـصــرخ بــا فــائــدة ،امنحني
فرصة أخيرة أرجوك ،وال فائدة أيضًا.
َ
َ
ٌ
َ
ـان يعني أن تـقـضــي ي ــوم األحــد
أن يـكـ ّـون ل ــك اس ــم ث ـ ٍ
ّ
كثير من األصدقاء ،فال تضطر إلى
على الشاطئ مع ٍ
ّ
تسخني املياه وتحميم القطة في يوم عطلتك الوحيد
ُ
َ
بعدما فـقـ َ
ـدت األم ــل فــي إيـجــاد صــاحـ ٍـب واح ـ ٍـد يزيل
َ
وحشتك.
َ
ٌ
تخلع
ـان يعني أن تـغـ ّـيـ َـر ج ـلـ َـدك،
أن يـكــون لــك اس ــم ث ـ ٍ

ّ
َ
َ
الستة التي ْ
َ
ندمت عليها
أخطاءك
وتنفض عنه
معطفك
ّ
َ
ْ
تبارح مكانها ،على ظهرك ،منذ لعبة الطفولة تلك.
ولم
َ
ّ
ٌ
ثان يعني أن هناك اسمًا يتلصص
اسم
لك
يكون
أن
ٍ
ُّ
َّ
الخيبات كل ليلة،
باب الغرفة :كيف تعزل ُّ ِ
ثقب ِ
عليك من ِ
ّ
ّ
ُ
وتتجمع كل الوجوه التي
األحالم من الحبال،
وتتدلى
ّ ً
ْ
تصيرها ً
َ
مجعدة ،في بيوت العناكب.
يوما،
ودد َت أن
اسم ثان يعني أن َ
أن يكون لك ٌ
فعلتك األولى
تنجو من ِ
ٍ
ً
َ
ُ
ّ
ماض سحيق:
وتعيش حياة ثانية تولد فيها شابًا بال
ٍ
ـوات تصعدُ
ـور تتأرجح بــن مـ ّـد وج ــزر ،وأص ـ َ
فــا صـ َ
َ
تذهب وتعودُ
ّ
َ
ّ
ُ
الساللم وتنزلها ،وروائ ــح تمد لسانها
لتنتقم.
َّ
َ ّ ُ
َ ُّ
حــدث كــل شــيء بسرعة .دخــل الــرجــل محل األلبسة
ُ
ُ
فطورها ،وحني رمى ّ
الس َ
َ
الم ولم
حيث البائعة تتناول
َ
َ
َّ
ّ
ّ
إذنـ ِـك ُ.
تــرد له التحية حــاول أن يتحسس صوته .عن ِ
َ
طقطقًا أصــابـ َـعــه ،وحــن لــم ت ـ ْـد ُن منه طفلة
ثـ ّـم خــرج ُم ِ
َ
َ
َ
ّ
املناديل التي ابتسم لها مليًا عاد وتحسس يديه وأنفه.
ّ
فــي تـمــام الـ ّـســاعــة التاسعة صباحًا مــن ذاك األيـلــول،
ّ ُ
ّ
َ
إصبع ِغراء ويبحث عن
املتنزه يحمل
الرجل في
كان
ّ
ُ
ٌ
عينني ضائعتني .م ــذذاك والـ ّـرجــل مـعــروف باملدقق
ّ
ُ
َ
ـأجــر عـيــنــن وي ـســرف في
كــونــان ،الــشـبـ ِـح ال ــذي ّ يـسـتـ َِ
استخدامهما طوال النهار ،عينني بال جفون ودموع،
ِ
ّ
تنظران فقط ،كما لو كانتا في وج ِه سمكة أحبت أن
ً
ّ
تتمد َد قليال.

