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شكر وتقدير
"جوقة الفرح"
تسجّل شكرَها ّ
لكل األجيال من أبنائِها وبناهتا…
الذين قدّموا وق َتهم وجهدَهم وحبَّهم ،لكتابة هذه املسرية الغنية
كما تقدّم شكرَها وتقديرَها
جلميع أصدقائها على امتداد العامل…
ّ
ولكل حمبّيها من أبناء سورية… داخ َل الوطن وخارجَه…
أكانوا أفراداً… أو مؤسّسات… أو مسؤولني

اإلعداد والطباعة
مصادر الصور

أرشيف املصور الفنان إبراهيم املالّ
أرشيف املصور الفنان أنس شحادة
أرشيف اجلوقة بكل أقسامها
أرشيف األب الياس زحالوي

متّت الطباعة بإشراف
عبداهلل القائد

اإلعداد والتصميم واإلخراج الفين
املهندس باسل سيويف

إىل سورية…

وطين الغايل…

حاضن الزمن الراحل
وفادي العامل القادم!

إن هي إالّ واحد ٌة من ماليني القصص!…
ْ
روى يل أح ُدهم…
َ
ووض َعها يف قفص،
كان يهوى
التقاط احلساسنيْ ،
يطرب ألصواهتا الساحرة.
كي
َ
قفص مجيل،
ووض َعه يف ٍ
َ
حسونًاَ ،
ذات يوم التقط ّ
مثّ أخذ يترقّب غنا َءه بتل ّهف.
اعتصم بالصمت.
ون
احلس َ
ّ
َ
ولكن ّ
حاول عبثًا إغرا َءه بشتّى الطرق.
ون صامت!
الوقت ميضي…
واحلس ُ
ُ
ّ
احلسون ،لع ّله…!
بع َد فترةَ ،
جلب له أنثى ّ
احلسون ّ
ظل معتصمًا بالصمت.
ّ
ولكن ّ
ون صامت…
أشهر ستّة،
واحلس ُ
ّ
مضت ٌ
والصيّا ُد يتق ّل ُب بني تل ّه ٍ
ف وخيبة…
أخريًا اتّخذ قرارًا حامسًا…
احلسون…
تق ّدم من القفص ،وتأ ّمل مليًّا يف ّ
باب القفص… وانتظر…
مثّ فتح َ
احلسون برهةً .وح ّدق طوي ً
ال بالباب املفتوح…
مت ّهل ّ
انطلق إىل الفضاء الرحب…
مثّ َ
ولكنّه سرعا َن ما ّ
غصن زيتونةٍ قريبةٍ جدًا من القفص…
حط على ِ
صمت قلي ً
ال…
َ
مد عجي ٍ
ب ال هناي َة له،
مثّ أطلق صوتَه الساحر،
يؤرجحه صعودًا وهبوطًا يف ٍّ
ُ
وكأين به يستعي ُد َّ
كل ما كان ُخنِ َق فيه من زمانٍ طويل…!
فيما وقفت أُنثاه يف الباب املفتوح ،ترقبُه يف نشوةٍ وفرح…
األب الياس زحالوي
دمشق يف  6أيار  - 2009عيد الشهداء

َلو شـــ ْئنا…!

قالـــوا

ةدوع سراف لطبلا ديهشلا

12

قالــوا

"ليتَ هؤالء األطفال يقومون جبولةٍ يف أوروبا…

سيكونون خريَ سفراء للبلدان العربيّة مجيع ًا!"

السيد أمحد عبد الكريم

رئيس اللجنة الشعبية السورية لدعم الشعب الفلسطيين
ومقاومة املشروع الصهيوني
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14

قالــوا
"لقد نقلتموني إىل برودواي ،والس فيغاس،

ولندن ،وباريس ،ومونت كارلو…

وأنا يف دمشق!

لقد كان شيئ ًا إهليّ ًا!".

"!"C'était divin
"C'était
"!divin

األمرية "زهرة" ابنة رجل األعمال
كريم اآلغا خان
15

"املسيحيّون واملسلمون ال يتعايشون يف سوريا فحسب،

معا .وهذه سابقة يف تاريخ العالقات بني
بل ينشدون ً
األديان ،مل حتدث يف أيّ مكا ٍن يف العامل.
لية بني األديان والطوائف،
ال نقول أننا ح ّققنا
عالقة مثا ً
ً

تصل إىل حدّ تشكيل فردوس أرضي ،لكننا ح ّققنا
يضا ،مساتٍ ال تتوافر لدى أحدٍ
عربَ التاريخ ،واليومَ أ ً
من أقراننا بني البشر ،القدرة على التسامح والرغبة
املستمرّة يف التعايش…

ولكنْ من دالالت التعـايـش الذي جتـاوز حــدودَ

معا".
التســامح التقليـدية :أن ينُشدَ الناسُ ً

الدكتـور عمـاد فـوزي الشــعييب
16

الكفاح العربي 2002/11/14 -

قالــوا
مسريتها
"صحيحٌ أنّ "جوقة الفرح" ب��دأت
َ

اإلنسانية من الكنيسة ،ولكنّها مل تكنْ يف يوم ٍ من

وقفا على الرتانيم الكنسيّة ،ألنّ الفكر الوطين
األيامً ،
منطلقا هلا يف عطائها…
والقومي كانا
ً

جوقة ثائرة… ثارتْ على التقاليد اليت ع َفا عليها
وهي ٌ

الزمن ،لتواكبَ العصرَ  ،واحلضارةَ اليت جاء هبا"…

الناقد املوسيقي صميم الشريف
17

"قد وصَلتْ هذه املقطوعاتُ بني السماءِ واألرض،
لرتاتيل والرتانيمُ من ال��روح العالية اليت
فكانت فيها ا ُ
تتسَامى إىل أعلى الذرى ،ومن ِ
تعب األرض وأهلها
الذين يسكنون بلدَ العمال والفالحني.
ولكم متنّيتُ وأن��ا أستمعُ وأجت���اوب وأمت��ازج،
أن نســلكَ
مجيعا مسلكَ الرقة والنعومة والعمق
ً
والصفاء يف تعاملنا مع املشاعر والرتاث.

احملامي األستاذ جناة قصاب حسن
18

جريدة تشرين 1993/1/26 -

قالــوا

األطفال أن يكونوا…!
" كنْ حيثُ يريدُ
ُ
وعندَها تقودُهم يف فرح ٍ ورغبة،
حيثُ تريدُ أن تقودَهم!".

املفكر العربي انطون املقدسي
19

الدكتورة جورجيت عطيـّــة
20

"صنعتَ ال��ف��رح… ودف��ع�تَ ب�براع��م الزنبق وزه��ور
اليامسني الدمشقيّ حنو العال .فر بطتَ بني الوطن واألرض
واألخ
والتضحية والعطاء وحمبة اهلل .فكنتَ هلم األبَ َ
الكبري واملع ّلم الصاحل.
ومل ال!؟ فأنتَ مازلتَ واحد ًا من احلاملني بالوحدة
العر بية وحترير فلسطني .ما زلتَ مع الفلسطيين األول
والفدائي األول واملقتول واملصلوب األول علىجدار
احلقيقة… م��ازل�تَ مع يسوع ،يف مشيته األوىل
وهنايته الرتاجيدية اإلهليّة الرائعة.
جلتَ مع ه��ؤالء الزنابق ال��ع��املَ ،فكنتَ خريَ
رس��ول ،وكانوا خريَ محائم للنفوس الظامئة إىل
احلر ية والنصر".

قالــوا

"طوبى ملن يقبضُ على اجلمر…
ليعرّشَ الفرحُ يف قلوب ِنا".

الصـحـفـيـة عبيـر قتـّــال
21

صحيفة "التلغراف" األسرتالية
22

قالــوا

"أبونا الطيّب ،

أنتَ مصرٌّ أن جتع َلنا ن ّتص ُل باللحظةِ اخلالدة،

وم��ص�رٌّ أن ت��ور َّط��ن��ا يف م��ا يرتفعُ ع��ن أوجاعِنا

الصغرى ،لنذهبَ إىل األعلى فاألعلى…!".

الكاتب الصحفي نبيل امللحم
23

حنمل
"على درب اجللجلة… وحدَك احلادي… ُ

صلبانَنا ،ونظنّ أنّنا إمنّا بقر  بِك نسري!
وإذا بكَ السابقُ دوم ًا،

وحتمل الصليبَ األكرب…
ُ

بر بّك أيهّا الصديقُ الكبريُ الكبري…

علّمنا… كيف لكَ أن ترن ّم؟!".

الدكتــورة نزهـــة اليــــاس
24

قالــوا

مثل هذه األناشيد
"إنّ وطن ًا فيه جوقاتٌ تنشدُ َ

املشرتكة… ال ميوت!".

ســيادة املطــران ســابا اســـرب
25

دمعة الفرح على هدبي… تكربُ…
"وتع َلقُ ُ

حتتل العنيَ… ت ّتسعُ حتى تصبحَ حبج ِم الكون!
ُّ
تبدو يل "جوقة الفرح" أحلى رسالةٍ حضارية،

من املمكن أن نبعثَ هبا إىل أحناء األرض…".

تشرين األسبوعي 2000/11/7 -

األديبــــة كـولـيـت اخلـــوري
26

قالــوا

كل بيت!".
"جوقة الفرح…
ُ
أيقونة يف ّ
ٌ

الفنان التشكيلي اليـاس زيـّات
27

"جوقة الفرح اليت أنشدَتْ لتآخي األديان ،وبشّرت ٍ
بوطن
ُ
م ّتحدٍ ومنيع يف وجهِ مؤامرات األعداء…!
هل ميكنُ للتربّعاتِ واجلهود الفردية املخلصة من رعاة
جوقة الفرح ،أن تستمرَّ إىل األبد ،يف الوقت الذي حنن
أح��وجُ فيه إىل نشر رسالتِنا احلضارية هب��ذه األناقةِ
واجلما ِل واإلتقان؟
هناك ض��رورةٌ ملحّة إىل أن يكونَ لدينا مشروعٌ
قومي لدعم الفنون واآلداب… من أجل اهلدف
النبيل ،هو التعبريُ عن هويّتنا احلضارية أمامَ الرأي
العامّ العاملي".

جملة فنون ،العدد 2000/11/9 - 1036

الدكتــور ريــاض عصـــــمت
28

قالــوا

"سفريٌ متجو ٌّل بال سفارة…!

�ول س�لام ٍ… إهنّ��ا سفريٌ دون سفارة،
إهنّ��ا رس� ُ

ُتعتمَدُ لكا ّفة أصقا ِع العامل!".

تشرين األسبوعي 2000/11/7 -

األديبة مهــاة فـرح اخلــوري
29

And so, when the curtain rose on the
opening night of Arabesque, and I saw 140
Syrian children of Al-Farah Choir, I was, in
fact, overwhelmed. Thankful, that after 30
years of combating negative stereotypes and
defencing my heritage, I would see the day
when, in my nation's premier cultural center
there would be a celebration of Arab arts and
letters. The culture of my people was being
recognized. I looked at the smiles and joyful
movements of those youngsters and felt pride
in their accomplishment. They are our little
ambassadors. They, and the hundreds of others on the program who traveled thousands of
miles to join the festival, were defining, better
than any politicians, what it means to be an
Arab, using the universal language of art."
Dr. James ZOGHBY
Founder & director of
Arab-American Institute in Washington

2009/2/24

جوقة الفرح على مسرح مركز جون كنيدي يف واشنطن بتاريخ

30

قالــوا
عاما من الكفاح
يا للشعو ِر بالشكر! فبعدَ ثالثني ً
إللغاء الصور النمطيّة السلبيّة ،والدفاع عن تراثي
الثقايفُ ،أعطِيتُ أن أرى اليومَ الذي يُقامُ فيه ،يف أول مركز
ثقايف يف بلدي ،احتفال بالفنون واآلداب العربية ،فلقد
اعرتف بثقافة شعيب .كنتُ أنظرُ إىل ابتساماتِ هؤالء
ُ
األطفال وحركاهتم املفعمة بالفرح ،وشعرتُ بالفخر بأدائهم
املت َقن! إهنم سفراؤنا الصغار .لقد قطعوا ،مع سواهم من
املئات ،آالفَ األميال ليشاركوا يف املهرجان ،حيث أعلنوا،
أكثر من أيّ سياسيّ ،وباستخدام لغة الفن العاملية:
ماذا يعين أن يكونَ اإلنسانُ عرب ًيّا…!

الدكتـــور جيمــس الزغــيب

مؤسس ومدير املعهد العربي األمريكي يف واشنطن

31

1

32



البـــدايــــــة

33

البـــدايــــــة

1

34

املنشدون الصغار َذوو الصلبان اخلشبية
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املنشدون الصغار َذوو الصلبان اخلشبية
ذات مساء يف الستينيات ،مسعتُ على مسرح سينما الزهراء ،أطفا ً
ال
		
•
فرنسيّني يُعرفون باسم "املنشدون الصغار ذوو الصلبان اخلشبية" .كانوا
جمموعة ال تتجاوز األربعني طفالً فيما أذك��ر ،ولكن إنشادهم كان
مدهشاً .تساءلتَ :
مل ال يكون لنا مثل هذه اجلوقة؟ هل أطفالنا دوهنم
موهب ًة وعطاءً؟ واستقرّت الفكرة يف ذهين ،ونامت طويالً.

كان يف الكنيسة قبلي جوقة صغرية تضم قرابة ( )14شاباً وفتاة.
		
•
مل يُبدوا بادئ األمر أي انزعاج ،رمبا ظناً منهم بأني سأتعب وأختلى
عن األطفال ،ال سيما وأني كنت أعاني من آالم مرهقة يف احلبال
الصوتية منذ عام  ،1966أو رمبا أيضاً ظناً منهم بأن األطفال لن
يستمروا.

يوم عُيِّنت كاهناً يف كنيسة سيدة دمشق ،يف متوز عام ،1977
		
•
ع��ادت الفكرة إىل احل���راك .ويف مطلع ال��ع��ام ال��دراس��ي ،استأذنت
الراهبات املسؤوالت عن مدرسة البيزنسون (الرعاية اخلاصة) من
أجل فحص أصوات األطفال ،وخصوصاً األطفال الساكنني يف جوار
كنيسة سيدة دمشق .اخرتت أطفا ً
ال بني الرابعة والسادسة .كانوا ()65
طفالً .كتبت رسالة لذويهم ،أخربهم فيها عن رغبيت يف إنشاء جوقة
كنسية إلحياء الطقوس .جاءني ( )55جواباً باإلجياب .وبدأت التدريب
مع األط��ف��ال .مل أُغ�رِه��م بشيء ،حتى وال بقطعة حلوى .منحتهم
ثقيت وحمبيت وابتساميت .فوجدت لديهم جتاوباً رائعاً .أما الذين
كانوا يتخ ّلفون ألسباب ما ،فكنت فور انتهاء التدريب ،أتصل بذويهم
هاتفياً .وكنت ،أحياناً كثرية ،شديد اللهجة مع األهل ،ألن معظمهم
اعترب ،كما تبني يل ،أنه ينظر إىل اجلوقة على أهنا تسلية ألوالدهم
أو وسيلة للتخلص منهم يف البيت .وكنت كثرياً ما أزور األهل ،إذا كان
الطفل يعاني من مرض.

ولكين مل أتعب ،بل ازددت تصميماً .واألطفال أيضاً مل يتعبوا ،بل
		•
ازدادوا رغب ًة وإقبا ً
ال ،منذ أن عرفوا تأثريهم يف الناس ،بدءاً بأهلهم.
فتحرك بعض الكبار من اجلوقة ،وطالبوني بالتخلي الصريح عن
األط��ف��ال ،ألهن��م "ص��راص�ير" ال ميكن أن يقدموا شيئاً .وج��اء ي��وم،
وقد نفد صرب بعضهم ،خيّروني فيه بني األطفال وبينهم .فقلت :بل
األطفال ،ألني ،أنا وأنتم راحلون ،أما األطفال فباقون ،وهم ضمانة
املستقبل! وكان من بعضهم أن ترك اجلوقة ومل يعد إليها…

يف ليلة امليالد من عام  ،1977ألبست األطفال ثوباً طويالً أبيض،
		•
وع ّلقتُ يف عنقهم خيطاً رقيقاً يتد ّلى منه على الصدر صليبٌ خشيب
صغري! ر ّتل األطفال فأدهشوا الناس ،وبكى الكثريون…

36

ا نابلصلا عم حرفلا ةقوج لافطأل ىلوألا ةلالطإلا
37
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لا تالالطإلا نم
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ينعشلا فاوطت يف ةقوجلا ةكراشم

41

البـــدايــــــة

1

42

املوشّـــحات ورقص الســماح
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املوشحات ورقص السماح
يف هناية العام األول لنشوء اجلوقة ،رأيت أن نفتح درباً جديداً
		•
يف نشاط اجلوقة .فطلبت من الصبيّة بشرى بشور ،وكان هلا صوت
فريوزي ،أن تع ّلم األطفال بعض األغاني واملوشحات .فع ّلمتهم موشح
"اسق العطاش" ،وموشح "مال الكاسات" ،وموشحاً ثالثاً ال أذكر امسه،
حتى أتقنوها مجيعاً .ومسعتهم عمّة بشرى ،السيدة روز بشور ،فأبدت
الرغبة يف تعليمهم رقصة السماح .وهكذا كان .ثم حددنا ثالث أمسيات
نقدّم فيها املوشحات ،مع بعض األغاني اليت كانت بشرى قد ل ّقنتهم
إياها ،مثل "زه��رة املدائن" و"نشيد احملبة" جل�بران .واشرتينا مجيع
ل��وازم لباس رقص السماح .و ُقدّمت األمسيات الثالث ،فكان معظم
الغياب من أه��ل األط��ف��ال! وق��د آمل�ني األم��ر كثرياً ،ألن ذل��ك ،إن ّ
دل
على شيء ،فإمنا هو ّ
يدل على ما زُرع يف أعماق إنساننا العربي ،من
شعور بالدونيّة والنقص ،حيول دون إحساسه بقيمته الذاتية ،فكيف
به بقيمة األطفال؟ واألنكى من كل ذلك ،أني بعد أن اتصلت هاتفياً
وشخصياً باألهل ،ألدعوهم لألمسية الثالثة واألخرية ،احرتاماً منهم
ألطفاهلم ،رأيت بعض األهل خيرجون من منتصف األمسية .فسارعت
إليهم وسألتهم سبباً خلروجهم ،فكان جواب إحدى األسر صاعقاً:
"ال نريد أن يفوتنا مسلسل كذا!"… مساكني حنن!
ولكين كنت قد دعوت أيضاً من التلفزيون الدكتور رياض عصمت
		•
والصحفي والكاتب علي كنعان ،فجاءا ودَهِشا ورغبا يف تصوير هذه
األمسية يف التلفزيون .وهكذا كان .وقد مسعت أحدهم يقول لزمالئه:
"فشرت فرقة أم��ي��ة!" .إال أنّ الشريط مل يعرض البتة على شاشة
التلفزيون ،وإن كان قد أُعلن عنه ،ألنه ُطلب إيلّ أن يُعرض باسم
ٌ
عمل خاص ،وليس نتاجاً طالئعياً.
الطالئع ،فرفضت بإصرار ،ألن هذا
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وك��ان أن فكرت يف إح��داث جوقة فولكلوريّة وطنيّة من أطفال
		•
مسيحيني ،هم أطفال جوقة الفرح ،وأطفال مسلمني .فكتبت رسال ًة
وجّهتها لعدد من العائالت املسلمة احمليطة بالكنيسة ،ألجنّب أطفاهلم
خماطر الطرقات ،وعرضت عليهم الفكرة ،مشدّداً على أن الفرقة
ستكون فرقة فلكلوريّة ،ال عالقة هلا بالطقوس الدينيّة الكنسيّة.
ولكنّي ،لألسف ،مل أتلقّ أيّ جواب!
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املخيّمات وتوسّع النشاطات
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املخيّمات وتوسّع النشاطات
يف صيف عام  ،1978خطر يل أن أنظم "خميّماً"،
		
•
بعيداً عن دمشق ،يف مكان مجيل يفرح به األطفال،
ويبتعدون فيه عن دمشق وأهلهم .فطلبت من بعض
الفتيات والشبان ،ومنهم بصورة خاصة غادة عبيد ،أن
تتوىل أمر تنظيم هذا املخيم ،فرحّبت .وأعلمتُ األهل
باألمر ،فرحّبوا .ومضينا قرابة أربعني طفالً مع بضعة
شبّان وشابّات إىل صافيتا ،إىل دير القديس بطرس ،يوم
كان املرحوم األب "يوسف صقر" يقوم خبدمته يف تلك
البلدة الرائعة .فأمضينا مثانية أي��ام ،تركتُ فيها أمر
اإلدارة والنفقات والطبخ لغادة ،وأمر برامج الدراسة
والتسلية لسائر "املسؤولني اجل��دد" ،بينما كنت معظم
الوقت مع األطفال ،أحدّثهم ،أص ّلي معهم وأر ّتل معهم،
أو أدرّهب���م ،وأحضر تدريبات بشرى بشور هل�م .فكانت
أياماً حلوة حقاً .وكان فرح األطفال بالطبيعة اجلميلة،
ال يوصف .وكان حضور األب "يوسف صقر" الطيّب ،أشبه
حبضور األب الكبري واحلنون.
وكان من تأثري هذا املخيم يف صافيتا ،أن ترك لدينا
القناعة بأنه ال بدّ لنا كل عام من قضاء أسبوع يف ربوع
مجيلة من بالدنا ،بعيداً عن األهل وعن دمشق ،املدينة
الغول .وكنا كثرياً ما نتنقل بني صافيتا ومرمريتا ،إذ
كانت األديرة يومها قليلة للغاية…
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وأخذ عدد األطفال يتزايد ،كما ازداد أيضاً عدد الشبّان والشابّات،
		•
ألم ٍر بسيط وهو جناح األطفال وانتشار صيتهم شيئاً فشيئاً يف دمشق
ووادي النصارى من جهة ،ولرغبة الطفل والشاب والفتاة ،طبيعياً،
يف القيام بنشاط ما ،يثبّت شخصيّته ويربزها ،وخيرجه من الرتابة

اليومية اليت يعيشها .إال أنّ كثريين دخلوا… وخرجوا دون أن يبدوا أ ّ
ي
سبب ،ودون أن يتكرّم ذووهم بإعالمنا بانسحاهبم… هل ذلك يعود إىل
عدم االستقرار الذي ُطبعنا عليه حنن العرب؟ أم يعود إىل عجزهم
عن املتابعة ،كما هي طبيعة العرب ،إذ يشتعلون بسرعة ،ثم ينطفئون؟
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خميم بغجغاص  -كسب 2001/8/16

وقعي سايلا بألا
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خميم مرمريتا 1990/8/16
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حادثة خطرية  -شباط 2004
مث َة حادثة خطرية جرت جلوقة الفرح ،خالل مبيت أقامته يف
		
•
كفرسيتا .وقد سألت رامي عشي أن يرويها ،ألنه كان أحد "أبطاهلا"،
فيما كنت أنا يف دمشق بسبب حاليت الصحية.
أنقل ما كتب رامي عشي حبرفيته:
« خالل شهر شباط من عام 2004م ،انطلقت جوقة الفرح مببيت
يف كفرسيتا مدة ثالثة أيام .وكان املبيت يضم جمموعتني .1 :جمموعة
من القسم اإلعدادي .2 ،جمموعة من القسم الثانوي.
ويف صباح اليوم الثاني كان هناك شابان مها "فادي فارس وناجي
بدرة" ،يريدان أن يسبحا يف مياه البحر ،فكانا يلعبان على الشاطئ.
وإذ وجدا قارباً هو عبارة عن دوالبني وخشبتني موصولتني ببعضهما،
فأخذا يقفزان من على الدوالبني واخلشبتني ومها يلعبان ،لكن البحر
كان يسحبهما دون أن يدركا ذلك وإذ وجدا نفسيهما يبتعدان كثرياً
أخ��ذا يناديان ويصرخان جملموعة من اجلوقة كانت موجودة على
الشاطئ ،لكي ينقذومها وكانت مرينا بتسليدس ترامها ،ولكنها ال
تسمع ما يقوالن ،ألن اهل��واء كان بعكس االجت��اه ،وكانت تلوح هلما
بيدها وتقول هلما" :ارجعوا"!
وكنا أن��ا (رام���ي عشي) وجمموعة م��ن السواعد نقوم بتحضري
السلطة .فأتت املسؤولة أملى ريشة وقالت يل" :معقول يا رامي أن فادي
وناجي هبذا البعد؟" فوقفت وذهبت مسرعاً أنظر إليهما ورأي��ت أن
املسافة اليت قطعاها ،تقارب ما بني خط األفق والشاطئ.
فصرت أص��رخ وأن��ادي ولكن ال أحد كان يسمعين .فقررت أن آخذ
قارباً كان موجوداً على الشاطئ ،وك��ان يتسع فقط لشخصني ،وكان
مليئاً بالرتاب واألوساخ .فقلبت القارب ،ومل يكن هناك جماذيف .فكسرت
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خشبة املقعد الذي كنا جنلس عليه ،وقفزت إىل القارب ،وأخذت أج ّذف
شعرت بسرعة القارب يف املاء .فطلبت من أنيس خوري إحضار اإلنقاذ
وأخذنا جندّف باجتاه فادي وناجي .وإذ بشيء أسود يف املاء ،فقلت لساري
أن نبتعد عن هذا الشيء .وإذ به رأس فادي فارس ،فسحبته من املاء وهو
يلتقط أنفاسه األخرية ،وكان يقول يل :أنقذوا ناجي… أنقذوا ناجي".
وبدأت بعملية اإلسعاف األويل .وأكملنا طريقنا بالذهاب إىل ناجي.
وصلنا إىل ناجي على بعد  10أمتار ،وكنا ننادي "يا ناجي… يا ناجي".
ومل يكن هناك أحد يسمعنا ،وصلنا إليه وكان جالساً على الدوالب
ضامّاً يديه إىل بعضهما وكان يصلي ،فمسكت ال��دوالب وضربته به
حتى استيقظ من نومه .فسحبته إىل القارب ،فصار عددنا يف القارب
أربعة أشخاص .وأخذنا جن ّذف بسرعة إىل الشاطئ.
ولكن مل نكن نعرف أين هو الشاطئ كنا ننظر إىل األف��ق ،فكان
على يسارنا شبه جزيرة .فأخذنا جنذف بعكس اجتاه املوج لنصل إىل
الشاطئ ولكن دون جدوى ،فكان الدوالب الذي كان ناجي جالساً عليه
معنا بالقارب .فأخذوا يقولون يل" :ألقِ الدوالب يف املاء لنعود بسرعة".
أما أنا فلم أستمع إليهم.
بعد فرتة من التجذيف ،وصلنا ملرحلة مل نعد نستطيع أن جن ّذف
وال جتذيفة واحدة ،فوضعت اخلشبة على القارب ،ونظرت إىل السماء
وقلت للسماء" :ه��ل م��ن املعقول أن من��وت ه��ك��ذا؟" فكان يف بايل
فكرتان :إما أن أعود وحدي ألحضر املساعدة أو أن نبقى معاً حتى
أخر املطاف .فقررت أن نبقى سوياً .وأنا أنظر إىل السماء ،طلبت من
العذراء وبالذات عذراء الصّوفانيّة ،أن تنقذنا .وقلت لناجي وفادي
وساري أال ّ
حل لدينا سوى أن نص ّلي… فقام ناجي وفادي بصوت عالٍ

وقاال "يا عدرا أنقذينا" .فنظرت إىل اليمني فرأيت محامة بيضاء
تأتي من السماء ،فقلت هلم" :ال ختافوا ،فهناك قارب آتٍ لينقذنا.
إني أراه من بعيد" .فقال ساري" :لقد أصبح لديك سراب .إنك ال ترى
شيئاً ".فقلت هلم" :إني أراه ،إني أراه ،إني أراه ،قارب أتٍ من بعيد".
فقام ناجي ووقف لينظر إىل القارب ،فقلب القارب الذي كنا حنن
فيه ،وأصبحنا حنن األربعة يف املاء .فأخذت الدوالب الذي طلبوا مين
أن أرميه ومل أرمِهِ ،ووضعت عليه فادي ألنه كان حبالة سيئة جداً،
وأمسكت ناجي بيدي الثانية .وكان ساري حياول أن يقلب القارب،
ولكنه مل يستطع.
وبعد نصف ساعة تقريباً ،وصل القارب ،وكان يوجد عليه شخصان
أحدمها يدعى (نضال رزق اهلل) والثاني (؟؟؟) فقال يل نضال "هل
غرق أحد؟" فقلت له" :ال مل يغرق أحد" ،فقام بسحب ناجي ثم فادي،
ثم سحب ساري .وكنت أنا يف هذا الوقت قد صعدت إىل القارب .وربطنا
القارب الثاني الذي كان انقلب بنا حببل وسحبناه إىل الشاطئ .فقال يل
نضال" :كيف وصلتم إىل هنا؟" .فشرحت له ماذا حصل معنا .فقال يل:
خذ هذا هاتفي وطمئن أحداً عنكم" ،وكنت أتصل بزوجيت ميشلني ،ولكن
ال أحد يرد .ومل أكن أذكر رقم أي أحد سوى رقم (ملك يازجي) .فاتصلت
هبا ولكن ال أحد يرد .وبعد قليل ردت عليّ وقلت هلا أننا خبري ال ختايف.
فعدنا إىل الشاطئ بالقارب السريع .وقد لزمنا من الوقت للعودة ،حوايل
ثالثة أرباع الساعة على بعد  18كيلومرت من الشاطئ.
وعندما عدنا نظرت إىل اجلوقة فكانوا كلهم واقفني ينتظرون عودتنا
وهم ميسكون أيدي بعضهم البعض ،وكانوا يصلون .فنزلنا من القارب
وتوجهنا إىل الشاليه ،فادي وناجي وساري وأنا .وكان ناجي وفادي خائفني
جداً .فذهبت وأحضرت زجاجة نبيذ وقلت هلما" :إني اآلن أستطيع أن
آخذكما إىل أحسن طبيب ،ولكن يل طلب عندكم .أرجو أن تشربوا كأساً

من النبيذ لكي يدفأ جسمكما.
وخ��رج��ت م��ن ال��غ��رف��ة ،فرأيت
س��اري على األرض يبكي من
اخلوف الذي كنا فيه .فدخلت
إىل غرفيت وأخذت محاماً .وأنا
حتت الدوش كنت أبكي دون أن
يسمعين أحد.
ثم ذهبت اىل األب "الياس
يعقوب" ،وأخربته مبا حدث وكان
يوجد رج��ل مسنّ وه��و قبطان
س��اب��ق يف ال��ب��ح �ر .ف��ق��ال يل:
"األرب��ع��ة شباب ع���ادوا؟" .فقلت
له" :نعم" .فقال يل األب الياس:
"هذه عجيبة من عند العذراء".
كنت أتساءل كيف علم نضال باحلادثة ،فذهبت إليه وأخذت أسأله
بعض األسئلة" :كيف مسعتنا وأتيت إلنقاذنا؟" فقال يل" :كان يوجد
شخص جالس خارج كفرسيتا ينظر إليك ،وهو من منطقة اخلراب.
فقرر هذا الشخص أن يأتي باملساعدة لكم .فأتى إيل وقال يل" :نضال
يوجد أربعة أشخاص ذهبوا إىل البحر ،ولن يعودوا إذا مل تنقذهم".
فقلت له" :إني اآلن آتٍ من طرطوس ،وكل ثيابي مبتلة من األمطار".
وكانت أمي تسمع هذا الكالم فقالت يل" :اذهب يا نضال" .فوضعت يدي
على بيدون املازوت ،وقلت" :أمي ال يوجد مازوت" .وإذ به مليء باملازوت.
فانتابين شعور أنه جيب أن أذهب وأنقذهم ،فقفزت إىل القارب ومعي
هذا الشخص ،وهو يفرغ امل��ازوت وأنا أذهب بسرعة باجتاه الشباب.
وقمت بإنقاذهم .وكنت فرحاً وسعيداً ألني قمت بذلك"» .
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خميم البطار 2008/8/6
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خميم مرمريتا 2010/8/14
هذه الفقرة تروي حادثة بالغة اخلطورة جرت للجوقة الثانوية
		
•
يف منطقة "حسياء" ،على طريق دمشق  -محص ،وهي يف طريقها
إىل املخيم الصيفي يف مرمريتا ،سألت رامي عشي أيضاً ،أن يرويها
بتفاصيلها ،ألني كنت مزمعاً على اللحاق باجلوقة يف اليوم التايل.
فكتب رامي يقول:
« يف صباح  2010/8/14انطلقت جمموعة من جوقة الفرح الثانوية،
بقيادة املسؤولة ريتا بدرة إىل مرمريتا لقضاء مخسة أي��ام ،يف دير
راهبات املعونة الدائمة .فتجمعنا يف الساعة اخلامسة صباحاً ،وحزمنا
األمتعة يف الباصات .كان هناك باصان ،الباص األول وضعنا فيه أغلب
احلقائب ،والباص الثاني ما تبقى من حقائب مع أغ��راض املطبخ
وقمنا باالنطالق يف متام الساعة السادسة صباحاً .وكنت أنا يف سيارتي
الصغرية مع زوجيت ميشلني وطفلتينا.
وحنن على الطريق ،صادفنا عند منطقة حسياء ضباب كثيف.
فقالت يل زوجيت ميشلني" :ما هذه الرائحة؟ هل هي مواد كيميائية؟"
فقمنا بإغالق النوافذ .فقلت هلا" :هنا توجد منطقة صناعية لذلك
تكون الرائحة قوية".
فجأة خ ّفف الباص سرعته ،فتوقعنا أن سبب ذلك هو الضباب
الكثيف .فسبقتهما ملك يازجي بسيارهتا وحلقت أن��ا هب��ا ،وبعد 2
كم تقريباً أتاني اتصال من جوني عوض وقال يل أن دوالب الباص
حيرتق ،وعندها كنت أعود للخلف بعكس اجتاه السري.
فوصلت إىل الباص الثاني حيث كانت ريتا موجودة .أخذهتا معي،
وتابعت السري باالجتاه املعاكس إىل الباص الذي كان حيرتق .وعندما
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وصلنا ،كان الباص مليئاً بالدخان .فأخذنا نصرخ" :كورال ،كورال أين
أنتم؟" ومل يكن أحد جييب .وإذ بشخص يقول يل إهنم هناك خلف التلة.
فقررت أن أفتح الباكاج من الطرف الثاني للباص ،ورحت أخرج
احلقائب من الباص وفجأة ق��ال يل أح��د السائقني" :اه��رب سوف
ينفجر الباص" ولكن مل أستمع ألحد .فأخذ أحد السائقني مطفأة
احلريق ،وبدأ بإطفاء النار .ودخل من الباكاج مواد إىل عيين فلم أعد
أرى .فخرجت ومسكين أحد السائقني ،وأخذني إىل جانب الطريق.
فقال يل" :أن��ت جم��ن��ون ،سينفجر ال��ب��اص ،اه���رب" .وأص��ب��ح الباص
يتحطم ،والزجاج يتكسّر ،مُصدراً أص��وات انفجار متتالية .وعندها
وصل اإلطفاء واإلسعاف وشرطة املرور ،وأخذوا بإطفاء الباص.
وبعد ذلك كنا نسحب احلقائب من الباكاج ،فكانت كلها حمروقة.
وكنا نبحث عن أغراض مل حترتق .ولكن مل جند شيئاً .كل شيء احرتق.
فصعد إىل الباص الشابان داني تاجر وعصام عبيد وأنا ،لنقوم بتنزيل
ما نستطيع من األغراض املوجودة بداخله .وكان الدخان كثيفاً جداً.
فبلال كنزتني وع��ادا للباص وراح��ا يكسران الزجاج األمامي للباص
بأرجلهما ّ
عل الدخان خيف قليالً .وبعد أن كسراه بدآ بإفراغ احلقائب
الصغرية املوجودة يف مقدمة الباص .وبعد أن أنزال كل احلقائب الباقية
يف النصف األمامي من الباص ،ذهب عصام للخلف حيث كان الباص
حمروقاً ،لريى إن كان هنالك أي شيء .كان الدخان ما زال يتصاعد
داخل الباص .وفجأة كانت هنالك حفرة بأرض الباص مل ينتبه هلا
عصام ،فوقع فيها .وبسرعة ركض دان��ي باجتاهه وأمسكه من حتت
إبطيه وهو ينزلق داخل احلفرة إىل أسفل الباص وسحبه خارجها،
واحلمد هلل أنه مل يصبهما مكروه.

بعد أن أفرغنا األغراض كلها ،وفرزنا ما
احرتق وما بقي صاحلاً لالستعمال ،اجتمع
املسؤولون مع بعضهم .وك��ان ال��س��ؤال" :م��اذا
نفعل؟ نعود إىل دمشق أم نكمل إىل مرمريتا؟".
وحينها ك��ان األب الياس زح�لاوي يتصل
بنا ليطمئن أين وصلنا .فقالت يل ريتا بدرة
 وكان األب زحالوي قد اتصل على هاتفها "أبونا الياس على اهلاتف ،لكين ال أستطيعالتكلم معه من الرعبة والصدمة واخل��وف".
فأخذت اهلاتف وقلت له أن الباص قد احرتق،
وأن كل أعضاء اجلوقة خبري ومل يتأ ّذ أحد منهم .فسألته هل نكمل
إىل مرمريتا أم نعود إىل دمشق؟" .فقال يل" :األفضل أن تعودوا إىل
دمشق" .وكان هناك باص آخر قد ساعدنا بإطفاء احلريق .فقلت له:
"أرجوك أن ال ترتكنا مبنتصف الطريق .خليك معنا .فبقي معنا وعدنا
إىل دمشق.
وكان األهايل وأعضاء اجلوقة واألب زحالوي بانتظارنا عند كنيسة
سيدة دمشق .فقال لنا األب الياس" :ادخلوا إىل الكنيسة لنص ّلي".
فدخلنا مجيعنا ،أعضاء اجلوقة واألهايل ،وصلينا سوية .ثم تكلم معنا
قليالً األب الياس وطلب منا أن نرتل ترتيلة.
وقبل أن يذهب الشباب مع أهاليهم ،سأل األب الياس اجلميع" :هل
نعود غداً للمخيم أم ال؟" فأمجع اجلميع مع األهايل على أن نعود.
فقال أبونا سوف أجتمع مع املسؤولني وسنخربكم بعد الظهر ما قررنا.
بعد ذلك صعدنا إىل غرفة األب الياس ليشاهد ما حصل معنا ،ألننا
كنا قد صوّرنا معظم احلادث ،فقررنا بعد أن شاهدنا ما حدث أننا
سوف نكمل املخيم يف اليوم التايل.

فنزلنا وأعدنا حزم األغ��راض املتبقية من
احلريق.
وص���ع���دت إىل س���ي���ارت���ي ،وم���ع���ي ميشلني
والطفلتان .فقالوا يل" :بابا ما بدنا نرجع على
البيت" .فقررت أن أعود إىل مرمريتا ،فوصلنا
إىل مرمريتا خبري وسالمة.

فقالت يل:

ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل وصلت اجل��وق��ة وأكملنا
املخيم ،فسألت أحد أعضاء املخيم" :ماذا حصل
قبل اندالع احلريق بالباص؟ فكل إنسان كان
يتكلم عن شيء" .وكانت بقربي جيسكا الزين.

"قبل احلريق خبمس دقائق ،انفتح باب الباص لوحده .فأخذ جوني
عوض وفايز خ��وري يقوالن للسائق :أغلق الباب فالضباب كثيف".
فحاول إغالق الباب ثالث مرات ،ومل يغلق .وكان يقول جلوني" :اسحب
الباب وأنا أغلقه" .فقال له فايز" :معقول جوني طولك وعرضك ال
تستطيع أن تغلق الباب؟" فطلبت منه ريم أشقر أن يقف على اليمني
ليغلق الباب .فوقف الباص ونزلوا ليغلقوا الباب .ومل يعرفوا أن الباص
كان يف أول احرتاقه.
فذهب فايز والسائق ليطمئنا على الباص من اخللف ،وإذ بدخان
أسود كثيف خيرج من الباص ،فركض فايز إىل اجلوقة ،وكان يقول
هلم" :انزلوا انزلوا" يوجد عطل بالباص" .فنزل اجلميع بسرعة ،ومل
يتعرض أح��د ل�لأذى .وعندما ابتعدنا قليالً ،ب��دأ الدخان يتصاعد.
وعندما نزل أخر أربعة أشخاص ،مسعنا صوت أول انفجار للدوالب.
فطلب منا مسؤولو اجلوقة االبتعاد عن الباص ،فابتعدنا مجيعنا إىل
خلف التلة وهذا ما حصل معنا"» .
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اجملانيّة والطوعيّة واستنهاض املواهب
وكان العمل كله يف اجلوقة عمالً جمانيّاً
		
•
وطوعيّاً .إال أ ّني كنتُ قد اتفقت مع الكاهنني
املسؤولني يف الكنيسة آن��ذاك :األب جربائيل
م��ع��ل��وف واألب م��ي��ش��ي��ل ح��ل�اق ،وم���ع وك�ل�اء
الكنيسة أن يقدّموا ّ
كل سنة للجوقة مكافأ ةً
بقيمة ( )10,000ل .س .تغطي ًة لبعض نفقات
املخيّمات أو ال��رح�لا ت .وك��ان اجلميع أوف��ي��اء
للتعهد م���دة س��ن��ت�ين ،ث��م مت �نّ��ع��وا م���دة س �تّ
س��ن��وات ،أي م��ن ال��ع��ام  1980إىل ال��ع��ام .1 985
فرأيت أن أنقل األمر للبطريرك الذي مل أكن
معه على اتفاق يف شيء  .إال أنه يف هذا األمر
كان حازماً وجازماً .ويف مساء  ،1985/5/28عُقد
اجتماع مع الكاهنني والوكالء مجيعاً برئاسة
البطريرك ،ونوقش املوضوع ،فكانت حجّتهم
أن املبلغ بات كبرياً ( )60,000ل . .س  .واقرتحوا
ختفيضاً .فأدهشين البطريرك إذ أصرّ على دفع
املبلغ كامالً .وهكذا كا ن .واستمرت املكافأة هي
هي حتى عام  ،2005حيث توقفت الكنيسة عن
دف��ع أي ش��يء… وتوقفت اجلوقة عن املطالبة
بأي شيء!
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ويف عام  ،1982تضاعف عدد أف��راد اجلوقة بني كبار وصغار.
		
•
وكنت أقوم وحدي بالتدريب ،مستعيناً أحياناً بآلة تسجيل ،وأحياناً
أح�رّض لدى األطفال حبّ الظهور واملنافسة اإلجيابية ،كأن أقول
هلم :من منكم حيفظ هذه اجلملة بإتقان وسرعة ،يقف مكاني،
يُسمِعها لرفقائه ويل ّقنهم إيّاها… ثم ننتقل إىل اجلملة التالية.
وهكذا تنبّه األطفال ،وباتوا يتنافسون يف الرتكيز وحفظ األحلان،
حتى برز بينهم هذا أو تلك ،ممّن كانوا يتم ّتعون أوّ ً
ال بصوت مجيل،
ثم بشخصية متيل إىل املبادرة .حتى كان يوم اجلمعة العظيمة من
عام  1982فدعوهتم للتدريب قبل الظهر ،فتبيّن يل أهنم قد نسوا
معظم األحلان ،وأهنم بالتايل لن يستطيعوا االشرتاك يف التطواف
الكبري يف الشارع خارج الكنيسة .وأعلنت هلم ذلك .فأُسقط يف أيديهم
ومجدوا ،وهم ينظرون إيلّ .وأنا واقف جامداً أيضاً .تبادلوا اهلمس
فيما بينهم…
وانتظرت ما سيقرّرون ،ف�برز من بني الصفوف طفل يُدعى
مسري هالل ،وكان يف غاية النباهة وقوي املبادرة ،وطلب أن أعطيهم
فرصة ،على أن أمضي إىل مكتيب اجمل��اور لقاعة الكنيسة ،ويتوىل
هو تدريبهم حتى يتقنوا الرتنيم ،فيُتاح هلم املشاركة بالتطواف.
رحّبت باالقرتاح ،ثم أ ّكدت هلم أني أرجو أن ينجحوا ،ومضيت إىل
مكتيب ،أتس ّقط أصواهتم .وبعد مضي ساعة من الزمن ،أدهشوني فيها
هبدوئهم وجدّيتهم وإصرارهم ،إذ بسمري يطرق باب املكتب ،ويدعوني
يف ثقة لالستماع إليهم .واستمعت… مع أني كنت أستمع إليهم من
مكتيب ،وكانوا جيّدين ،فأبديت هلم ارتياحي وهنأهتم! ويا لفرحتهم
عندها! وكان حلضورهم يف التطواف ح ّقاً ب��راءة األطفال وصفاء
أصواهتم احللوة!
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ابتكار برامج ألهداف وطنية وقومية
ونبتت يف رأسي فكرة القيام برحلة لألطفال إىل فرنسا ،على
		
•
أن نعدّ هلا إع��داداً جيداً للغاية ،ونعدَّ األطفال ،نفساً وصوتاً ولغ ًة،
ملثل هذه املغامرة… وطرحت الفكرة على بعض املسؤولني يف اجلوقة.
وتبادلنا اآلراء طويالً .فتهيّب الكثريون األمر ،فيما الق ّلة وافقت ،بل
حتمّست ،رمبا لثقتها بي أو إرضاءً يل… ومجعنا األهل لتبادل اآلراء
حول املشروع ،فأبدى معظمهم ختوّفاً كبرياً ،والبعض متنّع ألسباب
أدهشتين ،إذ قالوا :كيف يزور أطفالنا أوروبا ،وحنن ال نعرفها بعد؟!
وشيئاً فشيئاً ،قرّ الرأي على ابتكار نشاطات جتذب األوالد وتبقيهم يف
البلد ،بدل القيام مبثل هذه املغامرة .واتفقنا على ثالثة أشياء ارتأينا
إمكانيتها ،بل ضرورهتا:
( )1تنظيم أي��ام مطالعة خاصة باألطفال ،يف "قاعة السواعد"،
وبالتايل إغناء املكتبة اليت كنا أنشأناها إثر حفرنا قبو الكنيسة
الستصالحه وحتويله إىل ما بات يسمى "قاعة السواعد"…
( )2تنظيم ألعاب رياضية هلم ،وال سيما لعبة كرة القدم
( )3تعليمهم السباحة ،فهي تستهويهم أكثر من أي شيء آخر…
وبقدر ما بدا يل األمران األوّالن معقولني وضروريّني ،بدا يل األمر
الثالث غريباً ،بل مستهجناً ،فكيف جملتمع دمشق أن يتقبّل فكرة
وجود كاهن مع أطفال حبراسة شبّان وشابّات ،يف مسبح! إال أ ّني أحبّ
التحدّي ،كما أحبّ السباحة ،بل أعشقها ،وأحبّ لألطفال أن يتقنوها،
ألني أعرف أبعاد تأثريها عليهم ،اليوم ويف املستقبل البعيد ،عندما
سيصبح ٌّ
كل منهم ومنهنّ أب�اً أو أمّ �اً… فاستشرت بعض األصدقاء،
ومنهم بصورة خاصة "انطون املقدسي" الذي رأى ما كنت أرى ،وأشار
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عليّ باحملاولة دون تردّد ،قائالً" :كن حيث يريد األطفال أن يكونوا!
وعندها تقودهم يف فرح ورغبة ،حيث تريد أن تقودهم"! ثم رأيت من
الضروري أن أسال أسقفي ،املطران فرنسوا أبو مخ .ففوجئت إذ قال
يلَ :
مل ال؟ هل كان السؤال اجلواب ملغوماً؟ شعرت بذلك .ولكين مل
أشأ إظهار أي شك يف نيته… ومضيت أرتب مع بعض الشبّان والشابّات
واألهل خصوصاً ،موضوع تنظيم السباحة ألطفال اجلوقة ،ومن ثمّ
ألخوهتم وأخواهتم ،ومن ثمّ لغريهم من األطفال ،بل والشبّان والشابّات.
وتف ّقدت مع صديقٍ غالٍ  ،هو ادوار هالل ،وهو والد مسري ،الطفل النبيه
يف اجلوقة ،العديد من مسابح دمشق… وقرّ رأينا على اختيار مسبح
"تروبيكانا" ،لقربه ورحابته واحتوائه حتت نظر املراقب… واتفقنا مع
صاحبه على عدم استقبال سوانا يف مسبحه ،طاملا حنن فيه… وسُرَّ
األطفال والكبار والصغار أيّما سرور… قسّمنا الصغار إىل جمموعات
حُدّدَ مسؤولوها ،على أن يُمنع الركض والدفش يف املسبح ،كما ي ّ
ُحظر
على من ال يتقن السباحة املضي إىل العمق .وكنت أقف أراقب اجلميع
وأنا منتصبٌ حتت مظ ّلةُ ،نصبت على حافة أحد طريف املسبح ،فال
أغ��ادر مكاني ،إال عند الضرورة .وفوجئت بنقاء اجلو ،جوّ العالقات
بني اجلميع ،وبالتعامل اللطيف واهلادف بينهم .وكان الكبار من شبّان
وشابّات ،إذ أك ّلفهم بتعليم هذا أو تلك ،يستجيبون بلهفة ،باستثناء
ق ّلة .وعندما كان حيني وقت اخلروج من املاء  -ولكم كان صعباً انتشال
األطفال من املسبح ،حتى بعد ست ساعات من "السباحة" فيه  -كان
اجلميع ،بعد خروجهم من املاء ،ميضون إىل كبائنهم لالغتسال وارتداء
املالبس .وعندها فقط ،وقد اطمأنّ قليب ،كنت أغطس يف املاء مدة ربع
ساعة فقط ،تكفيين لطرد أعباء النهار املرهقة .إال أني كنت أعوم يف
فرح ال يوصف ،بسبب ما نال األطفال والشبّان والشابّات من فرح

وم��ن أمج��ل ذكرياتي يف ه��ذا املسبح ،أ ّن��ي ،إذ كنت يوماً واقفاً
حتت املظلة أراقب األطفال يف املاء ،جاءني رجل يقارب اخلامسة
واخلمسني ،وق��ال يل" :أب��ون��ا ،أراقبك منذ سنوات يف ه��ذا املسبح.
أنا موظف يف مديريّة ماليّة دمشق ،وهواييت السباحة هنا .راقبتك
طويالً .واآلن أريد أن أقول لك :أمتنّى لو أعود طفالً ،لرتبّيين ،كما
أنت تربّي ه��ؤالء األطفال .امس��ي :حممد… وأن��ا جاهز ألية خدمة
تقصدني هبا يف وزارة املالية" .وت� ّ
�وط��دت الصداقة بيننا ،ولكين مل
أقصده يوماً يف الوزارة…
ّ
فنظمنا
وأبديت اهتماماً كبرياً وملحّاً باملطالعة وكرة القدم…
		•
املطالعة يف أي��ام الصيف ،وأي��ام االمتحانات الرمسيّة ،يف هناية ّ
كل
عام .فكان األطفال خيتارون من الكتب ما يكون قد اختاره هلم بعض
املسؤولني يف اجلوقة ،ثم يساعدوهنم على تلخيص ومناقشة ما قرأوا…
وقد وُ ِّفقنا يف ذلك إىل حدٍّ بعيد ،وشعرت أنّ هواية املطالعة منت لدى
األطفال أو أق ّله لدى عدد كبري منهم…

واضح وص��ارخ! وإن كنت يف أعماقي أشعر بضيق من جراء ما يثري
ُ
اضطررنا الختيار مسبح آخر،
وجودي يف املسبح من ثرثرة عليّ .ثم
ميتاز ببعده عن دمشق ،ونقاء مائه ،وهبدوئه ونوعية قاصديه النادرين.
وثبتنا فيه سنوات طويلة ،سنة بعد سنة .وكنا ،ك ّلما اضطررنا ،لسبب
ما ،لتغيريه ،جندنا مضطرين للعودة إليه ،لبعده عن دمشق ،وهدوئه
ورقيّ قاصديه القليلني .كان مسبح "قرطبة"…

أما كرة القدم ،فقد حاولت تنظيمها جدّياً .وحاولت باالتفاق مع
الصديق اللواء "دانيال شكبازوف" ،املسؤول يومها عن نادي الفيحاء
بامليسات ،أن خنتار هلم العباً من فريق اجليش ،وكان فريقاً مشهوراً
آن��ذاك ،ليدرّب األطفال الذين تستهويهم لعبة كرة القدم ،وكان لنا
ذلك .فكنت أرافق األطفال دائماً إىل امللعب ،وأحياناً كثرية ،أشاركهم
اللعب .ولكم كانت فرحة األطفال كبرية ،عندما كانوا يعودون إىل
البيت ،وه��م حيلمون ب��أن يصبحوا "أب��ط��ا ً
ال" مثل مدرهبم يف فريق
اجليش! إال أن هذا األمر مل يتجاوز األشهر ،ألن املدرب اعتذر ،وإن
ّ
"نرطب خاطره" بني حني وآخر .ثم إن امللعب بدا لألهل ولألطفال
كنا
بعيداً عن حاراهتم ،وكانت العودة إىل البيت على األقدام تتعبهم كثرياً،
بعد جوالت كرة القدم املرهقة .فتوقفنا عن هذه اهلواية.
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أم���ا ال��ن��ش��اط اهل����ام ال���ذي
		
•
ت��رسّ��خ��ت نتائجه امل��ف��ي��دة شيئاً
فشيئاً ،فهو خميّم الصيف ،الذي
كان يقتضينا إعداداً دقيقاً خالل
ال��ع��ام ،وال سيّما خ�لال األشهر
ال�ت�ي  ت��س��ب��ق ال��ع��ط��ل��ة الصيفية،
وال��ذي ك��ان مبثابة تتويج لعمل
ال��ع��ام بكامله ،ومنطلقاً للعام
اآلتي .وكنا نريد له دائماً أن يكون
بعيداً عن دمشق ،لنعود باألطفال
واألك�بر  سناً من املسؤولني ،إىل
ال��ط��ب��ي��ع��ة اجل��م��ي��ل��ة واهل���ادئ���ة،
ومعها ننفض ما تراكم من غبار
فوق عيوننا ومشاعرنا وأرواحنا،
ول��و ألي��ام ،كي نستعيد ما يعود
ل��ع��ق��ول��ن��ا وأرواح����ن����ا ون��ف��وس��ن��ا،
وبالتايل لعالقاتنا مجيعاً ،من
ص��ف��اء ون���ق���اء ورؤي�����ة واض��ح��ة،
تثبِّت عملنا كجوقة ت��رم��ي إىل
بناء طفل وش��اب وفتاة وإنسان،
م���ؤم���ن ،ق����وي ،واث�����ق ،م��ن��ط��ل��ق،
منفتح ،معطاء ،متعاون ،ينقل
بالكلمة املغنّاة أو املر ّنمة إميانه
وحمبّته وتفاؤله وتصميمه .وكان
مهّي األكرب ترسيخ الثقة يف كل
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فرد ،كي جيد يف ذاته ومن ذاته ،القوة
واإلصرار على االنعتاق ممّا تراكم يف
أع��م��اق ك��ل إن��س��ان ع��رب��ي ،م��ن خوف
وانكماش وك��ذب ،بل وي��أس ،يدفعونه
دوم�اً إىل التحايل كي "خي ّلص رأسه
بأيّ مثن!" .ولكم من مرة تبيّنت حقيقة
هذا الثقل القابع يف أعماق كل إنسان
ماض هو
عربي ،وانتابين الغضب على
ٍ
أكثر حضوراً فينا من احلاضر .ولكم
من مرة عدت واصطدمت برسوخ هذا
الثقل التارخيي ،لدى الكبار والصغار
م��ن أف���راد اجل��وق��ة ،ب��ل بتشبّثهم به
لتربير ما ال يُربّر من تقاعس وإحجام
وانتقاد ه��دام ،ينتهون به إىل تدمري
ما سبق وأجنزوا من حتري ٍر لذواهتم،
وعمل يثري اإلعجاب لدى الكثريين!
وكثرياً ما كنت أشعرني أم��ام أحفاد
للبطل األس��ط��وري سيزيف ،ولكنهم
أحفاد فقدوا حتدّيه ،وقبعوا يف قعر
ال���وادي ،ليجدوا متعتهم يف تثبيط
عزمية اآلخرين!
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خميم ضهر صفرا  -اجلوقة الوسطى 2014

األب طنوس أبو مراد كاهن رعية ضهر صفرا املارونية ،حيتفل بالقداس اإلهلي مبشاركة من أفراد اجلوقة
وطلب مين أن ألقي كلمة خالل القداس…
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يخملا ماتخ عم يروسلا ملعلا ليبقت
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مـواهـب قيـــاديّـــة
يف شهر آذار م��ن ع��ام  ،1987أُص��ب�تُ بالتهابٍ ح��ا ٍّد مفاجئ يف
		
•
حنجرتي وص��دري ،وتفاقم الوضع ،فكنت أواص��ل تدريب اجلوقات
جبهد شاق .ثم استحال علي التدريب ،فاخرتت للتدريب الصبية رجاء
األمري لقسم الصغار ،والسيدة ـيــا كلزيل لقسم الكبار .وشيئاً فشيئاً
استقر الوضع بني يدي كل منهما ،ثم اضطررت للسفر بقصد املعاجلة
إىل فرنسا ،بعد أن كنت تعرفت إىل الدكتور جان كلود انطاكلي يف
الصوفانية ،واختذ يل موعدين مع طبيبني خمتصّني ،وقد نصحين
بالسفر الدكتور "يوسف حتحوت" ،ألن من راجعت من األطباء يف
دمشق ،عِي َل صربُهم ،فيما حايل تسوء.
سافرت وتركت أمر اجلوقة بني يدي "ـيــا" و"رج��اء" ،وقد كنت
قلت للجميع أن "ـيــا" هي حم ّلي .وكنت قاصداً ما أقول ،إذ كنت
أحتسّب للحظة غيابي ،وكنت أحبث عمّن ميسك بزمام اجلوقة ملتابعة
الرسالة .ويف باريس التقيت جم�دّداً وطويالً وديع الصايف ،وأعطاني
أحلاناً جديدة للجوقة .واتفقت معه على إقامة أمسية يف كنيسة سيّدة
دمشق يف مطلع شهر كانون األول من عام  ،1988ألنه كان عازماً يف
تلك الفرتة على اجمليء إىل سورية.
ويف عشية احلفلة ،أتى بنفسه ودرّب اجلوقة .وكنت قد أخربت إدارة
التلفزيون العربي السوري ،فقرّرت تصوير األمسية يف الكنيسة .وطبعنا
بطاقات مبوافقة املطران "فرنسوا أبو مخ" بوصفه رئيسي الكنسي.
ووجّهت الدعوات ،وكانت ك ّلها جمانيّة ،إىل عدد كبري من الناس ،علماً
بأنّ الصحف أعلنت عن تلك احلفلة.
وأقيمت األمسية ،وكانت فاحت ًة عظيم ًة يف عامل الفن واإلنشاد
الكنسيّني :أن ينشد وديع الصايف مع مائة شاب وفتاة ،حبضور حشد
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ڤيڤا ك ّلزيل شاشايت

كبري من الشخصيات اإلسالميّة واملسيحيّة ،فذلك حدث فريد .ويف
ختام األمسية ،قال يل املرحوم انطون مقدسي" :يا أبونا ،احلفلة كلها
كانت رائعة ،وجيب أن تتابعوا .إال أن أروع ما فيها ،العبارة اليت ختمت
هبا كلمتك إذ قلت :وادعوا لنا للقاءات أخرى يف هذه الكنيسة ،أو يف
كنائس أخرى ،أو يف جوامع!" وأضاف" :كان جيب أن تقول مساجد،
بد ً
ال من جوامع".

أما الصديق املرحوم جناة قصاب حسن ،فقد قال يل على
		
•
انفراد ،كلمة ت��رددت طويالً قبل الرضوخ لذكرها ،ولكين أذكرها
من باب األمانة هلذا اإلنسان االستثنائي ،وقد ربطتين به صداقة
عميقة وثابتة .قال" :أبونا ،أنت سابق مجاعتك بألف سنة!" وقبّلين
ومضى .أما أخوه برهان قصاب حسن ،فقد قال يل" :أبونا ،أنا مدة
 15سنة ،كنت مسؤو ً
ال يف وزارة الثقافة عن إنشاء جوقة ،وكانت
املاليني بتصرّفـي ،ومل أستطع حتى أن أمجع  15مغنّياً… ما هو
السر يف مجعك مثل هذا العدد؟ "قلت له" :اجلواب هو عندك :أنت
موظف ،وأنا كاهن أمحل رسالة!"…
وم��ن مجيع كهنة دمشق ،حضر األمسية كاهنان فقط :األب
الياس صارجي ،الذي رعاني كاهناً شاباً ،والذي هنّأني وهو يبكي،
واألب املوسيقي "انطون هبّي" ،وكان طاعناً يف السن ،وكنت أخشى
انزعاجه من منط اإلنشاد اجلديد ،ألنه من أساطني املوسيقى
البيزنطية يف الشرق .إال أنه قبّلين بتأثر وقال" :يا أبونا الياس،
هبنّيك! هاحلفلة بتسوى ألف وعظة"…

مألا ءاجر
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الصوفانية ووديع الصايف
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الصوفانية ووديع الصايف
يف هناية عام  ،1982كانت ظاهرة الصوفانية .وكان لبعض الشبان
•
والشابات من اجلوقة ،الفضل يف إقحامي يف هذه الظاهرة .فقد جاءني
مساء  ،1982/11/28وهو اليوم الثاني النطالقتها ،صديقي املرحوم
جورج معراوي والصبية يــا ك ّلزيل وابن أخيت مسري زهر ،يسألونين
رأيي يف الصوفانية ،ويلحّون عليّ للمضي بي إىل البيت ،كي أشاهد
ما جيري فيه ،وأبدي رأيي هلم… فكان أن اعتذرت مرتني ،إال أني يف
حقيقة األمر ،مل أكن راغباً البتة يف املضي إىل البيت ،ألني كنت ،حبكم
طفوليت وتنشئيت الفلسفية والالهوتية ،أرفض بصورة مسبقة كل شيء
خارق يف أمور الدين .إال أهنم أصرّوا للمرة الثالثة ،فوجدت من املعيب
أن أكرر الرفض ،ومضيت معهم إىل البيت ،وكان من أمر هذه الزيارة أن
زجّتين يف الظاهرة حبيث تالزم امسي هبا يف نظر الكثريين ،يف سورية
وخارجها .وإني حقاً ألشكر هلم صنيعَهم هذا معي ،ألنه كان عطي ًة
استثنائية من اهلل ،أنا أبعد الناس عن استحقاقها .و ُزجّت معي منذ
األيام األوىل ،جوقة الفرح يف هذه الظاهرة العظيمة ،وما زالت ،مع
أن الكثريين من أفراد اجلوقة ،ممّن كانوا جيدون متع ًة يف الصالة يف
"بيت العذراء" ،اجنرفوا بعيداً عنه ،وما عادوا يرتادونه إال نادراً .ولكن
جاء يوم كان فيه للصوفانية شأن كبري يف مسرية جوقة الفرح.

على الصورة اليت كانت قد أعطته إياها ،ووضعها بيده قبل دقائق يف
جيب "الروب ده شامرب" ،فقد اهنار راكعاً مع مجيع احلاضرين وأخذوا
ينشدون للعذراء .ثم جاء يف املساء نفسه إىل "بيت العذراء" لشكرها
والصالة أمام أيقونتها العجائبية .بعد ذلك ،دخل إىل الصالونُ ،
وطلب
إليه أن يُنشدَ للعذراء ،فأنشدَ ترنيمة "أبانا" املدهشة .فرجوته موعداً
يف الغد ،فحدّده يل على الفور .ويف ساعة املوعد قرعت بابه بلطف،
وكانت الساعة الواحدة ظهراً ،وإذ به يفتح الباب وهو يقول" :هالدقة
بفتحلها مو بس الباب ،قليب كمان" .وعانقين ودعاني للجلوس .كنت
بصحبة صديق هو املرحوم نبيل شقري .فدعا وديع الصايف ،هاتفياً،
طوني حنا ،وكان يف الفندق نفسه ،فجاء… ثم كان أن سجل يل ترنيمة
"أبانا" ،ثم املزمور (" )71أيها الربّ اهلي ،أنتَ م ّتكلي" .فصعقين منط
املزمور بلحنه الشرقي الصرف ،وأيقظ فـيّ حلماً قدمياً جداً ،وهو
إنشاء منط من الرتانيم الدينية العامة ،ذات بناء شرقي ،بعيد كل
البعد عن األمناط الكنسية املعروفة .فصارحت بذلك وديع الصايف،
فرحّب حبرارة ،وطالبين بسرعة بنصوص عربية مالئمة .وقد أخربني
حلظتها أنه وضع هذا اللحن ،منذ عام  ،1981بناء على طلب كاهن
لبناني له باع طويلة يف املوسيقى ،إال أنه "نام عليه"!

هذا اليوم ،كان آخر يوم من عام  ،1984إذ جاء وديع الصايف إىل
"بيت العذراء" ،بعد أن زارته السيدة مرينا مع زوجها نقوال واملطرب
طوني حنا ،يف فندق املريديان حيث ك��ان يقيم .وامل��ع��روف أن وديع
الصايف كان يسخر من طوني حنا ،يوم كان حيدّثه عن الصوفانية.
أما عندما رأى الزيت ينسكب على رأسه من يدي مرينا ،وهي واضعة
يديها فوق رأسه لتص ّلي من أجله ،بناء على طلبه ،ثم رأى الزيت

فأتيته ب��ع��د ذل��ك مبجموعة م��ن امل��زام�ير ،ال�تي  ك��ان ق��د ق��ام
برتمجتها يف لغة عربية رائعة ،األب عفيف عسريان اللبناني… ثم
كان أن جاء وديع الصايف ودرّب اجلوقة يف الكنيسة ،ول ّقنها ،ولو
بصورة سريعة ،ترنيمة "أبانا" واملزمور "أيها الرب إهلي أنت م ّتكلي " .
ثم شارك مع اجلوقة يف قداس األحد  ،6واألحد  13كانون الثاني
عام .1985
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األستاذ وديع الصايف إبان زيارته األوىل للصوفانية يف  ،1984/12/31مع مرينا ،عوض نظور ،نقوال ،وطوين حنا
ويف اليوم التايل ،غادَرَنا إىل باريس ،حيث كان يقيم مع السيدة
زوجته ،وأبنائه فادي وطوني وجورج وميالد ،فيما كانت ابنتاه ،دنيا يف
الربازيل ،ومارلني يف لبنان.
تلك كانت بداية مسرية استثنائية ،مجعت هذا الفنان االستثنائي
مع جوقة الفرح ،طوال مثانية وعشرين عاماً.
وإني ألرى أنه يتوجّب عليّ ،من باب األمانة التارخيية ،أن أرسم،
ولو باقتضاب ،مالمح تلك املسرية ،مبا خت ّللها من حمطات صغرية

وكبرية ،عساها تربز ما منّ به اهلل ،يف حكمته ،على الشرق العربي ،من
هبّة روحيّة جديدة ،ما كانت لتكون لوال وديع الصايف من جهة ،وما
غمر به جوقة الفرح من توجّه أطلقها من جدران الكنيسة إىل العامل
الرحب ،حلظة مجعها به يف كنف أيقونة سيدة الصوفانية العجائبية،
من جهة أخرى.
يومها كانت جوقة الفرح تعدّ قرابة مائة ومخسني منشداً فقط،
بني طفل وشاب وفتاة .وكنت املسؤول الوحيد عن فعالياهتا واختياراهتا
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ّ
حيل حم ّلي ،على ما كان
وتدريباهتا .ومل يكن ليخطر ببال أحد أن
أصاب صوتي من وَهَن منذ عام  .1966كما أنه مل يكن ليخطر ببال أحد
سواي ،أن تنطلق اجلوقة من إطار الكنيسة الضيق ،إىل الناس مجيعاً
يف دمشق أو ً
ال ،ثم يف سورية ،ومن ثم إىل رحاب العامل ك ّله.
وك��ان اهل��ات��ف وح���ده ،ب��ادئ ذي ب��دء ،وسيلة الصلة بيننا .وكنت
دائ��م االتصال به ،ألطمئنّ عليه وعلى أسرته ،وألرج��وه االستجابة
القرتاحاتي وتو ّقعاتي .وأما وديع الصايف ،فقد كانت مكاملاته الليلية
حتمل يل دائماً دفقاً عجيباً من حمبة دافئة وصادقة ،ومن جديد
أحلانه الشرقية الصرف .وما كان ليبايل بالوقت ،وهو يُسمعين هذه
األحلان اجلديدة ،حتى لو طالت املكاملة نصف ساعة!… وكان أحياناً
كثرية يسألين يف تواضع ،تشكيل بعض الكلمات .وكنت أرتاح إىل فرحه
العارم باكتشاف نصوص املزامري .إال أنّ ذلك مل يكن ليقيّده بالرتتيب
الذي جاءت فيه بعض الكلمات ،وكانت روحه املتو ّثبة ،جتيز لنفسها
استبدال مطارح هذه الكلمة أو تلك ،ولكن دائماً يف أمانة تامة للنص.
وكانت غبطيت الروحية تبلغ الذروة ،كلما أُتيح يل أن أتس ّلم منه هذه
األحلان ،الواحد تلو اآلخر .وكان بدوره يتحيّن الفرص لريسلها إيلّ بيد
أمينة .بل كان أحياناً يتقصّد أن يرسلها مع هذا أو ذلك من تالميذه
املطربني ،واصفاً إياهم "برسل املزامري" ،أمالً منه يف اقتفائهم خطاه،
من حيث تعاملهم مع جوقة الفرح .إال أن أحداً منهم مل يتشبّه به…!
ولكم كان يدهشين أن أمسعه يعتذر إيلّ وإىل جوقة الفرح ،ال لشيء
إال ألنه كان قد سجل أحلانه على العود ،مبفرده يف البيت ،وليس يف
االستوديو .ولكم حرصت يف ما بعد ،إذ كنت أجدني عنده يف باريس،
أو بعد ذلك يف لبنان ،أن أسأله تسجيل أحلانه اجلديدة ،مبفرده ،على
ع��وده ،يف البيت .وكان صوته أب��داً مدهشاً ،إذ كان ينشد كما لو كان
بك ّليّته جسداً وروح��اً ،يف حضرة اهلل .وكنت أجد أنّ السر الكامن يف
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صوته الفريد ،إمنا هو يعود إىل ما كان يتم ّتع به من يقني حضور اهلل
فيه ،ومن يقني تواجده هو ،الدائم والثابت يف حضرة اهلل ،بل يف رعاية
خاصة منه تعاىل ،كثرياً ما كان يستمتع بالتحدّث عنها معي ،مرة تلوَ
مرة ،يف فرح يُضحِكه ويُبكيه يف آن واحد!
وكنت ،ك ّلما أطلت اإلصغاء إىل هذه الرتانيم ،مرة تلو أخرى ،ينجلي
يل سرّ التطابق اخلارق بني هذه الكلمات العتيقة وأحلاهنا اجلديدة،
وكأني هبا ُكتبت منذ القديم ،لتجد اليوم يف وديع الصايف ،من يزرع
فيها أجنح ًة ال ُتقاوَم ،جتعل مَن يصغي إليها ويؤخذ هبا ،حي ّلق تلقائيّاً
يف عامل الروح والفرح ،بعيداً عن مجيع إغواءات األرض .أوَ َلم يكن هذا
بالذات ما عناه أحد أبرز املهندسني املعماريني يف دمشق ،وهو الدكتور
جوزيف أبو حديد ،يوم وجدته جالساً يف حديقته يف بلدة املعرّة ،وهو
ٌ
غارق يف أحلان وديع الصايف هذه اجلديدة ،وقد هبّ إذ رآني ليقول
يل" :دخيلك ،يا أبونا ،قول لوديع الصايف يك ّتر من هاألحلان… أنا كنت
ديناصوراً نائماً ،وأيقظين هذا الرتنيم…!"
إال أن هذه األحلان كانت أيضاً تنطوي على ما قد يسبّب حريةً ،بل
ريب ًة ،لدى من ألِفَ األحلان الكنسية املعروفة ،من بيزنطية ومارونية
وأرمنية والتينية بل وسريانية .وما كان ذلك األمر بغريب عليّ ،وال
مبستهجَن لديّ .وإن أنسَ ال أنسَ ما قال يل ،يف منتصف التسعينيات،
املطران يوسف ريّ��ا ،مطران الواليات املتحدة آن��ذاك ،إذ التقيته يف
حريصا بلبنان ،وأثرنا موضوع ترانيم وديع الصايف اجلديدة .قال ،يف
شيء من التشكيك واالستعالء:
 "ولكن أين هذه األحلان من الرتانيم البيزنطية اليت مضى عليهاقرابة ألفا عام؟"
وقد قلت له:
 "وهذه الرتانيم البيزنطية ،أَوَ َلم تكن هي أيضاً فتحاً جديداً يفزماهنا ،قد ال يكون مستمعوها األوائل ،استساغوها بادئ األمر؟"

وكنت إذ أل�� ّق��ن جوقة ال��ف��رح ،ه��ذه األحل���ان ،وال سيما املزمور
اخلامس" ،اللهمّ امسع أقوايل" ،أملس لدى بعض أفرادها شيئاً من
التمنّع املكبوت ،دون أن يُفصِحوا يل عنه ،حتى جاء يوم صارحوني
به بكل حرية.
وق��د ح��دث ذل��ك ،يف ختام ص�لاة امل��دائ��ح للسيدة ال��ع��ذراء ،اليت
تقام يف مجيع الكنائس البيزنطية عرب العامل ،مساء كل يوم مجعة
من أسابيع الصوم الكبري .واملؤمنون يف دمشق يعشقون هذه الصالة،
ويشاركون فيها بكثافة .وق��د رأي��ت ذات ي��وم مجعة ،أن ننشد هذا
امل��زم��ور يف ختام ال��ص�لاة .ولكن ما إن خرجنا من الكنيسة ،حتى
بادرني بعض الناس ،ليعربوا يل عن استغراهبم لألحلان "اإلسالمية"
 كما وصفوها!  -اليت ختمنا هبا صالة املدائح يومذاك .وقد تدخّلعندها بعض أفراد جوقة الفرح ،ليدعموا ادعاء احملتجّني! فحاولت
أن أبيّن هلم أن هذه األحلان ليست "إسالميّة" على اإلطالق ،وإمنا
هي شرقيّة عربية صرف .ولقد قلت عندها ألفراد اجلوقة" :اآلن أفهم
ما كنت أشعر به يف نظراتكم من متنّع مكبوت ،إذ كنت أل ّقنكم هذا
املزمور!…" ورأيت أيضاً أن أقول هلم" :اليوم تشعرون بشيء من الغربة
إزاء هذه األحل��ان ،ولكن سيأتي يوم تعشقوهنا فيه ،كما سيعشقها
غريكم! فقط ،طوّلوا بالكن!"
حتى ذل��ك احل�ين ،ك��ان ودي��ع ال��ص��ايف ق��د وض��ع أحل��ان��اً جديدة
للمزامري" )5( :اللهمّ امسع أق��وايل" ،و(" )21اهلل ن��وري وخالصي"،
و(" )50ارمحين يا اهلل بعظيم رمحتك" ،فضالً عمّا كان قد سجّل لنا
يف دمشق ،يف مطلع عام  ،1985وأعين بذلك صالة "أبانا" ،واملزمور ()71
"أيها الرب إهلي ،أنت م ّتكلي".
ومل أكن أدري أنّ هذا الفنان املؤمن بعمق وصدق ،كان يف هذه
األثناء ،قد انتهج لذاته سلوكاً جديداً ،دفعه للبحث من تلقاء

ذا ت��ه ،عن نصوص جديدة ُتشبع هنمَه ا ل��روح��ي .وق��د تبيّن يل ،إذ
تس ّلمتها منه ،أهنا كانت ك ّلها حبق ،آي ًة يف كلماهتا وأحلاهنا  .وكانت
أوالها صالة رائعة لقديس رائع ،هو أغسطينوس ،وقد استمدّها من
كتابه الشهري "اعرتافات" ،الذي كان األب يوحنا احللو قد نقله إىل
العربية ،وقد جاء يف مطلعها هذا القول الرائع مسكوباً يف قالب
موسيقي زاده رو ع�� ًة " :أ ن��ت ،يا من أمرت البحر والرياح ،فس َكنَت،
َ
ِ
وامش على أمواج قليب ،فيهدأ!" وكان النص الثاني مقطعني
تعال
متكاملني ،اقتبسَ أ وّهلما من إجنيل القديس يوحنا ( )16/3وقد
جاء فيه:

أحب اهلل العامل ،حىت بذل ابنَه الوحيد،
« ألنّه ،هكذا ّ
لكي ال َ
يهلك ُّ
كل َمن يؤمن به،
تكون له احليا ُة األبديّة »
بل َ
واقتبسَ ثانيهما من إجنيل القديس متى ( ،)21-20-18/12وقد
جاء فيه:

فتاي الذي اخترتُه
« هوذا َ
حبييب الذي عنه رضيت.
باحلق.
سأفيض روحي عليهّ ،
ُ
األمم ّ
فيبش ُر َ
يكسرها،
القصبة املرضوضة لن
َ
املدخنة لن يطفئَها،
والفتيلة ّ
باحلق إىل النصر،
حىت يس َري ّ
مسه ّ
وعلى ا ِ
تتوكل األمم »
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أما النص الثالث ،فاختاره للسيدة العذراء ،وإذ به صالة مارونية
معروفة وغنية بأبعادها اإلنسانية ،وقد خصّها بلحن مدهش بدفئه
وحنانه .وقد جاء فيها:

وبزنبق ُطه ِر ِه ك ّل ِ
الرب بنع ِم ِه زيّ ِ
لك.
نك،
ِ
« ُّ
املذابح مثا ًال لنا،
رف َع ِك على
ِ
وأقا َم ِك شفيع ًة لشعبنا.
ِ
نلتجئ ِ
وندعوك يف شدائ ِدنا،
إليك يف ُمصابنا،
ُ
اُنثُري الور َد علينا نِع َما ،وأفيضي اخل َري على عيالنا.
اُذكرينا عن َد يسوع ربِّنا ،وبضيا ِء رمحتِه ن ّورينا.
مرضانا ال تنسيهِم ،يا َّأمنا،
ومهاجرينا أرجعيهم ساملني ».
وح���دث يل ذات ي��وم أن ع��ث��رتُ على ص�لاة منسوبة إىل البابا
اكليمنصوس احلادي عشر .وقد جاء يف مطلعها:

« لقد آمنت بك يا رب ،فزدين إميانًا.
كلت يا إهلي ،فزدين اتكاالً.
وعليك اتّ ُ
وإين أحبّك ،يا رب ،فزد حبّي اضطرامًا.
إن نفسي نادمة على آثا ِمها ،فزدها ندامة!… »
وها ّ
هذه الصالة ،أدهشتين بشفافيّتها ،وبساطة كلماهتا ،وتواضع
كاتبها .وإ نّ أكثر ما شدّني فيها ،كان مدى التصاقها بواقع حياة
كل إنسان ،كائناً من ك��ان .وقد وجدهتا تصلح ص�لا ةً يوميّ ًة لكل
مؤمن ،أ ي��اً كان انتماؤه الديين .إال أهنا كانت من الطول حبيث
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كانت تضمّ  187كلمة! ولكين وجدت ح ّقاً أن ما من كلمة واحدة
فيها ،كانت نافلة!
وأرسلتها إىل وديع الصايف ،يوم كان ال يزال يف باريس .وتر ّقبت يف
ثقة و… قلق .ترى ،ماذا عساه يفعل هبا؟ وإذ به يردّها يل ،بعد فرتة
وجيزة ،وقد سكبَها يف حلن متواضع ساحر ،أدّاه بصوته وحده ،على نقرة
من عوده ،فجاء صالة حقيقية تنساب مبنتهى الرقة والتواضع ،حتى
أنه مل يسمح فيها لصوته اخلارق أصالً ،أن يتس ّلق ما هو أكثر من أربع
درجات من السلم املوسيقي ،على ما ت ّتسم به من طول!
يظل وقفاً
ّ
بالطبع ،مل يكن ملثل هذا الفيض الروحي والفينّ ،أن
على أفراد جوقة الفرح ،ال سيما وأني كنت وإياهم قد تع ّلمنا أن نبذل
جهوداً متواصلة لنشر هذه التسجيالت على نطاق واسع ،بني الشبيبة
وأهلنا وأصدقائنا ،سواء منهم املقيمون يف سورية ،أو املنتشرون يف
مشارق األرض ومغارهبا .ولقد علِمنا من بعضهم أهن��م بلغوا من
تأ ّثرهم هبا ،أهنم باتوا بدورهم ينسخوهنا ويرسلوهنا إىل معارفهم،
كيفما ا ّتفق هلم…
وك��ان هلذا الكمّ من األناشيد اجلديدة ،الصغري حبجمه ،والكبري
بتأثريه ،صدى عظيم لدى بعض الشعراء واملعجبني بوديع الصايف ،إن
يف سورية أو يف لبنان أو يف فلسطني! إال أنّ وديع الصايف مل يتأثر يف
املرحلة األوىل ،إال مبا كان قد خصّه به شاعران مها عيسى أيوب ورياض
جنمة .وك��ان ري��اض أس��رع إىل نظم قصائد شعبية ،من وحي ظاهرة
الصوفانية ورسائلها ،فكانت على التوايل" ،فرحوا حجار البيت ،ملّا بعتِّ
الزيت" ،و"جاية بعيدِك رشّ زه��ور ع��دروب اإلنسانية" ،و"جربيل جاء
رب أعظم" ،و"أرضي عم بتقاسي ،حاجتها حرام!"…
يبشّرك مرسل من ٍّ
وكان نصيب عيسى أيوب من القصائد أيضاً أربعاً ،إال أنه كان قد
استوحى ثالثاً منها من اإلجنيل ،وهي" :أنتَ الكرمة يا ابن اهلل ،حنن

األغصان" ،و"تعالوا إيلّ يا مُباركي أبي" ،و"طوبى لكم يا جياع" .وأما
الرابعة ،فقد استوحاها من احلرب يف لبنان ،وقد جاء يف مطلعها" :يا
سيد السالم ،أعد لنا السالم!".
وقد ج��اءت أحل��ان ودي��ع الصايف ،منسجمة مع الكلمات املختارة
وامل��وض��وع��ات املطروحة ،ف��إذا هبا عند ري��اض جنمة اإلمي��ان بعينه،
والفرح بزمخه ،والرجاء ّ
بكل وهجه .فيما هي عند عيسى أيوب زاخرة
حبنان إجنيلي وعنف كوني ال ج��واب عليه إال يف س�لام ،يستجديه
اإلنسان من اهلل وحده!
َ
حيظ أحد منهم
وعبثاً كتب شعراء آخ��رون لوديع الصايف ،فلم
بلحن سوى شاعر من الالذقيّة يدعى غسان حنا ،وكان مطلع قصيدته
اجلميلة "أشرق اهلل يف قليب".
ويف هذه األثناء فاجأنا وديع الصايف بإطاللة جديدة ،كان الفضل فيها
لكاهن لبناني شاب ،هو األب إيلي صادر ،الذي كان قد وافى وديع الصايف
بقصائد موزونة ،يناجي فيها اهلل ،من قلب اجلحيم اللبنانية ،مناجاةً
وديع ًة واثق ًة ،فرح ًة ،بلغت من شفافيتها ما جيعلها غالية على ّ
كل مؤمن.
وقد أقبلت جوقة الفرح بدهشة وف��رح على هذا الدفق الروحي
والفين اجلديد ،من الكلمات واألحلان ،يأتينا يف مخس قصائد ،هي
على التوايل:

ةينافوصلا ةديس"  -ةيبئاجعلا ةنوقيألا نم تيزلا باكسنا

 "ألقاك أصلي ،ما أهباك" "إن تاه وجهي عنك ريب ،فاهدين"وس ،وهتديين"
 "أهت ّل ُل يو َم تناديين ،أنت الق ّد ُيت السماء"
 "إهلي حنَ َ "إهلي َهاك عمري"…
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قصة ترنيمة "فرحوا حجار البيت"
•الشاعر رياض جنمة:
« دعاني األستاذ وديـع الصايف لرؤيته باألردن بعمّان ،حيث كان
قد دُعي إلحياء عيد ميالد امللك حسيـن (ملك األردن) مبناسبة يـوبيله
الذهيب ،أي عندما أصبح عمره مخسني عاماً ،والذي صادف بتاريـخ
 1985-11-14فلبّيتُ الدعوة… وقبل إحياء األستاذ وديـع حفل هذه
املناسبة بعدة أيام ،طلب مين أن أكتب له أغنية خاصة لتكريم امللك
حسيـن بعيد ميالده ،فقلت له:
"أستاذ وديـع ،لقد عُ ِرضَ عليك  73أغنية وقصيدة لكبار الشعراء
األردنيـني والعرب ،لتختار منهم أغنية أو قصيدة لتلحّنها وتؤديـها
هبذه املناسبة ،أمل يُعجبك أي من تلك األعمال؟" .فقال يل ،وباللهجة
العامّية" :فوت اكتبلي غنّيّة متل ما بعـرف َغنّي"! فأدركتُ حينها بأ ّنه
مل يُسَرّ مبا ُقدِّمَ َلهُ من أعمال ،ألهنا يف أغلبها كا َنت باللغة ال ُفصحى
وحتتوي بضع كلمات مُع ََّقدة ،حتى أنه مل يفهم معاني بعض الكلمات،
وكان يسألين عن معانيـها ،وقال يل مازحاً" :ما بدنا نفهم شو بدنا
نقول؟" .فأجب ُته" :احلق معك ،أنا شاعر ،وأجدُ صعوبة بتفسيـر بعض
الكلمات"… فدخلتُ إىل غرفة ،وانفردتُ فيـها حوايل نصف ساعة من
الزمن ،وخرجتُ خماطباً األستاذ وديـع قائالً له" :اِمس��ع ما كتبتُ
لك ،وأمسعتهُ األغنية اليت كتب ُتها له ،ليـؤدّيـها هبذه املناسبة .وأبدى
إعجابه الشديد هبا ،وبسرعة كتابيت لألغنية .فأخذ عودَه يف احلال،
وبدأ بتلحينها .وبكل أمانة ،أشهدُ بأنه مل يستغرق أكثر من ربع ساعة
إلجناز اللحن .وبعد أيا ٍم قليلة وضمن احتفاالت اليـوبيل ،خَ َّلدَ األستاذ
وديـع امللك حسيـن هبذه األغنية ،وأطرب هبا كل مَنْ مسعها ،مبن فيـهم
امللك حسيـن نفسه ،وأخذت رواجاً كبيـراً حينها .وكانت األغنية بعنوان
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(جاييـن نزور ْ
ِك عَمّانْ) .وبعـد انتهاء االحتفاالت ،قدَّمَ األستاذ وديـع
يل الشكر على هذه األغنية ،ملا حصدته من إعجاب كل مَنْ مسعها…
فسألته ذات مرة" :ملك األرض و َغـنَّيت ّلو! ملك السّما ما بدّو تكريم؟"
أجابين" :بدّو ونص" .فقلتُ له" :عيد الصّوفانيّة بعد عشرة أيام ،وأرغب
منك أن ختصّ السيدة العذراء برتتيلة خاصة بظهورها بالصّوفانيّة".
فأجابين دون تردّد قائالً" :أسرع يف الكتابة وأنا هلا" ،فكتبتُ لهُ ترتيلة
(فرحوا حجارْ البَيتْ) ،فلحّـنها وسجّـلناها بواسطة ابنه جورج ،بالبيت
املُقدّم له من وزارة الثقافة األردنية ويف غرفة اجللوس حصراً .وكان
البيت يقع ما بيـن الدوار السادس والدوار السابع مبدينة عَمّان ،وأذكر
بأن مَ��نْ شارك بكورال األغنية ابنه جورج وابنه طوني وأخ��وه إيليا
فرنسيس .ومن شدة فرحيت هبذه الرتتيلة ومجاهلا ،طلبتُ منهُ تلحيـن
وأداء ترتيلة أخرى لعذراء الصّوفانيّة ،فأجابين بكل سرور ،فكتبتُ له
ترتيلة (جايـي بعيدِك رشّ زهورْ) ،فلحّـنها وسجّـلناها بنفس الطريقة.
وذهبتُ بعدها إىل دمشق حامالً معي أمجل هدية لعذراء الصّوفانيّة،
يف الذكرى الثالثة لظهورها وذلك بتاريخ .1985-11-27
وأذكر بأ نّ شقيـق األستاذ وديـع السيد إيليا فرنسيس ،رافقين
م��ن ع��مّ��ان إىل د م��ش��ق ،حيث ش��ارك�ني  ف��ر ح��ة إ ح��ي��اء إحتفاالت
العيد ،وبعدها سافر إىل لبنان.
مضى على هذه احلادثة ثالثون عاماً  ،كأهنا البارحة بالنسبة
يل .ورحل األستاذ وديـع! وبقيت (فرحوا حجا رْ البَيتْ)… نشيد
األناشيد يف الصّوفانيّةَ ،
مل ال؟ فاخلا لِدُ ي َُخ ِّلدُ ا مل ُ َخ َّلدَ ،كيف إذا
كان اخلالد وديـع الصايف ،وا مل ُ َخ َّلد السيدة العذراء ».

افوصلاب ءارذعلا تيب يف ةيبئاجعلا ةنوقيألا مامأ مّنري يفاصلا عيدو
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ترنيمة "يا يسوع احلبيب"
ثم إ نّ هناك صالتني حظيتا من وديع الصايف بتقبّل حار.
•
أوالمه���ا ك��ا ن��ت ص�لاة "ي��ا ي��س��وع ا حل��ب��ي��ب" ،ال�تي  ل�� ّق��ن��ه��ا ي��س��وع
مل�ير ن��ا ،خ�لال اال خن��ط��اف ا ل��ذي ح��دث هل��ا ،مساء عيد الصعود
املوافق  .1 984 /5 /31وكانت الثانية صالة "ر بِّ ،رُدَّ األهوال أقبَلنَ
ي��ض�� ِر ب��نَ" ،ال�تي  وردت يف مسرحية ش��ع��ر ي��ة ،لسعيد ع��ق��ل ،هي
"ق��دم��وس" .وإ نّ ل��ك��ل م��ن ه��ات�ين ا ل��ص�لات�ين  ق��ص��ة ،يف س��رد مه��ا
الواحدة تلو األخرى ،غنى.
ذات يوم من شهر حزيران عام  ،1986إذ كنت على وشك العودة
من باريس إىل دمشق ،تذكرت صالة "يا يسوع احلبيب" ،وأسفت
أسفاً شديداً لعدم عرضها قبل اآلن على وديع الصايف ،كي يضع
هلا حلناً مالئماً .ومضيت لزيارته ووداعه ،وقد محلتُ معي كلمات
هذه الصالة  .فوجدته وحيداً يف البيت  .فر حّب بي على عادته حبرار ة .
ّ
حضر لك لقمة من إيدي"،
وقال ببساطة طفولية" :اليوم ،ب��دّي
واق��ت��ادن��ي إىل املطبخ .ول���فّ خ��ص��ره مبنديل ،وأم��س��ك ب��رأس من
امللفوف ،ووضعه حتت احلنفيّة وأخذ يغسله ،وهو يبتسم  .أما أنا،
فوقفت أحدّق يف هذا العمالق اخلارق ،الذي حيمل لبنان والشرق
ك ّله يف قلبه وحنجرته وإحساسه العظيم ،والذي بدا يل حلظتها
أشبه بطفل جيهل نفسه! وأ ط��ل��ت النظر إل��ي��ه… ومل أ ع��د أطيق
نفسي ،فقلت له" :أستاذ وديع ،اكتشفت اليوم صالة رائعة ،عتبتُ
على نفسي كثرياً ،ألني مل أعرضها عليك قبل اليوم لتلحينها " .
فقال دون أن يلتفت ،وهو يتابع غسل رأس امللفوف" :مسّعين إ يّاها
أبونا! "  .فتلوت بصوت هادئ:
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أستريح َ
فيك،
يسوع احلبيبَ ،ه ْب يل أن
« يا
ُ
َ
َ
كل شي ٍء ،فوق ِّ
فوق ِّ
كل خليق ٍة ،فوق مجي ِع مالئكتِ َك.
َ
مديح ،فوق ِّ
فوق ّ
كل سرو ٍر وابتهاج،
كل ٍ
َ
فوق ّ
جيش السماء.
كل جم ٍد وكرامة ،فوق مجي ِع ِ
العلي ،أنت وح َدك القدير،
فإنّ َك َ
أنت وح َدك ّ
والصا ُ
حل فوق ِّ
كل شي ٍء.
تأت إ ّ
ف ْل ِ
وتفر َج عين َّ
ومتنحين احلريّة…
وتفك قيودي ْ
يلّ ،
يتم سروري ،بدونِ َك مائديت فارغة.
فإنّين بدونِ َك ال ُّ
أقبلت ألنّ ِك َدعوتِين ».
حينئ ٍذ آيت ألقول :ها أنذا ُ

وكنتُ أالحظ ،ك ّلما تقدّمت يف تالوة الصالة ،أ ّنه أخذ يتو ّقف دون
غسل رأس امللفوف .ث��مّ ح��دّق فـيّ بدهشة ،وم��ا إن وصلت إىل آخر
الصالة ،حتى كان قد خلع املنديل عن خصره ،وقال يل" :أبونا ،شو
عم تنتظر؟! هاتا… هاتا!" وأخذ الورقة مين ،وسارع إىل غرفته ،وجلب
العود ،ثمّ جلس وبدأ يداعب أوتاره… كنت أراقبه بفرح ال يوصف ،ويف
آن واحد بأسف شديد .ترى ،ما الذي أنساني هذه الصالة حتى اآلن،
اليت بات عشرات األلوف يعرفوهنا حول العامل ،مبختلف لغات األرض؟
وما إن مضت فرتة وجيزة حتى بدا وكأ ّنه اعتمد مطلعاً حلنياً هلا،
ثمّ شرع ي��ردّده على أوتار العود بصوته املدهش ،فيما هو ينظر إيلّ
بني حني وآخر ،وابتسامة واعدة على شفتيه… كنت يف نشوة… وبعدما
يقارب النصف ساعة ال أكثر ،كان قد اعتمد مطلع اللحن .وإذ بالباب
يُفتح ويدخل ابنه جورج ،فيما هو كان يتابع مداعبة أوتار العود .ثم
قال جلورج" :ابين ،امسع!" وأمسعه مطلع الرتنيمة ،فنظر إيلّ جورج
وهو يقول" :أبونا ،اميتى؟!" .قلت" :من شوي" .وبعد مضي فرتة وجيزة،
تو ّقف األستاذ وديع وسألين" :أبونا ،اميتى السفر؟" قلت" :بعد غد".
فقال" :بكرا بسلمك اللحن خالص!" فقلت له" :ال… ال! ما بدي ياك
تندم على وضع حلن سريع… سأؤخّر سفري بضعة أي��ام ،كي تكون
مطمئنّاً ك ّلياً للحن .وسأعود غداً ألرافق والدته!"
وعدت يف عصر اليوم التايل ،وتقصّدت أن أكون وحدي .وكان هو
أيضاً وحدَه يف البيت .فاستقبلين بفرح وقال" :بدي مسّعك اللحن!".
وأمسعين ما أجنز منه .وك��ان قد بلغ عبارة "مجيع جيش السماء"،
ففرحت جداً جململ اللحن ،إال أني توقعت للعبارة األخرية ،أن متضي
يف تصاعد ،حتى يبلغ اللحن ال��ذروة ،متاشياً مع الكلمات .وفوجئت
باحندارها إىل أسفل .فأبديت له مالحظيت على الفور ،وهو يعرف
ما أك��نّ له من حمبة عظيمة وإع��ج��اب .وإذ به يقول بكل بساطة،
واالبتسامة تعلو وجهه" :جبتها ،يا أبونا" .وأمسك العود وجعل يداعبه

ويكرّر احملاولة حتى استقرّ النغم يف الذروة اللحنية اليت باتت معروفة
منذ انتشار هذه الرتنيمة… واتفقنا على أن حيملها إيلّ إىل مطار
أوريل ،قبل سفري ،بعد أن يكون قد انتهى من تلحينها ،ليسمعين
إياها .وهكذا كان .وعندما مسعتها ،قبّلته مرة أخرى بشكر عميق ،داعياً
له من كل القلب بطول العمر وتدفق العطاء .وقلت له فيما قلت:
"أستاذ وديع ،أمتنى لو كان معي اآلن جهاز أستطيع أن أُمسع به مجيع
احلاضرين اآلن هنا ،هذا اللحن الرائع!".
ويف دمشقَ ،ل َكم من صديق قال يل ،بعد استماعه إىل أماسينا
املر ّنمة" :كل الرتانيم مجيلة ج��دّاً ،ولكن أمجلها "يا يسوع احلبيب".
وكان منهم صديقي املرحوم جناة قصاب حسن ،الذي كان قد آىل على
نفسه أ ّ
ال يفوّت أمسية من أماسينا ،وكذلك قال األستاذان سهيل عرفة
وبليغ سويد.
إال أن هناك أمراً قد حدث إبان تلحني هذه الصالة ،وبعده ،على
مدى سنوات ،وهو يكاد يكون لغزاً ،مل أجد يوماً تفسرياً له ،وقد خفي
علي وعلى الكثريين ممّن يعرفون هذه الصالة الفريدة .ذلك أني،
حلظة قدّمتُ كلماتِها مكتوب ًة لوديع الصايف ،كان قد فاتين أن أكتب
اجلملة اليت خيتتم هبا يسوع هذه الصالة ،وقد جاء فيها:

أقبلتِ ،
ألنك د َعوتِين!"
"حينئ ٍذ آيت ألقول :هاأنذا ُ
بالطبع ،كثرياً ما رجوت يف ما بعد ،وديع الصايف ،كي يكمل تلحني
هذه الصالة .ولكين ،على ما بيننا من حمبة عظيمة ،مل أظفر منه
باستجابة ما .أما من بعده ،فلم جيرؤ أحد على تتمّتها!…
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توهّجه الروحي وتنامي التزامه بالرسالة
أما الصالة املقتبسة من مسرحية سعيد عقل ،فلها قصة خمتلفة
•
ك ّلياً .فقد محل يل ،ذات ي��وم ،مثقف كبري من دمشق ،هو صديقي
أديب مصلح ،هذه املسرحية ،وأطلعين على نص الصالة اليت فيها،
سائالً إياي تقدميها لوديع الصايف ،كي يضع هلا حلناً مالئماً .وكانت
كلماهتا ،كما هو شعر سعيد عقل ،تتوهّج بألق شعري وإنساني وروحي،
استثنائي حقاً.
وكان صديقي قد وضع خطاً أمحر حتت أحد أبياهتا ،وهو التايل:

ترافقت هذه املرحلة الغنية من االختمار العميق والعطاء اهلادئ،
جبوالت يل إىل أوروب��ا وكندا والواليات املتحدة ،إمّا بفعل متابعيت
للشبيبة املغرتبة بقصد التخصّص ،وإمّا استجابة لرسالة الصوفانية،
وإمّا بقصد معاجليت حلنجرتي .وكنت دائماً حريصاً على تنظيم هذه
ّ
أحط يف باريس ،ولو أليام قليلة ،إذ كنت
الرحالت ،حبيث يتاح يل أن
أك ّثف لقاءاتي بوديع الصايف ،غالباً يف بيته ،وأحياناً يف كنيسة أو يف
بيت هذا أو ذاك من األصدقاء .وكان أن ّ
توطدت العالقة بيننا ،وحتوّلت،
حبيث اكتسبت مزيداً من التصميم يف توجّهنا الروحي ،ومن احلميمية
يف صداقتنا ،ومن الفرح يف عطائنا ،واالنشداد العنيد واجملاني ،إىل
هدفنا املشرتك :اهلل وجمتمعاتنا العربية واملغرتبات!

وقد بدا له ويل وكأني بسعيد عقل يصف فيه صوت وديع الصايف
دون سواه.

وخالل هذه اجلوالت ك ّلها ،كنت أحرص على كتابة يومياتي .وإني
ألرى أنّ يف بعض صفحاهتا ،ما يرسم شيئاً من مالمح هذه املسرية
الطويلة والغنية .وهنا أرى لزاماً عليّ أن أختار منها بضع فقرات ليس
إ ّ
ال .وقد جاء فيها:

عت ربّي اخلليق ُة كلُّها يف صويت،
"ج ِّم ْ
ُ
تناجي ،وسبّحت تتغنّى…"

واتصلت به على الفور ،هاتفياً ،أحدّثه عن القصيدة اجلديدة.
فه ّلل للخرب .و وُ ّف��ق��ت سريعاً مبن محلها له إىل باريس ،وإذ به
يتصل بي .شاكر اً ومعرباً بفرح طفويل عن غبطته ودهشته مبا
جاء فيها ،وال سيما بالبيت الذي رأى فيه وصفاً مطابقاً على
حنو مذهل لصوته.
وبعد شهر ونيف وصلين منه تسجيل هلذا اللحن اجلديد ،أجراه
مبفرده على عوده .ولقد تبيّن يل على حنو جليّ ،أنّ وديع الصايف كان
يف هذا اللحن قد جتاوز نفسه ،وإذ به كالطود يف إميانه ،وكالفجر يف
تد ّفق صوته وتو ّثبه ،وقد بلغت فيه قدراته الصوتية اخلارقة أصالً،
حتليقاتٍ وأغواراً عصيّة على سواه!
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•« بتاريخ اخلميس 1986/10/16

أمر دون العودة بامسي إىل
"يف مطار أوريل ،ك ّوة األمن مل ت َدعين ّ
الكومبيوتر .السري كثيف ،واألمطار هي األوىل يف املوسم .أمضينا ساعتني
بني املطار والدير ،اتصلت لتوي باألستاذ وديع الصايف .فعلمت أنه غادر
باريس اليوم بالذات مع أبنائه إىل السويد ،إلحياء حفلة هناك .سررت
بذلك لسببني :األول لعودته إىل الغناء ،والثاين لتأخر لقائي به حىت عودته،
فيكون الزكام لدي قد خفّت حدته ،وكنت أخشى عليه من العدوى…"

سم ريغ مأ ناك ًايحيسم ،يبرع ناسنإ لك اهلّبقتي ،ةديدج ةيقيسوم ةيبرع ةغلب انناميإ مجرتن نأ انئشو ،برع نحن"
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•"الثالثاء .1986/10/21

وانطلقت معه لزيارة األستاذ وديع الصايف.
"قدم األب عزيز حالق،
ُ
االستقبال ،كالعادة ،لطيف جدًا… كان يومها لقائي األول يف باريس،
هذه املرة ،بوديع الصايف ،إذ كان عائدًا من السويد ،حيث ق ّدم حفلة كان
مستمعوها من السريان األرثوذكس ،الذين قدموا من سورية منذ سنوات،
على حنو ما زال يثري الريبة لدي!

"أمنا يا مرميُ" ،من
رنّم لنا األستاذ وديع ترنيمة جديدة للعذراء ،بعنوان َّ
تأليف الشاعر جورج رجي .مث رنّم مقطعًا من اإلجنيل هو وصف أشعيا
َ
وصف ممكنًا له!"
للمسيح املنتظر .األحلان مجيلة جدًا .أما الصوت ،فال
•"اخلميس 1986/10/23

مضيت مع عصام وهنى لزيارة األستاذ وديع الصايف… االستقبال
"مسا ًء
ُ
حار كالعادة ،وجاء بعد قليل السيد جورج رجي ،مؤلف كلمات ترنيمة:
"أمنا يا مرميُ"…
َّ
انفردت قلي ً
ال باألستاذ وديع والسيد رجي ،لع ّلي أعرف رأي
…
ُ
األستاذ وديع يف ما كنت اقترحت عليه… ما يهمين هو موقفه ممّا اقترحت
عليه من حيث ترتيل اإلجنيل ،واختيار بعض املزامري… مث دار نقاش بيين
وبني األستاذين الصايف ورجي… ش ّددت على ضرورة تقيّدمها بنص املزامري
احلريف ،ولو أسقط منه كلمات أو عبارات أو أسطرًا بكاملها… أريد
فإن املتمسكني باألحلان
منرر األحلان اجلديدة ،وإالّ ّ
نصوصًا تُقبَل ،كي ّ
البيزنطية سيتّخذون ذلك ذريع ًة ملقاومة هذا النَّفَس اجلديد… مل أجنح يف
إقناعهما… سأعاود الكرة.
أثناء النقاش ،طلب األستاذ وديع أن أبارك البيت فلبّيت ،ووقفنا أمام أيقونة
"أمنا يا مرمي"،
للعذراء ،ق ّدمها هلم األب فوزي اخلوري ،واسـتمعنا إىل ترنيمة َّ
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ارجتلت كلمة من وحي اجتماعنا واختيار الرب خل ّدامه ،وأحداث لبنان،
مث
ُ
وواقع تشتّت عائلة األستاذ وديع ما بني باريس ولبنان والربازيل…"
•"األحد 1986/10/26

"يف بيت طوين وبشرى عرجبي ،أقمنا القداس اإلهلي…

بعد القداس ،سألتين بشرى عن وديع الصايف وسبب التغيري الكبري الذي
توجهه الديين الكبريّ .
أن ذلك حصل
دت هلا ّ
أك ُ
طرأ على فنّه ،من حيث ّ
منذ لقائه بعذراء الصوفانية .ووعدهتا بأشرطة ترانيمه ،بعد أن مسعنا الشريط
"أمنا يا مرمي" ،وترنيمة" :ألنه هكذا…"
األخري ،وفيه ترنيمة َّ
•"الثالثاء 1986/10/28

"يف الرابعة… عدت إىل الدير… اتصلت باألستاذ وديع الصايف،
وأبديت رغبيت يف االجتماع به على انفراد… ويف السابعة والنصف ،أرسل
ُ
ابنه جورج .يف البيت ،حت ّدثت إليه لفترة طويلة ،وبيّنت له ضرورة الترتيل
البيزنطي ،وبصوته بالذات ،ال سيما إذا كان الترتيل يتناول نص اإلجنيل.
ش ّددت على هذه النقطة .وبعد أخذ ور ّد ،وهو ال يين يقول يل :أنت ال
تطلب ،أنت تأمر ،وأنا أنفّذّ ،
أن الرب اختاره خلدمة
أكدت له ،مرة أخرىّ ،
طويلة وها ّمة وشاملة ،يف ظروف باتت فيها الرسالة املسيحية شبه ُمط ّوقة .وأ ّما
صوته ،فيدخل القلوب والبيوت دون استئذان أو مراقبة".

•"السبت 1986/11/1

سيمر يب بعد قليل ليصطحبين إىل بيته.
"اتصل يب األستاذ وديع الصايفّ .
أرجو أن يكون حاول تسجيل اإلجنيل حسب النغم البيزنطي.يف السابعة،
قدم جورج صايف ،حام ً
ال ثالثة أكياس :واحد يل وواحد لرياض جنمة،
وواحد لنقوال زوج مرينا…

"عاتبت األستاذ وديع على هديته .قلت له :أنت اهلدية ،فما حاجيت
إىل هدايا؟ عدنا إىل موضوع اإلجنيل ،وطلب إ ّ
أسجل له مقطعًا من
يل أن ّ
اإلجنيل ،مرتّ ً
ال على الطريقة البيزنطية .أنا خجل من صويت .حاولت .أرجو
أن ينجح ،وقد شرحت له بعبارات تداري حساسيّته املفرطة ،كيف يسعه،
ضمن النغم الذي أمسعته إياه ،أن يتالعب برباعة بصوته ،وأحلحت عليه كي
يفعل قبل أن أسافر…
"قدم بعض أصدقاء وديع الصايف…
"أمضينا السهرة يف استعراض معظم التراتيل الدينية ،القدمية واحلديثة،
واستبدلت بعض الكلمات لتأيت الترتيلة مالئمة ألوضاع
لوديع الصايف.
ُ
لبنان وصالة اللبنانيني .وبالطبع ذ ِ
ُكر اسم الصوفانية ،وكان واضحًا أن
السيد أنطون وزوجته يعرفان هذه الترانيم بكاملها .وقد قال أبو أسعد أنه
كان قبل العمليات اجلراحية األربع ،اليت أجريت له ،وبعدها ،ال ّ
يكل من
ُ
يبش ُر ِك"… وقد سأل أنطون عن واضع كلمات هذه
ترنيم
"جربيل جاء ّ
الترانيم ،فح ّدثه وديع الصايف عن رياض جنمة مبحبّة األب البنه! وعلى
العشاء أيضًا ،مل ينقطع الترتيل"
•"الثالثاء 1986/11/4

"يف السادسة مضيت مع األب عزيز وهنى لزيارة وديع الصايف .وفوجئت
موشحني دينيّني بالغي اجلمال… رجوته مرة أخرى ،أال يهمل
بتسجيل ّ
تسجيل اإلجنيل… كما رجوته ورجوت السيد رجي ،أال ينسيا "يا ذا العلى"،
حيس
ع ّلين آخذه أيضًا معي إىل دمشق .عطاؤه املجاين هذا ميأله سعادة ،وهو ّ
به استمرارًا له ،ولكن على مستوى خدمة للرب ،باتت ،كما يقول ،الغاية
األوىل يف حياته .وقد كنت أستغرب فرحه بصوته… فقال أمس" :عندما أمسع
يل شيئًا مجي ً
ال ،أفرح به ،وكأنه ليس يل… وعندما أكتشف نقصًا ما يف أدائي،
"أكن" ،وأقول لنفسي :ما كان جيب أن حيصل… ولكننا بشر! ".فهمت!
ّ

احلق واحلي .ويوم تتوقّف ،ينتهي!…
القدرة على االندهاش عالمة الفنان ّ
وبعد ذلك ،أن يبالغ هو وأبناؤه باإلعجاب ،فليس يف ذلك ما يزعجين .حسيب
أن أوصل روح الرب من خالل الكلمة .وحنن العرب نؤخذ دومًا بالكلمة،
ولو كانت فارغة ،فكيف هبا إذا كانت كلمة مليئة بروح اهلل ،يشدوها صوت
هو يف احلق عطية من اهلل؟!…"
•اخلميس 1986/11/6

"يف السادسة َق ِدمت سليمة حداد ،مث ميادة هنيدي وشقيقتها سوسن،
ومضينا معًا لزيارة وديع الصايفُ .س ّر بنا .بعد قليل أمسعنا ما عنده".

•السبت 1986/11/8

وصلت إىل بيت األستاذ وديع الصايف .ومضى عزيز وفايز البتياع بعض
احلوائج .وتأخرا حىت العاشرة والنصف .قلقنا كثريًا .أخريًا قدم عزيز:
أضاعا السيارة يف موقف السيارات ،الذي يتّسع لستة آالف سيارة .ومل
جيداها إال بعد حبث دام ساعتني .تناولنا الطعام قلي ً
ال ،وكنت يف هذه األثناء
قد أعدت النظر مع وديع الصايف يف ترنيمة "املج ُد َ
لك أيها املسيح" ،كي
تَص ُلح للمؤمنني مجيعًا ،فع ّدلنا فيها كلمات كثرية ،كانت ختالفنا الرأي فيها
زوجته وابنه طوين ،مث س ّلما باألمر".

•األربعاء 1986/8/12

"قادين فارس حامت يف سيارته إىل مزنل وديع الصايف .أقام قلي ً
ال مث اعتذر…

"مع وديع الصايف كنا وحيدين… انتقلنا إىل مشاريعنا يف التلحني والترتيل
والتسجيل… مث قدمت زوجته وابنه جورج ومها حم ّمالن باملواد الغذائية…
نصبت املائدة بسرعة… تناولنا العشاء ،مث مضينا إىل مزنل أوالده ،يف منطقة
جديدة ليست ببعيدة عن مزنله .وهناك بدأ اإلعداد للتسجيل .كنت أو ّد أن
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يرمن "اليوم علق على خشبة"… ومثلها" :اليوم يولد املسيح" ،على النغم
نفسه .ويف العاشرة إالّ قلي ً
ال قدم عصام مسعان… مث بدأ التسجيل" .احلمد لك
يا إهلنا"… صوته بدا أروع من أي وقت مضى .ولفظه اكتسب فخامةً…
نسجل ونعيد التسجيل… كنت مع عصام يف
وظللنا حىت الثانية عشرةّ ،
نشوة .أشكر للرب أنه وضعين على درب هذا الفنان الكبري… وكنت أدعو
له بتأثر بالغ ،وألسرته مجيعًا! وكان هو شديد التأثر بتأثري!
"يف الثانية عشرة والنصف ،عدت مع عصام يف سيارته ،بعد أن أوصلنا
وديع الصايف إىل مزنله… كنّا يف غاية التأثر مما رأينا ومسعنا ،ومتفائلني مبا
ميكن أن تق ّدمه هذه الترانيم للكثريين من العرب ورمبا لغريهم…"
•اخلميس 1986/8/13

"هواتف كثرية ،منها هاتف لوديع الصايف ،يشكرين للجو الذي يتص ّور
فأشجعهم كثريًا .وقد ّ
أكد يل أن جورج وطوين ظ ّ
ال
مع أبنائه أين أُح ِدثهّ ،
حىت اخلامسة صباحًا ،لينهيا التسجيل الكامل لترنيمة "احلمد لك يا إهلنا".

•اجلمعة 1986/11/14

"مسا ًء ،مضيت مع طوين عرجبي لزيارة وديع الصايف .وجدته وجورج
وطوين يف ما يشبه النشوة :أجنزوا تلحني وحتضري صالة "يا يسوع احلبيب".
أمسعين منها بعض املقاطع .وكان يرقص كالطفل… تناولنا العشاء مع
ارجتلت كلمة
أسرته… مث ص ّلينا بيت مسبحة أمام أيقونة للعذراء ،مث
ُ
سألت فيها العذراء أن حتتضن دومًا هذه األسرة ،كما هي حتتضن يسوع
ُ
يف األيقونة! وانطلقنا إىل بيت الشباب ،حيث ظللنا حىت احلادية عشرة
والربع .إىل حني سجلت الترنيمة اجلديدة تسجي ً
ال هنائيًا .وكان صوته رائعًا،
وأخاذًا .وعدين أن يعطيين يف املطار الترنيمتني اجلديدتني:
واإليقاع لطيفًا ّ
"احلمد لك يا إهلنا"  -وقد أمسعنيها ،فوجدهتا يف احلقيقة أكثر من رائعة -
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و"يا يسوع احلبيب"… كنت كثريًا ما أدعو هلم أثناء التدريب والتسجيل
وبعدمها… واعترفت هلم بأين كثريًا ما أجد من واجيب ،وأنا يف دمشق -
إزاء هذا العمل الفين والروحي الكبري  -أن أطري إىل باريس ألقيم معهم
لفترة من الزمن ،ع ّلنا حنظى بعطاء أوفر… وقد ّ
أكد مرارًا وديع الصايف
وأن مالحقيت له وفرحي بعطائه يدفعانه
أين مبثابة "الدينامو" بالنسبة إليه… ّ
دومًا إىل مزيد من عطاء… وأملحت إىل أين قد أعود بعد الفصح… ملَ ال؟!"
•األحد 1986/11/16

"يف املطار ،قدم إيلي غريب مث هنى ،وبعد قليل جوزيف جناوي ووديع
الصايف وابنه جورج ،ومعهما الشريطان اللذان وعداين هبما .كان جورج
حيمل جهاز تسجيل صغري ،ليسمعين الترنيمة األخرية" :يا يسوع احلبيب".
استمعت إليها .متنّيت أن يسمعها مجيع من يف املطار .تأثرت مببادرة جورج.
وديع وعدين باالتصال يف الساعة  12لي ً
ال… توافد إليه الكثريون حييّونه.
وكان يبسم للجميع!… قلت للشباب :ال تقطعوا بعضكم بعضًا ،وأوصيكم
باالتصال باألستاذ وديع يف غيايب!

يب ،لست أدري كيف
"و ّدعوين إىل احلاجز األخري .الفرح يغمرين .ر ّ
أبدي لك شكري .أهلين لشكرك…
"أنا اآلن أنتظر فرح األهل والرب يف بلدي سورية.
"الشكر لك يا رب ،والشكر أل ّمك ،بارك اجلميع ،وخصوصًا من كان
السبب يف هذه الرحلة الرائعة غري املتوقعة! آمني.
"القمر يعتلي السماء من الشرق ،الساعة  3:45يف الطائرة السورية.
رجاء ونور!" »

خ يف يفاصلا عيدو عم
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األمسية األوىل مع وديع الصايف يوم 1988/12/4
وجاء يوم ،حت ّققت فيه لوديع الصايف ما كان يفصح يل عنه ،يف حترّق،
•
وهو يف باريس ،من رغبة يف اجمليء إىل دمشق ،من أجل تقديم "عمل
عظيم مع جوقة الفرح" ،كما كان حيبّ أن يصفه يف عفويّته الصادقة.
وقد سارع يف فرح عارم ،ليخربَني بذلك هاتفيّاً ،قبل أشهر .وكان قد
تقرّر جمي ُئه يف مطلع شهر كانون األول (ديسمرب) من عام .1988
واتفقت وإياه على إحياء أمسية يقدّم هو فيها مع جوقة الفرح ،هذا
النمط اجلديد من األناشيد الدينية ،الشرقية والعامة ،إىل جانب هذه
أو تلك من الرتانيم البيزنطية.
يومها ،ك��ان رئيسي الكنسي األع��ل��ى ،البطريرك مكسيموس
اخلامس حكيم ،خ��ارج دمشق ،يف سفر .فالتقيت نائبه ،املطران
فرنسوا أبو مخ ،ووضعته يف صورة هذا العمل ،فر حّب ،وتقرّر أن
تقام األمسية مساء األ ح��د  ،1988/12/4يف كنيسة سيدة دمشق،
حيث نشأت جوقة الفرح.
وأطلعت املسؤولة عن اجلوقة الكربى ،ـيـــــا كلزيل ،ورجوهتا
اإلع��داد هلذه األمسية على أكمل وج��ه ،وبيّنت هلا ض��رورة االعتماد
بالدرجة األوىل ،على منط الرتانيم اجلديدة ،اليت وضع أحلاهنا وديع
الصايف .ثم أطلعت أفراد اجلوقة على مشروعنا اجلديد ،وأبرزت هلم
أمهيته بالنسبة إىل الرتنيم الديين العربي عامة ،والرتنيم الديين
املسيحي خاصة.
ورأي��ت لزاماً عليّ أن أحيط إدارة اإلذاع��ة والتلفزيون يف دمشق،
علماً مبشروعنا ،ألحصل على تغطيته الكاملة ،فقوبلت برتحيب حار.
ثم حرصت على صياغة بطاقة الدعوة مع رئيسي الكنسي ،املطران
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فرنسوا أبو مخ ،وحتت رعايته الشخصية ،وبدأنا االستعدادات هلذا
"احلفل العظيم" مع وديع الصايف ،حبماس خارق.
وطوال هذه الفرتة ،حرصت على وضع وديع الصايف يف صورة هذا
الذي يشكل حدثاً فنياً ودينياً ،غري مسبوق!
وذات ي��وم ،ج��اء م��ن يب ّلغين م��ن مصدر م��وث��وق ،أن هناك من
يسعى إللغاء األمسية املرجوّة .فراجعت على الفور رئيسي الكنسي،
املطران فرنسوا ،فتبيّن يل بكل وضوح أنه مل يعد راغباً يف إقامة هذه
األمسية ،علماً بأن البطاقات كانت كلها قد وزعت ،وكانت كلها ،كما
يطيب يل أن أذكر ،جمانية! وكنا على مسافة أيام قليلة من تارخيها.
وما كانت احلجج اليت قدمها يل املطران ،سوى ذرائع واهية ،أدركت
مصادرها .
بالطبع ،مل تكن تلك امل��رة األوىل ،اليت أواج��ه فيها مثل هذه
االعرتاضا ت  .إال أني يومها ،كنت يف منتهى الصالبة ،وأخذت على
رئيسي الكنسي انصياعه ألن��اس خيرجونه ع��ن أمانته الكنسية
والشخصية ،بعد أن ك��ان أب��دى ارتياحه الكامل لألمسية ،وب��ات
الكثريون يف دمشق يرقبون بلهفة هذا ا حل��دث .وك��ان أن افرتقنا،
وأنا أؤكد له دون أي لبس ،تصميمي التام على املضي مبا كنا قد
قررنا معاً.
وجاء وديع الصايف إىل دمشق!…
وكان له ،مساء اجلمعة  ،2والسبت  ،3من كانون األول ،ما كان يعد
نفسه به ،وهو يف باريس ،من أمر تدريب جوقة الفرح بنفسه!
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يومها ،لكم كان رقيقاً يف تعامله مع أفراد اجلوقة ،وفخوراً هبم ،بدءاً
من قائدهتم يــا كلزيل! فكان أول األمر ،مدهشاً يف طريقة إصغائه
إىل أدائهم ،ثم يف انتقاء الكلمات من أجل توجيههم وتشجيعهم! فما
كانت االبتسامة لتفارق شفتيه .وكانت الكلمة احللوة واحمل ّفزة أبداً
على لسانه .وكانت نظرته احلنون تغمر اجلميع مبحبة فائقة .ولكم
أشعرهم يومها بعظمة العمل الذي كانوا سيقدمون عليه معه! بل كان
كلما ارتاح ألداء اجلوقة ،هتف مته ّلالً :هللويا!
ّ
وحل يوم األحد .1988/12/4
أجي��وز يل ،حتت أي ذريعة ،أن أكتم ما جاهبنا يومها من شتى
أشكال املقاومة ،حتى التهجم الشخصي ،هاتفياً ،على وديع الصايف،
من قبل سلطات كنسية عليا؟ وكان حزنه عارماً… وكانت كلميت له ،بكل
حب وإصرار" :سنقيم احلفل ،وليب ّلطوا الزرقاء!" ،وقد جاءني جوابه
الفوري" :معك للموت!"…
وأُقيمت األمسية ،يف غياب مجيع املسؤولني الكنسيّني ،وكاهنَي
الكنيسة ووكالئها مجيعاً .ومل حيضر من مجيع كهنة دمشق املدعوين،
سوى صديقيّ األبوين أنطون هيب والياس صارجي.
أما احلضور ،فكان رائعاً ،من مسيحيّني ومسلمني ،رائعاً بكثافته
ودهشته ،وإصغائه ،وجتاوبه ،فضالً عن توقعاته املستقبليّة.
إال أن هناك أمراً قد حدث قبل األمسية ،ال أريد أن يغيب ،وهو
يكشف بكل جالء عما ينطوي عليه هذا الفنان االستثنائي ،الذي
امسه وديع الصايف ،من حدس ثاقب يُملي عليه مواقف ق ّلما ختطر
ببال أحد.
ذلك أنه قدم يف سيارته الفخمة ،قبل األمسية بساعة تقريباً .كان
شارع القصور يغص جبمهور متلهّف ،فصفق له حبرارة .فحيّا اجلميع
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بابتسامته العريضة ،وكنت يف استقباله مع خمرج األمسية ،األستاذ
سليم صربي .ثم تقدم مين ،وهو يلوّح بيديه عالياً ،ويقول يل بأعلى
صوته:
"أبونا ،مربوك! الرئيس حافظ األسد جاية!"
وسرى اخلرب بني الناس!…
وم��ا إن انتهت األمسية ،وانتهت معها كلمات التهنئة ،العامة
واخلاصة ،لوديع الصايف وللجوقة ،حتى انتحيت به جانباً ،وسألته:
"ملاذا قلت إن حافظ األسد قادم؟"
فضحك طويالً وقال يل:
"أبونا ،لو كنت ما قلت هيك ،كانوا عوّرونا ودمّروا احلفلة ،بقطع
التيار الكهربائي! كان َك ّلفون مبلغ صغري كتري!… حافظ األسد جاية،
مني بقى يتجرأ يعمل شي؟!"…
يف تلك الفرتة ،كانت دمشق تتعرض ،كما هو معروف ،النقطاع
التيار الكهربائي ،على حنو عشوائي ومتكرر كل يوم!…
تلك كانت إذن انطالقتنا الرمسية والعلنية ،األوىل ،مع وديع الصايف.
وقد جاءت حبق حصيلة جهد هادئ ،دؤوب وهادف ،ملشروع ثقايف عربي،
بعيد املدى ،ومتعدد األبعاد ،كنت أتلمس يف جمتمعنا العربي ،احلاجة
امللحّة إليه ،بل ضرورته.
وك��ان التلفزيون حاضراً بقوة .ولقد حرصت إدارت��ه على عرض
األمسية كامل ًة ليلة ميالد عام  ،1988كما حرصت على عرضها مرات
كثرية الحقة.
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تدعيم املشروع برسائل خطيّة
ووجدتين شيئاً فشيئاً ،أحاول رسم بعض من مالمح هذا املشروع،
•
يف رسائل أخطها لوديع الصايف ،إذ تبيّن يل أن اهلاتف مل يعد يفي
بالغرض بيننا.

أرسلت لك العديد من الرسائل ،ولست أدري ما إذا كنت تسلمتها…
واحلقيقة أني كلما شاهدت شريط احلفلة الرائعة اليت أقم َتها يف
الكنيسة مع جوقتك ،جوقة الفرح ،أحتدث إليك ،وكأني جالس إليك،
أك��رر لك إعجابي بفنك العظيم ،ودهشة الناس أم��ام ه��ذا العطاء
اجلديد الذي أراد لك الرب يسوع وأمه مريم ،أم النور ،أن تعطيه…
ولكم من مرة ،على الرغم من ضيق وقيت ،جلست إىل بعض األصدقاء
أستمتع وإياهم دومنا شبع برتانيمك اليت ترفع النفس إىل السماء
ومتأل العيون بالدموع… ولكم حدثتك يف سرّي عن ردود أفعال بعض
الناس ،ومنهم األطفال مثل ابن ابن أخيت ،ماهر الذي استقبلته يف
الفندق بكل تواضع وحمبة ،ومنهم بعض رجال الفكر مثل األستاذ
أنطون املقدسي… واألب املوسيقي إميل األسود…

الغامر؟… فتبيّن يل أنه حفظ بعض الرتانيم ،وهو يريد أن يفهم
مضمون كلماهتا… رائع يا أستاذ وديع ما تفعله حتى يف الصغار!…
تزرع زرعاً عظيماً ال يدري أبعاده إال اهلل وحده!…
األس��ت��اذ املقدسي ق��ال يل بعد احلفلة بيومني وق��د حضرها يف
الكنيسة وك��ان يف غاية التأثر ،ق��ال :ه��ذه بداية موسيقى التصوّف
املسيحي العربي…
واألب إميل األس��ود وهو رائ��د يف بعث املوسيقى السريانية ،وهو
حليب .قال :أنشأمت املوشح العربي املسيحي…
ومن الناس من قال يل أموراً محيمية ،كهذا الشاب الذي جلس ليالً
مع زوجته يستعرض الشريط ،وإذ به يباعد شيئاً فشيئاً ما بينه وبني
زوجته ألنه ،كما قال يل ،شعر خبشوع من مي ُثل أمام الرب… وعندما
انتهى الشريط ،ظل صامتاً حلظات ،وزوجته بالقرب منه صامتة ،ال
يدري ما يفعل ،وإذا هبا تقول له :اعمل معروف خ ّلينا نشوفها من
األول كمان مرة ،وكانت الساعة عندها الثانية والنصف صباحاً!…
هذه بعض ردود األفعال…
ولن أنتهي لو حدثتك عن كل ما وصلين منها…
واليوم اتصلت بي يف دمشق شقيقة السيد ميشل مرهج ،السيدة
نوال نصّور ،وطلبت مين نسخة ،وهي تقطن محاة ،ولكنها كانت يف
زي��ارة عابرة لدمشق .فحملت هلم الشريط بنفسي ،وشاهدت معهم
قسماً منه… ولست أدري ما السبب :متنّيت لو كنتَ معنا لرتى تأثر
املوجودين مبا مسعوا ،ومتنيت أن أوايف السيد ميشل بنسخة منه،
ولكين ال أعرفه وخشيت أن يسيء فهمي وقصدي…

تصور أن ماهر سألين ذات يوم :خالو ،ما معنى كلمة اجلود والبحر

واحلقيقة أني أمتنى أن أنقل هذا الشريط لكل إنسان .وأنا مع

من هذه الرسائل ،واحدة كتبتها له من دمشق ،بتاريخ ،1989/2/6
أي بعيد أمسيتنا مبا يزيد قليالً على الشهرين .وهي تكاد تكون مرآة
ملا أجنزناه مع وديع الصايف ،ولوحة ملا كنا حنلم بإجنازه معه .وإني
ألنقلها حبرفيتها .جاء فيها:
« 	

دمشق يف  6شباط 1989

أخي وصديقي احلبيب أبا فادي،
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املصور كابي ،الذي أعار أجهزة التصوير لألستاذ سليم صربي ومجاعته،
عندما قال :جيب أن يدخل هذا الشريط كل بيت!…
وامسح يل هبذه املناسبة أن أقول لك الشعور العميق بالشكر الذي
أكنّه لك للكلمة العميقة والرائعة ببساطتها اليت قل َتها وأنت تواجه
اجلمهور :وصدّقين إن قلت لك أني يف حياتي كلها مل أمسع من إنسان
ما مسعت منك وأنت تقول أني ربّيت اجلوقة من ّ
كل قليب… فالطريقة
اليت قل َتها هبا ال توصف بصدقها وعمقها وما فيها من حمبة…

منك شخصياً ومن اجلوقة… وأظل على رأس عملي ،أتغيّب بني حني
وآخر هروباً من اجلو احملزن… بانتظار السفر يف مطلع نيسان حيث
أرجو أن ألقاك ،وأنت وأسرتك الغالية على أحسن حال وأوفر عطاء…
أنتظر األول من نيسان ،ما مل يكن قرارك باجمليء إىل سورية ثابتاً،
كما قيل يل أمس… وعندها أعدّل الربنامج حبيث نستطيع أن نقدّم
ب��إذن ال��رب ،ما ميكن تقدميه من حفلة أو حفالت تثبّت يف شرقنا
العربي هذا العطاء الروحي واملوسيقي العظيم وتوسّع انتشاره…

ماذا يل أن أقول بعد كل ذلك سوى أن أكرر طليب امللح إىل الرب
أن ميد بعمرك ،وميدّك باملزيد من إهلامه لتواصل التدفق الروحي
الذي منحك إياه ،وبصورة متزايدة ،تذهب يف اتساع يف الوطن العربي
وعلى نطاق العامل…

ولئن جاز يل أن أبوح لك حبلم وهو أن أجد إنساناً غنياً بالروح
واإلمي��ان وامل��ال ،يسارع إىل متويل رحلة للجوقة إىل أوروب��ا وأمريكا،
برفقتك ورفقة احلبيبني طوني وجورج ،جناحيك اخلفاقني ،ال لشيء
إال لنقول للعامل بصوتك وأحلانك وصوت اجلوقة ،جوقتك ،كالماً
جديداً ونغماً جديداً يفتحان آفاقاً جديدةً أمام الكنيسة يف الشرق
العربي ويف العامل… هل تراني أحلم؟! أم ُترى الرب خيبّئ لنا هذا
الكريم الذي يكون الرب قد أعطاه ليعطي ب��دوره هو ،معك ومعنا،
مما أعطي؟!
أصلي من كل قليب وأنتظر!…
صحيت ال بأس هبا ،على الرغم من تزايد إحساسي باإلعياء…
على كل حال الشكر واحلمد للرب.
أقبلك بشوق كبري كبري وأتركك واألسرة الغالية فرداً فرداً يف كنف
الرب وأمّه أم النور ،سائالً إيامها أن ميآل حياتكم بكل فرح وحمبة
وعافية…
وال تلمين إن قلت لك يا أخي وصديق روحي أني بانتظار أحلانك
اجلديدة.
وإىل اللقاء ،مع لقائنا اليومي يف صالة أخوية حارة عند أقدام
الرب وأمه.
					
مع خالص حمبيت وتقديري »

وق��د تتوقع بعد ما قلت أن الشريط يباع على نطاق اآلالف…
احلقيقة أن اجلوقة ،كما هو كل إنسان عربي ،قدّمت عمالً عظيماً
بفضلك ومعك… ثم اسرتاحت على غ��ار االنتصار ،وب��دل أن يكون
الشريط اآلن قد دخل مئات البيوت ،فهو مل يدخل بعد إال قلة قليلة
من بيوت اجلوقة… وإىل اليوم مل يطلب مين أكثر من مائة شريط،
وقدمت بنفسي قرابة  12شريطاً لبعض من يهمين أن يطلعوا على
هذا العمل الكبري…
على كل حال ،يقيين أن الطريق أمامك طويل والشكر للرب…
أما من ناحييت فال جديد… ما زلت أواجه احلملة احملزنة اليت شُنّت
وما تزال… وما زلت أعيش يف كنيسيت دون أن أجري أي اتصال مع أي
مسؤول كنسي ،سوى بطريرك السريان األرثوذكس الذي أعجب جداً
بالشريط واستغرب احلملة القائمة… وكذلك نائبه املطران ساكا الذي
قابلته اليوم وقد عُيّن على املوصل يف العراق ،فحدثين عن إعجاب
البطريرك بالشريط فوعدته بشريط حيمله معه إىل العراق هدية
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إذن تلك كانت أمسيتنا األوىل مع وديع الصايف .أما ما جنم عنها،
فكان زمخاً واندفاعاً لدى مجيع أفراد جوقة الفرح ،كباراً وصغاراً .وكان
تصميماً لديه هو ،وديع الصايف ،على املضي يف النهج نفسه ،كثرياً
ما كان يفاجئ به جوقتنا واملعجبني به ،بعطاء فيه جدّة يف األلوان،
ورحابة يف األبعاد .وكان أيضاً ما جنم عنها ،إطاللتنا معه عرب شاشة
التلفزيون العربي السوري ،تلك اإلطاللة اليت كانت حامسة ،يف فتح
القلوب واآلذان لنا يف خمتلف اجملتمعات العربية ،ومن ثم يف فتح
أبواب املسارح ،وخصوصاً دار األوبرا بدمشق ،أمامنا… وكان من أهم
مثار هذه األمسية أيضاً ،أهنا أسقطت جدران الكنائس هنائياً أمامنا -
ومن ثم أمام جوقات اخرى!  -لتطلقنا يف رحاب سورية أو ً
ال ،ثم لبنان،
ثم األردن ،ومن ثم يف خمتلف البلدان األوروبية ،فاسرتاليا ،فالواليات
املتحدة األمريكية ،على مدى السنوات املاضية كلها ،فيما حنن نستعد
أيضاً غداً بالذات  ،2014/6/12إلحياء ذكرى عمالق آخر من لبنان ،هو
زكي ناصيف ،يف الذكرى العاشرة لوفاته!
وهنا ال بد يل من وقفة مع كل من وديع الصايف وزكي ناصيف .إذ
فيها تتكشف أبعاد جديدة لكل منهما ،يف تعاملهما الواحد مع اآلخر،
ويف تعاملهما أيضاً مع جوقة الفرح.
هذا التوجه الروحي ،الصريح والشامل ،الذي كان ،شيئاً فشيئاً ،قد
سيطر على حياة وديع الصايف ،كان حقيقة جلية للمقربني منه .وكنت
أحدهم ،طوال تس ٍع وعشرين سن ًة .صحيح أنه مل يبدّل شيئاً يف ظاهر
حياته العائلية واالجتماعية والفنية ،إال أنه يف واقع احلال ،كان وديع
الصايف نفسه قد تبدّل جذرياً يف طريقة تعامله مع هذا الواقع عينه،
منذ لقائه األول بأيقونة السيدة العذراء يف حي الصوفانية بدمشق.
ذلك أنّ عملقته الفنية ،اليت يعرتف له هبا اجلميع ،قد ترافقت على
حنو جلي ،منذ ذلك احلني بالذات ،بوداعة مدهشة وجمانية مطلقة
تلقائية ،يف استجابته ملقتضيات هذا التوجه الروحي ،الثابتة منها،
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والطارئة على السواء .ومل يكن هذا التحوّل خب��افٍ ،إال على من ال
يعرتف به أصالً ،ال يف وديع الصايف ،وال يف سواه!…
من هنا ،كان جتاهلهم املطلق ملسرية وديع الصايف ،اجلديدة والرائدة،
مع جوقة الفرح ،طوال تسع وعشرين سنة ،يف لطف وفرح خارقني،
علماً بأن هذه املسرية شكلت على الفور منعطفاً حامساً يف حياته ،كان
هو أول وأبرز املعرتفني به ،وكانت أمسياته ،املذهلة واجملانية ،مع جوقة
الفرح ،إن يف سورية أو يف لبنان ،على ما كان يتخللها من مصاعب
وإجهاد ،أصدق تعبري عنه ،وأقوى امتداد له!
ولكم يؤسفين ،وأنا أحتدث عن هذا التجاهل املقصود ،ملسرية وديع
الصايف الروحية والفنية ،مع جوقة الفرح ،أن أ ّتهم به صرحياً مرجعاً
موسيقياً هاماً ،هو الباحث الدكتور فكتور سحاب ،الذي وضع عام
 ،1996كتاباً "مو ّثقاً" حيمل عنواناً هو "وديع الصايف"! وإني ألهتم به
أيضاً مجيع من كتبوا عنه يف الصحف اللبنانية ،دون استثناء ،بل
أطنبوا يف مدحيه… بعد وفاته! وإذا كان جتاهلهم مجيعاً  -على ما
يش ّكل بعضهم من مرجعيّة فنية هامة  -نامجاً عن عدم مالحظتهم
هلذا اجلانب من رسالته العظيمة ،فإن سقطتهم… ألعظم!
أفلم يكن وديع الصايف سوى صوت من لبنان؟! صوت من لبنان!…
وإن اعرتفوا له بأنه صوت "خارق"" ،ذهيب"… "ماسي"… "مساوي"… "كامل"!
أجل ،هذا التوجه الروحي ،اجلديد والصريح ،كان وديع الصايف
شديد االع��ت��زاز ب��ه ،ولكن يف ت��واض��ع وخ��ف��ر .وم��ا ك��ان ل��ي�تردد ،عند
االقتضاء ،عن اإلع�لان بأنه حيمل رسالة ،يرتتب عليه أن يب ّلغها
بأمانة ،بكل ما أوتي من موهبة وإميان وقوة!
ولكم كان رائعاً ،عندما كان يبوح بذلك أمام شاشات التلفزيون ،ويف
مقابالته الصحفية.

127

2
I

"طيب الكالم"… مع ديانا جبّور
وهنا أرى لزاماً عليّ أن أذ ّكر بتلك املقابلة اهلامة ،اليت أجرهتا معه
•
السيدة ديانا جبور ،يوم كانت مديرة التلفزيون العربي السوري ،يف
منزله باملنصورية بلبنان ،بتاريخ  .2003/6/9تلك املقابلة استطالت ثالث
ساعات ،حبيث بُ ّثت على حلقتني .ويومها كان ودي��ع الصايف متوعّكاً
صحيّاً ،إال أنه كان حاضراً حضوراً مدهشاً ،بالكلمة والنظرة واحلركة.
وأس��ارع ألق��ول أن هذا احل��وار كان حبق فريداً ون��ادراً ،إذ كان ألسئلة
السيدة ديانا فضل كبري يف إظهار جت ّذر وديع الصايف يف رسالته وإميانه
املطلق هبا ،مع إدراكه الكامل لنعمة اخلالق ،واستعداده الدؤوب لكل ما
يقتضيه هذا النوع من الكرم اإلهلي اجملاني من التزام ومسؤولية ،وكل ما
يتط ّلبه من قدرة على حتدّي الصعاب واملواجهات… لذلك رأيت أنه من
ح ّقه عليّ ،أن أدرج فقرات مطوّلة من هذا احلوار الغين بعمقه وبساطته:
« مقدمة :تعريف املعرّف من أصعب املهام اليت ميكن أن تواجهها،
فماذا تضيف إىل ما بات يعرفه اجلميع؟ كيف ال ،وهو إن أطلق آهة
العنفوان ،تشكلت جبالً آخر شاخماً للبنان ،وإن أرسلها شجيّ ًة حنون ًة،
خلتَ أنّ "هوى الوديان" بدأ من عنده… إنه الفنان الكبري وديع الصايف…

سؤال :من حيث وصلت… من حيث وصلت إىل أعلى اجلبل… إىل الصومعة
اليت بنيتها حيث الغناء واإلنشاد الديين ،بدنا نبدا أستاذ وديع…
هالتجربة الروحانية اليت لفتت النظر… كيف انبثقت… شو عم
حت ّقق… شو الشي ايل ما قدروا فنانني آخرين يستغنوا عنه حبياتن
الصاخبة؟
ج��واب :هي بتِربَى بالبيت ،م��دام ديانا… تربّيت يف البيت على اإلميان
من أهلي ،وامل��دارس اليت تع ّلمت فيها كانت م��دراس مؤهّلة هلذا
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األمر… عطتنا دافع تاني لإلميان… مدارس أخالقية… اليوم أصبحت
املدارس "خملوطة شوي" ،منها اجليد ومنها السيئ… وهذا ممنوع يف
الشرق… حنن بالد األنبياء… حنن ال نورّد االخرتاعات أو الطيّارات…
لدينا أخالقيّاتنا جيب أن حنافظ عليها… ألنّ فيها قدسيّة… الزم
نضل على أخالقيّاتنا.
ابتدأ اإلميان وأنا طفل ،وفضلت مؤمن… غ ّلطت بعض أغالط
إنسانيّة ،أغالط ضعيفة… أغالط بشر… توب… استغفر… وبعدين
استمريت…! قلت :أنا خدمت الوطن ،بدّي اخدم اهلل… اللي عطانا
هذا الوطن! واخ��دم اهلل اللي عطانا العيلة! واخ��دم أوالدي اللي
عطاني ياهم ،واخدم أصحابي وأصدقائي… ّ
سخرت فين لألخالقيّات،
وللحبّ الشريف ،وحلب األوطان ،يف هذا الشرق العربي الطيب!

سؤال :هل لعب تردّي الواقع احمليط دوراً يف هذا األمر… مثل الغناء يف
األماكن العامة ،يف إنضاج أو تسامي العالقة مع اإلله؟
جواب :هذا يؤثر مع إنسان قليل اإلمي��ان ،غريي أنا!… املسرية ماشية…
فأنا على رساليت… ما حدا  -احلمد هلل  -قدر يو ّقف بدربي… حنن
أصحاب رسالة ما حدا بيقدر يو ّقف بطريقنا!
سؤال :ما هي الرسالة؟
جواب :رسالة األخالقيات واحملافظة على األوطان ،واحملافظة على الرتاث
العربي األصيل ،تراثنا ،وعلى لغتنا الكرمية .أنا بغنّي عدة لغات،
اللغة العربية هي األم طبعاً… والبيت… حنن منتاز بالعائلة ،مش
متل ال��غ��رب ،بس يصري عمر ابنه  18ومخ��س دقايق بوعّيه من
السرير وبقلو (" )outب��رّا"… حننا ما عنّا ( ،)outعنّا ابنّا بيضل

وأتشرف فيها…!"
"أنا عريب… لبناين عريب ،بنطق باللغة العربية ،وهيدي لغيت
ّ
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ابنّا ،وبنتنا بتضل بنتنا ،ولو تزوّجت وصار عندا عشرين عيلة! عنّا
عائلة حننا يف الشرق! الشرق مهبط األنبياء والرسل واملرسلني…
احلمد هلل.

س��ؤال :عالقتك ليست مع األب��ن��اء فقط ،عالقتك األس��ري��ة متتد إىل
األخوات واألخوة…!؟
ج��واب :للكل… لكل العيلة ،حتى أصدقائي هم عائليت… أحبابي اللي
بيقدّروا ودي��ع الصايف… وما عندي تزمّت يف الدين أو ك��ذا… كل
الناس اللي بيقدّروا أعمايل هنّي إخوتي وأهلي ،من كل الفئات ومن
كل االدي��ان والطوائف… أنا عربي بنطق باللغة العربية… لبناني
عربي بنطق باللغة العربية ،وهيدي لغيت وأتشرّف فيها…
سؤال :هل لإلنشاد الديين شروط من حيث التحضري النفسي…؟
جواب :إهلام من اهلل! قلت الزم إني أخدم السماء كما خدمت االرض،
السماء ال�تي  أجنبت ودي��ع الصايف ،وبأمر منه ،اخلالق سبحانه
وتعاىل… صار الزم رجعلو مجيلتو ،حتى بس نتقابل نكون حننا ايد
بايد ،وحدة بوحدة…
س��ؤال :قصدت قبل احلفل الديين يف كنيسة أو مكان دي�ني ،هل هناك
ّ
حتضر روحي خمتلف عن احلفلة العامة؟…
جواب :ال متل العادة ،أنا بص ّلي قبل ما اعمل حفلة عامة من كل الطوائف
واألديان… دائماً ملا بص ّلي بتصوّف مع ربي ،مع ربي أنا ،ربي اللي
خبصين أنا… صديقي ،وهو ربّ الكل… إن كنت عند غري املسيحيني،
أنا مسيحي وماروني…! بصلي صالتي وبصلي مع كل الناس…
مرة بالسيدة زينب ،كان يف عيد السيدة زينب مبصر ،عزموني
أصدقائي يف زيارة للسيدة زينب ويف مقاهي حواليها وكذا… حتى
شوف هيك منظر فلكلوري… رحت أنا… قلتلن أل… منفوت منص ّلي
قبل ،وبعدين نتفرج على الفلكلور "برّا"… فتت أنا معون… صاروا
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هنّي يطوفوا ،وأنا طوف معون… أنا قول "أبانا الذي يف السموات"،
وهنّي يص ّلوا صال ُتن…

سؤال :بس تعمل حفل ديين… وتنتقل يف اجلزء اآلخر إىل الغناء العادي،
هي النقلة كيف…؟
جواب :يا قليب ،مدام ديانا ،أنا بشوف الناس ،ما بفرض على الناس…
عندن قبول لألشياء الروحية ،ملا هنّي بيتأثروا بأغانيّي… بقول
ممكن مسّعُن شي هلل ،بقوم أنا بسبّح اهلل أمامُن كمان… وبيكون
كمان يف رجال دين من كل الفئات ويف من كل الطوائف باحلفلة…
حننا أصحاب رسالة ما بيهمنا… إىل األمام ما يف "وراء" .متل كل
إنسان صاحب رسالة…!
سؤال :مرة قلت إنك بتخاف على تراث مار أفرام السرياني من الفرجنة،
كيف ميكن ذلك لنوتة مكتوبة ،أي "وثيقة" ،وهي كنز؟
جواب :وغريه أيضاً… هيدا مش موديل فستان ،أنا برأيي… وعيب كمان! هدا
بينحط متل ما هوّي ،بقالب عصري ،مع موسيقى… مع مرافقة
كويسة كورال… بص ّفي أمجل وأحسن! ألنو اللي عملوه باألول كانوا
فقراء على قدّن ويعملوا وجياهدوا ورّثونا هالثروة احللوة كتري،
وهاألحلان احللوة .إن كان بيزنطي أو إن كان سرياني ،أو إن كان
مار أفرام السرياني عليه السالم ،له فضل .عمل كتري ،وتعب كتري…
ور ّك��ز أحلانه… بريئة وحلوة وطاهرة ،أنا كتري تأثرت فيه كمان…
والبيزنطي كمان تأثرت فيه كتري ،وشيوخ األزهر تأثرت فيهن كتري،
والطرب األصيل ،والقرية ،القرية بتغين أبو الزلف والعتابا وامليجنا،
تأثرت فيّون ك ّلن .من جدودي أخدت هون وهون وهون ،صرت ضبّون،
عمل ُتن باقة طلعت وديع الصايف .بتواضع ،هدا السر.
س��ؤال :بسورية بنعرفك باجملال الديين ،أكرت شي بتجربتك مع جوقة
الفرح ،وحضرتك ملا بتجي بتغين بسورية… كيف انبثقت هالتجربة…؟

جواب :احلياة… هدف! اإلنسان إذا ما كان عندو هدف بص ّفي احليوان
أحسن منّو .حننا عنا أهداف ،واإلنسان عندو هدف وعندو مبادئ،
ّ
يضل صابر،
وعندو شيء الزم يوص ّله!… بس صاحب الرسالة بدّو
ويكون مؤمن وص��اب��ر ،ما يلتفت وراه أب���داً… وي ّلي تفضلت فيه
حضرتك… كتري وجيهة املسألة! وفرقة جوقة الفرح احلبيبة ي ّلي
هنّي بعتربون والدي ،ألني يل تعب معون ،بس ي ّلي عرّفين على
جوقة الفرح ،يل أخ من إخواننا الكهنة احملرتمني ،حبيب القلب
األب الياس زحالوي ،هو ما بريد اذكر بعض األحيان امسه ،بس
امسه متصل بأعمايل وحبياتي وبتارخيي… وهالفرقة ،اسم اهلل،
بتبيّض ال��وش وبرتفع ال��راس… من  500بنت وش��ب ،كلهم طالب
ومهندسني وحمامني وفنانني… ووالد عائالت بيشرفوا الفن والدين.

سؤال :كيف بدت العالقة معهم؟
جواب :البداية ما بذكر ،بس ستنا مريم العدرا ،سيدة الصوفانية هي
كانت األسس يف معرفتنا بأبونا الياس.
سؤال :لديكم جتربة يف تلحني املزامري…؟
جواب :طبعاً طبعاً ،انا ابتدأت… حتى النيب داود عمل مزمور "ارمحين
يا اهلل"( ،يضحك ويقول مازحاً) :ما قدر يلحنو… نطرني أنا بعد
 3000سنة تا حلنت ّلو ياه!
   غناء املزمور…
سؤال :حنن تعودنا بالغناء الديين ،هناك حالة مستضعفة! لكن انت وعم
تغين… هناك حالة مشوخ… هناك حالة احتجاج… كتري حالة خاصة
ومتفرّدة!…
جواب :بتعريف…! كالمك نادر… ما حدا سألين هبالنوعية هيدي ،عظيم
ثقافتك الروحية واألرضية…! أنا ملا حبكيه للخالق بتغزل فيه ،ما
خباف منّو… حببّو… ي ّلي بيحبّ التاني ما خباف منو! وهو حببّين

أكيد ،ألنو حفظين ،وحفظ يل كراميت وامسي ،وخلق يل هالصوت…
مش من عندي هي من عندو هو ،بدي رجعلو اجلميلة أنا ،هيدا
كل املوضوع.

س��ؤال :أعمالك األخ�يرة تغين للحب وأشواقه… عندما تغين اليوم ،هل
تستعيد مشاعر الشباب أم ما زال القلب شاباً…؟
ج��واب :االتنني… اإلنسان ي ّلي عندو رسالة بيضل شب برسالته ،مهما
السنني طالت عليه ،بيضل شب يف رسالته وه��دف��ه! وه��دا ي ّلي
خم ّلينا حننا احلمد هلل ،معنوياتنا بعدا موجودة ،وعطاؤنا موجود
آلخر الشوط ،احلمد هلل.
سؤال :أمدّ اهلل يف عمرك… هل تشرتط أن تكون مقتنعاً بالكلمات أو يكفي
أن تكون حلوة؟
جواب :أنا صعب كتري حتى اختار كلمات ،ألني أنا كمان بطبيعيت شاعر…
لذلك أنا بقول للشاعر شيل هي ،حط هي… ألني أنا مسؤول عن
اللحن والكلمة… مسؤول جتاه الناس مباشرة…
       …
املرأة ُتحَبّ و ُتعشق وكل شي ،بس من غري ّ
ذل ،وغري هوان… اهلل
مجيل سبحانه وتعاىل ،ما بريدنا نكون أذ ّ
الء للجمال… منسبّح اهلل
باملرأة اجلميلة… و"املرأة األخالق" ،بتزيد مجال على مجال ،اجلمال
بال أخالق "صفر" ،خصوصاً يف الشرق!
سؤال :تقول إن الغنى ليس غنى املال… هل تعتقد أن املال عديم األمهية
باحلياة… حضرتك تغرّبت من أجل املال و…؟
ج��واب :ال… أنا مل أتغرب من أجل امل��ال ،بل من أجل السرتة ،حتى ما
اعتاز… املال بريكض وراه الواحد مشان انو ما يعتاز… حتى يكون
مستور ،بس إذا زاد بصري عدوّ!… "كل شي ضدّو من جنسو" مش
هيك بيقولوا…!
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بيحب التاين ما خباف منو! وهو حببّين أكيد ،ألنو حفظين وحفظ يل كراميت ،وخلق يل هالصوت"
"أنا ملا حبكي اخلالق بتغ ّزل فيه ما خباف منّو ،حببّو! ي ّلي ّ
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سؤال :أثارت جتربة الغناء املشرتك مع خوسيه فرنانديز ،ردود متباينة…
البعض أكرب فيك روح الشباب واملغامرة… والبعض قال إنك أكرب
من املغين اإلسابين؟!
جواب :يقولون كثرياً يف الشرق ،احرتنا…! الفن ما له ال شب وال شيخ،
الفنان فنان ،خلق ابن عشر سنني بيطلع فنان… أنا كنت ابن عشر
سنني يعرفوني فنان .شو يعين؟ وبعدني فنان! هالشب صديق والدي
وعرفوني عليه… ولقيت عم يرتجم لغتنا العربية…
ما يف كبري وصغري بالفن ،الفن يُزرع من عند اهلل… أنا ارحتت ّلو
ترجم أغانيي وأحل��ان��ي أن��ا رحب��ت منو وه��و رب��ح من وراي كتري
شو بضرنا؟ مع جنوى عملنا املوضوع… أنا لكل األهداف العائلية
واحلضارية… يف عنّا عيلة… يف أخالقيات… ليش ما بتنازل عن
سين وبغنيها… اإلنسان الزم يكون متواضع يف عمله ،التواضع هو
بريفع… يقولو يقولو تا يشبعو ما بيهمين… القافلة ماشية… أنا
واهلدف ماشي… احلمد هلل.
سؤال :كمستمعني غري خمتصني… عاديني اين كانت بصمة وديع الصايف؟
جواب :وين ما كان… ومع مني ما كان… بدون غرور طبعاً…
بس وديع الصايف يعين… كان أيوب هذا القرن ،يف الصرب… ألن
الشرق مقربة األنبياء… أنا صربي ي ّلي وصّلين وإمياني… ونصرني
الرب على أعداء هديف… مش أعدائي أنا كشخص ،أعداء أهدايف
وأعداء الطريقة… أعطاني الرب هالنعمة وأنا حافظت عليها» .
صالة… خدمة وعطاء!
من هنا ،كانت حالة الصالة الدائمة ،اليت ألِف أن يغوص فيها على
•
الدوام ،واليت كانت ال ختفى على عارفيه وحمبّيه ،أياً كان الظرف الذي
حييط به.

ومن هنا أيضاً ،كانت جاهزيته املدهشة يف االستجابة الفورية،
على حنكته الفطرية اجلبلية ،لكل من كان يطرق بابه يف خدمة،
من فنانني شباب أو هيئات أو مؤسسات… أية كانت هذه اخلدمة.
ومن هنا أيضاً ،كانت سرعة اندهاشه إزاء نصوص تستفزّ فيه أعمق
ما سكن روحه من إميان وحمبّة وإنسانية!
ومن هنا أيضاً ،كانت مبادراته املتتابعة ،يف البحث عن نصوص
أخ��رى ،ختدم هذه الرسالة ،ومتنحها أجنح ًة حت ّلق بسامعيه يف
دنيا اهلل!
ومن هنا أيضاً وأيضاً ،كانت إحدى أعظم مبادراته ،وقد حدّثين
عنها م��راراً ،يف حسرةٍ عميقة ،يوم كان يف باريس ،إذ كان قد تقدّم
بطلب إىل البطريركية املارونية ،كي يقوم بتسجيل ال�تراث الكنسي
املاروني كله ،بصوته ،ولكن دون أي مقابل! ومل يأتِه جواب ّ
قط!
ومن هنا أخرياً  -وليس آخراً  -موافقته الفورية واخلطيّة على
منحنا يف جوقة الفرح ،حق التصرف جبميع ما وضع من أحلان دينية،
ّ
خبط يده ،باحلرف
خدم ًة للرسالة اليت مجعتنا به ،وقد كتب نصّها
الواحد:
« أنا املوقع أدن��اه ودي��ع بشارة فرنسيس ،امللقب بالصايف ،أقر
وأعرتف وأمسح بأن أفوّض األخ الروحي والصديق الغايل الياس
الزحالوي مؤسس جوقة الفرح الدمشقية العظيمة ،بأن يتصرف
برتاتيلي وأحل��ان��ي مع اجلوقة وبيعها للرساالت السماوية ،كي
يعود ريعها للكنيسة ويتصرف كما يشاء منفع ًة للجوقة والكنيسة
الكاثوليكية ،يف الشرق والغرب .وعليه أو ّقع
املنصورية يف 2004/3/22
وديع بشارة فرنسيس ،امللقب بوديع الصايف          التوقيع »
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تواضع الكبار…
•وسام عازر:
بفضل اهلل ،أتيحت لنا  -بعض األصدقاء واألقارب وأنا  -فرص ُة
لقاءٍ ود ٍّّي جدّاً… لقاءٍ من العمر ،ملدَّة نصف ساعة ،مع األستاذ الكبري
وديع الصايف…
فتح لنا ب��اب غرفته يف الفندق ،واستقب َلنا بابتسامتِه الدائمة
املساملة ،ودعانا ملشاركته طعام الفطور…
دخلنا الواحد تلوَ اآلخر ُنعرِّفُ عن أنفسنا…
كنتُ آخر الزوار الس ّتة ،كوني أصغرهم عمراً…
ٌ
سؤال عفويّ :كيفك يا جبلنا؟؟؟
وصلتُ إليه ،صافح ُته ،وخرجَ مين
ضحك بوداعةٍ ،وتو َّقف للحظة متأمالً فـيَّ وقال يل مسروراً" :ما حدا
قلي ياها قبل هاملرة!" ،فأجبته" :أنا ما بشوفك غري هيك"…
جلسنا حوله ،غري مصدِّقني ،مسرورين جداً .وقلوبنا ترقص وترقص،
وابتساماتنا تنقل بأمانةٍ فرحَنا الغامر والصامت… ومل يكن أحدٌ منَّا
يدرك ملاذا كان ُّ
َّس،
كل ذلك الفرح واهلدوء والسالم… كأ َّننا يف مكا ٍن مقد ٍ
وأمامَ هالةٍ مقدَّسة…
كنَّا ننتظر أن يتك َّلم ،عن أيِّ ش��يء… ومل جنِبهُ إال بالدعاء له
بالصحة وطول العمر والبقاء الرمز… كان ذلك أمنية حقيقية جداً…
أمّا هو فكانت احملبَّة حمور حديثه ،وذكره لكلمات (يسوع له اجملد)
يف كل األحاديث… قال لنا عن يسوع" :حكا معي!!! أنا طلعت لعندو،
وقللي :ما ب��دي ي��اك ه�لأ ،بعد يف عندك شغل ع���األرض"… وأردف
الصايف مبتسماً" :رجعت وحلنت املزامري"…
وبعد بضعة أحاديث لطيفة مع اجملموعة ،تف ّرَس فـيَّ وقال" :مبني
عليك بتغنّي ،بدون ما يقولويل"… فأجبت خبجل" :نعم ،قليالً…!"
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طلب أن يُؤتى بالعود
َّ
وقال يل:
"تفضل…"
طبعاً مل أك��ن مستعداً
جيداً لدعوةٍ كهذه ،وعلى
ال��رغ��م م��ن أنّ صوتي قد
خ��ان�ني أم��ام��ه ،ل��ك��ن ه��ذا
العمالق كان داعماً مطلقاً
يف كل حلظة وكل كلمة…
ارجتلتُ له بيت العتابا األول… فردّ بامليجانا…
فاجأنا برغبته بالغناء طيلة الوقت ،وبذكر يسوع الدائم ،وبالروح
املرحة والنكات ،وذاكرته احلية اليت ال ختونه يف أغنياته الكثرية…
كرَّمنا بأدب الضيافة ،وتواضع الكبار التارخييّني ،واألبوّة العارمة
اليت كان يشعرنا هبا…
وجهُه السالمي وإشعاعُه الروحي احملبّ ،كان كافياً لشحننا بالطاقة
اإلجيابيّة إىل ما شاء اهلل…
وقب َل ال���وداع ق��ام ليوص َلنا إىل ال��ب��اب… وق��ال" :ي��ا رب" ،فأكملت
بعفوية" :يا رب ،مني ترمسَل بعط َفك وخاب!"  -وهي مقدمة إحدى
أغانيه القدمية  -ففرح جدّاً وأصرّ على غنائها كاملة وحنن وقوف،
يبدأ هو مبطلع البيت ،فأكمل أنا حماكياً أسلوبَه ومدرس َته… أَحبَّ ذلك
كثرياً ،وغمرني بنظرة حبّ أبويّ رائعة ،ملست قليب بدفء يديه .وقال
يل مودِّعاً ومق ِّبالً" :العدرا معك"…
ويف املساء أخربني أحد املوجودين ،بأنه ذ َكر البنه إعجابه "بالشاب
الذي زاره وغنى كما حيب أن يغين وديع" ،ونقل له رغبته بلقاء ثانٍ

معي ،على أن ير ّتب ذلك بعد يومني ،إال أنه كان متعباً بعد أمسيتني
جمهدتني له يف دار األوبرا مع جوقة الفرح ملناسبة تكرميها له…
وعلى الرغم من أنّ هذا اللقاء كان يوحي يل بضرورة استثماره
فنياً وموسيقياً إىل احلد األبعد ،إال أنين كنت مكتفياً برؤيته ،بسماعه،
بالغناء إىل جانبه واإلحساس بإشعاعه الروحي املذهل…
لقد عشتُ وديع الصايف…!
ويف لقاء ذات م��رة مع األب الواسع الياس زح�لاوي ،عرضتُ له
عمالً فنياً بسيطاً ،أجنزته البنيت كهدية هلا يف عيد ميالدها األول،
كتبته وحلنته من خالصة ما ألِفتُ من روح وديع الصايف ،وأنا الذي
ق ّلما شربتُ من غري هذا املاء… طلبت من األب الياس أن يقدّم للوديع
الكبري ،نسخة من ه��ذا العمل ،يستمع إليها… مل أك��ن أتو ّقع شيئاً
حمدّداً من وراء ذلك… وبعد عودة األب الياس من زيارته إىل لبنان
حيث التقى بالكبري الصايف ،نقل يل إعجاب البحر مبحاوالت الساقية
يف االقرتاب منه بطريقة ما… وليس هذا فقط ،بل كتب يل العمالق
رسالة خبط يده ،قال فيها:

(وسامنا احلبيب… وسام
أحسنت صوتًا وحلنًا وأدا ًء وإميانًا… حيَّاك اهلل وحفظك مع عائلتك
َ
احلبيبة لتبقى وسامًا على صدر اإلميان الصحيح .بارك اهلل فيك ،وإىل
األمام إن شاء اهلل .كيف ال وأنت من خادميه مع األب الياس زحالوي
املخلص وديع الصايف )2011/2/7
		
عمالق السما واألرض .آمني
طلب الوديع من األب الياس أن يصطحبَين معه يف الزيارة القادمة،
وهكذا كان… دخلنا برفقة الدكتور حبيب إىل بيت ابنه ج��ورج ،كان
الصايف يتابع بأمل أخبار ليبيا اليت بدأت تتداعى… استقب َلنا بابتسامته
األزلية ،وبدأت أحاديثٌ ودي ٌة دافئ ٌة يف ليلة شتوية .شكرتُ له ما كتب

إيلَّ ،فقال يل" :إنت شربان وديع الصايف" .فأجبته" :كربنا وربينا على
صوتك يا جبلنا"… أوحَت يل العواصف اليت كانت تزجمر يف اخلارج،
بإحدى أغانيه اليت حتكي قصة شتاء جبلي ب��ارد ،فبدأتُ مبطلعِها.
كانت أغنية صعبة ،ولكنّه بدأ يستذكر أشياء حلوة مع انسياب كلماهتا،
وقال لألب الياس" :عم يغنّي شي كتري صعب… أنا مبسوط!" ،وقال يل:
"عندك أخالق وإنت عم تقول ،إنت مُـخلِص".
لقد كانَ يبحثُ عن األخالق يف الصوت!!!
قال يل" :اك ُتبْ عمالً جيداً ،وسأقدّم لك حلناً منّي ونغنّيه معاً…"
رقصَ قليب هلذا العرض… ولكن التحاقي خبدميت العسكرية ،حال دون
إمتام الفكرة…
عرض الصايف علينا آخر أعماله" :رح عيد الزمن" ،و"إنت وجاية"…
كان قد سجّلهما حديثاً ،مبنتهى اإلرادة واإلميان… فقلت يف نفسي:
"عيد الزمن يا أستاذ وديع ،أرجوك…"
حيٌّ حيٌّ حيٌّ هذا اإلنسان…
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الوداع املميّز
ولكم يسعدني أن أختم حديثي هذا املقتضب عن وديع الصايف ،بلقائي
•
األخري به ،قبل وفاته بيوم واحد.
يومها كان برفقيت الدكتور حبيب سليمان ،املسؤول يف جوقة الفرح،
وصديقنا املشرتك شعالن يوسف ،الذي كان يرافقين دائماً يف زياراتي
الشخصية السابقة لوديع الصايف .وإن لفي ما كان منه معنا يومها،
تتوجياً عفوياً ورائعاً ملا كان وديع الصايف ،مؤمناً ومنشداً ،بل إنساناً
يتقن حمبة اهلل والبشر!
حلظة دخلنا غرفته الصغرية ،يف داره باملنصورية ،وجدناه طريح
الفراش ،ويف أنفه وفمه ،أنابيب األوكسجني .فابتسم ورفع يده اليمنى
ببطء حنو األعلى ،وأبقاها مرفوعة .وفيما كنت أقبّله بتأث ٍر كبري،
قال" :أبونا ،أنا مسافر! مسافر!" .ثم أشار بإصبعه إىل صليب خشيب،
كان مع ّلقاً على اجلدار بالقرب من السرير ،وقال ،وهو يبتسم أيضاً:
"ناطرني!… أنا راي��ح ر ّت ّلو مع املالئكة!" .وك��ان يف حالة مدهشة من
اهلدوء والسالم!.
ولقد أمضينا ساعة كاملة حيدّثنا خالهلا وحندّثه يف شؤون اهلل
ويسوع ،والعذراء ،وسورية وجوقة الفرح! وكان دائم البسمة ،غارقاً يف
يقني اللقاء الوشيك باهلل! وقد أصرّ على تقديم صليب خشيب مجيل
جاءه من القدس ،هدية وذكرى منه يل ،كان حيتفظ به حتت وسادته!
وقد استأذنته كي ير ّتل حبيب ترنيمته الرائعة" :ألنه هكذا أحب اهلل
العامل!…" .كما سألته ،قبل أن نفارقه ،أن ير ّتل له حبيب أيضاً ، ،ترنيمة
"هي أمي اليت وُل��دت منها…" ،اليت كان قد وضع حلنها ،بعد عملية
القلب املفتوح ،اليت كانت قد أُجريت له يف باريس ،يف مطلع عام .1989
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فما إن بدأ حبيب بالرتنيم ،حتى بادر وديع الصايف إىل انتزاع أنابيب
األوكسجني من أنفه وفمه ،وشرع ير ّتل ب��دوره مع حبيب! فلم أعد
أمتالك نفسي ،فقبّلت يده ،ثم قبّلته من جبينِه ،وخرجت باكياً!…
وخرج حبيب وشعالن بعد حلظات .وقد أخربني حبيب أنه سأل
وديع الصايف مودّعاً ،ما الذي حيب أن يوصي به جوقة الفرح؟ فجاءه
اجلواب يف كلمتني فقط" :تابعوا الرسالة!".
أجل "تابعوا الرسالة!"
الشكر لك أيها الكبري ،ألنك سرت معنا يف جوقة الفرح .والشكر
للرب أو ً
ال وأخرياً ،ألنه وضعك على دربنا!
فما أحوج عاملنا العربي اليوم ،بل عامل املغرتبات العربية ك ّلها ،إىل
الرسالة اليت محل َتها ،وأحتت جلوقة الفرح أن حتملها معك!

"ةلاسرلا اوعبات ...حرفلا ةقوج"
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احتفال اجلوقة بالذكرى السنوية للصوفانية
كثرياً ما أحيت جوقة الفرح االحتفال بالذكرى السنوية لعيد
•
الصوفانية يف  11/26من كل ع��ام… وحبضور الكثري من الضيوف
العرب واألجانب ،الذين اعتادوا ،أفراداً وجمموعات ،التخطيط للقيام
برحالت احلجّ إليها يف هذه املناسبة…
ويف الذكرى الثالثة عشرة لسيدة الصوفانية ،قدّمت جوقة الفرح
•
بقيادة رج��اء األم�ير ،يف كنيسة سيدة دمشق ،مساء ،1995/11/27
أمسية متيّزت بأمرين :األول هو حضور عدد كبري من حجّاج سيّدة
الصوفانية ،القادمني من فرنسا وهولندا والواليات املتحدة ولبنان
ومصر واألردن ،والثاني هو الباقة املتنوعة والغنية من الرتانيم اليت
قدّمت ،إذ كانت تضمّ أنغاماً بيزنطيّة ورسائل من الصوفانية ،ومزامري
وأناشيد حديثة ،منها نشيد "الطبيعة" لسامي كالرك ،ونشيد جلوقة
الفرح لبشار موسى ،ونشيد الرحابنة "بييت أنا بيتك" ،ونشيد "يا أهل
األرض" إليلي شويري.

صورتان لسيدة الصوفانية ،األوىل يف بدايات ظهور الزيت من األيقونة،
والثانية التُقطت عندما انسكب الزيت من األيقونة آلخر مرة ،فجر عيد الفصح
عام 2001
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من اللقاءات األوىل مع وديع الصايف
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وديع الصايف يف أول لقاء له مع اجلوقة يوم اجلمعة

1985/1/4
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أمسية مع وديع الصايف يوم 2002/4/18
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أمسية مع وديع الصايف يوم 2002/4/18
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الصوفانية ووديع الصايف
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"ما كنت أحلم شوف ستني طفل عم يغنويل أغانيي!"
146

تكريم الفنان الكبري زكي ناصيف
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تكريم الفنان الكبري "زكي ناصيف"
يف عام  ،1998أحيت اجلوقة اإلعدادية ،بقيادة كلوديا توما ،أمسية يف
•
كنيسة مغدوشة ،بالقرب من صيدا ،وذلك بدعوة من املطران جورج
كويرت .وكانت كلوديا قد اختارت بعضاً من أغاني زكي ناصيف .فسألت
املطران جورج كويرت أن حياول دعوة زكي ناصيف .وإذ بزكي ناصيف
يصل قبل األمسية بساعات .فجلست أحتدّث معه ،وقد أحاط به العديد
من الناس .وخ�لال خلوة صغرية ،سأل ُته عن السر يف تفرّد أغانيه
بشحنة عظيمة ودائمة من األمل والفرح واحلب .فجاءني جوابه ،بكل
بساطة" :أبونا ،الفن بالنسبة إيلّ ،رسالة .وأنا أعيش يف فنّي ،ما يشبه
الكهنوت ،على طريقيت .أؤمن من ّ
كل قليب ،وأحبّ من كل قليب ،وأدعو
للحب والفرح .ولذلك جاءت أغانيّ كلها ،ويف قلب أتون احلرب األهلية،
مشحونة باإلميان والرجاء والفرح واجلمال والتحدي!"
وخالل األمسية يف الكنيسة ،أجلسين املطران كويرت إىل ميني زكي
ناصيف ،فأُتيح يل أن أراقب انفعاالته ،وأستمع إىل كلمات الدهشة
تبدر منه بعفوية تامة .ويف حلظة ما ،التفت حنوي وقال" :أبونا ،ما
كنت أحلم شوف ستني طفل عميغنويل أغانيي!" .فقلت له على الفور:
"ما رأيك ،لو ّ
نظمَت لك جوقة الفرح كلها أمسية يف دمشق ،بأغانيك
وحدها؟" .فقال" :صحيح؟" .قلت" :إن مسحت يل ،بكل تاكيد!" .فقال:
"هذه أمنييت!" .ويومها كانت األمسية حقاً رائعة .وعدنا إىل دمشق،
وببالنا أن حنيي أمسية تكرميية لزكي ناصيف يف دمشق!
ويف  ،1999/11/28كانت أمسية تكريم "زكي ناصيف" ،يف صالة سينما
•
الزهراء بدمشق .وقد اشرتكت فيها جوقة الفرح بكامل أقسامها .وكانت
حقاً أمسي ًة فريدة .كان "زكي ناصيف" يتصدر مجهوراً مشحوناً بأعلى
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لا ةقوج نم ميركتلا عرد لمحي ريبكلا نانفلا
درجات الفرح واإلعجاب .ويف ختام األمسية ،صعد زكي ناصيف املنصة
ووقف يف مقدمة جوقة الفرح كلها ،ينشد معها ،بل مع اجلمهور ك ّله،
رائعته" :مهما يتجرح بلدنا…" .كان يغين ويدبك بقدميه بقوة خارقة،
واجلمهور كله ي��ردّد النشيد خلفه حبماس .إهنا لوحة نادرة "لشاب"
جتاوز الرابعة والثمانني ،وقد فجّر كامل إميانه وعنفوانه وحتدّيه!
وهنا ال بد يل من ذكر أمر يف غاية األمهية ،حدث يل مع وديع
الصايف ،قبل تنظيمنا حفلة تكريم زكي ناصيف بشهر ونيّف .فقد زرت

وديع الصايف يف بيته ،يف احلازميّة .وكنت  -بسبب من قِصَر نظري -
أخشى انزعاجه من إقدامنا على تكريم زكي ناصيف ،قبل تكرميه هو،
وبيننا وبينه ما ليس بيننا وبني زكي ناصيف .فحدّثته عن تكرمينا
القريب لزكي ناصيف .ولكم خجلت من نفسي واطمأنّ قليب ،عندما
قال يل فور مساعه اخلرب" :أبونا ،أهنّئكم لتكريم زكي ناصيف! براو!
ما بتقصّروا! غريكن قصّر كتري حب ّقو وح ّقي! زكي ناصيف مَلِك ،نعم،
مَلِك! إ ّن��ه يستحقّ كل التكريم! زكي ناصيف أخ��ي .أنا حببو كتري،
وحبرتمو كتري!"… فما أعظم املادح واملمدوح!
صباح  ،2004/3/11أُعلنَ عن وفاة فنان األمل والفرح زكي ناصيف .يف
•
اليوم التايل ،مضيت إىل بريوت برفقة الدكتور حبيب سليمان وزوجته
لينا خنشت ومرينا صايغ ،باسم جوقة الفرح .أقيم مأمته يف كنيسة
مطرانية الروم الكاثوليك يف بريوت .وصلنا قبل الصالة .كان مسجّى
يف التابوت اخلشيب ،وكان وجهه يكاد يشعّ نوراً .كانت ابتسامته الرقيقة
ترتسم على شفتيه .يداه الصغريتان ُ
ضمّتا مع مسبحة يف صالة هادئة.
لكأ ّني به ،بوجهه املشرق ،يعكس فرح استقباله يف البيت السماوي .يف
ختام الصالة ،حُمل جثمانه على األيدي خارج الكنيسة ،يف تأ ّثر خاشع،
فيما كان صوته يصدح من تسجيل نقيّ برتانيم له معروفة ،تتواىل ،وهي:
"حنانك يا ربّ األكوان" و"اليوم ع ّلق على خشبة" و"إنّ الربايا بأسرها".
و"يا ربّ إليك صالتي"… ثم حترّك املوكب يف اجتاه بلدة مشغرة ،مسقط
رأسه ومثواه األخري .إ ّ
ال أن ما حدث بعد ذلك ،على حنو عفويّ ،كان
أكثر من رائع ،وينطوي على داللة تعكس عمق وسعة تأثري هذا الفنان
ٌ
استقبال مدهش
االستثنائي .فقد جرى له طوال الطريق إىل مشغرة،
يف مجيع البلدات اليت اجتازها املوكب حتى مشغرة :ففي الكحّالة وعاليه
وحبمدون وشتورا وقب الياس وكفريا وخربة قنفار وسغبني وعيتنيت،
كانت وفود رمسية وشعبية تستقبل املوكب ،حاملة العلم اللبناني ،وكان

الكثريون يقفون خاشعني ميسحون دموعهم .أما يف مشغرة ،فقد أقام
الصالة على روحه ،يف كنيسة البلدة ،ابن مشغرة ،املطران "سليم غزال"،
وأُلقيت كلمات تأبني رائعة افتتحها الشاعر "ميشيل جحا" بكلمة هنّأ
فيها أجواق املالئكة يف السماء بالقادم اجلديد.
ما أمجل أن تكون السماء واألرض مشرتكتني يف استقبال ووداع
من مأل لبنان والشرق العربي واملغرتبات ك ّلها بأنغام اإلميان واحملبة
والفرح والرجاء" ،زكي ناصيف"!
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"ما كنت أحلم شوف ستني طفل عم يغنويل أغانيي!"
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مهما يتجرّح بلدنا منلمّو لو كنّا قالل

قالل ولكن ما تعودنا نبكي ونندب ع األطالل
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الصوفانية ووديع الصايف

2

152

تكريم الفنان الكبري وديع الصايف
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تكريم الفنان الكبري "وديع الصايف"
وكرّمت جوقة الفرح وديع الصايف بدوره مرتني .األوىل كانت يومي -28
•
 .2000/11/29واشرتكت يف هذا التكريم اجلوقات األربع كلها .كان ذلك
يف صالة سينما الزهراء أيضاً .وقد طلبت من الفنان جهاد سعد أن
يكون هو عريف احلفل .كانت أمسية ح ّقاً استثنائيّة ،تأ ّلق فيها مجيع
املغنّني من كبار وصغار ،يف أغا ٍن مجاعية ووصالت فرديّة ،شارك يف
بعضها وديع الصايف بأرحييّته املعهودة .وقد كان ،كما بدا يل ،يف قمّة
النشوة ،ومل تبدر منه أية إشارة ملل أو تعب ،مع أنّ احلفلة استطالت
ثالث ساعات ونيفاً .وقد قال وديع الصايف ،يف افتتاح األمسية األوىل،
إذ كان األطفال يدخلون حاملني الشموع ،وهم يغنون "سنة حلوة يا
وديع" ،على نغم توزيع جديد قام به مروان خنلة ،فيما الصالة كانت
غارقة يف العتمة ،قال ،عندما اعتلى املنصة فأضيئت الصالة ،وهو
حيدّق يف اجلمهور املغين واملصفق حبرارة" :كنت دائماً أنا من يُبكي
اجلمهور .أما اليوم ،فأنا من يَبكي!"
والثانية كانت مساء  27و 28تشرين األوّل من عام  2010على املسرح
•
الكبري يف دار األوبرا للثقافة والفنون .فقد أمجعنا يف جوقة الفرح
على تكرميه جمدداً ،يف احتفال مبناسبة مرور مخسة وعشرين عاماً
على أوّل لقاء بني الفنان االستثناء ،وديع الصايف ،وجوقة الفرح ،يف
"بيت السيدة العذراء" يف حيّ الصوفانية بدمشق ،وكذلك مبناسبة
بلوغه من العمر تسعة ومثانني عاماً ،وكان احتفا ً
ال ،شئناه استثنائياً،
وكان ح ّقاً استثنائياً ،واحلمد هلل.
وقد ُك ِّلفت اجلوقة الكربى ،بقيادة الدكتور حبيب سليمان ،بالقيام
هبذا التكريم .فأعدّ حبيب ،مبا عهد عنه دائماً من إميان وهدوء وإصرار
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وجدّيّة ،هذا العمل .فاستعرض أكثر من سبعمائة أغنية وترنيمة لوديع
الصايف .واختار جمموعة منها ،مت ّثل ما يشبه خط مسريته الفنية،
الطويلة والغنية واملتماسكة .ثم أعدّ النوتات املوسيقية اخلاصة ّ
بكل
مقطوعة اختارها ،ودرس مع الفنان جهاد سعد  -الذي كان قد شارك،
طوع ّياً وجمّاناً ،يف تكريم وديع الصايف السابق عام  - 2000إخراج هذا
العمل ،على حنو جديد ونضر ومفرح .وو ّفق إىل اكتشاف صوت طفل
يف جوقة الفرحُ ،طلب إليه أن حياول أن يكون ما كان وديع الصايف
الطفل ،وذل��ك يف إش��ارة لألجيال ال�تي  ما زال��ت تستمع وحت��بّ هذا
العمالق ،والطفل هو "فادي ديب" ،وهو يف الثالثة عشرة من عمره.
أما الديكور وإسقاطات الصور خالل األمسية ،فكانا من مهمة رامي
عشي وفادي عواد من جوقة الفرح .والفرقة املوسيقية ،كانت بقيادة
الدكتور حبيب سليمان ،وهي تعدّ عشرين موسيقياً ،وكلهم من أساتذة
املعهد العايل للموسيقى بدمشق .وكانت اجلوقة تعدّ ستني منشداً ،بني
رجل وامرأة ،وقد تأ ّلق منهم العديد من األصوات الفردية ،.كما كانت
مبشاركة فرقة األستاذ عالء كرمييد للرقص.
فقدمت األمسية مساء  27و 28تشرين األوّل على املسرح الكبري
يف دار األوب��را للثقافة والفنون .وجي��در بي أن أذك��ر أن التعاون بني
جوقة الفرح ومجيع املسؤولني يف الدار ،على أ ّ
مته ،كما عوّدونا .وقد
صور التلفزيون العربي السوري هذه األمسية ،وكذلك فعلت مؤسسة
مسايا ودار مسري للتصوير .وكانت فرحة اجلميع عظيمة بإطاللة
وديع الصايف وفرحه الفيّاض ،وقد فاجأ اجلمهور ،يف مثل هذا العمر،
بصوته اخلارق مبرونته ،وحنانه وقدرته .وقد أمطر اجلمهور بكلمات
تلقائيّة رائعة خصّ هبا سورية ،رئيساً وتارخياً وشعباً .بالطبع خنصّ

تكرمي وديع الصايف للمرة األوىل يومي

2000/11/29-28

بالشكر مجيع السادة والسيدات الرعاة .وإنه ليطيب لنا أن نذ ّكر أن
جوقة الفرح كانت قد قرّرت أن تقدّم جمموع ريع هاتني األمسيتني،
هديّ ًة متواضع ًة ملن يدين له العامل العربي بالكثري… وملن ندين له،

حنن يف جوقة الفرح ،بالكثري الكثري! وقد س ّلم املبلغ باليد إىل األستاذ
وديع الصايف ،يف زيارة شكر له ،يف بريوت ،قام هبا بعض مسؤويل جوقة
الفرح ،بُعَيد أيام من التكريم.
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تكريم وديع الصايف يوم 2010/10/27

لا نانفلل "يفاصلا حرفلا" عرد مّدقي يوالحز سايلا بألا
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"املسرية ماشية… حنن أصحاب رسالة ما حدا بيقدر يوقّف بطريقنا…!"

خمرج احلفل الفنان جهاد سعد
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تكريم وديع الصايف يوم 2010/10/27

اصلا ينوط
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…رظنلا ّدم اع تاّنج
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تكريم وديع الصايف يوم 2010/10/27

…عيدو اي ةولح ةنس
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يكبي نم انأف مويلا امأ ،روهمجلا يكبُي نم انأ ًامئاد ُتنك"
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تكريم وديع الصايف يوم 2010/10/27
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"إن الشعب السوري ،حيبّين لدرجة تقارب القداسة…"
ّ
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تكريم وديع الصايف يوم 2010/10/27

ناميلس بيبح
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ناميلس يـﭭـليس

دادح جروج

مجن ضاير رعاشلا

ةرابرب ليشيم

يراس خالف

بيد يداف
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تكريم وديع الصايف يوم 2010/10/27
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"فلتنطلق هذه األناشيد لتخترق كل البيوت واحلدود ،وتساعد هذا الشرق العريب العظيم ،أن يتذكر بأنه ينتمي إىل إله واحد… يريدنا أن نكون أسرة واحدة ،يتفاىن
بعضهم يف سبيل بعض"!
أعضاؤهاُ ،
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التحدي لدعم سورية ...و"الصايف" مثا ً
ال ومعين ًا
•غادة جبور اجلرش  -أوتاوا :2015/6/4 -
« األب الياس زحالوي احملرتم:
أشكر اهلل ألنين ولدت ونشأت مبدينة مقدسة وكنت برعاية آباء
قديسني ،جعلوا من حب اهلل واإلنسان اهلدف األول من حياتنا.
أردت أن أطلعك على برنامج احلفل الذي أقمته بأوتاوا وحضره
من برنامج تعليم اللغات بأوتاوا وكاريتاس أوتاوا.
بدأت االحتفال بالنشيد الكندي والنشيد السوري.
وكان حتدي بالنسبة يل أن أضع العلم السوري وأنشد النشيد السوري.
ففي العام املاضي كان هناك لقاء بني مجيع مدارس اللغات ومُنعنا من
وضع العلم السوري يف اللقاء .فقط منعوا العلم السوري حبجة أن بلدنا
مترّ بأزمة وال يريد برنامج تعليم اللغات التدخل يف السياسة.
ولكن يف هذا االحتفال حتدّيت ذلك ،وبأسوأ األحوال ُتغلق مدرسيت.
ثم بارك اآلباء الطعام .قدمت الفقرة األوىل:
حنن شعوب بتحب الفرح بتحب احلياة على أرضنا مشي ملك السالم.
ومدرستنا غصن من بالد اليامسني وحابني ننشر عطر بالدنا.
قدم األطفال أغنية يامسني الشام مع الرقص الفلكلوري .ثم قدمت
كاريتاس سورية:
مل��ا ال��ري��ح بتهب على اليامسني ،اليامسني بينشر ع��ط��ره ،وببالد
اليامسني ملا هبت ريح اإلرهاب من كل العامل ،الشعب السوري األصيل
نشر عطر حبه وعطائه ،وكاريتاس سوريا هي منوذج عن هالشعب اجلبار.
وعرضت ريبورتاج عن كاريتاس سورية أرسلته يل الصديقة ريتا
جاراهلل .ثم قدمت كاريتاس كندا… حتدثت عن الكاريتاس وما قدمته
خالل األزمة السورية.
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ثم رح��ب ط�لاب املدرسة باحلضور.
وذلك بأغنية الفنان وديع الصايف "طلوا
ح��ب��اب��ن��ا" .ط��ب��ع��اً م��ع ال��رق��ص الشعيب.
وبدأت باحلديث عن الصفات اإلنسانية
ل��ل��ع��م�لاق م���ن خ�ل�ال ح��ف��ل��ة "ال��ف��رح
الصايف" .أما الفقرة فكانت:
كتار بيسألوني ،ليش وديع الصايف؟
بقول هلم اليامسني مدرسة ،واملدرسة
مو بس بتعطي معلومات كمان بتبين
اإلنسان ،وبزمن احلرب الزم نزرع بقلوب والدن��ا احلب وما يف متل
أغاني الوديع بتع ّلمنا احلب الصايف.
والصايف كان عمالق بفنه وعمالق بإنسانيته رح أحكي عن صفاته
من خالل عرض مقاطع من تكريم جوقة الفرح للصايف الفنان اإلنسان.
 كل إنسان اهلل عطاه موهبة واإلنسان األمني هو يلي حبافظ علىموهبته ويطورها ،والصايف بعمر التسعني عم يقدم وزناته وصوته
صايف… (عرض مشهد االحتفال بعيد ميالده)
 جبوقة الفرح اجتمع السوري واللبناني وصلوا خلالق الكون يليحب كل البشر وما فرق إنسان عن التاني… (عرض ترتيلة أيها الرب
إهلي مع رقص امليلوية)
 العمالق بالفن عمالق بتواضعه ،والصايف كان مدهش بتواضعه!بقول ملتطوع هاوي" :تفضل أستاذ أنا تلميذ عندكم اليوم" (عرض املشهد)
 ملا بكون الواحد مع أمه وأبوه ما بيقدر إال يبوسهم وحبس قلبه مليانفرح .والصايف كان أب للكل( .عرض غنائه مع سيلفي وبتبوس له يديه).
الشاعر رياض جنمة عرب عن ماليني من الناس هبا الكلمات النابعة
من القلب… "فنان هباحلجم من الفن واإلنسانية امسه ينقش بالزمن"

لا عيدول نونغي نيمسايلا ةسردم بالط.

العشاء اخلريي لدعم مجعية كاريتاس سورية بتاريخ  25نيسان .2015

ادنك ساتيراك ةبودنم
ثم قدمت مطرب السهرة :وصية األب غالية رح نسمع وصية الصايف
لنا بصوت الفنان جميد .وبدأ بأغنية "صرخة بطل" .وقدم الطالب
اسكتش "يا بو مرعي" .وكانت مبيعات حفلة الفرح الصايف  720دوالر
كندي .سأرسلها مع األب عصام…
واآلن خالل النادي الصيفي أطمح إىل تأسيس ك��ورال .حلمي أن
يكرب هذا الكورال وأتابع رسالة جوقة الفرح بتقديم الشعب السوري
مبا يليق بسورية…
وكم أمتنى أن يتم تأسيس مركز ثقايف سوري بأوتاوا ،فسيكون نافذة
لسورية على العامل ألن كندا بلد اغرتاب وتضم مجيع اجلنسيات.
اآلن سأبدأ بالتأسيس رمبا يأتي يوم تتحقق األحالم.
شكراً إلصغائك أبونا وأرجو أن أكون أمينة على الشعاع الذي أوصى
به يسوع شهود الصوفانية.
ابنتك غادة »
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جمموعة من الصور
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حز سايلا بألا  -يفاصلا عيدو  -ةفرع ليهس :ةبحألا ءاقل

خالل القداس الذي أقيم مبناسبة عيد ميالد األستاذ
وديع الصايف التسعني يف دير السيدة باحلدث  -لبنان
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االنتشار داخل وخارج القطر
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االنتشار داخل وخارج القطر
وخالل عام  ،1982هيّأتُ الكبار لفكرة القيام برحلة إىل إيطاليا وفرنسا.
•
فالقيتُ ترحيباً حاراً .وبدأت أر ّتب الربنامج ،وأعدّ العدّة جلولة درستُ
تكالي َفها مع بعض األصدقاء يف إيطاليا وفرنسا .واستغرق التحضري
أشهراً طويل ًة ،وحتديد خطة تن ّقلنا ما بني روما وميالنو يف إيطاليا،
وليون ولورد ونانت وباريس يف فرنسا ،على أن يكون السفر إىل روما
بالطائرة ،ومن باريس إىل دمشق بالطائرة ،فيما اجلولة ك ّلها ،بدءاً من
مطار روما وانتهاءً مبطار باريس ،يف باص يرافقنا طوال الطريق .وقد
أعانين أصدقاء كثريون على إجياد أماكن اإلقامة يف مجيع احملطات،
وك��ان من أمهّهم يف روم��ا األب "بطرس دوبريه" ()Pierre DUPREY
واألب "جورج غريب" ،والصبية ،آنذاك ،مسر انطون مقدسي يف مدينة
ليون حيث كانت تواصل ختصّصها .وبعد االستشارة اجلادّة ،تبيّن أنّ
( )4500ل.س .للشخص الواحد تكفي لتغطية نفقات هذه الرحلة.
وقامت الرحلة يف أواخر ّ
متوز ،وعدنا يف منتصف آب  .1982كانت يف
غاية التوفيق .اكتشفنا إيطاليا مبجاالهتا الدينية واألثرية والفنية
والطبيعية ،وفرنسا بسعتها ومجال ريفها وجباهلا وسواحلها ومزاراهتا،
ال سيما مزار "لورد" العظيم ،ومدينة نانت اهلادئة ،وباريس الرائعة
الصاخبة… وأقمنا العديد من القداديس يف روما وميالنو ولورد ونانت
وب��اري��س… واكتشفنا كم كنّا حباجة إىل حتسني أدائ��ن��ا وأصواتنا…
ّ
وتوطدت العالقات بني مجيع املشرتكني يف هذه الرحلة ،كباراً وصغاراً…
ويف أواخر عام  ،1989كنت يف باريس للمعاجلة .فأُدخل وديع الصايف
•
املشفى األمريكي ،ومكث فيها سبعة عشرة يوماً ،بسبب التهاب يف
الربوستات .إال أنّ األطبّاء اكتشفوا خالل الفحوصات الكثرية اليت
أجروها له ،أ ّنه يعاني بعض الشيء من القلب ،ولكنهم أ ّكدوا له أن
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ليس هناك ما يُقلق .وما أن غادر املشفى حتى عدت إىل دمشق .إال أني،
بعد أيام قليلة ،تل ّقيت هاتفاً من ابنه جورج ،يُعلمين فيه وهو يبكي،
أنّ والده أُدخل املشفى من جديد ،ألنه حيتاج إىل عملية جراحية يف
القلب ،باتت عاجلة .قصدتُ أسقفي ،املطران فرنسوا ،وأحطته علماً
باألمر ،واستأذنته بالسفر جمدّداً إىل باريس ،فقال يل" :أعرف املودّة
العظيمة اليت جتمعك بوديع الصايف ،أمسح لك بالسفر" .وعدت يف
اليوم التايل إىل فرنسا .وعندما وصلتُ املشفى يف صباح اليوم التايل،
كان وديع الصايف حممو ً
ال على سرير خاص إلدخاله غرفة العمليات.
فقبّلته ورمست على صدره صليباً بالزيت الذي كنت أمحله يف قطنة
صغرية من الصوفانية ،وانتظرت مع ابنته "دنيا" وسائر أبنائه الشبّان،
ساعات طويلة… تلك الفرتة ،مكثتُ فيها يف باريس ،أمضي معظم وقيت
يف املشفى .ومل أعد إىل دمشق إال بعد أن غادر املشفى بيومني .وقد
أعطاني قبل سفري حلناً جديداً لكلمات من رسائل الصوفانية هي:

لدت منها
« "هي أ ّمي اليت ُو ُ
َمن أكر َمها ،أكر َمين
نكرين
َمن نَ َك َرهاَ ،
طلب منها نال ،ألنّها أمي »
و َمن َ

وقد جعلها مقدّم ًة للحن سابق َ
وضعَه لصالة رائعة ُتوجَّه للعذراء
وتبدأ بكلمة" :الربُّ بنعمِهِ زيّنك…" فجاءت الرتنيمة ك ّلها رائع ًة ومتكاملة.
كما أ ّني أعطي ُته كلمات صالة القدّيس اغناطيوس ،مؤسّس اجلمعية
اليسوعيّة ،سألين األب "انطون مسامريي" أن أطلب من وديع الصايف
تلحينها .فأعدتُ ترمجتها ،وقدّمتها له وهو بعدُ يف الفراش يف منزله،
فلمّا قرأها ،قال" :دَخلِت قليب .اتركلي ياها!"… تلك هي كلمات هذه
الصالة:

يب ،تقبّل حريّيت ك ّلها…
«رّ
يب ،تقبّل إراديت ،وعقلي ،وذاكريت…
رّ
لدي هو َ
منك
كلُّ ما َّ
أملك هو َ
كلُّ ما ُ
منك
أنت أعطيتَني ِهَ ،
فإليك أعي ُده
َ
وأض ُعه بني يديك
حسيب حبُّ َك
حسيب نعمتُك الق ّدوسة
ناي…
ففيهما ِغ َ
ٍ
مطلب سوامها يا إهلي! »
وليس يل من
َ
وبعد أيام وصلين اللحن ،رائعاً ،شرقياً ،ملوكياً!
يف مطلع عام ّ ،1992
خططتُ مع صديقي األب  -آنذاك!  -جوزيف
•
عبسي البولسي ،جلولة يف لبنان ،ت��ق�دّم فيها جوقة الكبار ثالث
أمسيات ُتقام يف حريصا ،يف مطلع شهر أيار من العام نفسه ،األوىل

يف كاتدرائية مار بولس يف حريصا ،يف ( )1أيار ،والثانية يف كنيسة مار
الياس املارونية ،يف أنطلياس ،يف ( )2أيار ،والثالثة يف مسرح كنيسة دير
العناية يف مغدوشة ،بالقرب من صيدا ،يف ( )3أيار.
تركت ل�لأب جوزيف أم��ر االت��ص��ال باملسؤولني عن ه��ذه األماكن
الثالثة .وقد كان قدّر تكاليف مثل هذه اجلولة ،مبائتني ومخسني ألف
لرية سورية ،أي ما يعادل ( )5000دوالر أمريكي .وكنتُ قد أطلعت على
املشروع صديقنا الكبري ،الفنان وديع الصايف ودعو ُته ملرافقتنا ،فرحّب
مبحبّة وفرح.
أذكر هذا املشروع ،ألنه انطوى على درس ،كنّا يف جوقة الفرح يف
أمسّ احلاجة إليه .ذلك بأني عندما عدت إىل دمشق وأطلعت جلنة
اجلوقة على املشروع ،هالتهم نفقاته ،وما كان لدينا يف الصندوق شيءٌ
ُ
بعضهم عن
يُذكر .وعلى عادتي ،ذ ّكرهتم برعاية اهلل لنا ،فلم يتوانَ
اهتامي باملبالغة يف "توريط" اهلل يف مشاريع اجلوقة.
وك��ان أن زرتُ بعد أيّ��ام قليلة صديقاً غالياً ،هو السيد "حبيب
بيتنجانة" ،يف منزله .وحتدّثنا على عادتنا يف شتى األم��ور ،وإذ به
يسألين عن جديدنا يف جوقة الفرح .فصارح ُته مبشروعنا يف لبنان.
فسألين :ما تكلفته؟ بيّنت له ما كان قال يل األب جوزيف عبسي ،وهو
أدرى مين بأوضاع لبنان .فقال حبيب على الفور" :مشروعكم هام ج ّداً
لسورية ولبنان ،وأنا أتك ّفل بالنفقات الكاملة" .وكانت زوجته سيلــي
جالسة معنا ،فثنّت على مبادرته .شكرت هلل مثل "هذا التدخل" ،وشكرت
ّ
فأحلا عليّ بأال يعلم أحد باألمر .وبالفعل
حلبيب وسيلــي ،سخاءمها،
أخفيت ّ
كل شيء عن جلنة اجلوقة .وكنت ،ك ّلما أُس��أل عن التمويل،
أجيب" :ال تقلقوا .اهلل موجود!".
وقبل قيام الرحلة بأسبوعني أو ثالثة ،فوجئت بنبأ وجود حبيب
بيتنجانة يف العناية املشدّدة يف املشفى الفرنسي ،إلصابته بأزمة قلبية.
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ختام الشهر املرميي مع األب الياس يعقوب ،قرية اخلراب على الساحل السوري -
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فاتصلت على الفور بزوجته سيلــي لالطمئنان عليه .فطمأنتين،
ثم قالت يل" :حبيب ،من حلظة دخوله العناية املشدّدة ،يصرّ على
االجتماع بك…" بيّنتُ هلا أنّ قلقي الوحيد على صحته.
ولكنها ظ ّلت ،بناءً على طلبه ،تصرّ على جميئي .إال أني مل أقم
بزيارة له ،بعد بضعة أي��ام ،إال عندما علمتُ أنه أُخ��رج من العناية
املشدّدة .وعندما وقفت بباب غرفته ورآني ،ابتسم وقال لزوجته" :قبل
ّ
كل شيء ،هاتي دفرت الشيكات" .حاولت منعه .أصرّ وو ّقع على شيك
خبمسة آالف دوالر ،وبعد ذلك مسح يل بتقبيله والتحدث إليه… وأصرّ
من جديد على مطالبيت بالتك ّتم التام…
وقامت الرحلة… وعندما عدنا ،رأي��ت من واج�بي  أن أطلع جلنة
اجلوقة على تفاصيل ما جرى ،سعياً مين إىل ترسيخ إمياهنم بعناية
اهلل لنا ،ومن ثمّ لزيارة حبيب يف منزله ،وقد عاد إليه ،وكان ال يزال
مالزماً الفراش .وقد عاتبين أمام جلنة اجلوقة ،على إعالمهم باألمر!
أما اجلولة ذاهت��ا ،فقد انطوت هي أيضاً على دروس كثرية ،ففي
األمسية األوىل يف حريصا ،والثالثة يف مغدوشة ،كان اإلعداد رائعاً
واحلضور كثيفاً ،واجلو مشحوناً بنشوة روحيّة وفرح عميق.
أما األمسية الثانية يف أنطلياس ،فقد أُقيمت يف كنيسة شبه فارغة،
•
واتضح لنا أنّ كاهن الرعية ،وق��د حضر األمسية ،مل يعلن عنها…
ويومها تأ ّلق وديع الصايف ،وتأ ّلقت اجلوقة بقيادة ـيــا ك ّلزيل ،كما
لو كانت الكنيسة تغصّ باحلضور .لكأني باجلوقة قد شاءت أن تر ّتل
مع هذا العمالق املسمّى وديع الصايف ،هلل وحسب ،فجاء األداء يف
غاية الروعة .إال أني قلت ،يف ختام األمسية ،يف كلمة ارجتل ُتها أمام
البطريرك احلكيم وكاهن الرعية املاروني ،وما يقارب السبعني من أهل
أفراد اجلوقة واألصدقاء ،قلت ،فيما قلت" :إننا عائدون!"
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أما يف صيدا ،فقد بذل املطران جورج كويرت ،على عادته ،أقصى
ما لديه من حمبّة وتنظيم ،واستطاع أن جيمع ضمن احلضور مجيع
الفئات املتواجدة يف صيدا وضواحيها .فكانت أمسية فريدة من نوعها،
مبا شحنت به الناس وأفراد اجلوقة من فرح ومودّة .أما وديع الصايف
فقد كان ،على إرهاقه ،بادي الفرح وثابتاً كاجلبل!
يف  ،1993/1/24أقامت جوقة الفرح أمسية وداعيّة للسفري البابوي
•
بدمشق ،املطران "لوجيي أكويل" ،يف كنيسة سيدة دمشق .وقد قدّمتُ
له ،باسم اجلوقة ،ص��ورة مكبّرة أليقونة سيدة الصوفانية يف إطار
من املوزاييك الدمشقي .ويومها أكد السفري البابوي أمام اجلميع ،يف
كلمته ،أنه حيمل سورية يف قلبه ،وأنه إمياناً منه بسيدة الصوفانية،
سيسعى إلنشاء مركز للحوار الديين يف روم��ا ب��ال��ذات ،حيمل اسم
"سيدة الصوفانية" .ولألمانة التارخيية ،أذكر بأنّ تدشني هذا املركز
بعينه ،قد ّ
مت يوم  ،1999/10/15حبضور حشد كبري من املسؤولني
الكنسيّني واملؤمنني والصحفيّني.
خالل الصيام الكبري من عام  ،1993دُعيتُ بإحلاح لزيارة أحد املنازل.
•
فوجدت هناك الفنان اللبناني إيلي شويري .فأبدى إعجابه بإجنازات
جوقة الفرح ،وأخربناه أننا أنشدنا له العديد من أغانيه الشهرية مثل:
ّ
و"كل يغين على لياله" .فطلب أن يستمع إىل اجلوقة.
"يا أهل األرض"،
واس ُتجيب لطلبِه يف اليوم التايل .فأبدى الرغبة بأن حتيي اجلوقة
معه أمسية عيد االستقالل اللبناني هلذا العام يف  22ت .2رحّبنا هبذه
ّ
سيغطي مجيع النفقات .وأخذت رجاء األمري ،قائدة
الفكرة .وأ ّكد لنا أنه
اجلوقة الوسطى ،تعدّ العدّة لذلك .وسافرتُ مراراً إىل لبنان لزيارته
يف بيته ،بالقرب من "بزمار" .ومحلت له ،بناءً على طلبه ،نسخة من
املزامري الكاملة اليت اختار وديع الصايف بعضاً منها لتلحينها .و ُقبيل
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االحتفال ،مضيت يف السيارة مع عدد من مسؤويل اجلوقة ،إىل دار
اإلذاع��ة اللبنانية يف األشرفيّة ،لنحضر بعض االستعدادات للفرقة
املوسيقية .وكانت رجاء األمري معنا ،فأبدت مالحظاهتا ،و ّ
مت التفاهم
على ّ
كل شيء .ومضينا فجر  22ت 2من العام نفسه ،وكنّا يف ثالثة
باصات كبرية .ومعنا ( )125شاب وفتاة بني منشد ومرافق.
وأُقيمت األمسية ،وغنّت جوقة الفرح بإتقان رائ �ع .و ُق �دِّم لنا بعد
االحتفال ما نأكل :سندويشات وزجاجات كوكا كوال اخل… واعتذر إيلي
شويري عن دفع أي مبلغ يومها ،مؤ ّكداً يل أ ّنه سيدفع كامل املبلغ ،وهو
( )2000دوالر فقط ،أي أجرة الباصات ورسوم اخلروج من سورية ،كما
كنّا اتفقنا ،ألننا يف جوقة الفرح نقدّم خدمتنا جماناً… وقد التقيته
طوال هذه الفرتة ،مراراً إما حبكم الصدفة ،وإما بزيارته يف بيته ،وال
سيما يوم مأمت الفنان العظيم زكي ناصيف ،وذ ّكرته بشدة بدَينه حنو
جوقة الفرح ،عبثاً .وحدّثت بذلك املسؤولني يف دار اإلذاعة والتلفزيون
اللبنانية ،عبثاً .وقد تبيّن يل أن هناك هوّةً بني أخالق إيلي شويري وفنّه!
يف صيف عام  ،1995كنت يف مدينة ديرتويت بالواليات املتحدة .التقيت
•
املطران نقوال مسرا ،وقدّمت له شريط ـيديو للحفلة الرائعة التى
كانت جوقة الفرح قد أقامتها مع وديع الصايف ،بالتعاون مع "مجعيّة
أصدقاء دمشق" ،يف فندق املرييديان بدمشق ،خالل شهر أي��ار عام
 .1993وكان أن اتصل بي املطران نقوال مسرا ،يف صباح اليوم التايل،
ودعاني سريعاً للقائه .فأبدى يل إعجابه الشديد باجلوقة ،وأ ّكد يل أنه
شاهد الشريط مرتني يف تلك الليلة! وهو يتمنى على اجلوقة أن تأتي
إىل الواليات املتحدة ،ألن يف ذلك فائدة كبرية ألبناء اجلاليات العربية
كلها .أبديتُ له كامل استعدادنا .واتصل على الفور بعدد من األطباء
واحملامني يف ديرتويت وأبلغهم األمر .فالتقيتهم يف اليوم نفسه ،ودبّ
احلماس العربي فيهم ،وبدت األمور وكأنّ الرحلة ستقوم بعد أيام!
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إال أن ّ
كل شيء اختلف بعد عودتي إىل دمشق ،ومل أعد أتل ّقى أي نبأ
منهم ،ال كتابة وال هاتفياً .وبعد سنة متاماً ،وجدتين يف ديرتويت مع
مرينا وزوجها نقوال .علمت عندها من املطران نفسه أن األمور َ
مخدت
فور مغادرتي الواليات املتحدة ،وأنّ مثل هذا األمر مألوف يف الطباع
العربية! ومن يومها ،أعرضت كلياً عن التفكري بتنظيم أية رحلة إىل
الواليات املتحدة!
يف شهر أيار من عام  ،1994أُقيم "مؤمتر العيش املشرتك" يف أنطلياس
•
بلبنان ،مببادرة من األب "مارون عطا اهلل" والرابطة الثقافية هناك.
فطلب األب "مارون" مين مسامهة مبحاضرة ،فاقرتحت عليه أمسية
جلوقة الفرح مع وديع الصايف ،على أهنا أفضل من أية حماضرة .فوافق.
وعلمت فيما بعد أنه القى عَنَتاً كبرياً من اللجنة املنظمة للمؤمتر،
أوّ ً
ال يف قبول اقرتاحي ،ثانياً يف حلول أفراد اجلوقة ضيوفاً على بعض
العائالت املسيحية  -وال أقول املارونية  -يف أنطلياس… وكان أن مضينا
إىل بريوت فأنطلياس .وما أن هبطت من الباص يف باحة كنيسة مار
الياس ،حتى بادرتين راهبة ،كانت واقفة يف الساحة ،بالقول" :ما صار
ما رجعت؟" .فقلت هلا" :مثل ما قلت وقت كانت الكنيسة فاضية!".
و ُقدِّمَت األمسية يف كنيسة مار الياس بأنطلياس ،مساء .1994/5/14
وكان احلضور أكثر من كثيف ،وكان مزجياً ثقافياً واجتماعياً مدهشاً،
من مسيحيّني ومسلمني ،شاركوا يف املؤمتر .أما وديع الصايف ،فقد تأ ّلق
على عادته ،بل أكثر من عادته .لكأني به يتجاوز نفسه ،عندما يكون
مع جوقة الفرح .وكانت اجلوقة بقيادة ـيــا ك ّلزيل ،يف غاية اإلتقان،
وقد جتاوبت على حنو مدهش مع وديع الصايف .وبعد األمسية ،تو ّلى
األب "مارون عطا اهلل" أمر توزيع أفراد اجلوقة على العائالت املضيفة.
ولكم كانت املفاجأة كبرية ،صبيحة اليوم التايل ،عندها مسعنا ما كنّا
نعرفه دائماً عن الشعب اللبناني من كرم وحسن ضيافة ،حيال أفراد

اجلوقة "السوريّني" .لكم من حاجز مصطنع يقوم بني الشعوب ،يف
حني أنّ مجيع الشعوب ال تريد سوى عالقات إنسانية ،طبيعية وراقية،
فيما بينهاُ ،تتيح لكل شعب أن يكون ذاته ،ويعرف الشعب اآلخر على
حقيقته اإلنسانية!

وبدأت احلملة جلمع التربعات .وطرقت أبواب مسيحيّني ومسلمني،
وال أذكر أن أحداً خيّبين .بل كانوا ك ّلهم ينظرون إىل مشروعنا على أنه
خدمة وطنية وقومية ،هامة وضرورية .أما األموال اليت كنت أمجعها،
فما احتفظت هبا يوماً ،بل كنت على الفور أس ّلمها ل ّلجنة اليت اختريت
هلذا الشأن.

خالل عام  ،1994صمّمت على ختطيط رحلة مع جوقة الفرح الكربى
•
(سنّاً) ،إىل فرنسا وهولندا وأملانيا .مل أفاتح بذلك أحداً ،وبدأت أجري
االت��ص��االت الضرورية لدراسة امل��ش��روع ،وحتديد احملطات احملتملة،
وتأمني أماكن اإلقامة ،وتأمني باصات النقل الضرورية ،والتفكري يف
تغطية النفقات الباهظة ،ألني شئت هلذه الرحلة أن تكون ،بالدرجة
األوىل ،جسراً بني سورية والغرب ،وأن تكون ،من ناحية أخرى ،مبثابة
مكافأة ألفراد اجلوقة .وعندما تثبّتُّ من أمر املخطط واحملطات ووسائل
النقل وأمكنة اإلقامة ،أخربت أف��راد اجلوقة ،وطلبت منهم مسامهة
ماليّة ال تتجاوز العشرين ألف لرية سورية عن كل من يستطيع الدفع،
تاركاً ملن ال يستطيع ،أن خيربني بذلك يف سرية تامة.

وج��اء يوم زارن��ي فيه صديق جديد جلبَته يل سيدة الصوفانية،
يُدعى "ماجد غريّب" .كان فلسطيين األص��ل ،دمشقي املولد ،لبناني
اهلوية واإلقامة .واقرتح عليّ أن أتوقف كل ّياً عن مجع التربعات ،وأعرب
عن رغبته يف تغطية ما تب ّقى من نفقات ،مهما ُ
عظمت ،ضمن شرطني
ال غري :أوّهلما أن أبشّر بسيدة الصوفانية خالل هذه الرحلة ،والثانية
أن متتنع اجلوقة عن تقاضي أي أجر ،لقاء مجيع قداديسها وأماسيها.
وكان ذلك هو أقصى ما كنت أمتنى ،ألنه يهبين من حرية القول ما
يتيح يل أن أقول للناس ،بوصفي كاهناً عربياً ،كل ما أريد أن أقول
دون أي حت ّفظ!
ّ
يظل طيّ الكتمان املطلق.
وكان صديقي هذا يريد هلذا التربّع أن
وتقيّدت مبا وعدت .إال إنيُ ،قبيل السفر بأربعة أيام فقط ،وكنت قد قرّرت
السفر يومها إىل بريوت ،جللب األموال اليت كان ماجد قد وضعها حتت
تصرف اجلوقة ،استيقظت يف حالة صحيّة غريبة .وجدتين كما لو كانت
صُبّت يف قدميّ أثقال من حديد .فظللت يف غرفيت منذ الصباح حتى
الظهر ،أحاول بني حني وآخر ،أن أستعيد حركيت الطبيعية ،فأجدني
عاجزاً عن أية حركة معقولة ودائمة .وظللت قابعاً يف غرفيت .وجاءني
ظهراً هاتف من ماجد ،يسألين سبباً لتأخري .فأخربته .فطلب إيل أن
أوافيه بشابني موثوقني ،حيمّلهما األمانة .فأرسلت حبيب سليمان وخليل
قيوجمي ،وعادا باألمانة .وكانا حيمالن رسالة من ماجد ،فيها تفاصيل
املبالغ اليت أرسلها بالعمالت الثالث :فرنسية ،وهولندية وأملانية .وكان كل
ذلك مرفقاً بشك خبمسة وعشرين ألف دوالر أمريكي .فصُعقت!

بالطبع كان الرهان ضخماً .ولكين كنت واثقاً من صحة القرار
وضرورة مثل هذه الرحلة ،كما كنت واثقاً من أن الذين سأقصدهم
جلهة التمويل ،لن خييّبوني ،ألن هدف الرحلة واض��ح وكبري ،وألن
جمانية العمل يف جوقة الفرح باتت معروفة لدى الكثريين!
وأخذت ـيــا ك ّلزيل ،بكل ما لديها من معرفة وخربة ،تعدّ العدّة
من حيث اختيار الرتانيم واألناشيد واألغاني الرتاثية .وكان ،بالطبع،
القداس اإلهلي يف طليعة اختياراتنا ،لنعرّف الناس على أننا مسيحيّون
من سورية .كما اتفقت مع ـيــا على الرتكيز على املزامري اليت كان
وديع الصايف قد ّ
حلنها ،تاركاً هلا ،لثقيت التامة هبا ،اختيار ما تشاء من
الرتاث املوسيقي ،السوري واللبناني واملصري اخل…
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وقامت الرحلة يف صيف عام  .1995وكان أن قدّمنا خالل ( )23يوماً،
( )21حفالً دينياً وتراثياً  -صدّق أو ال تصدّق!  -ومن أمهها حفلتنا
يف معهد العامل العربي بباريس يوم ( )1أيلول .وكانت الكنائس واملسارح
تغصّ باحلضور الغربي ،املندهش من كوننا جوقة مسيحيّة قادمة من
سورية .وقد قطعنا آالف الكيلومرتات ما بني باريس ودجيون واسباليون
ولورد ونانت وباريس.
وعندما بلغنا باريس ،سارعت إىل صديقٍ ملاجد امسه انطوان
خوري ،وهو يعمل يف أحد مصارف باريس ،وس ّلمته ،بعد أخذ ور دّ
مع ماجد باهلاتف ،عشرة آالف دوالر ،واحتفظت خبمسة عشر
ألف دوالر ،بناءً على إحلاح ماجد  .إال أني ،بعد أن غ��ا دَرَت اجلوقة
أملانيا إىل دمشق ،عدت مبفردي إىل باريس ،وس ّلمت السيد انطوان
خ��وري ما تب ّقى من الشيك ،وك��ان عشرة آالف دوالر! وال بد من
اإلشارة إىل أني كنت ،طوال الرحلة ،أتصل هاتفياً مباجد ألحيطه
علماً بأمورنا ،كي يشاركنا عملنا وفرحنا! وعندما عدت إىل دمشق،
فبريوت ،قال يل ماجد" :إن نظمت يف الصيف القادم ،رحلة أخرى
ّ
سأغطي أن��ا ك� ّ�ل ش��يء ،ضمن
للجوقة ،ال تطلب شيئاً م��ن أح �د.
الشرطني السابقني!"…
من أمجل ما حدث لنا خالل هذه الرحلة ،أن صديقنا الدكتور جان
كلود انطكلي  -وهو من أصل حليب ،ويعيش يف بلدة اسباليون ()Espalion
اجلميلة ،كان قد كتب لرئيس اجلمهورية الفرنسية ،السيد جاك شرياك،
والسيدة عقيلته ،رسالتني مستقلتني ،ضمّنهما برنامج جوقة الفرح يف
باريس ،ويدعومها فيهما إىل تشريف اجلوقة حبضورمها .فجاءه من
ٍّ
كل من السيد جاك شرياك والسيدة زوجته ،رساليت اعتذار يف تارخيني
منفصلني .وإني ألرى من واجيب ترمجتهما حبرفيتهما.
كان جواب السيد شرياك على ورقة حتمل ترويسة رئاسة اجلمهورية
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الفرنسية واألحرف واألرقام التالية ( ،)SC/E 8 A/1 68572وهي بتاريخ
 ،1995/9/1وبتوقيع م��دي��رة مكتبه السيدة "آن��ي لرييتييه" (Annie
 ،)LHERITIERوقد جاء فيها:
« السيد العزيز،
"دع��وت رئيس اجلمهورية حلضور أحد القداديس اليت ستقيمها
جوقة الفرح يف فرنسا ،ما بني  8/21و ،9/3يف إطار جولتها األوروبية،
وهي جوقة كنيسة سيدة دمشق بسورية.
إن السيد جاك شرياك ،وقد تأثر باملشاعر اليت أهلمتك هذه املبادرة،
ك ّلفين بنقل الشكر لك.
من املؤسف أنّ ضيق وقته لن يسمح لرئيس الدولة بتلبية رغبتك.
وهو يعرب لك عن أسفه.
السيد العزيز ،نرجو أن تتقبّل أخلص مشاعرنا» .
كما أن مكتب السيدة شرياك ،أرسل بتاريخ  ،1995/9/20رسالة اعتذار،
بتوقيع مديرة مكتبها السيدة "لورنس ركوليه" (،)Laurence RECULET
وهي حتمل هذه األحرف واألرقام ( ،)BC/LR/LM/95905وقد جاء فيها
باحلرف الواحد:
« سيدي،
السيدة قرينة جاك شرياك قد تل ّقت رسالتك ّ
واطلعت عليها بكثري
من االهتمام.
إنّ ضغط عملها مل يُتِح هلا إجابتك بسرعة أكرب ،وخصوصاً على
حنو مباشر ،فسألتين أن أحيطك علماً بأهنا تشعر لذلك بأسف صادق.
إنّ السيدة ش�يراك وابنتها كلود ،تعربان لك عن أص��دق مشاعر
الشكر لربنامج جوقة الفرح الدمشقية ،الذي أحببت أن ختصّهما به.
سيّدي،
أرجوك أن تتقبّل أنبل مشاعري »

رحلة أوروبا  -فرنسا

1995

قداس الشبيبة يف لورد  -فرنسا

1995
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ويف صيف عام  ،1996قمنا برحلة ثانية مع ( )136شاباً وفتاة من
•
الفئتني الثانوية واجلامعية ،دامت ( )25يوماً ،إىل فرنسا وبلجيكا.
يومها كنت قد طلبت من مجيع املشاركني مسامهة بقيمة ( )25.000ل.
س .فقط .وكنت قد خططت هلذه الرحلة طوال العام ،مع األصدقاء
والكهنة الغربيّني ،من أحبّة سيدة الصوفانية .إال أني مل أطلب من أحد،
أية مسامهة مالية .وكان الوقت ميضي .حتى جاء يوم سألين فيه "ماجد
غريّب" عن الرحلة .فأبديت له حرجي بسبب إصابة أخيه الوحيد ،نزار،
بالسرطان ،وقد عوجل يف فرنسا والنمسا وأمريكا… فكان جواب ماجد:
"أبونا ،كل شي لوحده! أقدّم ألخي كل ما عليّ تقدميه وأكثر! ولكن
حصة العذراء يف الرحلة ،مقدّسة ،وجيب أن تقوم الرحلة" .وقامت
الرحلة .وقمنا باجلولة ذاهتا يف فرنسا (باريس  -دجيون  -اسباليون
 ل��ورد  -نانت) إال أننا تابعنا إىل مدينة "لومانس" (،)Le Mansحيث قدّمنا أمسية يف مسرح املعهد املوسيقي ،حضرها األب اللبناني
الشهري ،منصور لبكي ،واستضافنا بعدها ك ّلنا للعشاء يف مؤسسة
اجتماعية يرعى فيها مئات األطفال
اللبنانيني .ثم أقمنا يف كاتدرائية
م��دي��ن��ة "ل��ي��زي��و" ()Lisieux
قدّاساً احتفالياً شارك فيه
أيضاً األب منصور لبكي.
وت���اب���ع���ن���ا إىل ب��ل��ج��ي��ك��ا
وعاصمتها بروكسيل ،ثم
انتهينا إىل ب��اري��س،
ومنها عدنا إىل دمشق.
يف ك��ل ه��ذه ال��رح��ل��ة،
اليت دامت ( )25يوماً،
ق��دّم��ن��ا ( )20ح��ف�لاً
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دينياً وتراثياً .وكانت الدهشة يف كل مكان تعقد األلسن… "أمسيحيّون
من سورية؟" وكان الغربيّون يص ّفقون وقوفاً ،يف ّ
كل مكان ،حتى يف
الكنائس! أما اإلعالم العربي فكان على عادته ،غائباً .وحدها ،إذاعة
مونت كارلو استضافتنا ساعة كاملة مع املذيع املعروف ،فايز املقدسي.
وفور لقائي ماجد ،بعد عودتنا ،أعدت له
 13.000دوالر من فائض ما قدّم
لنا!
قبل أن أطوي موضوع
ه����ذه ال���رح���ل���ة ،أح���بّ
أن أش�ير  إىل حدثني
هامني:
األول :ح���دث يف
باريس .قبل القداس
ال�����ذي أق���م���ن���اه يف
كنيسة "امل��ادل�ين"
الشهرية ،مل

أجد وال كاهناً واحداً من كهنتها األربعة يف استقبالنا .استفسرت عن
األمر ،فقيل يل أهنم يف اجتماع هام .أدركت عندها أهنم حتاشوا عمداً
التواجد معنا ،مع أني كنت قد اتفقت باملراسلة مع الكاهن املسؤول ،على
كل شيء! أحزنين األمر كثرياً .ولكن ،قبل بدء القداس بلحظات ،شاهدت
األب "جان بول دو ـ��ودو" ( - )Jean-Paul Devedeuxالذي كانت سيدة
الصوفانية قد مجعتين به يف دمشق ،منذ عدة سنوات!  -يدخل بامساً
ويقف أمامي .فرحت أيّما فرح! قبّل ُته وقلت له" :ما الذي أتى بك من
دجيون؟ (ودجيون تبعد عن باريس قرابة  400كم) فقال" :خشيت أال يكون
أي كاهن يف استقبالكم ،فقررت اجمليء!" وكان عليه أن يعود إىل دجيون
فوراً بعد القداس واألمسية اليت تلت القداس! يا للدنيا ما أغرهبا! وكان
أن غادرنا كنيسة "املادلني" ،دون أن يكون أي من كهنتها قد ظهر!
الثاني :حدث يف املنصورية بالقرب من بريوت ،يف بيت ماجد غريّب…
ك��ن��ت ،قبل ب��دء ال��رح��ل��ة ،ق��د ق�دّم��ت مل��اج��د األي��ق��ون��ة الثانية يف
الصوفانية ،اليت نضحت بالزيت .وكانت مرينا قد قدمتها يل .فرأيت
لزاماً عليّ ،من باب الشكر العظيم ملاجد ،أن أقدّمها له ،وهي أغلى ما
لديّ .وعرفت منه أنه وضعها يف املزار الصغري الذي أقامه عند مدخل
البناء الذي يقطنه مع أمه وأخيه نزار .وقد علمت ،فور عودتنا من
أوروبا ،أن صاروخاً ضرب زاوية املزار ذات ليلة ،خالل رحلتنا ،فعجن
ّ
وحطم واجهة البناء كلها ،وأحرق شقة أمّه،
حاجز البناء احلديدي،
ّ
وحطم
وأصاب بشظاياه واجهات األبنية العديدة القائمة مقابل بنائه،
احلاجز احلجري ال��ذي حييط ببيته ،وتعالت أك��وام األنقاض قرب
البناء وعند املزار… أما املزار نفسه ،فلم ميسّ بأذى ،سوى كسر لسان
باب األملينيوم الصغري ،الذي يغطي املزار ،فيما حمتويات املزار كلها
ظلت كما هي ،والشمعة املشتعلة ظلت مشتعلة ،والورود املوضوعة يف
املزاهر ،ظلت ومزاهرها كما هي ،واأليقونة الصغرية املهداة ملاجد،
ظلت قائمة يف مكاهنا! وقد أراني ماجد الشريط الذي صور به هذه

الوقائع ،فبدا يل األمر معجزةً حقيقيّة! وأضاف ماجد :أن الكثريين
من الضباط واجلنود املتواجدين يف منطقة املنصورية حيث يسكن،
كانوا يأتون ويركعون فوق األنقاض ،أمام املزار ،ليص ّلوا!
يف شهر كانون األول من عام  ،1996احتفلت كنيسة صيدا (لبنان)
•
للروم الكاثوليك ،مبرور مائة عام على إنشاء الكاتدرائية فيها .فدعا
راعي األبرشية ،املطران جورج كويرت جوقة الفرح ،إلحياء أمسية هبذه
املناسبة ،واملطران معروف مبحبته جلوقة الفرح .فأحيا أطفال اجلوقة
اإلعدادية ،بقيادة السيدة كلوديا توما خنلة ،يف  ،1996/12/6أمسية
استثنائية ،كانت ترانيمها األخاذة كلها من كلمات وأحلان مروان خنلة،
زوج كلوديا .وكانت حبق أمسية تدعو لإلميان املشرتك يف حمبة وسالم،
من قلب لبنان اجلريح.
ويطيب يل أن أنقل ما جاء يف جملة األبرشية عن هذه احلفلة
(ص :)59
"وقد خرجنا من احلفلة وحنن نقول ملاذا ال يكون عندنا جوقة
مماثلة ُتحيي رعايانا وأبرشيّتنا ،وتربز الرتاث األصيل الذي متتاز به
أرضنا اخلصبة بالعطاءات؟"
إحياءً لذكرى جم��زرة قانا ،قدمت جوقة الفرح اجلامعية ،يف
•
 ،1998/4/25على مسرح "شاتو تريانو" يف الزلقا بالقرب من بريوت،
أمسية محلت عنوان" :يا ناس حبّوا الناس" .وقد شارك فيها كل من
األستاذ وديع الصايف ،واملطرب غسان صليبا .يومها ،جاءتنا الدعوة
من األخ نور ،الذي تو ّلى مبفرده مهام التنقل واإلقامة واإلطعام.
أما املسرح ،فقد وضعه صاحبه ،السيد انطون دفوني حتت تصرفنا
بأرحييّة دون أي مقابل ،عندما عرف أن جوقة الفرح حتيي دائماً
حفالهتا دون أي مقابل .تلك األمسية كانت بقيادة رجاء األمري.
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مثة نشاط جلوقة الفرح ،مل يُعرف كثرياً ،ولكنّه ش ّكل جتربة تبدو يل
•
هامّة.
ففي مطلع الشهر العاشر ،تشرين األول ،من عام  ،2000أطلعتين
السيدة سلمى قصاب حسن ،على دعوهتا لالشرتاك يف "مؤمتر ومهرجان
املوسيقى العربية ال��ت��اس��ع" ،املنعقد يف القاهرة واالسكندرية من
 .2000/11/10-1وكانت يومها رئيسة حترير جملة "احلياة املوسيقية"،
الصادرة عن وزارة الثقافة .وكانت بذلك تنوي "تسليط األضواء على
جتربة والدها ،األستاذ جناة قصاب حسن ،يف أغاني ألعاب األطفال".
فطلبت مسامهة عدد حمدود من أطفال جوقة الفرح ،لتسجيل األغاني
اليت اختارهتا هلذا الغرض.
فك ّلفت السيدة "كاتيا ف��رح ف��راي��ة" ،انتقاء األطفال وتدريبهم
وتلقينهم عشرة أحلان ،كان املرحوم "جناة قصاب حسن" ،قد وضع
كلماهتا اجلذىل كلها ،وأحلان بعضها ،مستعيناً ملا تبقى ،بأحلان من
الرتاث السوري .كان األطفال  20طفالً ،ترتاوح أعمارهم بني 12-8
عاماً .وقد كتبت كاتيا يف تقريرها تقول" :حتمل هذه األغاني بني
كلماهتا ونغماهتا املوسيقية ،العرب واألفكار البناءة ،بأسلوب سلس،
مبسّط ،قريب من القلب والعقل بآ ٍن معاً .يسهل على الطفل حفظه،
وخري دليل على ذلك هو سرعة تلقني األطفال حوايل عشر أغاني
يف غضون عشرة أي��ام .ك��ان العمل معهم أكثر من رائ��ع ،وجتاوهبم
منقطع النظري من حيث التقيّد مبواعيد التدريبات الكثيفة وحسن
انضباطهم وتقيدهم بالتوجيهات على الصعيدين العملي والفين".
هذا ،وقد محلت السيدة سلمى قصاب حسن التسجيل معها وشاركت
يف املهرجان املذكور.
يف شهر نيسان من عام  ،2004قام ( )56منشداً من اجلوقة الكربى
•
برحلة إىل اسرتاليا ،بدعوة من املطران عصام درويش ،على أن يدفع
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أفراد اجلوقة مثن بطاقة الطائرة ذهاباً وإياباً .ويومها قبلنا بالشرط،
مع أ ّن��ه مُجحف ،إمياناً منّا برسالة اجلوقة يف املهاجر .وقد وُ ّف��رت
لنا يف كل من "سدني" و"ملبورن" ،أمور اإلقامة يف البيوت اخلاصة،
واملواصالت واإلطعام .وخالل ثالثة أسابيع تقريباً أحيت اجلوقة العديد
من االحتفاالت الدينية ،يف خمتلف الكنائس ،ال سيما وأننا كنّا يف
زمن الفصح اجمليد ،كما أحيت العديد من األمسيات الغنائية ،اليت
اعتمدت فيها الرتاث السوري واللبناني واملصري…
ال بدّ يل من أن أشري هنا إىل أنّ أمسيتنا األوىل يف سدني القت
ما يشبه املقاطعة من أخوتنا اللبنانيني .ولكنهم سرعان ما بات
الكثريون منهم يتبعوننا يف أماسينا وقداديسنا ،وقد مسعونا نغين
الرتاث اللبناني الرائع ،كما نغين الرتاثني السوري واملصري ،ألنّ كل
ذلك بات تراثاً عربياً واحداً وأصيالً .أما جتاوب اجلالية اللبنانية،
إذ كنّا ننشد يف الكنائس املارونية ،فقد ك��ان يفوق ك� ّ�ل وص��ف ،ال
سيما عندما كنّا ننشد األناشيد اجلديدة اليت كان وديع الصايف قد
ّ
حلنها ورتلها للقديس "نعمة اهلل احلرديين" .وكان استقبال العائالت
لنا ،يف ّ
كل من سدني وملبورن ،يكاد ينسينا أننا يف اسرتاليا .وقد
تواصلت هذه العالقات ،وحتوّل بعضها إىل صداقات فتحت القلوب
قبل البيوت ،عندما أتيح لنا أن نستقبل بعضهم يف دمشق ،أو هلم
أن يستقبلونا يف لبنان.
ثم كانت للجوقة اجلامعية بقيادة السيدة "رجاء األمري شليب" ،أمسيتان
•
يف قصر األونسكو يف بريوت ،أُقيمت أوالمها بدعوة من األستاذ "حبيب
صادق" ،رئيس اجمللس الثقايف للبنان اجلنوبي ،يف  ،2004/5/4وبرعاية
وزي��ر الثقافة ي��وم��ذاك ،السيد غ��ازي العريضي .يومها كانت قاعة
األونسكو شبه خالية .و ُقبيل األمسية ،قال يل السيد الوزير ،معتذراً ،أنّ
لديه ضيوفاً أجانب ،وهو مضطرّ ملغادرة القاعة بسرعة .إال أنه عندما

اجلوقة عليه ،ألن التاريخ املقرتح لألمسية القادمة ،وهو  18حزيران،
كان قريباً جداً من االمتحانات اجلامعية .ومع ذلك ،اعتلى الوزير
املنصة ،وهنأ اجلوقة على أدائها الذي فاجأه ،واعتذر بعبارات صرحية
عن تقصري ال��وزارة ،ودعا اجلوقة بامسه الشخصي ألمسية جديدة،
طالباً بإحلاح االستجابة إىل طلبه .ثم تناول طعام العشاء معنا يف
الفندق الذي كانت اجلوقة قد ح ّلت فيه.

أمسية مع وديع الصايف يف قصر األونيسكو يف بريوت -

2004/6/18

مسع أداء اجلوقة ،أبدى يل إعجابه الشديد ،ثم مل يع ّتم أن قال إنه
لن يغادر القاعة .وقبيل النهاية ،قال يل إنه خجل من تقصري وزارته
يف اإلعالن عن هذه األمسية ،وهو يودّ أن يك ّفر عن هذا التقصري… فهل
ّ
مثة جمال لدعوة جديدة يوجّهها هو نفسه للجوقة يف هناية األمسية،
من املنصة ،على أن يتو ّلى لألمسية القادمة ،شخصياً ،مهمة اإلشراف
على اإلعالم والدعوات ،واعداً إيّاي بأن تكون قاعة األونسكو اخلالية
ّ
مكتظة باحلضور الراقي! رحبتُ باالقرتاح دون أن أضمن موافقة
اليوم،

وقامت األمسية الثانية يف  ،2004/6/18وش��ارك فيها ،بناءً على
طلب السيد الوزير ،األستاذ وديع الصايف نفسه ،وقد أعرب عن إعجابه
باجلوقة أمام كامرات التلفزيون اللبناني .إال أن القاعة كانت ،كما
يف السابق ،شبه خالية! ثم إنّ السيد الوزير ،بعد أن أدّت اجلوقة يف
مطلع األمسية ،النشيدين الوطنيني ،اللبناني والسوري ،جلس حلظة،
ثم أخ��رج فجأة هاتفه اجل��وال ،واحننى خارجاً من القاعة ،وواع��داً
إيّاي بالعودة بعد حلظات .وكان أ ّنه مل يعد… وعدنا حنن مع اجلوقة
يف الليلة نفسها إىل دمشق ،كي ال يتخ ّلف أفرادها عن امتحاناهتم…
وكان أن راجعت بعد ذلك السيد الوزير يف مكتبه مرتني ،ووعدني بدفع
التكاليف الكاملة لكال األمسيتني ،وهي تبلغ ( )7.500دوالر .وقد قدّمت
له تفاصيل هذه النفقات الباهظة ،وقرع صدره واعداً بتسديد املبلغ
كامالً يف فرتة الحقة… وتوالت مراجعاتي ألمينة سره عبثاً ،حتى غادر
ّ
وحل حم ّله صديق قديم هو الدكتور "طارق
وزارة الثقافة اللبنانية،
مرتي" .فراجعته بدوره يف مكتبه ،وكان يف غاية اللطف ،ووعدني خرياً
إن وجد يف وثائق الوزارة ما يشري إىل هاتني احلفلتني .ثم جاء يوم
اتصل بي فيه هاتفيّاً إىل دمشق ،ليخربني أنه مل يعثر يف وثائق الوزارة
على أي شيء له عالقة باحلفلتني اللتني أقيمتا يف قصر األونسكو
ببريوت ،األوىل برعاية وزير الثقافة اللبناني السابق ،غازي العريضي،
والثانية بدعوة شخصية منه! وهو ،بالتايل ،ال يستطيع دفع املبلغ
الذي تر ّتب دفعه على سلفه ،السيد غازي العريضي!…
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لاب نوكلا ألمي نأ نكمي ةبحملاب "…قّيضلا تيبلا"
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القداس اإلهلي يف كنيسة سان برنار مبشاركة األب جان بول دوڤودو إىل اليمني واألب رميون جاكار إىل اليسار عام
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االنتشار داخل وخارج القطر
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حملة عن الرحـالت الكبــرى
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جولة أوروبية :فرنسا  -هولندا  -أملانيا عام 1995
شئت هذا امللحق فسح ًة أذكر فيها بعض ما ُكتب يف هذه أو تلك
•
من الصحف واجمل�لات والرسائل ،خ�لال ج��والت اجلوقة يف أوروب��ا
واسرتاليا فقط.

 .1يف سوريا:
•حول رحلة اجلوقة الكربى إىل أوروبا عام .1995
من أطرف ما حدث قبل هذه الرحلة ،ما أوردت��ه "جملة النقل"،
التابعة لوزارة النقل السورية ،بقلم السيدة "سكينة حممد"( ،إثر حديثٍ
معي عن ذكريات اجلوقة) ،يف عدد شهر أيار عام  ،1999حتت عنوان:
"إكراماً للفن :وزي��ر النقل يغيّر موعد الطائرة من أجل اجلوقة!".
حسيب أن أنقل منه الفقرة التالية:
« جلوقة الفرح ملفٌّ حافل بالذكريات .حتضرني اآلن واحدة أخصّ
هبا جملة النقل ،وأودّ إهداءها ملن كان "بطلها" ،وهو بكل بساطة وزير
النقل الدكتور "مفيد عبد الكريم".
كان ذلك عام  .1995كانت اجلوقة آن��ذاك تعدّ العدّة لرحلة إىل
فرنسا وهولندا وأملانيا ،يشارك فيها مئة ومخسة من أفرادها ،بني
شاب وفتاة وعازف.
وكانت قد ّ
خططت لتقديم واحد وعشرين حفالً دينياً وفنياً ،خالل
ثالثة وعشرين يوماً ،وهي مدّة الرحلة.
وك��ان علينا أن نقطع يف باصني فرنسيّني آالف الكيلومرتات يف
طريق تلفّ فرنسا وخترتق هولندا وتنتهي يف مدينة مونسرت بأملانيا.
بالطبع يصعب تصوّر مثل هذا اإليقاع من احلضور ،جلوقة مل تكن
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قد جتاوزت سوى حدود سوريا ولبنان .وقد التزمنا ح ّقاً هبذا اإليقاع
الكثيف بد ّقة وإتقان .وكنا قد مهّدنا ،مبا ال ّ
يقل عن ألف ومخسمائة
رسالة نثرناها يف خمتلف أحناء أوروبا ،ملا كنّا نعتربه محلة ثقافية
وقومية ،حنمل فيها بلدنا وعاملنا العربي ك ّله ،إىل بلدان ق ّلما تعرفنا،
وكثرياً ما تصرّ على جهلنا.
وكنا قد أرفقنا رسائلنا هذه ،فضالً عن برنامج اجلولة ،بتعريف
باجلوقة ،أعطيناه عنواناً ال خيلو من التحدي هو "باملوسيقا والغناء،
فلننبِ اجلسور".
ثم إن العديد من الصداقات ،اليت نشأت بيننا وبني الكثريين يف
فرنسا وهولندا وأملانيا ،بفضل ظاهرة الصوفانية املعروفة ،كانت قد
محلت الكثريين على استضافتنا يف البيوت ،يف بعض املدن الفرنسية
واهلولندية.

فتقدّمت شخصياً إىل السيد الوزير ،بصحبة صديقنا املشرتك
العميد إبراهيم بيطار ،بطلب مزدوج ،األوّل بشأن تقديم موعد إقالع
الطائرة من دمشق ،والثاني بشأن ختفيض مثن البطاقة.
وقد أبدى السيد الوزير تفهّماً تامّاً ملطلبنا وارتياحاً لرحلتنا ،بل
إعجاباً هبا.
ووعدني بدراسة الطلبني مع املسؤولني يف وزارته .وبعد أيام قليلة
وردتين املوافقة على الطلبني يف كتاب مؤرخ يف .1995/7/29
فسارعت إىل إعالم أصدقائنا يف مدينة دجيون باألمر ،فأبدوا فرحاً
واستغراباً شديدين!
أيُعقل أن يغيّر وزير النقل موعد إقالع الطائرة من أجل جوقة؟!
ولكم من مرة ُطرح عليّ السؤال بفجاجة!
وكانت حمطتنا األوىل ،فور هبوطنا يف مطار باريس مدينة دجيون،
الواقعة إىل اجلنوب الشرقي من باريس على مسافة قرابة  300كم.
وكان من املتو ّقع أن نصل إىل مدينة دجيون ،لو تقيّدنا باملوعد املقرّر
إلقالع الطائرة من دمشق ،يف الساعة  4:20صباحاً.
فكيف واحلالة هذه ينتظرنا مضيفونا ،فيما عليهم أن ميضوا إىل
أعماهلم يف الثامنة صباحاً؟
ثمّ من أين للجوقة ،وهي على ما ستكون عليه من إعياء ،أن تقدّم
يف املساء عينه حفلني متتابعني؟

ولكم م��ن م��رة روي��ت األم��ر للجمهور ال��ذي ك��ان مي�لأ الكنائس
واملسارح ،وال سيما مسرح معهد العامل العربي يف باريس!
تلك هي سورية ،لو تدرون!
أجل ما أروعك يا سورية،
لو عرفنا أن ننقل صورتك حبب وأمانة» .

ولئن حتمّل مضيفونا مشقة انتظارنا ،فلن يتحمّل أفراد اجلوقة
عبء الفشل يف هذين احلفلني ،وهم بعد يف بداية الرحلة.
فكان ال بدّ من السعي لتغيري موعد إقالع الطائرة من دمشق!
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 .2يف فرنسا وهولندا وأملانيا:
 )1أثناء رحلة اجلوقة إىل فرنسا وهولندا وأملانيا عام :1995
أنتقي هذه األسطر ممّا جاء يف "صحيفة اسباليون"( ،اسباليون بلدة
•
تقع وسط الطريق بني مدينة دجيون ( )DIJONومزار "لورد" الشهري يف
فرنسا) ،يف الصفحة اخلامسة بتاريخ  ،1995/9/8حتت عنوان" ،روح سفر
التكوين" وبقلم السيدة جنــييف أنطاكلي (:)Geneviève ANTAKLY
« حلظة ربانية نادرة ،كان هذا اللقاء بني مائة منشد من دمشق،
ومجهور واسع أتى ليستمع إليهم يف كنيسة القديس يوحنا املعمدان
يف اسباليون ،مساء يوم اخلميس  24آب.
إهنم أحفاد أوائل مسيحيّي سورية ،هذه األرض املقدسة واملباركة،
اليت طاملا اس ُتبيحت وجُرّحت واح ُت ّلت ،ولكنّها أرض نورانيّة ،سخيّة،
مضيافة!
يف قلب العامل اإلسالمي ،قوّهتم الوحيدة هي احلبّ .ال شيء يقاوم
احلب .وهم يعرفون ذلك ويعيشونهّ :
كل شيء يقوم على احلب.
… سالحهم هو ابتسامتهم ،هتذيبهم الرقيق ،فرحهم ،وهو فرح
حقيقي ،عميق.
كان حسبنا أن نصمت .فتحرّك العود ،والطبلة والكمان ،فجعلوا
قلبنا يرقص يف لغته الذاتية .إهنا ملوسيقى رقيقة ،ناعمة ،وهي ذات
أصوات هادئة أو غاضبة ،ذات أنغام ساحرة ،وأصداء عشقيّة ،ترانيم
قوية ولطيفة ،كانت قائدة اجلوقة ،السيدة "ـيــا شاشاتي" تبدو لنا
وكأ ّنها تطلقها من أصابعها السحرية.
الشكر كل الشكر ،جلميع الذين أتاحوا لنا من قريب أو بعيد ،أن نعيش
هذه اللحظة من االمتالء الوجودي ،يف اكتشاف هذا الشرق األخوي ،وهذا
التد ّفق من اإلميان وهذه الشهادة القائمة على الكلمة الصادقة… »
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أخ��ت��ار ف��ق��راتٍ ممّ��ا ج��اء يف صحيفة "دجي���ون وض��واح��ي��ه��ا" ،يف
•
ّ
�ب�ير اح��ت��ل ص���در الصفحة:
ال��ص��ف��ح��ة اخل��ام��س��ة ،حت��ت ع��ن��وان ك�
"جوقة الفرح :من دمشق إىل كنيسة القديس برنار":
« جوقة الفرح
هي جوقة كنيسة سيدة دمشق بدمشق (سورية)… ستحيي أمسية
دينية ،مساء  ،8/22يف كنيسة القديس برنار الساعة .8:30
… هي جوقة كنسيّة .وهي تريد ،من موقعها ويف جماهلا اخلاص ،أن
تسهم يف احلوار بني الطوائف الدينية يف العامل العربي .فبدأت منذ
عام  ،1985مهمة صعبة هي إنشاء موسيقى دينية ،نابعة من الرتاث
العربي ،وقادرة على خماطبة مشاعر املستمعني العرب ،باعتمادها لغة
دينية مجيلة ومشرتكة بني املسيحيّني واملسلمني…
ثمّ إنّ جوقة الفرح ترمي إىل ما هو أبعد من احلوار الديين بني
مواطين العامل العربي… إهن��ا حت��اول أن تساهم ،يف إط��ار إمكاناهتا
املتواضعة ،يف التقارب بني الغرب والعامل العربي .وه��ي ،إذ تبسط
خرب َتها ،تسعى ألن ترب َز وجه العامل العربي ،املتعدّد واملنفتح ،الذي
طاملا ّ
مت جتاهله ،وصورة للمسيحية العربية ،تعرّضت لتجاهل أفدح ».
وردت�ن�ي رس��ال��ة م��ن راه��ب��ة م��ن ب��اري��س ت��دع��ى "ك��ول��ي��ت بنس"
•
(  )Colette BENCEوهي بتاريخ  ،1995/10/12أرى من الضروري
ترمجتها  .تقول:
« أَبتِ ،لقد تأخّرت كثرياً يف تقديم التهاني والشكر لكم ،من أجل
مرور جوقة الفرح الدمشقية ،يف فرنسا وأوروبا .إنّ األشخاص الذين

أُتيح هلم مثلي ،أن يستمعوا إليها ،وأن حيضروا القدّاس معكم ،تو ّلد
لديهم اليقني بأنّ حضوركم كان يلقي جسوراً بني شعوبنا.
بودّي أن أقدّم تقريراً عن هذا العمل يف جم ّلتنا (يُوزّع منها 70 .000
نسخة) .ولكن الصور اليت التقطتها يف معهد العامل العربي ،أو يف
كنيسة نوتردام ،معتمة جداً حبيث ال ميكنين استخدامها .لذلك أُجيز
ّ
تتلطف وتوافيين بصورة أو صورتني للجوقة،
لنفسي أن أطلب منك أن
إن كان ذلك ممكناً.
أَبتِ ،ثق بأني أص ّلي من أجلكم ،ولتسند سيّدة الصوفانيّة مسريتنا
حنو حوار األديان.
لك مين أطيب الذكر وأخلص مشاعر االحرتام.
التوقيع »
		

 )2السيد "لويس فوـريه" (:)Louis FEUVRAIS
وردتين رسالة من باريس بتاريخ ّ ،1995/11/8
خطها بيده مسؤول
فرنسي يدعى "لويس فوـريه" ( .)Louis FEUVRAISأرى من الضروري
أن أوردَها ك ّلها حبرفيّتها ،وقد ترمجتها بنفسي .جاء فيها:
« املوضوع :جولة يف أوروبا جلوقة الفرح ،جوقة كنيسة سيدة دمشق.
يف إطار نشاطاتي املهنية (أستاذ يف جامعة ،مدير عام سابق للمدرسة
الوطنية العليا للفنون واملهن ،حالياً يف وزارة الرتبية الوطنية /قسم
العالقات الدولية) أُتيحت يل فرصة إقامة عالقات كثرية مع العديد
من البلدان ،وال سيما سورية.

التعاون وجد تسهيالً عظيماً له ،بفعل حرص سورية على االنفتاح
االقتصادي ،وأتاح للكثريين من الشبان السوريني فرصة تع ّلم اللغة
الفرنسية واكتشاف ثقافة فرنسا.
إنّ املبادرة  -يف صيغة جولة أوروبية  -اليت اختذهتا جوقة الفرح،
تضيف إىل هذا االنفتاح االقتصادي ،مقوّمة ثقافية هامة جداً .ولقد
شاهدت يف اهتمام كبري ،يوم اجلمعة األول من أيلول املاضي ،األمسية
اليت قدّمها "كبار" جوقة الفرح يف معهد العامل العربي.
كان املسرح الكبري مكتظاً باحلضور ،ولقد أُعجبنا ك ّلنا ،قبل بدء
األمسية ،برقيّ ظهورهم وتنظيمهم.
إنّ تنوع األناشيد املقدّمة  -دينية وتراثية  -أتاح للحضور تقدير
ثراء املصادر املوسيقية ،اليت تتعرّض يف الغالب لتبسيط جمحف يف
بلداننا.
إذا ما أضفنا ال��دور ال��ذي تريد اجلوقة أن تلعبه ،وال��ذي تؤدّيه
بالفعل  -وهو حتسني احلوار بني اجلماعات الدينية يف العامل العربي
 فإنّ هذه اجلولة ميكن اعتبارها هامة جداً ،بوصفها عنصر حواروانفتاح ثقايف.
براـو!
التوقيع »

كان التعاون مع سورية ،يتع ّلق بصورة رئيسية بالقطاعات العلمية
والتقنية ،وإعداد املهندسني ونقل التقنيات إىل القطاع الصناعي .هذا
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 )3جملة "مربّة الشرق":
وجاء يف جملة "مربّة الشرق" ،العدد  698لشهر كانون األول عام
 ،1995مقال طويل بقلم السيد "كريستيان لوشون" ()C. LOCHON
ختمه بالفقرة التالية (ص :)344
« ي���وم  31آب ،اس��ت��ق��ب��ل��ت ك��ن��ي��س��ة ال��ق��دي��س "ال���ي���ان ال��ف��ق�ير"
( ،)St. Julien le PAUVREواملنسنيور بولس عبدو ( )P. ABDOجوقة
الروم الكاثوليك ،التابعة لكنيسة سيدة دمشق بدمشق ،اليت اختذت
هلا ،بقيادة األب الياس زحالوي ،امساً مجيالً هو "جوقة الفرح" .وقد
تأسّست عام  ،1977وهي تعدّ اليوم  450منشداً ،ترتاوح أعمارهم بني 6
و 68سنة .وقد شاء قرابة مائة منهم أن يقوموا ،على نفقتهم ،جبولة يف
أوروبا ،تشمل فرنسا (دجيون ،اسباليون ،لورد ،نانت وباريس) وذلك من
 21آب إىل  3أيلول ،ثم هولندا (من  3إىل  8أيلول) ،وأخرياً أملانيا (من
 8إىل  12أيلول) .وإهنا جملموعة مثرية جداً ،تتألف من شبيبة جامعية
وموظفني وخمتصني ،جاءت لتقدّم ،جلمهور متنوّع من املؤمنني الذين
حضروا االحتفاالت الدينية يف كنيسة "الرتينيتيه" و"نوتردام" مثالً،
يف ما يتع ّلق بباريس ،أو من عشاق املوسيقى يف معهد العامل العربي،
صورة حقيقية للمواطنني املسيحيني العرب اليوم .وقد تل ّقف اجلميع
هذه الرسالة القائمة على احلوار الثقايف والديين ،اليت ترمجوها يف
أناشيد تدعو للرجاء واإلخاء.
أجل ،إنّ املسيحية يف الشرق األوسط تنبض باحلياة:
لقد مسعناها! »

ريستال يف مدينة اسباليون  - Espalionفرنسا
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قداس يف إحدى كنائس فرنسا -

1995
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جوقة الفرح يف كنيسة ماستريشت -
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1995/9/2

جوقة الفرح يف إحدى كنائس هولنـدا -

1995/9/3
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التلفزيون الفرنسي مع السيد جان بيري انكريي جبوار كنيسة فيزليه  Vézelayالشهرية
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وزو تنوك كاج ديسلا ،ةقوجلا دارفأ تلبقتسا يتلا تالئاعلا ىدحإ عم
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 .3يف هولندا:
يف بلدة "امبت مونفورت" ( )AMBT MONTFORTوُزّع كتيّبُ ،كتب على
•
غالفه "جوقة الفرح" ،باللغتني العربية واهلولندية .وقد جاء يف مطلع
هذا الكتيّب كلمتان ،األوىل ،ملختارة البلدات الثالث اليت استضافتنا
ثالثة أيام ،والثانية ،هي كلمة أسقف املنطقة.
أقتطف من الكلمتني ،الفقرات التالية:

 )1كلمة املختارة "كومبان-كومانس" ()Koopman-GOUMANS
هذه الكلمة جاءت باللغتني ،اهلولندية والفرنسية ،جاء فيها:
« إنه ألمر عظيم جداً أن تأتي إلينا جوقة من كنيسة دمشق .حنن
سعداء بزيارة جوقة الفرح لبلداتنا ،كي يتمّ التعارف مع أصدقاء
املوسيقى وأبناء جوقات بلداتنا اجلميلة الثالث…
بوصفي خمتارة هذه البلدات ،أرحّ��ب بكم مجيعاً .حنن ال نتك ّلم
لغتكم ،ولكن أهالً وسهالً بكم يف ربوعنا.
إنّ عاداتنا وثقافتنا ختتلف عمّا لديكم يف سورية .ولكن إن حاولنا
أن نتبادل االحرتام والتفاهم ،فإننا نستطيع أن نصبح أصدقاء.
أرجو لكم أياماً ممتعة بني مواطنينا… إنّ مجيع الذين سيهتمّون
ب��ك��م ،يفعلون ذل��ك ب��داف��ع ص��داق��ة ح���ارة ح��ي��ال أص��دق��اء ل��ن��ا يف
املوسيقى ،ال نعرفهم ،وج��اؤون��ا م��ن بلد ال نعرفه ،إال م��ن خالل
الصحف والتلفزيون.
نرجو لكم أن تكسبوا أصدقاء جدداً لكم ،عندما ستواصلون رحلتكم.
نتو ّقع أنكم لن تنسوا األيام اليت قضيتموها بيننا ».

 )2كلمة أسقف مدينة "رورم��ون��د" ( ،)ROERMONDاملطران
"فرانسوا ـريتز" (.)Frans WIERTZ
جاء فيها:
« أن يتعارف بعض من شبيبتنا مع أفراد جوقة الفرح ،أمر سيكون
بالتأكيد حدثاً فريداً .فاملهم يف هذا اللقاء ،هو االكتشاف املتبادل
لثقافات خمتلفة.
… إنّ اسم "دمشق" من حيث جاءت اجلوقة السورية ،ليس جمهو ً
ال
لدينا ،كما هو اسم "ليمبورغ" ( )LIMBIURGلديهم…
إنّ قصة اه��ت��داء القديس بولس ع ّلمتنا أنّ يف دمشق مجاعة
مسيحية .وإذا ما ف ّكرنا يف ذلك ،فلن يكون أفراد جوقة الفرح غرباء
جداً عنا ،وسنؤ ّلف معاً ،إن جاز التعبري ،عائلة واحدة…
سوف يُتاح لنا أن نكتشف مدى كوننا ح ّقاً إخوة وأخوات يف اهلل،
على الرغم من كل االختالفات واحلدود واملسافات…
وليكن هذا اللقاء الفريد ،لنا مجيعاً ،لقاء فرح… ».
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جولة أوروبية (فرنسا  -بلجيكا) عام 1996
•

لديّ من هذه اجلولة نصّان جديران بالذكر.

 .1السيدة "دانييل رومانو" (:)Danièle ROMANO
أوهلما ،رسالة من السيدة "دانييل رومانو" ()Danièle ROMANO
وهي املسؤولة يف مدينة "روديز" ( )RODEZالفرنسية عن املركز الوطين،
املسمى "تربية وثقافة" (.)Education et Culture
رسالتها حتمل تاريخ  ،1996/9/25وهي اليت سأذكرها كاملة .إال أن
السيدة "رومانو" كانت قد كتبت يل يف  ،1995/10/6يف أعقاب جولتنا
األوربية األوىل ،رسالة هامة أرى أن أذكر بعض فقراهتا ،تقول:
« أنت تعرف مجعيّتنا ،وقد التقاك بعض مسافرينا ،إبان رحلة هلم
حديثة إىل دمشق.
بلغتنا أصداء حارة جداً عن جولتكم املوسيقية ،وعن أمسيتكم يف
بلدة "اسباليون" ( .)ESPALIONمن املؤسف أنّ ضغط العمل مل يُتِح
لنا حضورها .إال أنّ العديد من مجاعتنا ،ممّن زاروا مؤخّراً سورية،
قد حضروها…
ّ
مثة فكرة تراودنا يف إتاحة الفرصة جلوقتكم  -يف حال قيام جولة
مماثلة يف عام  1996أو عام  - 1997إلحياء أمسية من األغاني الدينية
(والرتاثية أيضاً) يف صيف عام  ،1996يف مدينة "كان" (…)CAEN
نشكر لكم إحاطتنا علماً مبشاريعكم يف العام القادم ،وسيسعدنا أن
ندعمها ،باطالع أصدقائنا الكثريين عليها.
لكم منّا التشجيع وأطيب املشاعر وأخلصها.
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التوقيع »

أما رسالتها يف  ،1996/9/25فهي ذي بنصها الكامل:
« األب العزيز،
لقد تس ّلمت رسالتك من بروكسيل ،وقد تأ ّثرت هبا جداً.
إنّ جميئكم إىل "كان" ( )CAENكان حلظة عظيمة بالنسبة إلينا
مجيعاً .فإن املدرّسني احلاضرين ،والعائالت واألصدقاء الذين جاء
بعضهم من بعيد ،قد تأثروا وتفاعلوا مع أغانيكم وقوة رسالتكم.
كان استقبالكم مجيعاً مدعاة فرح يل .ولقد ملست مرة أخرى ،مدى
أمهية حضوركم بيننا.
جيب أن تستمرّوا! وإن أُتيح لنا أن نعرّف بكم على حنو أفضل،
فلسوف أفعل ذلك بفرح .أرجو أن تكون حفالتكم يف بروكسيل وباريس،
قد ح ّققت جناحاً كبرياً.
إن رحيلكم السريع بعد األمسية ،بسبب هذا العشاء غري املتوقع،1
تركين يف حرج .حاولت أن أعثر على باصاتكم يف الليل ،بعد إغالق دار
املسرح ،فلم أوفق .رجوت أن أعثر عليكم حيث تتناولون طعام العشاء.
إال أن العنوان الذي أعطيت ،مل يكن دقيقاً .فاضطررت للعودة إىل
منزيل .أمتنى أن تكونوا استفدمت جيداً من املؤونات الغذائية اليت
اشرتيناها لكم ،يف اليوم التايل… األمر الذي من شأنه أن يوفر عليكم
تناول وجبة طعام يف مدينة "ليزيو" (.)LISIEUX
ضعين يف صورة نشاطاتكم ومشاريعكم.
كل أمانينا جلوقة الفرح!
وليكن الرجاء حاملكم وسندكم!
			
مع أطيب الذكرى وأخلصها.

التوقيع »

 -1كان األب منصور لبكي ،اللبناين الشهري ،قد حضر أمسيتنا ،ودعانا على الطريقة الشرقية،
لتناول العشاء ،يف مؤسسة اجتماعية كبرية أنشأها يف  CAENويدير شؤوهنا…

 .2مقال يف صحيفة ليموج ( )LIMOGESالفرنسية:
ثاني هذين النصني ،مقال كتبه صحفي شاب يف صحيفة ليموج
الفرنسية ( )LIMOGESيف  ،1996/9/27حت��ت ع��ن��وان مثري "غناء
السوريني املقلق" ( .)Le Chant Troublant des Syriensق��ال باحلرف
الواحد:
« لقد ّ
حط العامل العربي يف بلدة سولينياك.

2

منا على جتاهل حتى الكلمات ومعناها الديين ،ليغوص يف هذا اليمّ
اهلادئ ،حيث تتجاوب األصوات يف انسجام مرهف.
وعندما جفّ النهر ،ظ ّلت هناك ُن َتفٌ من املشاعر متشبّثة لزمن
طويل يف عمق اآلذان ،كادت أن تنسينا تقريباً العظة ،مع أن الياس
زحالوي كان له ما يقوله!… »

باألمس ،أقام قداس األحد التقليدي األب السوري الياس زحالوي،
يرافقه  135منشداً .كانت ترانيمهم ،املتسمة جبمال مقلق ،قادرة على
بعث القشعريرة يف أكثر امللحدين تص ّلباً.
ق ّلما كان ق��داس األح��د يف سولينياك ،حيدث مثل هذه الضجة.
فالكنيسة ،ب��األم��س ،ضاقت باحلضور حتى االختناق .وق��د اضطرّ
الكثريون للمكوث وقوفاً على درج الكنيسة احلجري الداخلي ،كي ال
يفوهتم شيء ممّا حيدث.
وم��ا ح��دث ك��ان ه��امّ�اً .فالقداس ،ه��ذا األح��د ،أقامه األب الياس
زحالوي ،وهو كاهن تابع لكنيسة الروم الكاثوليك بدمشق .وكان يؤدي
ترانيم القداس  135منشداً من جوقته ،وكان أداؤهم من اإلتقان حبيث
كان يبعث القشعريرة يف املؤمنني.
كانت الرتانيم تصدر وكأهنا من خارج الزمان واملكان .فمألت الكنيسة
كلها ،واحتلت فضاءها ،وداعبت مجيع أركاهنا .وكانت رقة عجيبة تتد ّفق
من أصوات السوريّني الصافية .وكان النغم ،على ما فيه من بساطة
بالغة ،غاية يف اإلتقان ،فتسرّب إىل أعمق أعماق النفوس ،ومحل كالً
 -2سولينياك قرية فرنسية ،تبعد  9كم عن مدينة ليموج  LIMOGESالشهرية بصناعة البورسلني
واخلزف .ويف هذه القرية كنيسة قدمية ،ضخمة ،تعود إىل القرن احلادي عشر ،وقد أقمنا فيها القداس.
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جوقة الفرح أمام كنيسة سان برنار يف مدينة دجيون  -فرنسا
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درب الصليب يف مزار
السيدة العذراء يف لورد…
فرنسا 1996
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املشاركة يف تطواف مزار لورد  -فرنسا

1996
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هناية درب الصليب!… ُدح ِرج احلجر… قام املسيح  -فرنسا
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ختام احلديث عن رحليت أوروبا عامي :1996 - 1995
يف ختام احلديث عن هاتني الرحلتني إىل أوروباّ ،
مثة حادثة ذات
داللة ،ال بدّ من ذكرها:
ُقبيل عيد ميالد  ،1994تعرّفت إىل املستشار الثاني يف السفارة
الفرنسية بدمشق ،وقد أتى ليتعرّف إىل كنيسة سيدة دمشق ،ومواعيد
ال��ص�لاة فيها ليلة امل��ي�لاد .امس��ه "ج��ان ج��اك ب��وس��و" (Jean-Jacques
 .)BEAUSSOUويف الواقعَ ،قدِم ليلة امليالد مع زوجته وأوالدمها .وكذلك
فعل يف قداس عيد الفصح.
ذات يوم ،قصدته ألسأله التوسّط ،إن أمكن ،لدى القنصل الفرنسي،
ع ّله يعفينا من رسوم تأشرية الدخول إىل فرنسا .وكان املستشار على
بيّنة من عملنا يف اجلوقة ،الطوعي واجملاني ،وقد أُخذ بفكرة بناء
اجلسور بني سورية والغرب ،عن طريق الرتنيم والغناء .فوعدني خرياً.
ولكن سرعان ما عرفت منه أن��ه جُوبه من قِبل القنصل الفرنسي
قاس ،بل ّ
فظ…
ٍ
برفض ٍ
إال أنه أشار عليّ ،يف حال قيام رحلة أخرى فيما بعد ،مبوافاته،
قبل قيام الرحلة بأشهر عديدة ،بقائمة كاملة بأمساء مجيع املشرتكني
فيها ،كي يسعى للحصول على املوافقة من وزارة اخلارجية الفرنسية
مباشرةً ،على اإلعفاء املطلوب من رسوم تأشرية الدخول ،وذلك دون
أية عودة إىل القنصل الفرنسي يف دمشق ،الذي سيجد نفسه أمام
األمر الواقع ،ولن يسعه الرفض.
وهكذا ك��ان ،فحصلنا على تأشريات الدخول جماناً ملائة وسبعة
وثالثني شخصاً ،ولكن بكلفة أدبية باهظة جداً… دفعها السيد "جان
جاك بوسو" للقنصل الفرنسي الغاضب!

222

يف اسرتاليا عام :2004
 .1رسالة املطران عصام درويش إىل البطريرك حلام:
رسالة املطران عصام درويش إىل غبطة البطريرك "غريغوريوس
الثالث حلام":
« صاحب الغبطة،
حتيّة باملخ ّلص وبعد
املوضوع :زيارة جوقة الفرح إىل أسرتاليا
يسرّني أن أكتب لك هذه الرسالة ،وقد شارفت زيارة جوقة الفرح
إىل أسرتاليا على هنايتها ،ألهنّئكم وأهنّئ كنيسة دمشق ،بوجود جوقة
من هذا النوع ،الذي مل نعرفه سابقاً يف بالدنا العربية ،وال حتى يف
كنيستنا .كانوا  55شاباً وشابة برفقة حضرة األب الياس زح�لاوي،
مؤسّس اجلوقة ومرشدها .زاروا سيدني وملبورن ،وقدّموا فيهما عدة
حفالت موسيقية وتراتيل بيزنطية وم��زام�ير  باإلضافة إىل خدمة
قداديس إهليّة ،يف معظم كنائسنا ويف كنائس كاثوليكية أخرى.
خالل إقامتهم يف أسرتاليا تكوّنت لديّ بعض االنطباعات ،أحببت
أن أشاركك إيّاها:
 .1لقد أعلنّا سنة  2004يف أبرشيتنا ،سنة البشارة ،استقبال اجلوقة
ّ
مت من ه��ذا املنطلق .أردن��ا أن حيملوا ألبرشيّتنا بعضاً من تراثنا
الشرقي ،وكثرياً من أحلاننا البيزنطية اجلميلة ،فيكتشف شبابنا
وشابّاتنا وأهلنا ،غنى كنيستنا الرومية امللكية.
 .2اس ُتقبل الشباب والشابات أعضاء اجلوقة ،يف عائالت من كنيستنا

ومن كنائس أخرى .ال ميكن أن أصف بكلمات مدى التفاعل اإلجيابي
الذي حصل بينهم .لقد أضفوا جوّاً من الفرح والبهجة على العائالت
ّ
وتوطدت بينهم عالقات حمبة وصداقة .يعود هذا إىل هبجة
املضيفة،
الضيافة اليت مت ّتعت هبا عائالتنا ،وإىل انفتاح وتواضع وروحانية شباب
وشابّات اجلوقة.
 .3لقد ذ ّكرني أعضاء اجلوقة باحلركات الرسولية اليت عملتُ معها
ٌ
يف لبنان ،فهم يتم ّتعون بروح رسولية وبعمق روحي ،وهم حقاً
رسل
علمانيّون يؤدّون حبقّ شهادةً حيّة عمّا جيب أن يكون عليه املسيحي
يف هذا العامل ،فمنهم الطبيب والتاجر واملوظف وربّة البيت وأمّ لعدة
أوالد ،تركوا ّ
كل شيء ودفعوا من مدّخراهتم مثن بطاقة الطريان ،ليلبّوا
دعوتي هلم.
 .4علمت أنّ جوقة الفرح تتألف من قرابة  450شخصاً ،يتجمّعون
يف كنيسة سيدة دمشق .إهنم يش ّكلون رعيّة حبد ذاهتا ،وهذا فعالً مدعاةٌ
للفخر والسرور .يعود الفضل إىل األب زحالوي ،الذي ميدّها بروحانية
ش ّفافة صادقة .وقد اكتشفت خالل إقامته معنا ،أنه ،كشفيعه النيب
الياس ،يتم ّتع باستقامة وجرأة حنن بأمسّ احلاجة إليهما يف كنيستنا.
ّ
تفضلوا أخرياً ،غبطة البطريرك ،بقبول فائق االحرتام واحملبة.
 +عصام يوحنا درويش
راعي أبرشية امللكيّني الكاثوليك
يف أسرتاليا ونيوزيلندا »
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 .2يف اإلعالم:
 .1السيد إبراهيم خباش:
ُكتب الكثري عن جوقة الفرح وجولتها ،يف صحف اجلاليات العربية،
يف ّ
كل من سدني وملبورن .إال أني اخرتت ثالثة نصوص فقط .أو ّلها
كان مقا ً
الُ ،كتب يف جريدة "اهل�يرال��د" يف مدينة "ملبورن" ،بتاريخ
 ،2004/5/14بقلم إبراهيم خباش .أنقل هذا املقال حبرفيّته:
« "جوقة الفرح" فعل حمبّة
كان مرورها بنا كسرب حساسني ،فرحاً أنشد واحملبّة زرع… وهل
يُعرف ما الفرح ،دون احملبة يف القلب الفاعل؟
توزّعت اجلوقة أف��راداً وثنائيّات ومجاعات ،وكانت ك ّلما عادت إىل
السرب يف فضائها الرحب ،تنثر على اجلالية من عطر اللحن رحيقه،
ومن عبري اإلميان األسرع ،انسياباً يف النفس التائقة إىل مجاالت خلق
اهلل…
تابعت طريقها ،ولوال الذي ضوّعه اللحن ،ونقشه اإلميان ،وغرسته
احملبة ،لكانت مضت وكأهنا مل تأتِ…
أما هكذا ،فبقيت حاضرة ولو يف الغيبة اجملهولة املدى…
تعيدنا حبسرةٍ منعشة إىل هبجةٍ أ َف َلت ،فنسرتجعها ك ّلما دامهتنا
الذكريات ،وك ّلما عاودنا صدى الرتاتيل املرتفعة بنا إىل عبّ السماء.
وصدى "الصافيات" و"الفريوزيات" العائدات بنا إىل وطن األرز…
مخس ٌة ومخسون عنصراً من جوقة الفرح الدمشقية ،بنوا ،بأحلى
من احلال ،هذه احملطة التارخيية يف اسرتاليا املرسّخة فينا .ترمجة هلا
فوق الرتمجات املبتذلة املعتمدة لدى السطحيّني.
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جاؤوا من شرقنا األوسط الكئيب املهمّش ،من سوريا اليت حنبّ
جَهراً وحتبّنا سرّاً ،عايشونا يف بيوتنا… وكم طاب التعايش! ص ّلينا معاً،
ويداً بيد ،وقلباً على قلب ،متاسكنا يف تر ّفعنا عن النّقمة إىل النّعمة…
أكلنا وشربنا… مننا وقمنا… رقصنا وأنشدنا… تعبنا واسرتحنا…
على نغم الشكر لصانع الفرح
ال هم أحسّوا بغربة ،وال حنن شعرنا بأنّ غريباً ّ
حل بيننا…
ال هم مرّت السياسة بباهلم ،وال حنن جئنا على ذكر ٍ هلا ،ال بالقول
وال بالفكر.
زوّادةُ حبّنا كان هلم ،محلوه ليتقامسوه مع األهل واجلريان.
وزوّادة من مثل مسكات املسيح واألرغفة القليلة كانوا لنا… جميئهم
حب ،أفلتت من الرابضني على حقيقتها،
إىل ملبورن كان مبثابة رسالةِ ٍّ
فالتقطناها حنن بشغف ،وزدنا على احلبّ فيها الباعَ باعني…
وصوتٌ يف احلنايا يضجّ!
هذه هي سوريا اليت هبا شعبُ لبنان حيلم…
ويذ ّكر :ش ّتان ما بينها وبني اليت حنن معها على خالف مصريي
هي وحدَها املبعِدة عنّا حالوة وحتقيق هذا احللم…
سوريا اليت نرجو أن نبقى هلا اجلار الويف والشقيق الغيور…
حبب هلا ال يُفسّر ،اعرتاه رفض كبري والرفض
هي اليت خصّنا اهلل
ٍّ
يف احلب أذيّة…

تأ ّكد لنا عربَ جوقة الفرح
أهنا ما زالت حتيا على حمبّةٍ ما…
وإميا ٍن ما… وفر ٍح ما…
ال نسمح أن خيبو،
أو أن ينقطع مهما هدّده الفجور وأبعدته اإلساءة…
ومهما عصفت رياحٌ ،ال سفنُ لبنان تتمنّاها…
وال سفنُ الشعب الصديق واجلار…
جوق َة الفرح
أصرّي على خلق الفرح حيثما ح َللت
ول ُتذِب ممارسا ُتك
الشرّ من أمام وجه اخلري
كما "يذوب الشمع من أمام وجه النار"
وكما يتبدّد العنف من أمام وجه احملبّة
واالستبداد من أمام وجه الفرح … »

ريستال يف قاعة ريفريا يف سيدين  -استراليا

2004
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 .2السيد خنلة بيطار:
« األب الياس الزحالوي يف حديث تارخيي ثائر مع "مرحبا لبنان"

•   * "اإلنسان الشرقي حباجة إىل احلب والفرح .ولذا أنشأتُ جوقة
الفرح كي تغنّي أحلاناً تسمح للمسلم واملسيحي يف الشرق أن يتفاعل
مع اخلالق.
* "ت��ع��اون معنا األس��ت��اذ ودي��ع الصايف مبجانية مطلقة وعطاء
مدهش وتواضع ال يوصف.
* "ما أريده من جوقة الفرح أن تكون دعوة إنسانية ،قبل أن تكون
دعوة مسيحية .وإن مل يكن اهلل إله حمبّة وكرامة واحرتام؛ فإنـي أرفض
هذا اإلله.
* "الطقوس اليت نر ّتلها ستفرض نفسها على البطاركة والكهنة
على السواء .ألن الناس قد تع ّلقوا هبا .وال أريد أن أرى التعارض بني
ما أقوله وما تقوله املؤسسة ،ألنّ ذلك سيسقط مع مرور الزمن.
* "ال يريدون توحيد العيد خوفاً على زبائنهم .والتقسيم الطائفي
غدا وقفاً على بعض رجال الدين .والكنيسة املشرقية متالـئ األنظمة.
واألديان ،إن مل تكن يف خدمة اإلنسان فإهنا تفقد مربّر وجودها.
أجرى احلوار خنلة بيطار
زيارته لنا هي من العالمات الفارقة ،وإذ ترتاكض احلضارة اإلنسانية
وتتسارع ،دافشة عناصرها حنو املادية اليت تستعبد الناس وتكبّلهم
بقيودها الشيطانية احلديدية… نسمع صوتاً قادماً من الشرق" :هذا
هو ابين احلبيب الذي به سُرِرت"… صوتاً حيمل الفرح احلقيقي ،عالمة
مضيئة تصارع وحدها جيوش احلضارة احلديثة املتآكلة ،واليت تطحن
اإلنسان يف طريقها لتقليد اهلل عرب تشويهه ،جلعله على قياسها
وصورهتا… ويقول هو "ال تعبدوا ربّني :اهلل واملال" ،و"أعطوا ما لقيصر
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لقيصر وم��ا هلل هلل" .واإلن��س��ان ه��و على ص��ورة اهلل .ول��ذا ف��إنّ عليه
أن يفرح .ويأتينا يف ه��ذا الزمن ال��رم��ادي ،كي يقول لنا ع��ودوا إىل
أصالتكم الشرقية يا أبناء حنانيا وبولس… عودوا إىل الينابيع ،ففيها
اخلالص األبدي… وعرب الفرح الذي حتمله حناجر املؤمنني .ينطلق
هذا الكاهن الورع ليبشّر باإلميان باهلل اإلنسان… صوته خيتلف عن كل
األصوات اخلشبيّة اليت اعتدنا مساعها سابقاً ،وما استطاعت الوصول
إىل قلوبنا… على العكس هي جعلتنا ننفر منها ،ونبتعد عمّا تبشّر به
من إميان مموّه باملصلحة املادية… يف صوته عالمات لفلسفة أصيلة
متجدّدة ،قوامها اإلميان واحلب والفرح… هذا القادم إلينا من الشرق،
األب الياس الزحالوي.
وبرنامج "مرحبا لبنان" ،الذي يفتش عن األصالة الشرقية الطالعة
من عمق الناس وبيوهتم الواطئة ،أسعده جداً أن يلتقي هذا الكاهن
الشيخ ،وأن يعمل على إمساع صوته وفلسفته ،إىل كل املستمعني يف
األرض عرب هذا احلديث الذي نريده حديث صراحة متناهية ،ألن
الصراحة هي وجه من وجوه احلقيقة الطالعة من القلب ،ومن أجل
هذه احلقيقة صُلب السيد املسيح…

* أبونا الياس الزحالوي ،أهالً وسهالً بك يف ملبورن ويف قلبها

"مرحبا لبنان".

 -أهالً أستاذ وشكرا لك.

* أبونا الياس ،تأتينا مع فرقة منشدة ،قوامها ح��وايل الستني
منشداً ،حبّذا لو ختربنا عن هذه الفرقة ،كيفية تأسيسها مثالً؟
 يف عام  1962عُيِّنت كاهناً يف دمشق… وكنت قد رُمست عام 1959يف دمشق اليت أنا منها ،وإن كان اسم عائليت زحـالوي ،ألنّ أصلها من
زحلة من آل املعلوفُ ،
وطلب إيلّ أن أهتمّ جبوقة الكاتدرائية يف حارة

الزيتون التابعة لطائفة الروم الكاثوليك ،وهكذا بدأت… ثمّ عُهد إيلّ أن
ّ
أحضر أحلاناً تتيح للطالب
أهتمّ جبوقات بعض املدارس ،وهكذا بدأت
الصالة يف الكنيسة ومشاركة الكاهن يف تراتيل الذبيحة اإلهلية .كي ال
ّ
ميل الناس وهم ينتظرون الكاهن وحدَه يؤدي املراسم .واستمرّ احلال
هكذا مع النشاطات األخرى كالتدريس والكتابة واحملاضرات حتى عام
 .1966حيث بدأت أف ّكر مبا كان حلماً عندي ،وهو إنشاء أحلان دينية
عامّة ،أستند فيها إىل نصوص لبعض املتصوّفني يف الدين اإلسالمي،
وبعض القدّيسني املسيحيّني ،إضافة إىل املزامري .وأكتب هلا أحلاناً تسمح
ّ
لكل شرقي ،مسلماً كان أم مسيحيّاً ،أن يتفاعل مع هذا اخلالق الذي
امسه اهلل ،والذي حناول حنن البشر دائماً إعادة رمسه على صورتنا،
ولكم أسأنا إليه .وبدأت أتع ّلم العزف على العود .وذات ليلة أُصبتُ بالتهاب
ح��ادّّ ،
عطل عندي األوت��ار الصوتيّة .وحاولت أن أجد مَن يعاجلين يف
دمشق وبريوت وفرنسا .وبقيت على هذه احلال مدة أربع سنوات ،إىل
أن وجدت طبيباً يف باريس أعاد إيلّ جزءًا من صوتي .لكنّي عندها كنت
قد خت ّليت عن كل املشاريع ،متابعاً عملي بالكتابة واملسرح ،منشئاً فرقة
مسرحية .وقد طبَعَت مسرحياتي وزارة الثقافة واحتاد الكتاب العرب،
الذي قبلين كعضو فيه .ويف عام ُ 1977طلب إيلّ أن أكون كاهناً يف كنيسة
أُنشئت حديثاً حتت اسم كنيسة سيدة دمشق ،يف منطقة حي القصور
يف دمشق .واشرتطتُ ،كما فعلت سابقاً ،أن أتفرّغ للشبيبة دون أن أتقيّد
باألعمال الروتينية لكهنة الرعيّة… ووافق البطريرك على ذلك ،وتابعت
عملي .ولكن احللم القديم قد عاد يدغدغين .وقصدت إحدى املدارس
واخ�ترت منها  65طفالً من كل الطوائف ،وبينهم أطفال ال تتجاوز
أعمارهم األربع سنوات .وتقصّدت أن يكون سكن هؤالء األطفال جبانب
الكنيسة ،كي أجنّبهم مش ّقات التن ّقل .وأرسلتُ إىل ذويهم رسالة أُطلعُهم
فيها على رغبيت يف إنشاء جوقة كنسية ،وجاءتين املوافقة من أهل 55
طفالً .وبدأتُ أدرّب هؤالء األطفال ،مستعيناً "باملسجلة" ،وعصت عليّ

حنجرتي وعارضين أهلي وأصدقائي قائلني" :لقد خسرت صوتك ،وماذا
بقي لك بعده؟" ويبدو أنّ صوتي كان مجيالً ولذا فقد افتقدوه ،وكان
جوابي دائماً لكل الذين عارضوني :أنّ هؤالء األطفال هم املستقبل وكان
يف الكنيسة جوقة مؤلفة من  13شاباً وفتاة .وبعد فرتة وجيزة ،بدأوا
يشعرون ببعض الغرية من األطفال فجاؤوا إيلّ وخيّروني" :إمّا حنن
وإمّا األطفال"! وكان جوابي هلم كبّروا عقلكم ،أنتم وأنا ذاهبون .وهؤالء
األطفال هم املستقبل .فتخ ّلى بعضهم عن اخلدمة يف اجلوقة ،وتابع
البعض اآلخر .ويف ليلة امليالد عام  ،1977خدم األطفال قدّاس امليالد،
وعقدت الدهشة ألسنة الناس ،وبكى معظمهم من الوجد واالنفعال ،كان
شيئاً رائعاً .فقد ألبست األطفال ثيابا بيضاء ،وع ّلقتُ يف عنق ٍّ
كل منهم
صليباً خشبياً صغرياً .وكانوا ير ّتلون كاملالئكة… ومنذ ذلك احلني ،بدأ
أطفال كثريون يريدون االنتساب إىل اجلوقة ،وكذلك فتيان وفتيات يف
سنّ املراهقة .وكنت أسهر على تدريبهم ضمن إمكانياتي القليلة ،فكنت
أستعني مبا تب ّقى يل من صوت ،وأستعني باملسجالت .وبقيتُ على هذه
احلال حتى عام  .1984وكان هذا التاريخ مفصالً يف مسرية الفرقة ،إذ
التقيتُ آنذاك يف بيت العذراء يف الصوفانية يف دمشق ،األستاذ وديع
الصايف ،وكان ينشد نشيد "أبانا" ليونس االبن" ،كفانا… كفانا دماء" ،وهو
نشيد معروف… وقلت له هذا النشيد رائع ،وأرجوك أن تعطيين موعداً
كي أسجله يف الفندق… وقال يل غداً إن شاء اهلل .فقصدته يف اليوم
التايل ،وما زلت أذكر تلك التفاصيل اليت هي بالنسبة إيلّ معبّرة جداً…
إذ قرعت الباب كنت أخشى أن يكون نائماً لكنه فتح الباب وقال باحلرف
الواحد" .هيك نقرة على الباب ،ال أفتح هلا بابي فقط ،بل قليب أيضاً"
وقبّلين وأدخلين .وكان برفقته ابنه جورج والفنان طوني حنا .وقد أخربه
طوني حنا أن اجلوقة تعد ( )150شاباً وشابة وطفالً .فقال :أنا آتي
وأدرهبم على "أبانا" وعلى مزمور آخر كان األســتاذ وديع قد حلــنه بطلب
من األب إيلي كسرواني عام  ،1981وهو" :أيــها الربّ إهلي أنت م ّتــكلي"…
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وعنــدما ســمعت هــذا املزمـــور ،قلت له" :رجاءً أستاذ وديع هذا حلم
حياتي ،وأرج��و أن حن ّققه معاً… أرج��و أن تقبل أن أختار لك بعض
النصوص من املزامري ،وبعض املتصوّفة املسلمني والقديسني املسيحيني،
وأن تضع هلا أحلاناً شرقيّة صرفة ،بعيدة عن أيّ قالب موسيقي كنسي…
أريد أحلاناً ختاطب املسيحي واملسلم على السواء… فقبل واخرتت له
بعضاً من املزامري ،من ترمجة قام هبا األب املرحوم عفيف عسريان… وهي
ترمجة فصيحة رائعة .وسافر… ولكن الطريف باألمر أنه كان يتصل بي
أحيانا يف منتصف الليل ،كي يسمعين بعض األحلان اجلديدة ،ونتناقش
باألمر… ويف عام  1987يف آذار أُصبت بالتهاب يف الصدر واحلنجرة،
منعين كلياً من القيام بأي تدريب… فطلبت من بعض الشبان والصبايا،
أن يقوموا هم بالتدريب .وكان هذا حلماً قدمياً عندي ،لكين مل أكن أجد
عندهم الشجاعة الكافية للقيام هبذا العمل… ولكن حتت ضغط الظروف
املتأ ّتية عن مرضي ،اندفعوا هم يف التدريب ،وقاموا باملهمة على أحسن
وجه ،وأفضل مين يف كثري من األحيان… وباتوا هم يتل ّقون دروساً يف
املوسيقى الشرقية والغربية ،والعزف على عدد من اآلالت .ومع الوقت
نبت يف صفوف اجلوقة عناصر تتقن املوسيقى أفضل مين ،واألداء أيضاً،
حيث إنّ أصواهتم كانت رائعة .وكانوا يتفانون يف اخلدمة .وال بدّ يل أن
أذكر أن خدمة اجلوقة من عام  1977حتى اليوم هي جمانية بالكامل.
وقد تعاون معنا وديع الصايف ،مبجانية مطلقة وعطاء مدهش وتواضع
ال يوصف… وهكذا تابعنا… عام  4 - 1988كانون األول  -أقمنا أول
حفل موسيقي مع وديع الصايف يف الكنيسة ،وكان هذا سابقة… وعندما
عرف مدير التلفزيون العربي السوري بأنّ حفالً سيُقام يف الكنيسة مع
وديع الصايف ،سألين أن يسجله ،فوافقت .فجاؤوا باآلالت ووضعوها يف
الكنيسة .وكنت قد دعوت العديد من رجال الدين والبطاركة ،والعديد
من املثقفني املسيحيّني واملسلمني على السواء… وحدثت مقاطعة من
قبل رجال الكنيسة عموماً هلذه احلفلة ،ظا ّنني أن فيها شيئاً من البدع،
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ألن ذلك مل يكن مألوفاً… أُقيم احلفل وكان رائعاً .وقد أذيع بكامله ليلة
عيد امليالد من السنة ذاهتا .أي بعد أيام من تارخيه يف التلفزيون العربي
السوري… بالطبع فإن وج��ود ودي��ع الصايف فتح لنا اآلف��اق الواسعة،
وتابعنا الدرب الطويل.

* وكم أصبح عدد الفرقة اآلن؟
 اآلن أصبح عددنا ( )450عضواً يف الفرقة… وبدأنا ُنطلب اآلنمن بعض اهليئات االجتماعية والثقافية يف البلد… ففي عام 1992
طلبت إلينا مجعية أصدقاء دمشق أن نقيم حفالً يف فندق مريديان
مع وديع الصايف… وقد قصدته إىل لبنان وجاء مرحّباً ودون أي أجر…
وكان حفالً رائعاً ،أذهل احلضور ودام ثالث ساعات… وكان القسم األول
فيه خمصّصاً للمزامري وقدمته اجلوقة .والقسم الثاني كان من الرتاث
املوسيقي اللبناني واملصري والسوري وأحلان الرحابنة ووديع الصايف.
وشارك األستاذ وديع ببعض األناشيد الرائعة.

* أبونا ،إننا نشعر بأ ّنك ت ّتبع طريق ًة جديدةً يف التبشري ،فما هو
اهلدف الروحي والديين إلطالق هذه الصرخة؟
 أنا ال أستطيع فصل الروح عن اجلسد ،وال الدين عن احلياة،وال اهلل عن اإلنسان… ما أري��ده من اجلوقة أن تكون دعوة إنسانية،
قبل أن تكون دع��وة مسيحيّة… وإن مل يكن اهللُ إل �هَ حمبّة .يساعد
اإلنسان وينهض جبميع البشر ،كي يعيشوا مبحبة وكرامة واحرتام،
فاني أرفض هذا اإلله .إنّ إهلاً حنتكره ،لنعيد تصويره على صورتنا
البشعة ،فإني أرفضه .ما لديّ من مفهوم لإلله ،هو مفهوم ال ميكن
إال أن خياطب البشر بأرقى ما يف أعماق الناس ،من حب للحياة ،من
حب لذواهتم ولآلخر ،من احرتام حلياهتم وحلياة اآلخر… من إكبار
لكرامتهم وكرامة اآلخر… وهذا الذي قصدته يف اجلوقة…

* الظاهر أنك ّ
توظف اإلنسان كآلة وهدف يف آن معاً؟
 -كال… ليس كآلة…

* أقصد كأسلوب للوصول إىل اهلدف ،وهذا ما تطبّقه يف جوقتك.
إ ّنما النظرةُ الدينية الشرقية عامة… حتاول أن توظف اإلنسان آلة
خلدمة ال�لاه��وت… أال جتد أن هناك تناقضاً بني أسلوبك العملي
وأسلوب املؤسسة الدينية يف الشرق؟
 هذا السؤال يقتضي وقفة طويلة ،وأي تعميم ظ��امل… فهناكاستثناءات رائعة.

* االستثناءات تعين أن التعميم هو املسيطر؟
 نعم عندما دخلت مكتبك ووجدت هذه الكلمات الرائعة جلربانخليل جربان قلت لك كم كان سبّاقاً لزمانه ولزماننا! جربان قد نفح يف
الشرق روحاً إنسانية رائعة ،ومل يكن رجل دين ،بل كان متمرّداً عليهم…
وهذا التمرّد أتاح له أن ينفح يف الشرق والغرب ،روحاً حينّ إليها كل
إنسان عندما يعود إىل ذاته يف حملة من التأمل واحملاسبة الذاتية… ما
أريده أنا ،ال أن أدين أحداً ،وأنا أعرف أن أي مؤسسة ،دينية كانت أم
اجتماعية أو ثقافية أو فنية ،تنزع دائماً للمحافظة على ذاهتا ،برفض
اآلخر ،ظنّاً منها بأهنا ،برفضها ذلك اآلخر ،حتافظ على نفسها… فكيف
بنا وحنن أم��ام مؤسسة دينية ،هلا من العمر ألفا سنة؟… كاملؤسسة
املسيحية ،أو ( )1400سنة عمر املؤسسة اإلسالمية؟… فجميع املؤسسات
تنزع إىل احملافظة على ذاهتا ،عرب جتميد أمور ال جيب أن تبقى جامدة،
وحتى جتميد اهلل نفسه ،عرب آيات ننسبها إليه ونلبسه فيها من عقلنا
ما ال صفة هلا فيه .وإذ بنا جند أنفسنا أمام إله أشبه بالبشر ،إن مل
يكن أبشع منهم… فاملؤسسات على العموم تنزع إىل احملافظة… لكن
من قلب كل مؤسسة ،هناك نفثات هتبّ ،سواء من قبل رجال الدين،

أو من قبل مث ّقف أو كاتب أو فيلسوف أو حتى إنسان ع��ادي يقوم
بأعمال اجتماعية… خذ مثالً األب يعقوب الكبوشي… كان كاهناً عادياً
قام بأعمال عجزت عنها كل املؤسّسات اللبنانية ،وال يزال يش ّكل وجهاً
مشرقاً من وجوه املسيحية يف لبنان والشرق… خذ األم تريزا ،اليت بقيت
سبع سنوات حتاول أن تقنع رؤساءها واألسقف يف كالكوتا ،بأهنا مدعوّة
لالهتمام بالناس امللقيّني على قارعة الطريق ،وكانوا يقولون هلا… بأنّ
دولة اهلند ذاهتا تعجز عن مساعدة هؤالء الفقراء ،فماذا عليك أن
تفعلي أن��ت؟ وبقيت سبع سنوات .ثم خرجت مبفردها ألن روح�اً من
لدُن اهلل كان يدفعها إىل جتاوز كل العقبات املوجودة يف املؤسسة ككيان
معنوي… وسائر الراهبات ظللن يف الدير ،وخبروجها هي أتاحت جما ً
ال
آلالف السيدات والبنات ،أن ينهضن من مجود ،كنّ يعترب َنه طبيعيّاً ،إىل
حياة فيها ثورة ،لكن فيها انسجام مع اإلنسان واهلل يف آن معاً.

* هل على الناس أن يتبعوا املؤسسة ،أم تلك النفثات اليت تطلع
من املؤسسة؟
 ما أمتنى أنا هو أن تفتح املؤسسة أبواهبا لروح جتدّد يبعث فيهااحلياة من جديد… أنا حاولت يف اجلوقة أن أبعث حياة يف كنيسة
دمشق أو ً
ال ،ثم يف كنيسة سوريا ،ثم يف كنيسة الشرق… وكنت أحلم
بأن أنقل هذه التجربة ،مع شعورنا هبشاشتنا وتواضع عملنا ،أمام
هذه التيارات واملؤسسات الضخمة العاملية… حلمت بأن أنقل هذا الذي
نعيشه يف جوقة الفرح إىل أوروب��ا ،وحاولت مرتني ،وقد بارك الرب
هاتني احملاولتني ،وأرسل يل من أصدقائي املسلمني واملسيحيني مَن
يغطي نفقاتٍ هائلة تر ّتبت على تلك احملاولتني… ففي اجلولة األوىل
كان معي  105شابات وشبان كبار ،وقد قمنا جبولة يف فرنسا وهولندا
وأملانيا ،دامت  23يوماً ،وقدمنا خالهلا  21حفلة… فهل تتصور؟… وكنّا
أحياناً نقطع  500كلم يف النهار الواحد .ومن تلك احلفالت ،واحدة يف
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األوّل من أيلول  1995يف معهد العامل العربي يف باريس .وقد قالت يل
إدارة املعهد آنذاك أن هذا التاريخ مجهوره قليل جداً ،فقلت هلم إني
أتك ّفل باحلضور .وقد أرسلت آالف الرسائل ،وقد غصّ املعهد باحلضور،
ومل ي ّتسع للعشرات الذين جلسوا يف املمرات.

* أبونا الياس ال��زح�لاوي .يظهر أن جوهر فلسفتك يقوم على
التبشري بالفرح .هل ت��رى أن الفرح هو ح� ّ�ل واق��ع�يّ وعمليّ ألزمة
احلضارة احلديثة ،اليت تسري باإلنسان حنو احلقد واالقتتال؟
 أنا إنسان عادي ،وال أطمح يف مواجهة التيارات العاملية ،اليتتشحن الناس حتى العمق ،باحلقد والبغض ،وح�بّ القتل وسحق
اآلخر .إمنا أرى منذ طفوليت ،أنّ اجملتمع الشرقي العربي يرزح حتت
أثقال هائلة تارخيية ،وأثقال اجتماعية وسياسية ،حترم اإلنسان من
احلد األدنى من الفرح… وأذكر أنين بعد رساميت يف دمشق ،وتعييين
يف بريوت كاهناً يف املدرسة البطريركية ،أمضيت فيها ثالث سنوات.
وبعدها قلت للبطريرك "صايغ" بأني أصبحت كاهناً كي أعمل يف
رسالة ،وليس يف دكان ،فاقبل استقاليت… وهذا الكالم أزعج رئيسي،
لكنه اقتنع يف النهاية .فطلب إيلّ أن أعود إىل دمشق .فقلت له امسح
يل أن أتفرّغ للعمل مع الشبيبة .وما إن بدأت العمل معهم ،حتى
اكتشفت أنّ شبيبتنا تفتقر إىل الفرح… وكنت أقول هلم اعملوا كل ما
بوسعكم كي تزرعوا الفرح يف قلوب الناس .وعوضاً عن حماضرة قد
ال تقدّم أو تؤخر يف شيء ،قوموا برحلة… ازرعوا الفرح… ويوماً بعد
يوم ،صرت أالحظ أن ما جيري يف الشرق ،ألسباب داخلية وخارجية،
يسري حنو هاوية من احلزن والقلق والقرف واملوت… وال أعتقد أني
أبالغ فيما أصف .وما نراه اليوم هلو دليل على ذلك ،وقد نصل إىل ما
هو أسوأ .فلذلك صمّمت أن تكون اجلوقة هي لزرع الفرح .ومل أمسّها
كذلك ،بل طلبت من األطفال أن خيتاروا االسم بأنفسهم… ومسّوا يل
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أمساء مجيلة .ويف األخري اقرتحت عليهم أن نسمي اجلوقة… جوقة
أبناء الفرح ،ألهنم كانوا ال يزالون صغاراً .وبعد أن كربوا أكثر ،قلت
هلم ما رأيكم أن نسمي اجلوقة اآلن جوقة الفرح ،فأنتم مل تعودوا
أطفا ً
ال؟ وهكذا سرى هذا االسم ،وهو اليوم يسري أينما نكون ،ويف
أي مكان توجد تسجيالتنا… وقد ص��ارت اجلوقة معروفة .وأح��اول
محل ًة للفرح ،يف
أنا ،من خالل املنتسبني إليها وذويهم ،أن يكونوا َ
وجه حضارة ال تريد لإلنسان فرَحاً .حتى ولو تغنّت به… فهي حتمل
السمّ… تتغنّى بالدميوقراطية وتقتل البشر… أنا مبجهودي الصغري،
أريد أن أقول للناس أنتم أبناء الفرح ،واهلل إله فرح وحمبّة ،والفرح
هو حمبّة… ولذلك أشكر الرب أنين ملست أننا ،مبجيئنا غري املتو ّقع
إىل اسرتاليا ،والذي كان يبدو يل مستحيالً ،إمنا محلنا شيئاً من
الفرح إلخواننا ،الذين أتوا من الشرق .وهذا يسعدني جداً.

* ولكنّنا نشعر بأنّ املؤسسات الدينية املسيحية يف الشرق ،واليت
من املفروض أن حتضن هذا الفكر األصيل ،نرى أهنا تتل ّكأ يف دعم
هذه احلركة ،فلماذا؟
 كل جديد أينما كان ويف أيّ مؤ سّسة ،هو مرفوض… وغالباً ماال يتحوّل هذا اجلديد إىل مقبول ،إال بعد مرور سنوات ،مع أننا
عندما حنيي الطقوس يف كنيسة سيدة دمشق ،فإن الناس يأتون
باآلالف ويدهشون من أدائنا… تصوّر عندما تأتي الوفود األجنبية
إىل الصوفانية ،فرتة أسبوع اآلالم ،فإهنم حيضرون جناز املسيح،
وهو يدوم حوايل ساعتني ،وكذلك مراسم الصلب… وصالة اهلجمة
وق���داس الفصح ي��دوم ح��وايل ساعتني ونصف ال��س��اع�ة  .ويف امل��رة
األوىل ،قلت لنفسي قد يتململون ،ولذا فقد وضعت بني أيديهم
ترمجات للرتاتيل  .كانوا خيرجون قائلني :أحسسنا أننا يف السما ء .
مل نكن نفهم م��ا تقولون وحن���اول أن ن��ق��رأ ،إمن��ا األحل���ان كانت

حتملنا إىل عامل آخر… وأنا كنت أسعد مبا أمسع… فهذه الطقوس
هي اليت ستفرض نفسها على البطاركة واملطارنة والكهنة ،الذين
ي��ري��دون وال ي��ري��دون… وحن��ن نتابع خدمتنا .وعلى م��ا ي��ب��دو ،أن
خروجنا من جدران الكنيسة ،مل يكن مألوفاً ،ألنك تعرف أن مجيع
اجلوقات تبقى ع��ادةً حم��ص��ورةً داخ��ل ج��دران الكنائس  .أم��ا اآلن،
من خالل التلفزيونات الدينية يف لبنان ،صار الناس ينظرون إىل
خروج اجلوقات من داخل جدران الكنيسة ،وكأنه أمر طبيعي… لكن
عندما بدأنا يف جوقة الفرح ،مل يكن هناك أحد يقبل خبروجنا
من الكنائس… فخرجنا ،على الرغم من عدم قبول بعض املسؤولني
ورفضهم هلذا األمر… وكنتُ مقتنعاً بأ نّ هؤالء املسؤولني سيطلبون
بأنفسهم ،ي��وم�اً ،أن تأتي اجلوقة لرت ّتل حيث كانوا قد منعوها
سابقاً ،وهذا حصل لنا بالضبط.
يف أول احتفال مع وديع الصايف ،حصلت مقاطعة رهيبة ،وحتمّلتها
آنذاك بصرب .وبعد سنة متاماً طلب منّا البطريرك املرحوم مكسيموس
اخلامس حكيم ،أن ُتقام احلفلة عينها ولكن من دون وديع الصايف
يف كنيسة البطريركية يف ح��ارة الزيتون… وك��ان هو أوّل املص ّفقني،
علماً بأهنم كانوا يعيبون علينا سابقاً بأ ّننا ص ّفقنا يف الكنيسة ،بينما
بطريرك السريان األرثوذكس ز ّكا ،عندما مسع بأننا ص ّفقنا ،قال يل:
أبونا ،إنّ الصالة هي ف��رح ،وحنن يف كنيستنا ،يوجد عندنا طقس
نص ّفق فيه فرحاً بالرب ،وحببّنا له وحببّه لنا ،فلماذا هذا الصخب
ضدّ التصفيق يف الكنيسة؟

* يعين أنت ال ترى أي تعارض بني الذي تبشّر به ،وما تطرحه
املؤسسات الدينية؟
 هناك تعارض ،لكين ال أريد أن أرى هذا التعارض .وك ّلي ثقة بأنالتعارض سيسقط مع الزمن…

* حدثتنا عن العذراء يف الصوفانية ،وبأهنا أرسلت بعض اإلشارات
لتوحيد األعياد الدينية لكافة الطوائف املسيحية… هل تعتقد أن
توحيد األعياد يؤثر مستقبالً على نفوذ رجال الدين؟
 ربّما… (وضحك)… يف سؤالك فخّ… لكن ربّما… وأنا أخشى أن يكونالبعض خياف على زبائنه يف حالة توحيد العيد… فقد يكون لبعض الكنائس
شيء من احليوية أكثر من غريها ،فتجلب املؤمنني أكثر من األخرى… وأنت
تعرف أن يف الشرق ،الناس يص ّلون يف الكنيسة األقرب هلم ،أو عند الكاهن
الذي يرتاحون إليه ،فإهنم مل يعودوا يتقيّدون مبا نسمّيه تقسيماً طائفياً…
ولنكن صرحيني مع بعضنا البعض ،فإنّ التقسيم الطائفي بات وقفاً على
رجال الدين ،وعلى عدد منهم ،وليس على جمموعهم… واملسيحيون عامة
يف الشرق ،باتوا يقولون "أنا مسيحي" ،وما عادوا يتغنّون بانتمائهم إىل
كنيسة ما .وهذا ما خربته أنا ملدة أربعني سنة من اخلدمة يف دمشق .وهذا
أيضاً ما عرفته من خالل جتوايل يف الشرق كله.

* نشعر أن الكنيسة الشرقية تتغاضى أحياناً كثرية عن حقوق اإلنسان
يف الشرق ،وهي متالئ األنظمة الوضعية .فهل ترى أن هذا يتنافى مع
جوهر الدين املسيحي ،خاصة أن املسيح قد جاء من أجل الضعفاء؟
 أنا ال أشعر بذلك .ولكين أعرتف أنّ ذلك كان واقعاً ،وال يزال يفمعظم بلداننا العربية .وقد كتبت يف هذا الشأن عديداً من املقاالت
ونشرت ،وبعضها مل يُنشر ،حتى جاءني من أصدقائي من قال يل
عام  1997أبونا أعطين كل ما كتبت ،إن كان منشوراً أم ال .وقد أختار
قسماً من تلك املقاالت اليت ُنشر بعضها عام  ،1962وقال يل :كأني بك
تكتب اآلن! واألمور ليس فقط مل تتغري ،بل إهنا تتفاقم سوءاًَ .
وطبَع
الكتاب على نفقته يف بريوت… وهذا واقع لألسف .وأنا أمتنى أن يكون
لدى املسؤولني يف الكنيسة الشرقية ،شيء من جرأة يسوع… شيء من
األولوية اليت أوالها يسوع للفقراء واملهمّشني…
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* وأعتقد أن يسوع قد مات من أجل هذه احلقيقة!
 لقد مات من أجل اجلميع .لكنه ،وبصورة خاصة ،مات من أجلالفقراء ،وهو الذي قال" :كنت جائعاً فأطعمتموني ،وكنت مريضاً
فزرمتوني"… وعندما سُئل متى يا رب؟ كان جوابه" :ك� ّ�ل ما فعلتم
بإخوتي ه��ؤالء الصغار ،فإنكم قد فعلتموه ب��ي" .وعلى هذا ستكون
الدينونة لدى اهلل!

* أبونا الياس الزحالوي ،كيف ترى أن اإلنسان العربي يستطيع
أن يصل إىل حقوقه ،وأمهها احلق باحلرية والتعبري ،عندما تتجاهل
مساعدته أهم أجنحة اجملتمع املدني ،وهي املؤسسات الدينية ،وهو ما
زال مسحوقاً بالتمام؟
 -هناك مساعدات على املستوى الفردي…

* ولكن حتقيق احلق باحلرية حيتاج إىل أكثر من ذلك ،فكيف ترى
اآللية لتحقيقه؟
 يصعب عليّ أن أرى آلية ما ،تتيح للمجتمع العربي ككل ،أنيتحرّر من أثقال التاريخ املاضي واحلاضر ،ومن التهديدات اآلتية من
الغرب ويواجهها ،كما أرى أن عليه أن يواجه ،ألن ال حياة من دون
حرية ،وال ارتباط إلنسان بأرض من دون حرية… عندما يُحرم اإلنسان
من احلرية ،يفقد إنسانيّته… قد يرتبط ظاهرياً ببعض املؤسسات ،أو
بعض الزعماء ،أو ببعض االمتيازات ،لكنه يكون يف العمق مُقت َلعاً.
وهذا ،يؤسفين أن أقول ،أنه واقع يف عموم الشرق العربي.

* بصفتك رجل دين مسيحي ،هل ترى أن وج��ود اإلنسان على
األرض جاء خلدمة األديان السماوية ،أم أن العكس هو الصحيح؟
 -إن كنا يف املسيحية نقول أن اهلل جتسد كي يرقى باإلنسان إىل
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مستوى األلوهة ،فكيف يل أن أقول أن اإلنسان جاء ليخدم األديان؟
كل األديان ،إن مل تكن يف خدمة اإلنسان ،فإهنا تفقد مربّر وجودها.

* شكراً يكفيين هذا… وأنا أعتقد أن هذا احلديث حبد ذاته هو
ثورة… نشكرك أبونا الياس الزحالوي على هذا اللقاء ،وألنك أعطيتنا
هذه املساحة من الوقت ،واليت هي فعالً عمر كامل قد خصّ به "مرحبا
لبنان" عرب هذه املقابلة ،واليت نرى فيها مقابلة تارخيية.
 شكراً ،أستاذ خنلة أدامكم اهلل ،وق�دّرن��ي على خدمة اإلنسانخاص ًة يف الشرق العربي ».

 .3السيد پول خيّاط:
كتب يقول:

« جوقة الفرح هي س ّلم يعقوب بني األرض والسماء جيمع البشر
يف احملبة اإلنسانية ،يف زمن طغت عليه املادية والتقوقع.
ُترى هل حنن على عتبة سقوط قسطنطينيّة جديدة؟؟!!
ّ
ستظل معلماً بارزاً يف
ال شك أن زيارة "جوقة الفرح" إىل ملبورن،
تاريخ اجلالية فنياً وروحياً ،ألنّ األصوات املالئكية اليت ر ّنمت للخالق
أمجل الرتانيم الدينية ،صلوات وتسابيح ومزامري ،يف أروع ما يكون
اإلنشاد والرتنيم ،فتحت أبواب السماء للمستمعني إليها ،وشالت هبم
إىل أج��واء التعبّد للخالق ،واالحت��اد الصوفـي ب��اهلل… رفعتهم على
أجنحة أمجل األحلان واألنغام واإلنشاد والتجويد ،فعاشوا حلظات ال
ويظل ّ
ّ
كل كالم مقصّراً يف إيفاء هذه اجلوقة ،ح ّقها
أمجل وال أحلى…
يف الثناء واإلطراء الصادق…
ّ
يظل ك� ّ�ل ك�لام ع��اج��زاً ع��ن إي��ف��اء ح �قّ ال��رج��ل  -العمالق
وك��ذل��ك
واملتواضع يف آ ٍن معاً  -الذي يقف وراء هذه اجلوقة… عنيتُ به األب
الياس الزحالوي ،األب املؤمن ،الوقور والثائر العنيد الذي يرى يف اللحن
والرتنيم والتسبيح والتجويد ،أقصر وأمنت جسر لوصل القلوب ،وهي
أمجل وسيلة لتحقيق وحدة اجلنس البشري ،وحدة املسيحيني واملسلمني…
وغريهم… وهو يؤمن متاماً كالفنان العمالق األستاذ وديع الصايف ،الذي
يقف فنياً مع اجلوقة ،تأليفاً وتلحيناً ،بأنه ليس هناك أفصح وأبلغ من
الرتنيم واإلنشاد والتجويد والصوت الرخيم يف متجيد اخلالق.
وهنا نتساءل ب�براءة وإمي��ان :هل الذي خلق املسيحيّني ،هو غري
الذي خلق املسلمني ،وغريهم من أبناء الديانات األخرى؟؟؟
وه��ل ال��رب واإلل��ه ال��ذي ميجّده املسيحيّون حبناجر إغناطيوس

ورومانوس والذهيب الفم والدمشقي وتقال وسركيس وغريهم ،وهم
كثر ،هو غري الرب واإلله الذي يسبّحه ويناجيه املتصوّفون املسلمون،
مثل الغزايل واحلالّج واألوزاعي وغريهم ،وهم كثر أيضاً…
وهل السيدة العذراء اليت ينشدها ملفان الكنيسة مار أفرام السرياني
يف أفراميّاته ،اليت ردّدهتا الكنائس املسيحية يف الشرق ألجيال وأجيال،
واليت تعبّد هلا وابتهل إليها ،قدّيسون كثريون وقدّيسات كثريات ،يف
الشرق والغرب على حد سواء ،وليس آخرهم القديس اجلديد نعمة
اهلل احلرديين… هل هي غري مريم اليت يبجّلها القرآن الكريم ،ويعلي
من شأهنا يف أروع اآلي��ات يف س��ورة م��ري��م؟؟؟ وه��ل هناك أروع من
هذا القول يف مريم العذراء وابنها (عيسى /السيد املسيح)" :ما من
مولود يولد إال والشيطان ميسّه حني يولد… إال مريم وابنها ،فإنّ اهلل
عصمهما بربكة االستعاذة" (حديث نبويّ شريف).
ثم أليس اهلل ال��ذي يسبّحه اليهود واملسيحيّون ،يف مزامري إمام
املغنّني النيب داوود ،ك ّلها ،وخاصة يف املزمور  150بقوله" :سبّحوا اهلل
يف قدسِه ،سبّحوه يف فلكِ قوّته ،سبّحوه بصوتِ البوق ،سبّحوه بربابٍ
وع��ود ،سبّحوه ب��دفّ ورق �ص .سبّحوه بأوتا ٍر ومزمار .سبّحوه بصنوج
التصويت .سبّحوه بصنوج اهلتافّ .
كل نسمةٍ فلتسبّح الرب"…
أليس هو نفسه اهلل الذي تقول اآلية القرآنية الكـرمية "يسبّح اهلل
كل ما يف السموات وما يف األرض ،وهو العزيز احلكيم" (سورة الصف).
أليس هو نفسه اهلل الذي يسبّحه املتصوّفون املسلمون وجوقات
اإلنشاد بقوهلم:
		
"سبّحتُ بامسك باآلصالِ والسحرِ،
يا باعثَ النور يف قليب ويف نظري… /يا رب/
		
يا مُبدعَ الكونِ حُســـناً ال يضا ِرعُه
		
إال حنوُّك يا ذا الفضــلِ والكِبَـــــــرِ… /يا رب."/
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وإذا كان صاحب املزامري يبتهل إىل اهلل بقوله:
		
		

"رفعتُ عيينّ إىل اجلبال من حيث يأتي عوني،
معونيت من عندِ الربّ صان ِع السماء واألرض".

فإذا كان خلقُ اهلل أمجعني ،يلوذون به ويرومون منه الرضا ،ويطلبون
منه ،ال من سواه ،العون… وإليه يرفعون شكواهم ،خاصة إذا علمنا أن
ّ
الكل إليه يلتجئون ،وهو وحده
"الشكوى لغري اهلل مذلة" ،إذن طاملا أنّ
نصريهم ومعينهم يف الشدائد ،فلماذا إذن يتخاصمون فيما بينهم،
ومرجعهم واحد هو اهلل؟
الديانات السماوية الثالث ،ومع متايز واختالف يف العبادات ،تعرتف
كلها بأنّ اهلل هو خالق السماوات واألرض ،وما عليها ،وهو ربّهم وإهلهم،
وهذا حبد ذاته عامل أساسي يف سبيل وحدهتم ،فإذن ملاذا؟ أجل بربّكم
ملاذا؟؟ يتخاصم  -باسم الدين  -أبناء اخلالق الواحد فيما بينهم؟؟
ّ
كل ما يطلبه مؤسس "جوقة الفرح"  -األب الياس الزحالوي  -هذا
الكاهن املتواضع احلامل ،هو أن نرتكه حيلم بوحدة مجيع أبناء البشر،
كعائلة واحدة هي عائلة اخلالق الواحد األحد .إنه كاهن نذر نفسَه داعياً
اجلميع ،أن ي ّتحدوا باحملبّة اإلنسانية اليت ال حدود هلا وال سدود…
أخاله يصرخ يف وجه اجلميع قائالً :يا أيّها اليهود واملسيحيّون
واملسلمون ،تذ ّكروا أنكم ك ّلكم أبناء اهلل الواحد ،فلماذا أنتم منقسمون،
أدياناً وطوائف وملالً وشيعاً ،يف ما بينكم؟؟؟
وكأني به ينظر إىل هذا الواقع األليم ،بشيء من خيبة األمل،
ولكن بروح املتمرّد الثائر أيضاً… ينظر إىل اجلدل العقيم ،حيتدم بني
األقطاب املتنافرة ،مع أن منبعها واحد ومرجعها واحد أيضاً ،هو اهلل
سبحانه وتعاىل( ،إ ّنا هلل وإنا إليه راجعون) ،وكذلك فإنّ جوهرَها واحدٌ،
هو حقيقة أنّ اهلل هو حمبّة يف املطلق (اهلل حمبّة)…
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وأنّ أي حتديد هلل  -سبحانه وتعاىل  -على أنه هلذا أو ذاك ،من
األديان واألعراق واألمم فقط ،يقزّمه على قياس قزميّة من يدّعي أنّ
اهلل له وحده دون سواه من باقي خلق اهلل… إذ كيف جيوز للمخلوق أن
يتطاول على إرادة خالق الكل ،فيحتكره له فقط؟؟؟
وإال ،فما معنى أن نتلهّى بالقشور وامل��ظ��اه��ر ،ون�ت�رك اللباب
واجلوهر؟؟؟ ملاذا نتقوقع ضمن شرانق التحجّر واالنغالق…؟؟ وملاذا
يهدر بعضنا ال��وق��ت واجل��ه��د يف اجل��دل العقيم ،يف أم��ور وقضايا
يصوّرها البعض ،وكأهنا هي العقيدة والغاية واجل��وه��ر؟؟؟ وهي يف
أغلب احلاالت ،أمور ثانوية يؤدّي التع ّلق املتشدّد هبا ،إىل االبتعاد عن
حقيقة جوهرها… يقيننا أن هذا التشدّد هو الذي يؤزّم العالقات بني
أتباع الديانات ،فيباعد فيما بينهم ،حتى لتبدو وكأن جوهر األديان
نفسها ،متنافر إىل حد التصادم… وهو ما بدأ يُطلق عليه مؤخّراً،
صراع الديانات وصراع احلضارات…
يقيين أن الديانات يف العمق ،متآلفة ومتآخية ،فليس من دين من
األديان السماوية ،من يدعو إىل التخاصم واملعاداة ،بل إهنا التفسريات
والتحليالت الضيّقة األفـق ،هي اليت تؤدي إىل هذه احلالة من التنافر
والتصادم.
وعلى سبيل املثال ال احلصر نقول :ملاذا يتشدّد بعضهم حول عدم
شرعية جواز ترمجة كلمة( ،اهلل) أو اسم (اهلل)  -سبحانه وتعاىل  -إىل
أي لغة أجنبية أو أعجمية؟… ويعترب هؤالء املتشدّدون أن ترمجة اسم
(اهلل) إىل أي لغة أجنبية ،مبثابة جتديف أو كفر .وعليه ،فإن هؤالء
يعتربون أن تأدية َقسَم اليمني" ،أقسم باهلل العظيم" ،تكون شرعية،
إذا قال مُقسم اليمني ما ترمجته )I swear by Almighty Allah( :ويكون
الناطق هبا مؤمناً.
أما إذا قال ما ترمجته )I swear by Almighty God( :يكون قسمُه

بنظرهم غري شرعي دينيّاً ،وربّما يعترب وكأنّ الناطق هبذه الرتمجة
غري مؤمن أو مش ّكك ،لكي ال نستعمل التعابري القاسية اليت يستعملها
بعض املتزمّتني واملتشدّدين.
هكذا وكأننا نعيد باملمارسة ،ما كان يشجبه السيد املسيح له اجملد،
عندما كان يقف يف وجه تزمّت الفريسيّني ومتسّكهم حرفياً بالسبت،
ومل يكونوا يستوعبون واقع أن السبت وُجِ د من أجل اإلنسان ،وليس أنّ
اإلنسان قد وُجِ د من أجل السبت… ونعلم أن هذه العقلية الفريسيّة،
املتمسّكة بقشور الدين وباملظاهر ،هي اليت أدت إىل سقوط أورشليم
وتش ّتت شعبها… عام  64بعد امليالد.
أو كأننا مل ن ّتعظ بعد من السابقة التارخيية ال�تي  حصلت يف
عام  ،1453عند سقوط القسطنطينية بيد السلطان العثماني حممد
الفاتح ،يف حني كان رجال الدين البيزنطيّون ،إبان احتدام املعارك على
أبواب املدينة احملاصرة ،يتجادلون ويتناقشون حول جنس املالئكة ،يف
ما إذا كانوا ذكوراً أم إناثاً ،أم ال جنس هلم… فانطلق منذ ذلك احلني،
ٌ
جدل
التعبري الشائع عن اجلدل العقيم ،بأنه "جدل بيزنطي" ،أي أنه
يتمحور حول أمور ال نقول أهنا تافهة ،بل هي ثانوية جداً بالنسبة
للجوهر.
بربكم ،ملاذا هذا التشبث بالشكليات ،وكأن اهلل أو  Allahالذي يعبده
املسلمون ،هو غري اهلل الذي يعبده املسيحيّون ،ويسمّيه الفرنسيّون ،Dieu
واإلنكليز  ،Godواإليطاليون  ،Dioواإلسبان  ،Diosواألملان Gott؟
هل أن لبّ األشياء وجوهر الدين ،يتع ّلق حقاً جبواز أو عدم جواز
ترمجة اسم (اهلل)…؟؟؟
هل املقصود بعدم جواز الرتمجة أن اهلل الذي يعبده املسلمون هو
غري  Godال��ذي يعبده املسيحيّون الناطقون باإلنكليزية؟؟ يف هذه
احلال يكون اهلل الذي يعبده املسيحيّون العرب هو غري اهلل الذي يعبده

املسيحيّون يف مجيع الدول والبلدان غري الناطقة بالعربية؟؟؟ بربكم
كيف يستقيم هذا الرأي األعوج لدى املتشدّدين ،طاملا أن املسيحيّني
الناطقني باللغة العربية ،يعبدون هم أيضاً إهلاً ،هو اهلل نفسه الذي
يعبده املسلمون ،ألن اس��م ال��رب اإلل��ه ،يف كل األناجيل والصلوات
والطقوس الدينية لدى املسيحيني يف الشرق كله ،هو (اهلل) متاماً ،كما
هو وارد يف القرآن الكريم.
أهلذا احلد وصل جدلنا العقيم ،وحنن يف غرّة األلفية الثالثة بعد
امليالد…؟؟
إذا كان باإلمكان أن جند تربيراً ،للجدل البيزنطي العقيم الذي
حصل يف أواسط القرن اخلامس عشر ،فإننا ،وبكل أسف ،ال جند هلذا
التشدّد ،يف هذه األيام ،أي مربّر أو تفسري… خاصة إذا علمنا أن هذا
املنحى أخذ يعمّ ويتج ّذر رويداً رويداً ،وكأنّ هناك فتوى "شرعية" حترّم
الرتمجة ،وهذا يعين أنّ من يقول هبا ،يعترب أن ترمجة اسم (اهلل) إىل
ّ
حيط
أي مفردة من املفردات األجنبية املشار إليها أعاله أو غريها،
من قدر اهلل سبحانه ،ويد ّنس قدسيّته ،ويسمّيه بغري أمسائه احلسنى،
ويصفه بغري صفاته السامية!!
ل��ل��ع��ل��م ف��ق��ط ،أش�ي�ر إىل أن�ن�ي راج���ع���ت ع�����دداً م���ن امل��ؤل��ف��ات
والرتمجات للقرآن الكريم ،فوجدت بعض هذه الرتمجات تعتمد
كلمة  Godكرتمجة السم اهلل سبحانه وتعاىل ،وعلى سبيل املثال
ال احلصر أعطي اسم ترمجة (  )Oxford University Pressللمرتجم
(  .)Arthur J Arberryوغريها…
وعليه أتساءل عن الغاية احلقيقية من هذا التشدّد؟؟ الذي يفرّق
وال جيمع ،يباعد وال يقرّب ،وخيصّص وال يعمّم .إزاء هذا اجلدل
"البيزنطي" ،العقيم ،أق��ول :أترانا على عتبة سقوط قسطنطينية
جديدة؟؟؟ ومن تراها تكون هذه القسطنطينية؟؟؟
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كل ما أستطيع أن أختم به تعليقي هذا ،النابع من احلرص على
كل ما يوحّد اإلنسان ،جتاه اخلالق الواحد األوحد ،هو أن اعتماد
"جوقة الفرح" عمالً بإميان مؤسّسها األب الياس الزحالوي وقناعته،
ب���أنّ التسبيح هلل ب��أص��وات مالئكيّة وبالرتنيم واإلن��ش��اد الصويف
والتجويد القرآني ،هي أقصر الطرق إىل احتاد خلق اهلل كلهم مع
خالقهم وباريهم من العدم… إهنا رسالة تقوم على احملبّة اإلنسانية،
وتنأى عن احلزازات الضيقة اليت تباعد بني أبناء اهلل ،يف حني أننا
يف زمن ،حنن يف أمس احلاجة إىل أن نكون م ّتحدين ك ّلنا يف حمبة
اهلل ،الذي هو احملبة ذاهتا… خاصة وأن احلركة الصوفية ترتكز يف
األس��اس ،على أهنا جتعل اإلنسان من خالل حالة نشوة "النرفانا"
منفتحاً على اهلل ،وم ّتحداً يف ذات اهلل الكلية ،ومنفتحاً على أخيه
اإلنسان من خالل اهلل.
لقد تصوّرت "جوقة الفرح" ،وأنا أحضر ترنيمها وإنشادها املالئكي
الرائع ،يف كل املناسبات اليت أقامتها يف ملبورن ،وكأهنا س ّلم يعقوب
ال��ذي …" :رأى حلماً ،وإذا س ّلم منصوبة على األرض ورأسها ميسّ
السماء .وهوذا مالئكة اهلل صاعدة ونازلة عليها"( .تكوين .)13 - 28
شكراً لـ "جوقة الفرح" ألهنا فتحت لنا أبواب السماء ،لنمجّد اهلل
مع مالئكته وقدّيسيه ،وجعلتنا نشعر أكثر من أي وقت مضى ،بأمهية
أن حنب اآلخرين ،دون أن يفرّق بيننا دين ،ألننا كلنا يف النهاية أبناء
خالق واحد هو اهلل ،ربّ السموات واألرض ،مهما كان ترمجة امسه
تعاىل يف كل لغات األرض…
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 .3انطباعات:
 .1السيدة رميا صفري:
« إىل األب الفاضل الياس زحالوي،
لقد طلبتَ منّا أن نكتب لك انطباعاتنا عن جوقة الفرح… فأنا
سأقول لك:
قد سطعت مشسٌ يف مساء اسرتاليا لن تنطفئ ،ولن ندعها تنطفئ،
بصلواتنا وحبنا الكبري لكم وليسوع املسيح.
مشسُ فرح أهديتنا ،فرح إميان نابع من قلبك الكبري ،الذي حوى مجيع
أفراد اجلوقة ،ومجيعنا حنن أيضاً .وكل فرد من أفراد اجلوقة ،هو امتداد
هلذا القلب املليء باحلب ،فهذا ما شعرت به ،عند مساع كل صالة من
أفواههم ،وكل ترنيمة فرح ،فكانت قلوهبم هي اليت تغنّي ،وليست أفواههم.
فالشكر هو للرب يسوع ،ولك أنت على وجه اخلصوص ،وحنن ال
نستحقّ شكراً منكم .أوَنشكرُ اخلالق على إبداعه؟ فكيف لك ،يا أبتِ،
أن تشكرنا ،فنحن من أُضيئت قلوبنا مبحبّة الرب ،اليت نشر َتها علينا،
وبالرسائل السماوية اليت أتيتَ هبا من الشرق ،وباألصوات اليت ال
ُتوصف ،يف زمن كله مادّة وغشّ ،إال بأهنا أصوات فرح حقيقي.
لقد جلبتَ إلينا الشرقّ ،
بكل رسوخه وثقله وأصالته وحمبته.
هذا ما شعرت به ،يا أبتِ ،وأنا أمسعكم كل يوم ،وأعيش مع األخت
احلبيبة "روز عني ملك" ،اليت كانت فرحة يف بييت ومع أوالدي وزوجي.
لن أقول أخرياً ،ألن ليس هناك أية هناية للمحبّة ،واحملبّة ال تعطي
إال حمبّة.
أطلب من اهلل أن يرعى قلبك ،وقلوب جوقة الفرح على ال��دوام،
وسيكون اتصالنا بكم مستمراً.
دمت إىل ابنتك :رميا
سالم يسوع املسيح معكم والعذراء مريم تظ ّلل بقلبها عليكم »

 .2مسري وليلى شلهوب:
« حلضرة األب الفاضل الياس زحالوي احملرتم
بعد التحية والسالم،
إننا نشكر اهلل الذي أتاح لكم السفر ألسرتاليا .ونشكره أيضاً على
إتاحة الفرصة لنا بالتعرف عليكم ،وعلى جوقة الفرح اليت مألت
صدورَنا بالفرح ومساع هذه األصوات الرنانة ،وكنا نتابع زيارتكم ساع ًة
بساعة ،ويوماً بيوم ّ
لكل مكان ذهبتم إليه… إنّ كل ما نتمنّاه لكم،
الصحة اجليدة وطول العمر ،وأن تبقى يا أبينا الفاضل على رأس هذه
اجلوقة أباً ،وأخاً وصديقاً ومع ّلماً للجميع ،أطال اهلل بعمركم.
إننا نودّ بأن نعبّر لكم عن مشاعرنا ،يف األيام القصرية اليت التقينا
هبا بعدد من أف��راد ه��ذه اجلوقة ،ال�تي مل ن�رَ منهم إال ك� ّ�ل تعاطف
وحمبّة ،وكأننا نعرفهم من سنني طويلة.
وخن�صّ بالذكر الفتاتني اللتني أقامتا عندنا خالل هذه الفرتة
القصرية… "شريين عبيد" و"دينة يازجي"… وهاتني االبنتني اللتني
كانوا يدعوننا أمّ �اً وأب �اً هل��م… إنكم مل تتصوّروا كم كانت سعادتنا
عظيمة بتعرّفنا على هاتني االبنتني .يتم ّتعان باألخالق العالية والروح
املسيحية احلقيقية.
إنه رغم وجودهنّ يف بلد كملبورن ،وهذه املغريات الكبرية املتوفرة
مل يلفت نظرهنّ شيئ… ومل يغيّر خميّلتهم الرسالة السامية اليت أتوا
من أجلها… إهنم كانوا دائماً حيدّثون عن رسالتهم وأعماهلنّ وأهدافهنّ
القيّمة .وإننا مل نرَ منهنّ سوى كل حمبة وأخالق عالية يتح ّلون هبا…
ك ّثر اهلل من أمثاهلن.
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إننا هننّئكم من أعماق قلوبنا على زيارتكم الناجحة ألسرتاليا.
وندعو من اهلل بأن ال تكون األخرية لكم ،وأن تكونوا على ثقة تامة
بأن لكم أكثر من بيت يف أسرتاليا ،وقلوبنا مفتوحة لكم يف أي وقت…
مع أطيب وأمجل التحيات لكم مجيعاً.
				
احملبّني لكم

التوقيع »

 .3دينة يازجي (من أعضاء اجلوقة):
« منذ أن طلب منا األب الياس أن نكتب جتربتنا الشخصية يف
أسرتاليا ،وأنا لديّ رغبة قوية يف الكتابة ،ولكن كما قلت يوماً حلبيب:
"أخشى أن تبدو كتابيت مثالية جداً ،لدرجة قد ال تبدو واقعية .ولكن
هذه الرحلة ،بالنسبة يل ،كادت تكون مثالية ،وبالكاد أذكر ما أزعجين
فيها"… هذا ما قلته حلبيب ،وما أزال أعيشه حتى اآلن…
أنا نفسي متفاجئة من دينة قبل الرحلة ودينة بعد الرحلة ،وألكون
واضحة وصرحية أكثر ،قبل أن تعلن الرحلة إىل أسرتاليا ،كنت يف
مرحلة أعدّها اآلن أبشع وأصعب مرحلة مرت عليّ يف حياتي ،تعرضت
لشيء أحدث أملاً كبرياً يف قليب ،أملاً جعلين غري قادرة يف ذاك الوقت
على رؤي��ة ش��يء مجيل .ومل يكن ش��يء ق��ادراً على مساعدتي ،حتى
لألسف إمياني .وعندما أُعلنت الرحلة ،يف احلقيقة مل أشعر بأي
محاس وبأي دافع ،وأنا اليت كنت أعشق السفر ،وأنا اليت ال تستطيع
أن تتخيّل أي نشاط يف الكورال ،دون أن أكون مشاركة فيه ،مع أنه يف
أعماقي الداخلية كان هناك غصة قوية…
ولكن ال أعرف ما الذي حصل ،إال أن يد اهلل ظهرت من بني كل
ه��ذا ،يدٌ ج��اءت لتقودني لشفائي ،وقد جت ّلت يف كثري من األشياء،
ومنها حبيب وإصراره الذي أدهشين وجعلين أشعر بقيميت يف الكورال
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وبعض أفراد الكورال ،وأخص منهم هيثم السهوي ،الذي كان يشجّعين
بكل الطرق ،وأيضاً األغاني اليت كنّا نتدرّب عليها ،واليت بدأت أشعر
مبعانيها عندما أختيل أشخاصاً من أسرتاليا ،رمبا مل يروا وطنهم
منذ سنوات ،فتتناهى على مسامعهم كلمات وأحلان كادوا ينسوها،
فتستيقظ الذكريات فجأة…
كل هذا ،وأشياء كثرية دفعتين الختاذ القرار بالذهاب إىل اسرتاليا.
منذ هذا اليوم ،وفرح خفي بدأ يتسرب لداخلي .ولكنين مل أكن أجرؤ يف
البادئ على تصديقه ،حتى يف األيام األوىل من بدء الرحلة .ولكن مل تكن
قد مضت هذه األيام األوىل ،حتى أدركت أنين أعيش بفرح بدا يل كحلم.
بدأ الفرح أو ً
ال عندما التقيت وجه العائلة األردنية اليت كنت سأقيم
عندها .يا إهل��ي على هذين الوجهني :وج��ه السيد جريمان املاعط
وزوجته ،واهلل ،وبدون مبالغة ،بديا يل كوجهي مالك ،وخاصة السيد
جريمان الذي كانت الطيبة واإلميان يشعّان من عينيه .ففي البادئ
أدخ�لا  الطمأنينة بقليب ،لكي ال أشعر باإلحراج واخلجل لوجودي
عندمها .وهذا حبد ذاته "ف��ن" ،أعين ليس من السهل على اإلطالق
معاملة أشخاص غرباء عنا ،مباشرة وكأننا نعرفهما منذ زمن ،وندخل
السالم ألنفسهم ليكونوا عفويّني… وه��ذا فعالً ما فعلوه… مل يكن
السيد جريمان ،وهو ال��ذي يعمل سائق تكسي ،مل يكن يتوانى عن
توصيلنا يف أي وقت ،ومهما تعدّدت التوصيالت .وقد أظهرا كرماً يف
الضيافة ال مثيل له ،يف الطعام والوجبات الغنية اليت كانا يقدّماها،
ويف الطريقة العفوية اليت جعالنا نستخدم هبا أدواهت��م الشخصية
من املناشف والشراشف واحلمامات… كل هذا يأتي على طرف ما كان
خيلق بيننا ،أقصد بني هذه العائلة وبيننا حنن األربعة :أنا ،شريين
عبيد ،فادي بشور ،وإياد شامية… إذ كان هناك بذور لعالقة عميقة،
تنبت داخل كل واحد منا ،وهرّت مثارها حقيقة يوم الوداع ،عندما كان
علينا مغادرة سيدني ،فأنا مل أتو ّقع أبداً أن يكون الفراق مؤملاً للطرفني

ٌ
رجل وامرأة ،رمبا مها أكرب من أمي
هبذا الشكل ،ومل أتو ّقع أن يذرف
وأبي ،دموعاً على فراقي! من أنا ليبكي عليّ شخصان بالكاد أمضيت
معهما بعض الوقت؟ هنا أدركت األثر الذي بدأت أتركه :أثر شخصي
وأثر مجاعي ،متجسّد جبوقة الفرح… عندما وصلت إىل ملبورن ،اتصل
السيد جريمان بالعائلة الثانية ،اليت كنت سأقيم عندها ،وقد طلب
منهم حبرارة أن يهتمّا بنا ،يف احلقيقة أكثر ممّا قد يفعل أبي ،لو كان
بنفس املوقف ،حتى أنه قال للعائلة" :عندما توفـّي أخي منذ فرتة،
مل تنهمر دمعة من عيين ،ولكن عندما ودعت هاتني الفتاتني بكيت
من كل قليب"… كالم يف احلقيقة خيرتق القلب وجيعلك مصدوماً.
كما أنه اتصل بوالدي دون علمي ليقول ألبي" :أريد أن أهنئك على
هذه الرتبية الصاحلة اليت ربّيتها لدينة"… كيف ال يكون مثالياً الذي
أتكلم عنه .هذا ومل أتطرّق بعد ،على باقي األفراد الذين قابلتهم يف
سيدني ،والذين أيضاً كان هلم النصيب الكبري يف طريق شفائي ،وإعادة
ردّ اعتبارات كثرية ،وإجابة عن أسئلة كانت تطلب ردّاً مين بقوة ،مثل
ذهابي السرتاليا…
تتالت األيام واستمر فرحي مع جوقة الفرح الذي ُتوّج يف ميلبورن.
لقد أعادت يل ميلبورن شيئاً ،كنت أخشى أن أكون فقدته ،وهو ثقيت
بنفسي ،وثقيت باحلياة ،وقد جعلتين أدرك أن "لسا الدنيا خبري".
وكان أهم األشياء اليت قادتين لذلك هو احلب ،احلب بكل معناه،
احلب األخذ واحلب العطاء ،كنت أُحَبّ ،وأحِبّ ،حبّ لألصدقاء الذي
عشته مع العائلة السورية الثانية عائلة السيد مسري زحالوي وزوجته
ِ
أقض معها الكثري من
ليلي ،وابنتهما سارة ،واليت بالرغم من أنين مل
الوقت الرتباطها باملدرسة ،إال أن بكاءها الغزير يوم ال��وداع ،كان ال
يوصف…
يا إهلي كم أحبّهم… هذا ما أشعر به اآلن ،وأنا أكتب ،وما أشعر

به كلما تذ ّكرهتم ،وأيضاً حبّ لآلباء ،فأنا بصراحة ،حبياتي مل أكن
أتو ّقع أن يكون ل��دي أصدقاء حقيقيّون من اآلب��اء ،ولكن ه��ذا ما
حصل يف اسرتاليا ،وأنا أعتزّ مبعرفيت بأبونا مسري ،وأبونا جوزيف،
وأبونا حسان واجلميع…
كنّا حماطني باحلب ،حماصرين به… كما كنّا حماصرين جبمال
اسرتاليا ،وطبيعتها اليت أحببتها كثرياً .والسياحة اليت كنت حباجة
هل��ا ك��ث�يراً ،ألن�ني دائ��م �اً كنت أحلم ب��رؤي��ة ح��ض��ارات م��ت��ع�دّدة ،غري
احلضارة العربية .وقد حت ّقق جزء منها يف أسرتاليا ،وذل��ك ألنين
رأيت حضارة بريطانية ،وحضارة صينية ،وحضارة عربية متنوعة…
رأيت الكثري ،واحلقيقة أكثر ممّا كنت أتأمّل… بالتأكيد عشت بعض
األشياء السلبية ،ولكن ال أريد أن أفسد مجال ما أفكر به اآلن وأنا
أكتب ،ألنين نسيتها… األشياء السلبية جاءت رمبا فقط من بعض
العالقات يف اجلوقة ،وبعض املواقف مع أفرادها .ولكن صدقاً واهلل
يشهد ملا أقول ،أنه عندما التقيت مع األفراد يف اجتماع التقييم ،وهو
أوّل اجتماع نلتقي ببعضنا بعد الرحلة ،نسيت كل شيء واحتضنتهم،
وقبّلتهم مجيعاً فرداً فرداً ،وقد كنت أشعر باحملبّة املتبادلة واالشتياق
لبعضنا… ونسينا كل شيء.
بالتأكيد ه��ذه الوريقات ال تكفي ألن أتكلم عن جتربة ضخمة
عشتها فهي ،كما أعتقد ،حباجة لكتاب ،كل منا سيكتب كتاباً سيكون
خمتلفاً عن كتاب اآلخ�ر .ولكن ما أستطيع قوله ،أن اسرتاليا كانت
من أهم التجارب اليت عشتها ،وسيبقى أثرها حيّاً دائماً فـيّ ،وأصبح
لديّ شعور أهنا فعالً موطن آخر يل… وعلى سبيل املثال ،كنت أشاهد
حفلة النتخاب ملكة مجال الكون على التلفاز ،وكان من بني املشاركات
اسرتالية ،واحلقيقة أنه من كل قليب كنت أمتنى أن تفوز ،بغض النظر
عن مجاهلا ،ولكن كما لو أهنا سورية .وباحلقيقة هي اليت فازت .وكنت
سعيدة ومتنّيت أن أقول للجوقة أن األسرتالية هي اليت فازت…
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اسرتاليا جتربة مميزة :بالشفاء التام الذي محلته يل ،باألصدقاء
الذين كوّنتهم ،واحلب القوي الذي ربطين هبم ،باسرتاليا كبالد أحببتها
كثرياً ،وأدهشتين حضارهتا ونظامها… بالثقة بالنفس اليت زوّدتين هبا،
وبالتغريات الشخصية اليت مألهتا ،حتى أن هذه التغريات قد تغيّر
مسرية حياتي ك ّلها.
وأقصد هبذا شيئاً خاصاً ال أريد التحدث به اآلن ،وبرتسّخ ارتباطي
جبوقة الفرح اليت أصبحت مثل كرياتي احلمراء ،جتري يف دمي وال
أستطيع التخ ّلي عنها ،وال العيش بدوهنا ،وبالرسالة اليت أعتقد أنين
شاركت بنقلها ،اليت أعتقد أني فهمتها أكثر فأكثر ،وأرغب أن أنقلها
لباقي اجلوقات ،وأحلم أن يعيشوها مجيعهم ،من أصغرهم ألكربهم.
وأمتنى أن نؤ ّكد على أ ّننا ،مع اختالف األعمار ،إال أ ّننا جوقة واحدة،
ضخمة وعظيمة .وهذا شعرته يف اسرتاليا بقوة ،ألنين عندما كنت
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أحت�دّث عن اجلوقة ،كنت أق��ول" :لسنا حنن فقط جوقة الفرح ،بل
هناك الكثريين الذي هم يف دمشق ،وهم من خمتلف األعمار…"
يف النهاية ،أحب أن أشكرك من كل قليب يا أبونا الياس زحالوي،
ألنك أحت �تَ يل الفرصة ،ألعيش هذه التجربة ،وال�تي  لوال إرادت��ك
القوية وإرادة الرب يسوع ،مل تكن .وأنا أقصد بكل معنى الكلمة أنك
أحتت يل الذهاب ومشاركة جوقة الفرح بأداء هذه الرسالة العظيمة…
وشكراً.
2004/6/13
التوقيع »

 .4العائالت املضيفة:

 .2األجوبة:

وزّع��ت أبرشية اسرتاليا ،ال�تي  قامت بدعوة اجلوقة ،على اللجنة
املنظمة ،وعلى العائالت اليت استضافت أف��راد جوقة الفرح ،استمارةً
خاصة ،تضمّنت جمموعة من األسئلة ،للوقوف على انطباعاهتم ورأيهم
باألثر الذي تركته هذه الزيارة .وقد أجاب عليها عدد كبري من العائالت
بلغة عربية مقبولة أو باإلنكليزية .وأغلب اإلجابات كانت بدون توقيع.
أورد أو ً
ال نص االستمارة كامالً ،ثم أورد بعض األجوبة حبرفيّتها
دون تعليق.

 1االستمارة:
« تقييم العائالت املضيفة جلوقة الفرح
حضرة اآلباء احملرتمني
حتية وبعد
لديكم ثالثة أسئلة ُت��وجّ��ه للجنة املنظمة ،وللعائالت اليت
استضافت جوقة الفرح.
ميكنكم بالطبع وض��ع أسئلة أخ���رى ،أو تعمدوا إىل تغيري
األسئلة املطروحة.
 هل كانت دعوة جوقة الفرح إىل اسرتاليا فكرة جيدة؟ ملاذا؟ ما هي اإلجيابيات اليت تركتها الزيارة،على العائلة؟
		
على الكنيسة؟
		
 هل حتبّذون دعوة اجلوقة جمدّداً إىل اسرتاليا؟يرجى إرسال األجوبة يف أقرب وقت ممكن مع التحية.
املطران »

  • 1نعم ،ألهنا قربت أبناء الكنيسة من بعضهم البعض ما بني
الشرق والغرب ،اليت هي يف األساس مجاعة واحدة.
• تعلق األوالد يف املنزل جمدّداً يف الطقوس الشرقية للكنيسة.
خلق جو من التجدّد يف الرعية وجعل احلركة يف الكنيسة حركة
دائمة ،ممّا جعل الرعية يف الكنيسة حتس بتماسكها بعضاً ببعض.
• نعم ونطلب ذلك من اهلل.
 • 2نعم  -ألنه كان فيه ّ
كل إفادة اجتماعية وروحية وثقافية وفنية.
وحتى ميكننا القول تبادل ثقافات.
• معرفة عمق جذور اإلميان واحملبة جتاه بعضنا البعض ،اليت كانت
مدفونة حتت ركام األيام واحلروب.
الشعور الواعي إىل وحدة الكنيسة على اختالف طوائفها.
•  نعم .وبكل سرور .ونطلب من اهلل أن تكون ظروفنا مالئمة لكي
نستقبل إخوة لنا وأخوات ،ونأكل معاً على مائدة املسيح يسوع".
 • 3نعم ،إذ كانت قد فتحت أمامنا باب التعرف على أعضاء اجلوقة
وال��ذي��ن جلبوا حبضورهم إلينا نوعاً ج��دي��داً من الصالة والتأمل
والنظام واحلضور املنظم .باركهم اهلل.
•   -أضافت ج��واً من الصالة والتقوى واحل��ض��ور الكثيف ،أثناء
وجودهم بالكنيسة ،وأثناء خدمتهم للقداس اإلهلي .والذي متيّز باجلو
الروحاني ،واحلضور املالئكي أثناء الرتتيل.
• نعم وبعدد أكرب إذا أمكن وملدة أطول .إذ كان وجودهم هنا ،له األثر
الكبري على كل أبناء الرعية ،وعلى أبناء الرعايا للكنائس األخرى،
وفتحوا باب التواصل واحملبة.
الشماس الياس متى
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 • 4نعم الفكرة كانت جيدة ،مع أني يف بدء األمر ،أو عند طرح
الفكرة ،مل أكن من املوافقني عليها ،ليس إال لسبب املصاريف املفرتض
حتملها من الكنيسة .ولكن االهتمام وكرم أبناء اجلالية من خمتلف
الرعايا ،غيّرت كل املقاييس ،ممّا جعلين أشعر بأنا كلنا خندم كنيسة
واح��دة ،هي كنيسة املسيح له اجمل��د ،ال فرق بني ماروني أو روم أو
كاثوليكي .وجود اجلوقة أوجد جو عائلي ،جو فرح وإميان.
• جو عائلي حلو.
دعم لإلميان  -التفاف على الكنيسة من مجيع الرعايا ،وخاصة
أبناء الرعية.
• أمتنى أن تزورنا اجلوقة يف األعوام املقبلة ،أمتنى بقاء عدد منهم
يف اسرتاليا ،للمساعدة على إحياء جوقات الرعايا ،وخاصة إحياء روح
اخلدمة عند األوالد ،وتعليمهم األحلان البيزنطية.
سهيال متى
 • 5بالطبع إن دعوة جوقة الفرح إىل اسرتاليا ،فكرة جديدة وجيدة.
بالنسبة إىل ما قامت هبا يف االحتفاالت الدينية وغريها ،إهنا أعطت
أوالدنا التمسك الكامل بالدين ،ومبحبة اآلخر ،وبعادات بالدنا ،اليت
حنب أن منارسها يف بالد االغرتاب.
•  استضافة اآلخ��ر ب��دون معرفة ،شيء مهم بالنسبة إىل العائلة
والتعرف على أشخاص وشخصية جديدة.
• مل ال.
 • 6دعوة جوقة الفرح إىل اسرتاليا ،إهنا نعمة من اهلل لكل من التقى
هبم ،ومسعهم ورآه�م .إهنم سربٌ من املالئكة ،ح ّلقوا فوق السحاب،
مسافات بعيدة ،وح ّلوا بيننا .فتحنا هلم بيوتنا وقلوبنا ،فوجدنا قلوهبم
أوسع وأدفأ وأحنّ علينا فدخلنا.
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• فرحة جاءت من الشرق ،محلت لنا كل ما فيه من أصالة ومتاسك،
وإميان عميق وحمبة ،وأشياء كثرية نفتقدها يف غربتنا.
على الكنيسةّ :
حل السالم الذي أرادته العذراء مريم يف ظهوراهتا
يف الصوفانية .فرأينا املاروني إىل جانب الكاثوليكي ،يرفعون صلواهتم
إىل الرب على مذبح واحد.
•  إننا نبقى دائماً يف هذه األرض البعيدة ،عطاشاً مشوّقني إىل
مثل هذه النشاطات الروحية ،لرتوي ظمأنا وتشدّ جذورنا وأوالدنا
إىل شرقنا احلبيب.
سالم املسيح معكم
هاني وجنـــيا طوق  -ملبورن
 • 7دعوة فريدة من نوعها يف الربوع االسرتالية وخصوصاً يل .أوّل
مرة تستقبل فيها هذا النوع من األشخاص أو اجملموعة ،وخصوصاً
للرتاتيل الدينية .ألننا يف االغرتاب واجملتمع الغربي ،كان شيئاً مميّزاً
للغاية .فالفكرة جيّدة جداً.
• معرفة األوالد أوّ ً
ال ووضعهم باجلو املسيحي ايل كان خميّم على
بيتنا ومع بعضهم البعض وتقريب القلوب وحمبتهم هلم.
بالنسبة للكنيسة فكان وجود جوقة الفرح أثر عظيم على الكنيسة
املسيحية كلها .بلغنا اإلحساس بأن ال فرق بني الكنائس مجيعاً وكانت
موحدة كلها واستقبلتها بكل فرح وحمبة وسرور.
أعتقد من بعد زيارة األخت مرينا الصوفانية ،كانت زيارة جوقة
الفرح ال ّ
تقل أمهية عن زيارة مرينا الصوفانية.
•  أكيد حنبذ دعوة اجلوقة جم��دداً إىل اسرتاليا .ومن اإلمكان أن
تكون الزيارة الثانية منظمة أكثر وسوف تزرع الروح املسيحية بني
العائالت اليت توجد عندها ،وتزرع الفرح والتقوى واحملبة للكنيسة
وللمسيحية مجعاء .بارك اهلل القيمني على هذه اجلوقة اليت دخلت
قلوبنا مجيعاً.

 • 8نعم ،طبعاً جيدة ،جوقة الفرح أدخلت إىل قلوبنا الفرح وقربتنا
من الكنيسة مبشاركتنا كل الصلوات والرتاتيل .وامللفت أي الشيء
اجلميل هو التزام هؤالء األشخاص إىل الكنيسة واهتمامهم الدائم
هبذا العمل املقدس الرائع.
• االنطباع اجليد الذي ترك يف قلوبنا كل حبّ واحرتام إىل كل فرد.
الشعور باألمل أي املستقبل باملسيحية الدائمة
• من كل قليب أمتنى ذلك ،طبعاً نعم.
 • 9نعم ،كثري رائعة والحظت بكثري عادت خمتلفة .وأريد أن أقول
أني أحبّ أن نذهب برحلة إىل سوريا لنتعرّف وين بعيشوا وين بدربوا
وين بصلوا  -شي رائع.
•  أحسسنا شعور رائ��ع ومجيل وحن��ن اآلن نفقد هل��م ،ك��ان عامل
رائعني مع العلم أن سجلت كل شيء غنوه ورتله ولكن مل أفهم عليهم
بالعربي ألني قليل أفهم عربي ولكن كنت كل احس حايل بالسماء
مع اهلل والشكر هلل.
• نعم نعم نعم         			 .برنيه معلوف
 • 10نعم ،كانت فكرة جيدة جداً دعوة اجلوقة إىل اسرتاليا لألسباب
التالية:
 لقد أحضروا معهم ثقافتنا اليت نفتقدها يف هذا البلد لفرتة طويلة. لقد مج��ع حضورها العائلة م��ع�اً وميكنك أن تشعر باحملبةال.
واالحرتام اللذين افتقدته طوي ً
 لقد أعادت كثرياً من الناس إىل الكنيسة جمدّداً حيث كنت تشعرحبضور اهلل أثناء غنائها.
 حقاً ،كانوا فرحاً يعاش.•  بالنسبة للعائلة :لقد كانوا حقاً جزءاً من العائلة وأنا شعرت
حبق أنين أكثر سعادة.

بالنسبة للكنيسة :شعر الناس أن الكنيسة تعمل جدياً مع حترك
الناس حنو مجع املسيحيني معاً ويعم السالم.
• نعم ،سأشعر بسعادة كبرية إذا زارونا مرة أخرى يف اسرتاليا.
 • 11نعم ،إنه لفرصة عظيمة لقاء جمموعة من األشخاص بثقافة
خمتلفة ،يعملون جبد لنشر رسالتهم األمل واحملبة واإلميان.
• بناء صداقات جديدة.
لقد منت الكنيسة امللكية يف اجملتمع العربي .والناس ستأخذ
مشاريع مستقبلية وستدعمها جبدية أكثر.
• نعم ،بالتأكيد .إهنا فكرة جيدة أن تتم دعوة اجلوقة مع "الصوفانية".
طوني صليبا
  • 12نعم ،ألهنا أعادتنا معاً كجماعة مرة جديدة ،وأع��ادت إلينا
تركيزنا حول املسيح .كما أهنا أظهرت احلاجة للعودة إىل أنفسنا
وتراثنا وثقافتنا ،إىل قيمنا وشعورنا بأننا معاً يف أوق��ات احلاجة
بغض النظر عن اجلنس أو العقيدة.
• بالنسبة للعائلة :الرتكيز على القيم وغيّرت يف عالقتها مع أوالدها.
بالنسبة للكنيسة :أن متشي قدما يف واجبها بالرتكيز على
القيم والروابط املسيحية .كما أنه على الكنيسة أن تكون مبدعة يف
إجياد السبل لتطوير شبابنا واحملافظة على قيمنا حية.
• نعم ،أعتقد أهنا فكرة جيدة جداً ومن خالل ذلك ميكن أن نبدأ
أن نعكس ونطور مكاننا اخلاص داخل الكنيسة.
شخصياً ،لقد شعرت أن اجلهد الكبري الذي بذلته لتنشئة أطفايل
يف املسيح وإعادهتم بثبات إىل قيمنا املسيحية وتراثنا الثقايف مل
يذهب سدى.
أم��ا اجلوقة فيجب تسليط الضوء على احتياجاهتا فما تضعه
اجلوقة غايتها ومهمتها ،وما تنشره هو "أخبار جيدة".
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حياة واحدة… إىل األبد
يف احلادي عشر من شهر أيلول عام ُ ،2001قصف الربجان يف املركز
•
التجاري مبدينة نيويورك… ويف  27من الشهر نفسه ،أقامت جوقة الفرح
بقيادة الدكتور حبيب سليمان ،باالشرتاك مع رابطة منشدي مسجد
بين أمية ،اليت أسّسها املرحوم الشيخ "محزة شكور" ،أمسي ًة مشرتكة يف
باحة كنيسة حارة الزيتون ،بدمشق .هذه األمسية كانت ،يف حدود علمي،
األوىل من نوعها على نطاق العامل ك ّله .وقد حضرها مجهور واسع،
على رأسه بعضٌ من أبرز املسؤولني الدينيّني ،املسيحيّني واملسلمني .كما
حضرها لفرتة عشرين دقيقة متاماً ،السيد فاروق الشرع  -وكان آنذاك
وزيراً للخارجية السورية  -مع وفد الرتويكا األوروبية برئاسة السيد
"خافيري سوالنا" .وكان برفقة هذا الوفد مراسل التلفزيون البلجيكي،
السيد "جوزيف مارتان" ،ومصور التلفزيون البلجيكي .وقد ع ّلق املراسل
بكلمة قاهلا بالفرنسية ،وردّده��ا م��راراً ،حتى أب��دى املصوّر ارتياحه،
فالتقطتُ العبارة وهنّأ ُته عليها .وكانت باحلرف الواحد:
"Mr. BERLUSCONI aurait dû, au lieu d’insulter le
monde arabe et la civilisation musulmane, venir ici pour
combler son ignorance".

تقول هذه العبارة بالرتمجة الدقيقة:
"كان على السيد برلوسكوني ،بدل أن يشتم العامل العربي واحلضارة
اإلسالمية ،أن يأتي إىل هنا ،لريدم جه َله!"…
تصريح سابقٍ لرئيس احلكومة اإليطالية
وق��د ج��اءت ردّاً على
ٍ
آنذاك ،يهاجم فيه العرب واملسلمني…
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كانت تلك األمسية بداي ًة لطريق جديدة سلكناها مع رابطة
		
•
املنشدين يف فرح كبري ورجاء أكرب ،إلمياننا جبدواها ،بل بضرورهتا .
وكان الشيخ محزة شكور متعاوناً إىل أبعد حدّ .أما أن تكون هذه
األمسية قد أحدثت صدمة لدى الكثريين ،من مسيحيّني ومسلمني،
فهذا أمر طبيعي ،ولكننا مل ُنعره أيّ اهتمام .ولسوف يأتي يوم يبارك
فيه الكثريون ،حتى ممّن كانوا مناوئني ،هذه اخلطوة املشرتكة بني
جوقة الفرح ورابطة املنشدين .ويف هذا السياق ،يطيب يل أن أشري
إىل احلفالت ال�تي  قامت هبا الرابطة مع ع��دة جوقات كنسية يف
سورية ،خصوصاً يف محص وإدلب ،قبل رحيل الشيخ الكبري بسنة
أو اثنتني… وال يسعين إال أن أشكر هنا صديقي القديم ،املهندس
طوني فرح ،الذي كان أ وّل من مجعين بالشيخ محزة شكور ،رمحه
اهلل رمحة واسعة!
تلبي ًة لدعوة من رابطة الطالب السوريني يف اجلامعة األمريكية
•
ب��ب�يروت ،أحيت جوقة ال��ف��رح وراب��ط��ة املنشدين ،أمسية يف قاعة
اجلامعة ،بتاريخ  .2 001/12/10إال أ نّ ما تو ّقعناه ،قد حدث :مل يكن
يف القاعة سوى عشرات من األصدقاء الذين دعوناهم شخصياً،
وعلى رأسهم الدكتور غسان سالمة ،وزير الثقافة آنذاك ،الذي لبّى
دعوة رابطة الطالب السوريني .أما طالب اجلامعة األمريكية ،فكان
املئات منهم يروحون وجييئون خارج القاعة ،يف الباحات واحلدائق،
فيما العشرات منهم جالسون على أدراج السلم احلجري القريب
من القاعة!

األمسية املشتركة األوىل يف باحة كنيسة الزيتون  27 -أيلول

2001
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يف  ،2002/11/14أقيمت أمسي ٌة كبرية يف قصر املؤمترات ،أحيتها
		
•
جوقة الفرح ،مع رابطة املنشدينُ ،
وطلب إلينا أن نستضيف فيها
وديع الصايف .فلبّى رغبتنا بأرحييّة عظيمة على عادته.
ولقد كانت حقاً أمسية رائعة ،تألقت فيها اجلوقتان ،كما تأ ّلق
فيها ك� ّ�ل م��ن ودي��ع ال��ص��ايف والشيخ مح��زة ش��ك��ور  .وك��ان احلضور
ميثل خنب ًة استثنائية من السياسيني والدبلوماسيني واملثقفني
واإلعالميني.
ُ
وطلب إيلّ أن ألقي كلمة ،يف ختام األمسية ،ال تتجاوز ثالث دقائق.
فتك ّلمت ثالث عشرة دقيقة .وقد ر ّكزت فيها على نقطتني:
األوىل :حقيقة التالحم الوطين القائم يف سورية بني أبناء الوطن
الواحد ،من مسلمني ومسيحيّني .وهي تتج ّلى يف هذا املشهد الذي ال
مثيل له على نطاق الوطن العربي ك ّله :جوقتان ،مسلمة ومسيحيّة،
تقفان معاً على منصّة مسرح ثقايف واحد ،وينشدان معاً أناشيد دينيّة
ووطنيّة وإنسانيّة يلتقي فيها اجلميع…
وقد رويت هلم ما كان قال يل قبل أيام ،شاب من اجلوقة ،هو "خليل
قيوجمي" ،إذ كان الشيخ "محزة شكور" يدرّب اجلوقتني يف الكنيسة،
قال يل خليل ،بعد أن انتحى قليالً عن اجلوقة وأتاني ،والدهشة متأل
عينيه" :أبونا ،لو كان أحد روى يل يف حلم ،أنه سيأتي يوم يقف فيه
شيخٌ مسلم يف كنيسة سيدة دمشق ،حتت أيقونة كبرية للسيدة العذراء،
وي��درّب جوقتني ،مسيحيّة وإسالمية ،على أناشيد مشرتكة ،ملا كنت
صدّقت .ولكين اآلن ،أرى بعيين أنّ هذا احللم هو واقع حي ال ميكن
إنكاره!".
الثانية :حقيقة غياب إعالمنا العربي يف وجه الصهيونية وهيمنتها
الواقعية من جهة ،وحقيقة فشلنا حنن العرب على كل اجلبهات ،إال
اجلبهة الثقافية من جهة ثانية.
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وعملنا املشرتك يف جوقة الفرح ورابطة املنشدين يش ّكل إحدى أهم
الوسائل الناجعة يف جماهبة الصهيونية .ومن احلرام أال ُتتاح الفرصة
هلاتني اجلوقتني جمتمعتني ،لتجوبا العامل دومنا تأخري!
ويف  ،2006/12/14أحيت جوقة الفرح ورابطة املنشدين أمسية
		
•
مشرتكة ،احتفا ً
ال بعيد األضحى املبارك وعيد امليالد اجمليد ،وكانا يف
ذلك العام متقاربني جداً .وقد أقيمت األمسية حبضور كريم من السيد
الرئيس بشار األسد والسيدة األوىل أمساء األسد .وال ُتقطت هلما مع
مجيع املشاركني يف تلك األمسية ،صور تذكاريّة…

الشيخ اجلليل محزة شكور
بتاريخ  2008/12/11نشرت جملة "م��رآة اخلليج" لقاءً مشرتكاً
		
•
معي ومع الشيخ الراحل محزة شكور حتت عنوان "عناق األديان…" إثر
حفلة مشرتكة أقيمت يف لبنان ،أجرته الصحفية "هالة خوري رزق".
سأكتفي مبقتطفات من إجاباتي منعاً لتكرار ما بات معروفاً ،فيما
أورد إجابات الشيخ محزة كاملة ،ملا تعكس ما كان عليه هذا الشيخ
اجلليل من أصالة وإميان وبعد نظر ،أثبتت األيام ضرورهتا وصحتها:
« عناق األديان…
* األب الياس ،هل واجهتم أي معارضة على اإلنشاد مع جوقة إسالمية؟
 "ال ش��ك يف ذل��ك ،حتى م��ن اجل��وق��ة نفسها ،إىل أن ر ّتلنا يفالكنيسة مزمور (اللهم امسع أقوايل) بلحن عربي صرف… واعرتض
بعض أهايل اجلوقة بالسؤال" :ماذا؟ هل تع ّلم أوالدنا تراتيل إسالمية؟"
أجبتهم" :هذا حلن عربي وخياطب ّ
كل إنسان عربي وهو جسر بني
الناس على تعدّد مِللهم".
وشيئاً فشيئاً ،اكتشفوا أنّ هذا شيء مجيل واقتنعوا به وال بدّ من أن
خيطو أحد الطرفني اخلطوة األوىل باجتاه اآلخر ،آن األوان ألن ننسى
املاضي .حنن مجيعاً نعبد اهلل الواحد… واألمور بالفعل يف طور التغيري
والتطوّر يف اجملتمع املسيحي واإلسالمي… فال املسيحي خُلق مسيحياً
بإرادته وال املسلم كذلك… وحنن بصدد إنشاء جوقة مشرتكة اهلدف منها
القيام جبوالت حول العامل حلمل الرسالة املوحدة ّ
لكل أرجاء الدنيا".

* ماذا تريد أن تقول عن التعايش املسيحي اإلسالمي يف سورية؟
ّ
"بكل بساطة أقول لك" :ع ّلمنا املسيح احملبة .هذه الكلمة ختتصر
ّ
كل شيء ،بدأتُ مبنح الثقة للطفل الذي هو املستقبل… يف نطاق الوطن

احملبة هلا دورها الكبري ،فمن أحبّ وطنه ساهم يف طيّ األحقاد… خراب
البلد يريده العدو الصهيوني الذي يكره العروبة والعرب .أدعو الناس
إىل جتاوز كل املاضي والتطلع حنو املستقبل بنظرة إجيابية إىل اآلخر
قبل الذات ألنّ من أحبّه سيقابلين باحلب نفسه .حسبنا أن ننظر إىل
اجلوار لنرى ما تريده إسرائيل وأمريكا وما يريده من يتعامل معهما،
يد واحدة عربية إسالم ومسيحية هذا شعارنا".

األستاذ محزة شكور كان مستمعاً جيداً إىل حديث األب زحالوي،
وبادرته بالسؤال:
* كنتَ املبادر إىل طلب لقاء األب زحالوي ،كيف ّ
مت ذلك؟

 "يف سوريا ومنذ زمن بعيد ،يعيش املسيحيون واملسلمون جنباً إىلجنب وبسالم ،وليس غريباً أن نلتقي يف جوقة الفرح ولديّ جوقة رابطة
املنشدين الدمشقيني ،وهكذا كان أن التقينا يف مناسبات دينية وفنية
عدّة .فعن طريق املوسيقى استطعنا أن نوصل احملبة إىل قلوب الناس".

* هل القيت صعوبات واعرتاضات ملشاركة فرقة إنشاد مسيحية؟

 "كال مل أجد معارضة أب��داً ،إ ّنما استهتاراً من البعض ،وكانوايتساءلون عن الغاية من ذلك… أجبتهم بأنّ الغاية هي الود وإيصال
احملبّة وترسيخها يف قلوب املسيحيني الذين عاشوا يف سوريا ،فكما
كنّا يف قديم الزمن نسكن متجاورين نتبادل املأكوالت يف رمضان أو
ّ
الكل حتت جناحيها…"
يف صيام العذراء… واألعياد .الوداد روح احملبة

* هل أقمتم حفالت دينية يف الكنائس؟
 "طبعاً يف أكثر من  30كنيسة ،وأوّل كنيسة كانت يف "أوريل" ،وكانأكثر املوجودين من األجانب ألنّ األناشيد كانت مرتمجة على الورق،
وأوّل حفلة كانت يف كنيسة الزيتون مع جوقة الفرح ثم كنيسة القلبني
وكنيسة صافيتا إخل… كما أنشدنا يف دار األوبرا ،وكانت حبضور الرئيس
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وأنشدنا له:
أهــــالً وســهالً قائداً وحبيبــا
يف ّ
ظل حكمتكم تأ ّلق شعبُنا

فقلوبُنا خ َف َقت إليكمُ ترحيبا
أُنظــــر إليه أه ّلـــــ ًة وصـــــليبا

اهلالل والصليب رمز األ مّة السورية .وأقول لك قصة قدمية،
ك��ان ال��وال��د يتعامل م��ع املسيحيني واألرم���ن واح��ت��اج إىل مبلغ
من امل��ال ،فلجأ إىل شخص أرم�ني  يدعى (بوغوص) وك��ان يدين
بالفائدة منه ،فقد طلب بوغوص من الوالد أن ينشد له آيتني
من س��ورة مريم ففعل… روى يل وال��دي تلك القصة ،وق��ال يل:
"يا بين أهل الكتاب جيب أن حنبّهم وحنرتمهم ،ليس هناك فرق
بيننا" ،لقد زرع وال��دي فينا احملبة ،ودورن��ا أن نزرعها يف قلوب
أبنائنا ،إ نّ اإلس�لام ج��اء ليحمي ال��دي��ان��ات ،اإلس�لام جيمع وال
يفرّق… يُكمل وال يُنقص.
سألين صحايف فرنسي "كيف تتعاملون مع املسيحيني وال تتعاملون
مع اليهود مع أ ّنهم من أهل الكتاب؟ أجبت "لقد تربّينا مع املسيحيني
على احملبة والتعاون ،ولكنّ اليهود سرقوا منّا األرض والعرض ،هم
معتدون علينا وعلى أرضنا وتراثنا ،وليس هناك ما مينع من أن
حنبّهم لو مل يكونوا كذلك".

* أين أنشدمت أيضاً يف أوروبا والبالد العربية؟
 "لقد جاءنا اتصال من اليونان وقالوا لنا "نريد املشاركة معكميف مهرجان فاس ،وهل من املمكن تلحني أغنية يف هذه املناسبة" ،وكان
جوابنا باإلجياب احلتمي…
وكان مين هدية حلن مجيل للكلمات اليت أُرسلت:
ُ
الرزق يومَ مولــدِ عيسى
وُلِد
واملروءات واهلدى واجلــــاه
بسماه من الثرى األرجــاءُ
وزَها الكون بالوليد وضـاءت
عليكِ السالم وأذكى سالم"
يا مريم يا أمّ عيسى املسيح
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وبدأ األستاذ محزة بإنشاد هذه الكلمات أمامي وشعرت بروعة روح
اإلسالم يف قلب الروح املسيحية.
* ما عدد أفراد رابطة املنشدين الدمشقيني؟

 100" -شخص من  6سنوات حتى  90سنة وتأسّست عام ."1974

* ما الرسالة اليت توجهها إىل البالد العربية من خالل هذا اللقاء
عرب "مرآة اخلليج"؟
 "أشكر اجمللة الهتمامها هبذه األمور الثقافية والتآلف ما بنياملذاهب والطوائف أمتنى وجود احملبة والوداد حتى ترتاح األعصاب،
هناك قول (ولآلخرة خري لك من الدنيا) احلياة رمشة عني واآلخرة
هي األفضل .فاإلخاء يو ّلد التعاون ،وأنا أوجّه دعوة إىل ّ
كل من يقرأ
هذه اجمللة وهذا اللقاء إىل إلقاء البغض والتعصّب جانباً وإبقاء احلب
واأللفة بني العرب املسيحيني واملسلمني ألنّ عدوّ اإلنسان العربي ال
يفرّق بني مسلم ومسيحي يف عدائه.
وهذه الدعوة أو جّهها إىل ّ
كل بلد عربي منفتح أو منغلق أمتنّى
أن يقرأ ما قاله األب زحالوي وما أقوله أنا محزة شكور… وحنن
بانتظار أن يدعونا من املغرب ،من الكويت ،من السعودية… حنن
وجوقة الفرح كما كانت احلال حينما أنشدنا مع جوقة يونانية
يف فاس…
أدعو إىل السالم والتآخي… أختم بقويل جمدّداً الوداد روح احملبة"» .
ومبناسبة انعقاد املؤمتر الثاني للمغرتبني ،أُقيمت أمسية مشرتكة
		
•
يف دار األسد ،بني جوقة الفرح ورابطة املنشدين ،مببادرة من الدكتورة
"بثينة شعبان" ،وكانت آن��ذاك وزي��رةً للمغرتبني .وقد حضرها أيضاً
السيد الرئيس الدكتور "بشار األسد".

يف مطلع العام  ،2009اتصل بي السيد الدكتور "خالد حمجوب"،
		
•
يسألين ،إن أمكن ،تنظيم أمسية مشرتكة مع منشدي مسجد بين
أميّة ،جملموعة من الباحثني األمريكيني ،يبلغ عددهم  12باحثاً ،ينوون
زيارة سورية يف األسبوع الثاني من شهر كانون الثاني .فأُعدّت األمسية
هبمّة وسرعة ،و ُقدّمت مساء  ،2009/1/13على مسرح بطريركية الروم
الكاثوليك يف حارة الزيتون ،بدمشق ،وقد دعونا إليها عدداً حمدوداً
من األص��دق��اء ،وعلى رأسهم مساحة املفيت الدكتور أمح��د حسون.
وقد ألقى كلمة يف مطلع األمسية ،حتدّث فيها بأسلوبه املدهش عن
ّ
وجل.
جوهر األخوة اإلنسانية ،املستمدة من اإلميان املشرتك باهلل عزّ
ويف ختام األمسية ،ألقى أحد األمريكيني كلمة أعرب فيها عن شكره
ودهشته مبا رأى ومسع مع زمالئه ،وأ ّكد على رغبتهم مجيعاً يف نقل
ما اكتشفوه يف سورية إىل بلدهم .وكانت تلك األمسية ،لألسف ،آخر
أماسينا املشرتكة مع صديقنا الكبري الشيخ "محزة شكور" ،إذ وافته
ملنية إثر نوبة قلبية صاعقة ،بعد ذلك بأيام قليلة ،ليلة .2009/2/2

ةـــّبحملا حور دادولا"

وقد تل ّقيت إثر وفاته ،كلمات تعزية من داخل سورية وخارجها .كما
وردتين برقيّة من محص من صديق عريق ،هو األديب "عبود كاسوحة"،
ومن السيدة إيـــلني زوجته ،يطيب يل أن أذكر حرفيّة ما جاء فيها:
« رحيل الشيخ محزة شكور خسارة وطنية كبرية.
حنن نعرف أنك فقدت واحداً من خرية أصدقائك.
لك مع حمبتنا ،خالص العزاء.
وليكن ذكره مؤبّداً ».
خالل شهر رمضان املبارك (آب  -أيلول عام  )2009أحيت جوقة
		•
الفرح وفرقة املرحوم محزة شكور ،مهرجاناً لإلنشاد الروحي برعاية
جامعة القلمون اخلاصة ،مشل حلب ( ،)8/27ومحص ( ،)9/1ودمشق
( )9/10ودير عطية (.)9/13

259

4
III

أمسية "اإلخاء الوطين" يف قصر املؤمترات 2002/11/14 -

وكش ةزمح خيشلا
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"دهعلا ىلع نوقاب"
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حفل عيد امليالد اجمليد وعيد املولد النبوي الشريف

أُقيمت أمسية جوقة الفرح الدمشقية
		
•
ورابطة منشدي مسجد بين أمية الكبري
مبناسبة عيد امليالد اجمليــــد وعيد املولد
النبوي الشريف بتاريخ 2006/12/14

السيد الرئيس والسيدة عقيلته يدخالن دار األوبرا…
وكان يف استقباهلما الشيخ محزة شكور
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حبضور السيد الرئيس بشار األسد والسيدة أمساء األسد حفل عيد امليالد وعيد املولد النبوي الشريف

2006/12/14
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صرخة إميان وحب مشرتكة يف الكنيسة املرميية بدمشق مساء 2011/2/17

وانسجاماً منا مع هنجنا السابق واحليوي ،شئنا يف جوقة
		
•
الفرح أن حنيي يف دار األوب��را أمسية مشرتكة مع فرقة "هتليلة"
بقيادة السيد هشام اخلطيب ،مبناسبة عيد املولد النبوي الشريف
بتاريخ .2011/2/17

وم��ن قلب األح���داث ال��دام��ي��ة ،ال�تي كانت ق��د أخ��ذت جتتاح
		
•
سورية ،شئنا أن نطلق صرخة إميان وحب ،مشرتكة بني املسيحيني
واملسلمني ،فكانت أمسيتنا املشرتكة اجلديدة يف باحة بطريركية
ال��روم األرثوذكس بدمشق ،مساء  .2011/5/29وكانت حتت رعاية
غبطة البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم.

يزه عبارلا سويطانغا رام كريرطبلا ةطبغ
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ناميلس بيبح روتكدلا

روهزلا رمع دشنملا
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وخلا اقول نارطملا يكريرطبلا بئانلا

ويلف ديلو دمحم خيشلا
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أمسية االحتفال بعيد املولد النبوي الشريف 2013 -
ومتابع ًة منّا لنهجنا املشرتك ،شئنا يف جوقة الفرح أن
		
•
حنيي أمسي ًة مشرتك ًة مع فرقة "هتليلة" ،بقيادة السيد هشام
اخلطيب ،يف دار األوبرا بدمشق ،مبناسبة عيد املولد النبوي
الشريف بتاريخ .2011/2/17
وأُقيمت أيضاً أمسية حاشدة جلوقة الفرح وفرقة هتليلة،
		
•
يف دار األوبرا بدمشق ،بتاريخ  ،2012/2/5احتفا ً
ال بعيد املولد
النبوي الشريف.
جاءت أمسية االحتفال بعيد املولد النبوي الشريف عام
		
•
 ،2013جبديد بالغ األمهية ،هو مشاركة الفنان التشكيلي
املبدع بديع جهجاه فيها ،بأفق روحاني جديد ،جتسد يف
آيات قرآنية بعيدة األغوار ،ولوحات تشكيلية حمرّضة وممهّدة
لألمسية .إ ّ
ال أنّ جوقة الفرح كانت ألسباب أمنية ،غائبة عن
هذه األمسية ،باستثناء قائدها الدكتور حبيب سليمان ،الذي
حضر وشارك فيها بفعالية.
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حفالت امليالد ورأس السنة

5
I

احتفاالت عيد امليالد ورأس السنة
احتفا ً
ال بعيد ميالد عام  ،2001أقمنا أمسيتني
•
متتاليتني ،يف  ،12/18-17يف صالة سينما الزهراء،
كانت "كلوديا توما" قد أعدّت هلما برناجماً مجيالً
وم��ث�يراً ،مع اجلوقة اإلع��دادي��ة ،مبشاركة فئات
"جوقة الفرح" األخرى.
ّ
مثة أمران أو ّد أن أتو ّقف عندمها ،يتع ّلقان
هباتني األمسيتني:
األول ،هو إضافة جمموعة راقصة من صبايا
اجلوقة الصغريات ،يرافقن بعض األغاني .وقد
أش��رف على ه��ذه اجملموعة ودرّهب���ا يف جمانيّة
تامّة ،شاب يدعى "مهند امل��وح" ،كان سابقاً يف
فرقة كركالّ ،وعرفته يف غاية النبل والتهذيب.
وق��د أدّت اجمل��م��وع��ة ح��رك��اهت��ا ب�براع��ة وإي��ق��اع
مدهشني .إال أنّ لباسهنّ كان مثرياً للجدل ،وما
كنت رأيتهنّ قبل ظهورهنّ على خشبة املسرح.
فبات أيّ تعديل أو إلغاء مستحيالً…
الثاني :ك��ان اتصايل ،قبل إحياء األمسيتني بفرتة ال ب��أس هبا،
باملسؤول الثقايف يف املفوضية األوروبية ،ألحدّثه عن جوقة الفرح،
وأض��ع بني يديه مل ّفاً وافياً عن اجلوقة ،وبضعة  ،DVDرجوته أن
يشاهدها .ثم دعوته حلضور إحدى احلفلتني ،ووافيته بالبطاقات .وقد
حضر .إال أ ّنه قال وهو خارج ،بعد هناية األمسية ،باللغة الفرنسيةÇa" :
( "ne m’intéresse pasأي "أنّ هذا ال يعنيين") .قاهلا ألمينة سرّه ،وكانت
هي اليت شجّعتين على مقابلته ودعوته ،وهي من أركان اجلوقة .فقلت
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هلا" :سليه ،لو كانت الفرقة إسرائيليّة ،أكان تل ّفظ مبثل هذا القول؟…
يدعون إىل دمشق فرقاً من فرنسا وأوروبا ،هي يف الغالب من الدرجة
الثانية أو الثالثة ،وينفقون عليها مئات األل��وف من "اليورو"… وإذا
قدّمنا هلم فرقة سورية الئقة ،يقولون" :األمر ال يعنيين" .فما الذي
يعنيه إذن؟… قبل غضيب ،إنه يثري شفقيت!…
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احتفال عيد امليالد اجمليد عام 1999
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II

احتفال عيد امليالد اجمليد عام 2005

يف  ،2005/12/15أحيت جوقة األطفال بقيادة "كلوديا توما
•
خنلة" ،أمسي ًة ميالدي ًة ،يف دار األسد ،شارك فيها مائة طفل
تس ّلقوا أغصان ثالث شجرات معدنيّةُ ،نصبت فوق املنصة،
وأن��ش��دوا للميالد يف ث�لاث ل��غ��ات ،ترافقهم فرقة كبرية من
املوسيقيّني ،فيما ك��ان الفنان التشكيلي "عبداهلل صالومة"
يرسم يف اجلهة اليسرى ،لوحة ميالدية كبرية ،مل تكتمل إال
يف ختام األمسية .وترافقت بعض األغنيات حبركات راقصة
أدّاها املرحوم "الوند هاجو" مع فرقته.
وقد كرّمتنا السيدة األوىل حبضورها املميّز ،وال ُتقطت هلا
•
صور تذكارية مع مجيع املشاركني يف هذه األمسية امليالدية.

284

285

5
II

286

حبضور السيدة أمساء األسد حفل عيد امليالد يف دار األوبرا  -دمشق

2005/12/15
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احتفال عيد امليالد اجمليد عام 2007

واحتفا ً
ال بعيد امليالد اجمليد لعام ،2007
•
شاركت جوقات الفرح األربع يف أمسية فريدة،
أنشد فيها ( )350منشداً بني صغار وكبار،
ترافقهم فرقة موسيقية ضمت ثالثني عازفاً.
وقد شاركت يف الغناء األوبرايل أيضاً املغنيّتان
"املسلمتان" "رش���ا رزق" و"ص��ون��ي��ا إبراهيم
العاني" .أما الغناء ،فقد أُدّي يف أربع لغات
(عربية وإنكليزية وفرنسية وإسبانية) ،ضمن
لوحات غنائية ودي��ك��وري��ة ،ب��دت للحاضرين
من عامل اخليال .ويومها أيضاً كرّمنا السيد
الرئيس والسيدة األوىل حبضورمها املميّز.
تلك األمسية ق��ام بقيادهتا بالتناوب ،ق��ادة
اجلوقات األربع:
كلوديا توما خنلة ،وحبيب سليمان
  ورجاء األمري وأملى ريشة.
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حسلا قوف ينغت …بيدأ نيل
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حتضري املالبس واالكسسوارات
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Merry Christmass - 2007
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… بالتأكيد ،عندما كنتم تستمعون إىل اجلوقة كنتم تتساءلون:
أح ّقاً هؤالء أبناؤنا وبنا ُتنا؟!
أجل ،مل جنلب هؤالء األطفال والشبّان والشابّات من الغرب!
إهنم أبناءُ هذه األرض…!
ثقوا بأبنائِكم… طاقا ُتهم ال حدّ هلا ،حبّهم ال حدّ له…
قدر ُتهم على العطاء ،ال حدّ هلا…
يكفيهم أن يشعروا أهنم حمبوبون… لكي ينطلقوا!
ولو أن هذه اجلوقة كانت متلك من األموال الطائلة ما مي ّكنين
من التجوال معها يف العامل ملا كنتُ ه��دأت… لكي أقول للناس
مَن حنن يف سورية… لكي يعرفَ الذين ال يريدون أن يعرفونا -
والذين يصرّون على عدم معرفتنا  -لكي يعرفوا أ ّننا بشر…
أننا بشرٌ نبالء ،بشر حمبّون ،بشر صادقون،
بشرٌ معطاؤون… وأننا ال ننوي ألحدٍ أيّ شرّ…!
وإن كنّا نريد أن نقول "ال" ،يف وجه مَن يريد أن يدمّرنا ،فإمنا
حنن نفعل ذلك من باب احلماية للحياة اليت وهبَنا إياها اهلل…
وحتى من باب احلماية للعدو الذي يريد أن يدمّرنا بأمل أن
مننعه من أن يكون عدوّاً صرفاً…
نريد لعدوّنا أن يكون إنساناً
وليحفظ اهلل سورية ،وهذا الشرق العربي ك ّله…
كي مي ّكننا مجيعاً يف هذا الشرق،
من أن نواصل احلياة…
حببّ ،باحرتا ٍم ،بفرح ،بأمل ،بشجاعة…!
عيد امليالد 2007
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5
ما بني  ،2009/12/17-14أحيت
جوقة الفرح أربع أمسيات ميالدية يف دار
األوبرا بدمشق ،حتت اسم "تتلج حب" .وقد شارك
فيها ( )450منشداً بني أطفال وكبار ،و( )34موسيقياً،
معظمهم من املعهد العايل للموسيقى .كانت األغاني كلها
رباعية األصوات ،وقد ُقدّمت باللغات :العربية واإلنكليزية
والفرنسية واإلسبانية واألنغولية .وال يسعين يف وصف هذه
األماسي إال أن أذ ّكر مبا قالت يل األمرية "زهرة" ابنة اآلغا
خان ،اليت حضرت األمسية الثانية مع الدكتورة "حنان
قصاب حسن" ،واليت كنت جبوارها .قالت بالفرنسية:
"لقد نقلتموني إىل برودواي ،والس فيغاس ولندن
وباريس ومونته كارلو ،وأنا يف دمشق! كان
شيئاً إهلياً (.")C’était divin
وصباح السبت  ،12/19انتقلت
اجل���وق���ة ك��ل��ه��ا إىل ح��ل��ب ،م���ع مجيع
امل��وس��ي��ق��ي�ين وال��ف��ن��ي�ين ،ب��دع��وة م��ن السيد
"سليمان معروف" .وقدّمت األمسية عينها يف
صالة األسد الرياضية ،وقد أُع �دّت خصيصاً
لتقديم ه��ذه األم��س��ي��ة ،ب��إش��راف مدير
الصالة ،السيد "مجال مكانسي".
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حتضري املالبس واالكسسوارات
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المص ىمل  -نايرترت فيزوج
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سوميتفأ ةنيز
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لخن اموت ايدولك
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اربا ينوط  -ودبع جروج  -نايرترت فيزوج  -يجالمص ىمل  -رزن لوراك
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لسلا انل دعأ ...مالسلا دّيس اي

الدكتور حبيب سليمان

316

راشيل كوري ،الناشطة األمريكية اليت دهستها جرافة إسرائيلية يف قطاع غزة،
عام .2003
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V

حفل عيد امليالد ّ - 2010
"دقوا اجلراس"
أختم مسرية جوقة الفرح بآخر ما قدم مئتان من أطفاهلا الثالمثائة،
•
على مسرح دار األسد بدمشق ،ما بني  18و.2010/12/21
كانت أمسي ًة ميالدية من نوع جديد ،مل يكن أحد ليتو ّقعه .كانت
أوبريت باللغة االنكليزية ،وُ ّفقت إليها قائدة جوقة األطفال ،السيدة
"كلوديا توما خنلة" ،بعد حبث طويل .فشاءها املسؤولون يف جوقة
الفرح ،مع كلوديا ،حتدّياً لنا ،وجلمهورنا الواسع ،وللمسرح العربي،
على أن يكون عملنا يف ذكرى امليالد القادم أوبريت عربية ،تتيح لنا
وللمسرح العربي ،نقلة إبداعية جديدة.
كانت هذه األوبريت تروي أسطورة تشدّد على أمهية احلب األسري،
وعلى ضرورته احليوية يف فعل النمو اإلنساني ،ويف العطاء بفرح.
وقد قام بدور التمثيل ،أطفال وشبّان وشابّات من اجلوقة ،مبشاركة
فنان حمرتف واحد ،هو شادي العلي ،وصبية من خارج اجلوقة ،هي
"أريج زيات" .وقد أشرف على تدريبهم أستاذ الدراما يف املركز الثقايف
األمريكي بدمشق ،السيد "جول ادامس" (.)Joule ADAMS
وكانت األوركسرتا تضم  25موسيقياً ،معظمهم مدرّسون يف املعهد
العايل للموسيقى بدمشق .وقد عزفوا من مقصوراهتم اخلاصة ،اليت
ش ّكلت برجني عاليني احتالّ قسماً من مساحة املسرح الكبرية ،على خلفيّة
زرقة السماء ،املوشّحة بغيوم شفافة ومتحركة .وكان هذا الديكور املدهش
من إشراف مهندسة من جوقة الفرح هي السيدة "كارين زعرورة عطون".
وكان مئتا طفل وطفلة ،ترتاوح أعمارهم بني عشر سنوات ومخس
عشرة سنة ،ميلؤون منحدرات املنصة احمليطة بالربجني ،وقد ارتدوا
ثياباً مميّزة ،تشعّ لونا وألقاً وفرحاً.
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أما أداء املمثلني ،واملغنني بأصواهتم الفردية واجلماعية ،وغناء
اجلوقة ،املتعدّد األصوات ،فكان  -كما قال الكثريون  -يفوق كل وصف.
وقد أش��رف على التدريب املوسيقي والغنائي ،السيد فكتور بابنكو،
املدرّس يف املعهد العايل للموسيقى.
وقد شاركت "فرقة مسة" للرقص املسرحي  -اليت أسّسها الفنان
"عالء كرمييد"  -بلوحات راقصة ،أضفت ملسة ساحرة على عمل بدا
أشبه بالسحر.
أما "كلوديا توما خنلة" قائدة جوقة األطفال ،اليت اختارت هذه
األوبريت وصمّمتها ون ّفذهتا ،فقد كانت يف مكان القلب والعقل من
هذا العمل االستثنائي ،الذي فاجأ اجلميع مبستواه الفين املتفوّق،
ومبا حيمل من وعود مستقبلية ،يبدو لنا أهنا مل تعد مستحيلة على
جوقة الفرح.
واجلدير بالذكر أن السيد الرئيس والسيدة عقيلته فاجآ اجلميع
حبضورمها املميّز واحملبّب ،مساء  ،2010/12/19وقد التقيا اجلوقة بعد
العرض على خشبة املسرح ،يف مودّة وبساطة زادتا من فرح اجلميع.
أخرياً ،ك ّلي ثقة بأن أحداً لن يعتب إن ختمت هذه الفقرة مبا شاء
الناقد املوسيقي املعروف صميم الشريف ،أن يكتبه حول هذه األمسية.
ويسعدني أن أورده حبرفيته ،وهو بتاريخ :2011/1/8

« جوقة الفرح وسحر امليالد
قدّمت جوقة الفرح يف دار األسد للثقافة ،على مدى ثالثة أيام،
حفل ًة ممتع ًة ،مبناسبة أعياد امليالد ،أسبغت فيها الفرح واحملبة والسالم
من وراء العمل الرائع "سحر امليالد"… العمل هو مسرحيّة غنائيّة راقصة
من فصلٍ واحد ،من تأليف "آندي بيك" ( ،)Andy Beckوموسيقا "بريان
فيشر" ( ،)Brian Fisherوتوزيع "فكتور بابنكو" األستاذ يف املعهد العايل،
وقيادة "كلوديا توما خنلة" .أما القسم الثاني فضمّ عمالً لتشايكوفسكي
وآخر بعنوان "ضوي بليايل سعيدة" وثالث ورابع أنشودة السالم وبيتك
يف قلوبنا ،وكانت مسك اخلتام "دقوا اجلراس" (األجراس) ،ومجيعها من
توزيع فكتور بابنكو وناريك عباجيان ،وقادت األوركسرتا السيدة "كلوديا
توما خنلة" ،مبشاركة "كارول نزر".
قبل أن أخوض يف غمار الفرح واملرح والبهجة ،اليت خلقتها هذه
السهرة املدهشة ،واألثر احملبّب واالنطباع العميق ،الذي تركته يف نفوس
املشاهدين ،وأنا منهم ،ال بدّ من وقفة متأنيّة مع "جوقة الفرح" ،اليت
واكبتُ مسري َتها ،مذ تأسّست عام  ،1977على يدي األب الياس زحالوي،
الذي مأل احلياة املوسيقية جبوقته ،وشغل الناس بإجنازاته املتجدّدة
اليت ال حدود هلا.
مل تكن هذه اجلوقة الوحيدة يف سورية .فقد سبقتها إىل الوجود
وتعايشت معها ،فرقة اجلامعة السورية للكورال عام  ،1963وفرقة الكورال
األرمنيّة يف حلب ،وجوقة األستاذ "مرشد عنيين" يف محص ،وفرقة
"حسني نازك"" :أغاني العاشقني" الفلسطينية ،وغريها من الفرق .أكثر
هذه الفرق ،إن مل تكن مجيعها ،على الرغم من حماوالهتا الصادقة
يف إغناء احلياة املوسيقية ،تو ّقفت عن العطاء ألسباب خمتلفة ،ومل
يبقَ منها صامداً سوى "جوقة الفرح" ،ويعود استمرار عطائها لألب
زحالوي ،الذي دأب بصربه وجَ َلده إىل حتويلها إىل نغ ٍم ديين ووطين
وقومي .فهذه الفرقة ،مبا هلا وما عليها ،استطاعت على مدى أربعة

عقود تقريباً ،أن تكون قبلة أنظار العرب يف ّ
كل مكان ح ّلت به يف
بالد الضاد ،وأن حتوز اإلعجاب والتقدير واالحرتام يف أوروبا وأمريكا
واسرتاليا ،من وراء رسالتها يف التآخي واحملبة والسالم ،اليت أهّلتها ألن
حتصد اجلوائز واألومسة والدروع التقديرية.
استطاعت اجلوقة ،يف األعمال اليت قدّمتها طوال مسريهتا ،أن
ختتزل احلياة الدينيّة واالجتماعيّة والوطنيّة والقوميّة ،لترتك يف
ذاكرة الناس أثراً ال ميكن له أن ينمحي بسهولة… صحيح أن "جوقة
الفرح" ب��دأت مسري َتها اإلنسانية من الكنيسة ،ولكنها مل تكن يف
ي��وم من األي��ام ،وقفاً على الرتانيم الكنسية ،ألن الفكر الوطين
والقومي كانا منطلقاً هلا يف عطائها ،وه��ي جوق ٌة ث��ائ��رة… ثارت
على التقاليد ال�تي  عفا عليها الزمن ،لتواكب العصر واحلضارة
اليت جاء هبا ،فهي عندما استضافت املطرب العربي الكبري  "وديع
الصايف" ،ليقدّم معها حفالً غنائياً دينيّاً ودنيويّاً يف كنيسة سيدة
دمشق ،ثار عليها وعلى األب "الياس زحالوي" من ثار من املتز مّتني
واملغرضني ،ولكنها مل تعبأ وانتصرت يف النهاية ،وكان نصرها نصر اً
للتقدميّة على الرجعيّة ،اليت وجدت يف الغناء يف الكنيسة خروجاً
على التقاليد الدينيّة ،علماً بأن الكنيسة الكاثوليكية هي أول من
رفعت شعار التقدم ،عندما جعلت آليت األرغ��ن والبيانو يف صلب
ترانيمها الكنسية وقداديسها ،قبل أكثر من قرنني من الزمن.
واجلوقة يف فكرها التقدّمي مل تقف عند حدود ملزمة ،فعندما
وجدت الشباب مييلون إىل الرقص على إيقاعات املوسيقا الغربية
الراقصة ،وأغانيها املبتذلة الرخيصة ،مل تقف منهم موقفاً معادياً،
بل بادرت إىل حتقيق رغباهتم ،فقدّمت املوسيقا نفسها ،بعد أن قامت
بتبديل نصوص تلك األغاني ،بنصوص دينية وتربوية ووطنية يف
كنيسة "يوحنا الدمشقي" ،ويف قاعات أخرى ،لتشبع رغبات الشباب
مبا حيبّون من أل��وان الغناء واملوسيقا وال��رق��ص ،لرتتقي وتسمو
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هبم إىل آفاق رفيعة املستوى مل يعرفوها قبالً ،ومازال هذا التقليد
سائداً لتوجيه الشباب توجيهاً صاحلاً.
و"جوقة الفرح" بعد هذا ،كانت هتزّها األحداث يف الوطن العربي
وتتجاوب معها وتنفعل هبا ،فلم ترتك مناسب ًة دون أن تشارك هبا .وكان
احلفل الكبري "األرض بتتكلم عربي" ،الذي أقامته قبل عامني ،يف دار
األسد للثقافة والفنون ،واحداً منها ،حيث قدّمت عمالً قومياً تضمّن
أعما ً
ال تراثية وأناشيد وطنية ،حيكت مجيعها يف نسيج واحد ،تغنّى
ّ
وظل حديث
باألمة العربية وأقطارها كافة ،من حميطها إىل خليجها،
اجملتمع الدمشقي زمناً طويالً.
ّ
ولعل
أما االحتفاالت الدينية اليت شاركت فيها ،فحدّث وال حرج،
أهبرها االحتفال بعيد املولد النبوي الشريف ،وأعياد ميالد السيد املسيح،
اللذين جت ّلت فيهما روح اإلخاء الديين واحملبّة ،بأبلغ مظاهرها ،وقد
شاركت فيها اجلوقة بقوة ،مع فرقة الراحل "محزة شكور" ،تاركتني يف
نفوس الناس أثراً عميقاً وأزليّاً.
تضمّ "جوقة الفرح" بني صفوفها مخسمائة منشد ومنشدة ،وعازف
وع��ازف��ة ،ت�تراوح أعمارهم بني السبع سنوات والسبعني ع��ام�اً ،ومن
ه��ؤالء انبثقت مخس جوقات ،حسب أعمارهم ودراستهم املدرسية،
من ابتدائية وإعدادية وثانوية وجامعية ومهن حرة .وهذه اجلوقات
تتوخّى يف عطائها من وراء قوميّتها ،هدفها اإلنساني البعيد املدى،
وتتبع يف براجمها القوالب الفنية املعتمدة ،يف األداء املوسيقي املتقن،
غناءً وعزفاً ،إضاف ًة إىل متسّكها بالرتاث املوسيقي العربي األصيل.
وهي جوقة تتحدّث بلغة العصر ،وتطبّق التوزيع املوسيقي باألساليب
احلديثة ،اليت تتفق وطبيعة املقامات الشرق عربية ،وت ّتخذ من احلداثة
املوسيقية منطلقاً هلا.
يُعدّ ما قدمته "جوقة الفرح" يف "سحر امليالد" ،على الرغم من
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غربة اللغة االنكليزية ،نقلة نوعيّة من اخل��اص إىل العام ،وهي يف
ه��ذا ح��ذت ح��ذو صلحي ال���وادي ،عندما ق �دّم أوب��را "داي��دو وايناس"
باالنكليزية ،وح ّقق هبا نصراً موسيقياً ،ألنّ املوسيقا يف العملني  -أوبرا
"دايدو وايناس" و"سحر امليالد"  -هي البطل احلقيقي ،مع الفارق بني
العملني ،وهي اليت استساغها اجلمهور ،وأدرك ما تنطويان عليه من
أفكار مبنتهى اإلجيابية والعمق .وعلى الرغم من تباين العملني يف
غرضهما املوسيقي ،فإنّ اللغة مل تقف عائقاً عند عرضهما .غري  أن
"سحر امليالد" كانت أقرب إىل الناس ،ألنّ شعوب األرض كافة تعرف
قصة ميالد السيد املسيح ،وقصة األقزام الذين يصنعون طوال سنة
كاملة ،اهلدايا واحللوى واأللعاب املسلية ،ملساعدة "بابا نويل" يف إسعاد
األطفال ،ودف��ع البهجة لقلوهبم بتلك اهلدايا… وقد أج��اد املمثلون
مجيعاً يف أداء أدوارهم وح ّققوا املتعة والبهجة واملسرة ،وال سيما تلك
الطفلة "تيما قيوجمي" ذات اخلمس سنوات ،اليت مت ّكنت بعفويتها
الصادقة ،من إضفاء مزيد من املرح يف نفوس املشاهدين.
واحلفل ،بعد هذا ،مل يقتصر على فصل "سحر امليالد" ،ألن الفصل
الثاني تابع ابتهاجه بامليالد ،من وراء أعمال خمتلفة سبق اإلشارة
إليها ،وكانت مقطوعة "دقوا اجلراس" من أبدع ما ُقدّم يف هذا الفصل،
ّ
بدق األجراس ،اليت وُزّعت عليه ،مع جوقة الفرح
إذ شارك اجلمهور
بنظام مدهش .فمع إضاءة اللون األخضر ،تضجّ القاعة برنني األجراس
دفع ًة واحدةً ،ومع إضاءة األمحر ،يقف رنني األجراس أيضاً مرةً واحدةً،
وهكذا حتى هناية املقطوعة .وقد خلقت قائدة االوركسرتا "كلوديا توما
خنلة" ،حبيويّتها ،وهي تقود الفرقة واجلمهور معاً ،ج �وّاً من املرح
والفرح والسرور ّ
ّ
قل نظريه… وكانت أجراس امليالد ّ
وتدق ،وقاعة دار
تدق
األسد للثقافة والفنون تعبق بأجواء ميالد السيد املسيح…
		
دمشق يف 2011/1/8

صميم الشريف »
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احتفالية "أعطوا الرب فرح ًا" بتاريخ 2012/12/26

•واحتفا ً
ال بعيد ميالد ع��ام  ،2011قدمت جوقة الفرح
أمسية ،شئناها مشرتكة بني اجلوقة الكربى والوسطى،
وقد أنشدتا خالهلا جمموعة من األناشيد والرتانيم .كلها
حول الدعوة إىل السالم ،فيما كانت مساحة اخلالفات
واملعارك تتسع فوق األرض السورية…
أقامت جوقة الفرح بتاريخ  ،2012/12/26أمسية يف
•
كنيسة سيدة دمشق ،كانت مفاجأة يل ،إذ شاءها مجيع
أفراد جوقة الفرح ومجيع ذويهم ،احتفا ً
ال ببلوغي عامي
الثمانني.
وقد جاءت زاخرة بالفرح واألمل على الرغم من كل
ما جيتاحنا وحييط بنا ،من أمل وموت وإحباط .وقد
شاؤوا هلا شعاراً هو "أعطوا الربّ فرحاً" ،عمالً بكلمة
كنت قلتها هلم ذات يوم ،فوقعت منهم يف موقع القلب!

•واحتفـــــا ً
ال بعيد
ميالد ع��ام  ،2011قدمت جوقة
ال��ف��رح أمسية ،شئناها مشرتكة بني
اجلوقة الكربى والوسطى ،وق��د أنشدتا
خالهلا جمموعة من األناشيد والرتانيم.
كلها حول الدعوة إىل السالم ،فيما كانت
مساحة اخل�لاف��ات وامل��ع��ارك ت ّتسع
فوق األرض السورية…	 

• أق��ام��ت ج��وق��ة ال��ف��رح
ب��ت��اري��خ  ،2012/12/26أم��س��ي��ة يف
كنيسة سيدة دم��ش�ق .ه��ذه األمسية كانت
مفاجأة يل ،إذ شاءها مجيع أفراد جوقة الفرح
ومجيع ذويهم ،احتفا ً
ال ببلوغي عامي الثمانني.
وقد جاءت زاخرة بالفرح واألمل على الرغم من
كل ما جيتاحنا وحييط بنا ،من أمل وموت وإحباط.
وقد شاؤوا هلا شعاراً هو "أعطوا الربّ فرحاً"،
عمالً بكلمة كنت قلتها هل��م ذات ي��وم،
فوقعت منهم يف موقع القلب!
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جوقة اإلعدادي
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اجلوقة الوسطى
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جوقة اجلامعيني
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اجلوقة الكربى
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شن ذنم ةقوجلا قيدص بيطخلا دمحأ ديسلا
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مشاركات اجتماعية ووطنية
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مشاركات اجتماعية ووطنية
يف  ،1994/4/13أحيت جوقة الفرح الكربى ،بقيادة السيدة "ـيــا
		•
ك ّلزيل شاشاتي" ،أمسي ًة ديني ًة وتراثية ،على مسرح "مركز التدريب
اإلذاعي والتلفزيوني" بدمشق ،وقد أشرف يومها على تصوير وتسجيل
هذه األمسية ،صديقي املرحوم املخرج "مسري سلمون".
مبناسبة عيد األم ،أقامت اجلوقات األربع اليت كانت آنذاك تؤ ّلف
		
•
جوقة الفرح ،أمسي ًة يف كنيسة سيّدة دمشق ،ي��وم  .1995/3/16كان
احلضور كثيفاً ،وفيه عدد ال بأس به من أصدقاء اجلوقة املسلمني،
بينهم األستاذ "جناة قصاب حسن" والفنان "دريد حلام" .يومها غنّت
جوقة األطفال أغني ًة جديدةً من كلمات وأحلان "مروان خنلة" ،يقول
مطلعها" :عَطونا منكن وق��ت" .لفتت ه��ذه األغنية وغ�يره��ا ،انتباه
األستاذ "دري��د حل��ام" .فطلب تصويرها تلفزيونياً على درج الكنيسة
اخلارجي .وهكذا كان .وبعد فرتة ،اقرتح على جوقة األطفال ،االشرتاك
يف مهرجان األغنية السورية الثاني يف حلب ،يف صيف ع��ام .1995
وبذلك ُفتحت أبواب املهرجانات أمام جوقة الفرح ،يف سورية أوّ ً
ال ،ثمّ
يف القاهرة .وقد نالت اجلوقة عدداً من اجلوائز.
ط��وال األس��ب��وع األوّل من شهر نيسان  ،1995أق��ام ف��رع محص
		
•
لنقابة الفنانني ،مهرجاناً موسيقياً أطلق عليه اسم "أسبوع الثقافة
املوسيقية السابع" ،يف قاعة سامي الدروبي يف املركز الثقايف مبدينة
محص .وكان احملاضرون واملنتدون كالًّ من األستاذ "توفيق الباشا" من
لبنان ،والسيدة "إهلام أبو السعود" والدكتور "سعداهلل آغا القلعة" من
سورية ،والسيدة الدكتورة "رتيبة احلفين" من مصر .فقدّمت جوقة
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الفرح ،بقيادة السيدة "ـيــا ك ّلزيل شاشاتي" ،يوم األحد ،1995/4/2
أمسية ضمّت جمموع ًة منتقاة من املزامري اليت وضع أحلاهنا الفنان
"وديع الصايف" ،ومن األغاني الرتاثية ،السورية واملصرية ،واخ ُتتمت
بأغنية وطنية جديدة ،من كلمات وأحل��ان املوسيقي "م��روان خنلة"،
وهو املسؤول يف جوقة الفرح ،عن تنشئة األطفال املوسيقية ،هي أغنية
"ربوع اجلمال".

أمسية يف مركز التدريب اإلذاعي والتلفزيوين يف دمشق بتاريخ

1994/4/13
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أمسية عيد األم بتاريخ 1995/3/16
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مألا ءاجر
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يف إط��ار االحتفاالت بعيد اجل�لاء ،ويف نطاق األسبوع الثقايف
		•
ال��ذي أقامه قسم اللغة الفرنسية يف جامعة دمشق ،دع��ا الدكتور
"حممد حديفي" ،رئيس القسم آنذاك ،جوقة الفرح الكربى ،إلحياء
أمسية دينية وتراثية ووطنية ،مساء  .1997/4/23وقد حضر األمسية
مجهور واس��ع من األساتذة والطالب .وكانت اجلوقة بقيادة السيدة
"ـيــا ك ّلزيل شاشاتي".
مببادرة من اآلنسة مسر األزرق ،طلبت جلنة أعمال غرفة جتارة
		•
دمشق ،مشاركة أطفال جوقة الفرح ،يف تكريم أوىل ثالث سيّدات،
حصلنَ على سجل جتاري يف دمشق .وأُقيمت األمسية يف باحة دار
السعادة للمسنّني بدمشق ،وقد أحياها مخس ٌة ومخسون طفالً من
جوقة الفرح ،بقيادة السيدة "كلوديا توما خنلة" .وكان مجيع األطفال،
قبل األمسية ،قد قاموا مببادرة إنسانية يف غاية الرّقة ،إذ كانوا زاروا
مجيع املسنّني واملسنّات يف غرفهم اخلاصة ،وقدّموا لكل منهم وردة
محراء مع قبلة وابتسامة ،تعبرياً عن حبّهم وتقديرهم .كان ذلك خالل
شهر تشرين األول من عام .2002
يف الساعة السابعة والنصف من مساء يوم األحد  ،2003/3/16أي
		
•
قبل عيد األم خبمسة أيام ،أُقيمت أمسية من نوع جديد ،احتفا ً
ال بأم
املدن" ،القدس" ،حيث وقف مثانون من أطفال جوقة الفرح بلباسهم
اخل��اص ،األمحر واألبيض ،على درج كنيسة سيدة دمشق اخلارجي،
ّ
ّ
املكتظ بالناس ،وأنشدوا ،بقيادة "كلوديا توما
املطل على شارع القصور،
خنلة" ،جمموعة من األناشيد الدينية واإلنسانية ،باللغات العربية
والفرنسية واالنكليزية ،كانت ك ّلها مبثابة رسائل حبّ وسالم يوجّهوهنا
للعامل أمجع .وقد صوّر التلفزيون العربي السوري ،على عادته ،األمسية
كلها ،وب ّثها مراراً.

يف الثالث من شهر أيار من عام  ،2004أقامت اجلوقة اإلعدادية
		
•
بقيادة "كلوديا توما خنلة" ،أمسي ًة يف قصر املؤمترات أيضاً ،غنّت فيها
أناشيد مسيحية وإسالمية ووطنية وإنسانية .وكان عدد األطفال ()120
منشداً .كانت املناسبة وطنيّة ،وكان احلضور كثيفاً ،على رأسهم وزير
الثقافة آنذاك ،الدكتور "حممود السيد" ،واألستاذ "أمحد عبد الكريم"،
رئيس جلنة دعم االنتفاضة ،الذي أُعجب كثرياً بأداء األطفال ومنط
أناشيدهم .وقد قال يل يومها" :ليت هؤالء األطفال يقومون جبولة يف
أوروبا! سيكونون خري سفراء للبلدان العربية مجيعاً!".
وسعيتُ لتنظيم رحلة لألطفال إىل أوروبا .استعنتُ فيها بصديق
عربي سوري مقيم يف مدريد ،وله مكتب سفريات ،فضالً عن خربته
الطويلة يف تنظيم رحالت عرب أوروب��ا ملختلف اجلوقات فيها .امسه
"يوسف ع ّكه"ّ .
فنظم لنا رحلة مدة اثين عشر يوماً ،يغنّي فيها األطفال
يف العواصم األوربية التالية" :مدريد ،باريس ،بروكسيل ،روما" .وقد قدّر
كلفتها اإلمجالية بثالمثائة وعشرة آالف دوالر أمريكي.
وعندما طرحتُ هذا املشروع على املكتب التنفيذي يف جلنة دعم
االنتفاضة ،تبنّى رئيس املكتب واملكتب ك ّله ،هذه الرحلة ،ووضعوا آنذاك
يف تصرف اجلوقة مائة ألف دوالر أمريكي ،يف حال قيام املشروع! إال
أني عجزتُ بعد ذلك عن احلصول عمّا تب ّقى من املبلغ املطلوب ،وهو
ُ
فاضطررت إللغاء الرحلة .وعندما رويتُ
مائتان وعشرة آالف دوالر.
هذه احلادثة لصديقي الدكتور "جورج حبش" ،حبضور السيدة "هيلدا"
زوجته ،إبان انعقاد املؤمتر السنوي الثاني جمللس األمناء ،ملركز الغد
العربي للدراسات ،يف جممع صحارى جبوار دمشق ،يف ،2004/11/28
لطم رأسه بيده ،وأجهش بالبكاء!
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املشاركة يف مناسبات متنوعة

مشاركة اجلوقة يف مهرجان األغنية السورية عام
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1997

"درب املجد"  -ضريح اجلندي املجهول -

1998

مشاركة جوقة الفرح يف يوم الطفل العريب  -حلب

2004
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حفل من أجل فلسطني -
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2008

"اوس انلك" ةقرف عم لفح نم
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ريستال "من أجل غزة" 2009/4/27 -
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كرمس مع مجعية "يد ًا بيد" 2012 -
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كرمس مع مجعية "يد ًا بيد" 2012 -
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أمسية "األرض بتتكلم عربي"
يف  ،2004/3/1قدّمت اجلوقة الكربى بقيادة الدكتور "حبيب
		
•
سليمان" ،يف قاعة املتحف الوطين بدمشق ،بتكليف من السيد الدكتور
"حممود السيد" ،وزير الثقافة آنذاك ،وحبضوره ،أمسية من الرتانيم
البيزنطية ،باللغتني العربية واليونانية ،هي األوىل من نوعها ،دون
شكّ ،يف الوطن العربي كله!.
يف  ،2008/10/18أقامت جوقة الفرح ورابطة املنشدين أمسية يف
		•
دار األسد ،بتكليف من السيدة "كوليت اخل��وري" ،مستشارة الرئيس
"بشار األسد" للشؤون الثقافية ،تكرمياً لألديبات العربيّات اللواتي دُعنيَ
من ش ّتى أحناء الوطن العربي ،ومن أماكن إقامتهنّ األخرى ،لقضاء
أربعة أيام يف سورية ،للتعريف هبنّ ،وللتعارف فيما بينهنّ والستكشاف
سورية العربية بكافة أبعادها الثقافية والقومية واحلضارية واإلنسانية.
ويف  ،2008/11/20بتكليف من األمانة العامة الحتفالية دمشق
		
•
عاصمة للثقافة العربية ،وهيئة تنظيم األسرة السورية ،قدّمت اجلوقة
اجلامعية واجلوقة الثانوية ،بقيادة "رجاء األمري شليب" ،أمسي ًة متميّزةً
محلت امساً هو دعوة واستنهاض حبدّ ذاته ،أال وهو "األرض بتتك ّلم
عربي" .فكانت هذه األمسية صرخة سياسية وحدوية يف وجه الروح
اإلقليمية املتفشية يف معظم البلدان العربية ،وقد اختري هلا أمجل
ما يف الرتاث املوسيقي العربي ،على نطاق البلدان أو املناطق العربية.
وقد توّج ّ
كل ذلك بنشيد عربي موحّد ،مجع يف فسيفساء موسيقية
أقرب إىل سيمفونية عربية ،أناشيد الوطن العربي ك ّله .وقد استعانت
قائدة اجلوقة ،رجاء األمري ،باألستاذ "صميم الشريف" ،يف اختيار هذه
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األغاني الرتاثية ،وتبيان أصوهلا وتداخلها وخصوصياهتا .فكان ،على
عادته ،الباحث واملع ّلم واملوجّه ،يف دراية ووداعة.
ويف  ،2009/4/27أحيت اجلوقة الوسطى يف مسرح احلمراء ،أمسية
		
•
بعنوان "من أجل أطفال غزّة" ،وذلك استجابة للحملة الوطنية اليت
أطلقتها السيدة األوىل أمساء األسد ،وبالتعاون مع منظمة األونروا
املكلفة أصالً بالالجئني الفلسطينيني .كانت هذه األمسية بقيادة قائدة
جديدة وفتية ،هي "كارول نزر" ،وهي من أفراد اجلوقة.
يف  ،2009/7/18أُق��ي��م��ت أم��س��ي�� ٌة م��ن من��ط ج��دي��د ،يف كنيسة
		
•
سيدة دمشق ،بعنوان "غمر من ح��بّ" .هذه األمسية ك ّلها كانت من
أداء السيدة "أملى ريشة كركور" ،مبشاركة حمدودة من جوقة الفرح
الوسطى بقيادة "كارول نزر" .أمّا كلمات الرتانيم واألغاني ،فكانت يف
معظمها من وضع زوج أملى" ،د .جمد كركور" ،وبعضها كان كلمات
لكونفوشيوس واحل�لاّج ،وهي من اختيار املوسيقي املهندس "فادي
سابا" .أما األحلان فك ّلها لفادي سابا ،باستثناء حلن واحد ،هو ألملى
ريشة كركور.
واجلدير بالذكر أن "جمد كركور" وهو دكتور يف الصيدلة ،وزوجته
"أملى ريشة" وهي دكتورة يف احلقوق ،وصديقهما املهندس األلكرتوني
"ف���ادي س��اب��ا" ،مقيمون يف بوسطن ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة… عساهم
جيدّدون بالكلمة واللحن والغناء ،بعض ما عاش من قبلهم بعض
املغرتبني الكبار ،الذين هاجروا أواخ��ر القرن التاسع عشر وأوائل
القرن العشرين.

بطلب م��ن مجعية "ب��س��م��ة" ،ال�تي  ُت��ع��ن��ى ب��األط��ف��ال املصابني
		
•
بالسرطان ،قدّمت جوقة الفرح اجلامعية ،أمسيتني يف قصر املؤمترات،

مساء  15-14نيسان  ،2010بعنوان "األرض بتتك ّلم عربي" ،خُصّص
ريعُها لدعم اجلمعية.
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أمسية "وســــع الســـــما"
أمسية بصري :إىل اجلنوب من دمشق ،على بعد ما يقارب
		
•
مخسني ك��م ،تقع بلدة "بصري" ،الصغرية ببضعة اآلالف من
سكاهنا ،والكبرية بنسبة املثقفني واملتع ّلمني فيها ومن أبنائها.
وفيها نشاط اجتماعي واسع ،من أبرز وجوهه "عيلة النجاة"
اليت هتتمّ بذوي االحتياجات اخلاصة .وقد أحيت ،حتت شعار
"املبادرة" ثالثة أيام ،خت ّللها معرض وحماضرتان ،ألقى إحدامها
الفنان األستاذ "دري��د حل��ام" ،وأمسية من الرتانيم واألغاني
الوطنية والرتاثية ،قدّمتها جوقة الفرح الثانوية ،بقيادة اآلنسة
"كارول نزر" ،وذلك مساء السبت  .2010/9/18كل ذلك ّ
مت برعاية
وحضور املطران "بولس برخش" ،راعي األبرشية ،يف صالة كنيسة
القديس جاورجيوس يف البلدة.
يف أيام  ،2011/4/14-13-12قدّمت اجلوقة جمموعة خمتارة
		
•
من أعمال فريوز واألخوين رحباني ،بعنوان "وسع السما" ،على
مسرح دار األوبرا بدمشق ،مبشاركة الفنانني الياس الرحباني
وجوزيف عازار.
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رازاع فيزوج نانفلا
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هتنيرق ةديسلاو تمصع ضاير روتكدلا ةفاقثلا ريزو

ابحرلا سايلا ريبكلا نانفلا
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أمسية جوقة الفرح يف السويداء بتاريخ 2013/9/28

بدعوة من سيادة املطران سابا اسرب ،مطران حوران وجبل
		
•
العرب للروم األرثوذكس .قدمت جوقة الفرح أمسية يف باحة
كنيسة املطرانية يف السويداء بتاريخ  ،2013/9/28حبضور عدد
من رجال الدين ،واملسؤولني يف املدينة.
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•صالة من املطران سابا اسرب يف هناية األمسية:

يا مَ��ن هو ع��زاءٌ ّ
لكل
ق��ل��ب ،اج��ع��ل روحَ����ك يف
ال��ق��ل��وب امل��ت��وجّ��ع��ة حتى
ت���ط���م���ئ���نّ إل����ي����ك وإىل
حنانِك.

عينُك اليت ترى بلدي بعثرةً كربى قادرةٌ ،سيدي ،أن تلملمَه.
حب ،ع ّلنا نثق بأنك
يدُك اليت نثرت النجوم أال حتنو علينا ملساتِ ٍّ
مفتقدنا من وراء املوت؟ يا من متتم الوجودُ نفسه على شفتيك ،أما
قلت كلم ًة واحدةً لنربأ مجيعاً…
تعال إلينا ،اللهم ،لننسى ويتوبَ الوجه إىل الوجه .وإذا مسح َتنا يُمناك
فالعرجُ يطفرون ،واملوتى يقومون ،وندفن أحزا َننا يف الفرح اآلتي ،ومنشي
الكتف إىل الكتف حنو بلدٍ نبنيه بروحك فيفوق مجيع البلدان ضياء.
تط ّلع علينا بناظرك الرحوم يا رب ،وال هتمل شعبَك وبلدَك ،بل
امشلنا مجيعا مبحبّتك ،وأعدنا إىل صراطِك املستقيم.
هدّئ يا رب النفوس ،واعطها السالم الداخلي ،والوعي الصاحل ،لكي
نبين هذا البلدَ الطيّب بروح احملبة والتكاتف والتعاضد والتكامل.
أعطنا أن منتلىء من روحِ��ك القدّوس يا اهلل ،فنرتك الضغائن
واألحقاد ،ونعمل برضاك وأحكامِك فنطلب اخلريَ للجميع ،فيعمر
بلدُنا املؤمن بنَ َفسِك احمليي على الدوام.

أطعم أه َلنا احملاصرين مجيعاً ما يقتاتون به ،وال جتعلهم يعرفون
املوتَ وال القهرَ وال الظلم ،إذ ليس فيك سوى العدلِ واحلياة.

اذكر يا رب مجيعَ الذين يعملون من أجل خري هذا البلد ومن أجل
حل ألجل ّ
شعبه .اغرس يف قلوب القادة والفاعلني ما هو صا ٌ
كل شع ِبك.
وهَبهم السالم الوطيد الذي ال يُنتزَع .فنقضي حياةً هادئ ًة مطمئنّة
ّ
بكل تقوى ووقار.

اس ُكب على الدول ك ّلها حسّاً بأوجاعِنا ،وروحَ حتنّنٍ  ،فيسعون إىل
بدل الفرقة ،واحملبّة َ
بدل احلرب ،والتالقي َ
نشر السالم َ
بدل البغض.
َ
حنفظ بلدَنا من ّ
كل شرّ ،وأن نواجهَ الشرّ املرتبّص
ع ّلمنا اللهمّ ،أن
به حبكمةٍ وثبات ،وأن ننظرَ من خالل األحداث إىل ما وراءها.

اذكر يا رب املهجّرين واملقت َلعني من بيوتِهم وأعماهلم ،وأعدهم إليها
سريعاً .اذكر يا رب عبيدَك الذين جيوزون ظروفَ وأوقات هذه احلرب،
ويعانون منها.
افتقد ،اللهم ،شعبَك يف سوريا برمحتك الواسعة ،وخذ أطفاهلا على
كل عني ّ
لكل شعبها .وامسح يا رب من ّ
يديك ،واجعل رعاي َتك ّ
كل دمعةٍ،
وعوّض عن احلزن بالفرح ،وعن العنف بالوداعة ،وعن التشريد باالستقرار.

ساعدنا ،ربي ،أن ال نقفَ عند احلدث ،بل أن نواجهَه متس ّلحني
بك ،فنكون من الغالبني .وأبطل ،اللهم ،هذه احلرب فناسُك قد تعبوا.
ال جتعل عتمة الليل تعمينا فال نتحسس أنوارك .بل اجعلنا بنورك
نعاين النور ،ونعكسه يف وطننا ،لتهرب منه كل الظالل ،ويغدو صورة
من ضيائك الذي ال خيبو.
آمني…

كن أنت راح ًة للجرحى
وش���ف���اءً .خ�� ّف��ف آالمَ��ه��م.
جنهم من ّ
ِّ
كل خوف .خُذ
على عاتقِك ّ
كل وجوهِهم
وارحم الذين ذهبوا إليك.
دنس ،وارفع عنها ّ
اللهمّ نقِّ بلدَنا من ّ
كل طم ٍع ،وطهّر أعداءها
كل ٍ
من شهوة التدمري ،وارفع ّ
كل ضربةٍ عن املساكني.
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رحلة جوقة الفرح إىل الواليات املتحدة األمريكية 2009
مقدمة
يف صيف عام  ،2006فوجئت هباتف من السفارة األمريكية بدمشق،
•
تطلب موعداً ملدير مركز جون كندي بواشنطن ،السيد مايكل كايزر.

رزياك لكيام ديسلا

ويوم اإلثنني  ،2006/11/6يف متام الساعة  12ظهراً ،حضر السيد
مايكل كايزر ،بصحبة امللحق الثقايف األمريكي بدمشق .وكان معهما
مرتجم السفارة ،السيد عبد الرؤوف عدوان ،ألني ال أتقن االنكليزية.
خ�لال اللقاء أب��دى مدير املركز السيد مايكل ك��اي��زر ،رغبته يف
اشرتاك أطفال جوقة الفرح يف "مهرجان العامل العربي" ،الذي قرّر
املركز تنظيمه ،يف شهر شباط وشهر آذار !2009
أبديت متنّعي صراح ًة ،إن كان ذلك املهرجان يريد أن خيدم سياسة
الرئيس بوش .فكانت رغبته الواضحة ،أنه إمنا هو يهدف إىل إتاحة
الفرصة للشعوب كي تتفاهم وتتعارف من خالل اللقاء الثقايف .عندها
رحّبتُ باملشروع ،وأبديتُ كامل االستعداد للتعاون.

زمادأ ايشيلا ةديسلا

ثم َقدِمَت بعد فرتة السيدة "غيلدا أالمَيدا" ،مسؤولة املهرجان،
والسيدة "اليشيا آدمس" ،نائبة مدير مركز جون كندي .وحدّدنا معاً،
حبضور كلوديا توما قائدة جوقة األط��ف��ال ،وغيث م�تري ،املسؤول
اإلداري فيها ،وحبيب سليمان ومروان خنلة ،شروط مشاركتنا .كان لنا
معهما لقاءان ،وكان اللقاءان مو ّفقني جداً ،ال سيما مع السيدة غيلدا،
اليت مل ُتخفِ إميا َنها وو َ
هلها بسيدة الصوفانية.
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وبدأت االستعدادات على الصعيد اإلداري ،مع األهل أو ً
ال ،ثم مع
املسؤولني اإلداري�ين يف اجلوقة ،ثم األطفال ،أو ً
ال وأخ�يراً ،إلعدادهم
فنياً ونفسيّاً وتنظيميّاً.
وكان أن كتبتُ على الفور رسال ًة للسيد الرئيس د .بشار األسد،
•
ألطلعه على املشروع وأبعاده .وعلمتُ مساء اليوم التايل من الدكتورة
بثينة شعبان ،يوم كانت وزيرة املغرتبني ،أنه سُرّ بذلك وشجّعها على
تقديم كل عو ٍن لنا ،بالتنسيق مع سفري سورية يف واشنطن ،السيد
عماد مصطفى.
قيل وسيقال الكثري بشأن اشرتاك جوقة الفرح يف هذا املهرجان.
أما أنا ،فإني أرى فيه برك ًة إهليّة .أجل بركة إهليّة ،بكل ما يف هذه
الكلمة من معنى .بركة ألطفال جوقة الفرح ،بركة جلوقة الفرح ك ّلها،
وخصوصاً بركة لسورية ك ّلها .لذلك كنتُ مطمئنّ القلب ،على الرغم
من جسامة املسؤولية.

وعلى الرغم من بعض االعرتاضات واملخاوف ،املتو ّقعة والطبيعيّة،
أعرب مجيع األهل عن استعدادهم التام للتعاون من أجل جناح عمل
اعتربناه مجيعاً مهم ًة وطنية وقومية تشرّفنا ،وتأتي يف منطق مسرية
جوقة الفرح ،بل تأتي تتوجياً ربانيّاً هلذه املسرية الطويلة ،املتواضعة
والغنيّة يف آ ٍن واحد.
وبدأنا العمل.
تسلمتُ اجلانب اإلداري فيه ،بالنسبة إىل املسؤولني يف البلد .قابلت
•
الدكتورة جناح العطار ،وقدمت هلا طلباً باملوافقة على املشروع ،إذ
كانت املوافقة منها أو من السيد الرئيس ،شرطاً أوليا ال غنى عنه…
فجاءتنا املوافقات ك ّلها عن طريق وزارة الثقافة.
ثم نلنا املوافقات الضرورية من وزارة التعليم ،بالنسبة لغياب
األطفال عن مدارسهم… ثم نلنا املوافقة يف األيام األخرية ،من رئاسة
جملس الوزراء ،على إعفائنا من رسوم املطار.

مسؤوليّة مطالبة األطفال مبجهود جبّار ،قد يؤ ّثر على دروس
البعض منهم .مسؤوليّة ختوّف األهل من مثل "هذه املغامرة"! مسؤولية
األمن يف حال قيام هذا العمل .أمن السفر بالطائرة ،ويف مطارات ،أعلم
من زمان طويل  -منذ عام  - 1955أهنا مصيدة للفتيات والسيدات…
أمن تواجدنا يف مدن أمريكيّة ،ليس من جيهل ما فيها من خماطر…
مسؤوليّة التمويل الباهظ .مسؤوليّة تنظيم جولة ،بعد املهرجان ،تفسح
اجملال للجوقة أن تعرّف بسورية…

وتس ّلمَتْ كلوديا موضوع االتصاالت مبركز جون كندي .واهلل وحده
يعلم مدى ما اقتضى منها ذلك من تفكري وتصميم وختطيط ومتابعة…

ّ
كل ذلك كان حاضراً يف ذهين .ومل يكن هيّناً ،وال بسيطاً…
إال أنّ قليب كان مطمئنّاً ،وقد قلت ذلك صرحياً لألهل ،منذ االجتماع
األول الذي عقدناه معهم يف "قاعة السواعد" ،لنطلعَهم على املشروع
وعلى شروط حتقيقه ،وعلى اآلمال املعقودة عليهم وعلى أطفاهلم…

وحاولتُ ،ختفيفاً هلا ،القيام باالتصاالت مع اجلاليات العربية ،وال
سيما السورية ،يف الواليات املتحدة .وأُتيح يل ذلك بفضل الدكتورة
"بثينة شعبان" ،إذ أعلمتين بوجود الدكتور "وائل شحادة اخلوري" ،من
كليفلند ،بدمشق .فالتقي ُته على الفور ،ووجدتُ لديه ترحيباً مشجّعاً.
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وتركتُ لكلوديا ومروان زوجها وحبيب سليمان أن ير ّتبوا معاً الشؤون
الفنية ك ّلها ،فهم أدرى هبا مين.
وتس ّلم اجلانب التنظيمي ك ّله غيث م�تري ،بعد أن ّ
مت اختيار
املسؤولني واملعاونني.

كما أعلمين يومها بوجود وجه ب��ارز من وج��وه اجلالية السورية يف
ديرتويت ،هو السيد "نقوال انطاكلي" .فالتقي ُته معه على الفور ،وكان
كالمها ينويان السفر يف اليوم التايل .فرحّب هو أيضا باملشروع وأبدى
استعداده للمساعدة.
وأُتيح يل ،بعد فرتة وجيزة ،أن ألتقي صديقاً غالياً ،هو الدكتور
"يزن اخلطيب" ،وكان آنذاك يف دمشق ،وعلى وشك السفر إىل الواليات
املتحدة ،حيت ختصّص باألمراض القلبية ،ويقيم منذ سنوات طويلة.
فه ّلل للخرب وأعلن استعداده التام لتو ّلي تنظيم جولتنا ،بعد املهرجان،
يف الواليات املتحدة ،بالتنسيق مع قنصلنا يف ديرتويت ،السيد "ناجي
قروشان" ،والدكتور "وائل خوري".
ورأيت أيضاً أن أترك لكلوديا مهمّة االتصال هبم ،بصورة كاملة
ودائ��م��ة ،على أن أتس ّقط األخ��ب��ار م��ن وال���دَي الدكتور "ي��زن" يف
دمشق ،السيد "أمحد اخلطيب" والسيدة "مسر "  .وهكذا كا ن  .فكان
"يزن" يف جاكسون ـيل ،وشقيقته "لني" يف أورلندو ،اللولب واحملور
واحملرّك.
وأخرياً ّ
مت االتفاق والتنسيق على املضيّ ،بعد املهرجان ،إىل مدينة
ديرتويت .وقام باملهمة قنصلنا هناك ،السيد "ناجي قروشان" .ومن ثمّ
إىل مدينيت أورلندو وجاكسون ـيل يف فلوريدا ،حيث قام الدكتور "يزن"
وشقيقته "لني" بتحريك العديد من األصدقاء والفعاليات العربية
واألمريكية هناك ،وترتيب برنامج لنا ،كنا نتو ّقع له أن يرتك بصمة
حلوة وفعّالة يف جوقة الفرح من جهة ،ويف أبناء اجلاليات العربية من
جهة ثانية ،ورمبا  -كما نرجو  -يف بعض اهليئات األمريكية ،الشعبية
والرمسية ،اليت إمّا سيُتاح هلا مشاهدتنا ومساعنا ،وإمّا ستقوم مبهمة
مراقبتنا الدقيقة…
بقي أمر األموال الضرورية.

أسارع للقول بأنّ جانب السفر  -ذهاباً وإياباً  -واإلقامة واإلطعام
•
والتنقالت ط��وال فرتة املهرجان يف واشنطن ،قد تك ّفلت به بصورة
كاملة إدارة املهرجان .أما اجلانب اآلخر وهو أمر اجلولة يف ديرتويت
وفلوريدا ،فقد ق�دّر نفقاهتا الكاملة  -من سفر بالطائرات ،وتن ّقل
ّ
منظمو هذه اجلولة،
بالباصات ،وإقامة يف الفنادق وإطعام وزيارات -
مبا ال يقل عن ( )350.000دوالر أمريكي .مبلغ ال يُستهان به .ولكنّا كنّا
واثقني من توفريه.
اتفقنا أوّ ً
ال يف جلنة اجلوقة ،على مطالبة أهل األطفال مبسامهة
بقيمة ( )700دوالر ،عن ّ
كل طفل مشارك يف الرحلة .وبيّنا لألهل ،على
عادتنا يف اجلوقة ،أنّ املال ال يش ّكل بأي حال عقبة ،ورجونا ّ
كل من
جيد لديه العجز عن دفع املبلغ أو جزء منه ،أن خيربني أنا شخصياً
دون تردّد .وهكذا كان ،وقد مجعنا من هذه املسامهة مبلغاً ال يستهان
به ،وهو 4.160.000 :ل .س.
أما ما تب ّقى من املبلغ املطلوب ،فقد قرّرت طرق أبواب مَن أعرف
من أص��دق��اء ،أو مَ��ن يعرف جوقة الفرح ،من مسيحيّني ومسلمني
على حدٍّ سواء .وهكذا كان .فكان التجاوب رائعاً ،بل مدهشاً .ورأيت
من واجيب وواج��ب اجلوقة أن أبيّن باألرقام واألمس��اء ،حصيلة هذه
املسامهة .ول��س��وف تكون جولتنا ومث��اره��ا ،على الصعيد اإلنساني
والوطين والقومي ،وأقول أيضاً الشخصي ،جلميع املتربعني وللكثريين
والكثريات من أبناء اجلاليات العربية ،أعظم شكر نقدّمه هلم ،مع
الصالة اليت رفعناها ونرفعها من أجلهم ،ومن أجل الوطن الغايل،
الذي حيتوي وينجب مثل هؤالء الناس.
وأمسح لنفسي ،على هذا الصعيد ،أن أعتذر لدى الكثريين الذين
كنت أنوي طرق باهبم وامتنعت عندما حصّلنا ما كنّا حباجة إليه،
ولدى الذين كانوا يتو ّقعون منّي أن أطرق باهبم!
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باملسؤولية… والفرح…!

بدأت التدريبات والتحضريات
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هنا ،ال بدّ يل من سرد حادثة ،أترك ملن سيقرأني أن يصفها ،جرت
•
قبل انتقايل إىل املطار بنصف ساعة تقريباً.
كنت جالساً يف غرفيت ،صامتاً أص ّلي ،يف انتظار الصديق الذي
سيق ّلين إىل املطار.
فجأةً رنّ جرس اهلاتف .هو صوت صديق غالٍ  ،سبق أن قدّم لرحلة
اجلوقة إىل الواليات املتحدة ،عشرين ألف دوالر .تو ّقعت منه كلمات
طيّبة من أجل الرحلة .فاجأني إذ قال:
 "أبونا ،احلمد هلل أني وجدتك.أبونا ،باقٍ لك عندي عشرة آالف دوالر ،كما وعدتك .هل تريد أن
أرسلها لك فوراً ،أم ترسل يل مَن يتس ّلمها بامسك ،قبل أن تسافر"؟
ضحك قليب ،قبل أن يضحك فمي ،وقلت له:
 "ب��ارك اهلل فيك ويف مجيع األصدقاء الذين و ّف��روا لنا نفقاتالرحلة .ال تقلق! لقد تو ّفر لنا ّ
كل ما كنّا حباجة إليه ،واحلمد هلل!"
ولكنه عاد يلحّ .فقلت له:
 "صدّقين ،من خري اهلل وخريك وخري احملبّني ،حنن يف طمأنينة.إمنا يل طلب عندك" .قال" :مر!" .قلت:
 "عندما تص ّلي ،ادعُ لنا ك��ي حنمل ال��رس��ال��ة ب��أم��ان��ة ،ونعودبالسالمة!" ولئال  أ ُ ّتهم باالختالق ،وه��ذا ليس من عادتي ،أجدني
مضطرّاً لذكر اسم هذا اإلنسان ،وأنا أرجوه أن يساحمين :إنه الدكتور
املهندس نبيل طعمة!…
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يوميات الرحلة:
•يوم االنطالق :2009/2/20 -
تقرّر السفر على دفعتني ،يف يومي  20و 21شباط  ،2009على منت
طائرة فرنسية .غادرتُ بالطبع ،مع الفوج األول ،وعدده ( )85بني طفل
ومسؤول .األطفال مقسّمون إىل جمموعات ،يقودها مسؤول أو مسؤولة،
حيمل علماً ،ويسري يف طليعة األطفال ،وهم يرتدون سرتةً صفراء ُكتب
عليها اسم جوقة الفرح بالعربيّة واإلنكليزية ،فوق "انوراك" مجيل من
فرو وقماش ،من صنع حملي.
األم��ور يف مطار دمشق س��ارت هب��دوء وسط جتمّع لألهل ،خارق
ومؤثر وفرح يف آن واحد .وجدنا تعاوناً رائعاً من مسؤويل األمن يف
املطار ،ومن موظفي احملطة الفرنسية ،وك ّلهم سوريون .وقد الحظت
أنّ املطار يكتسي ح ّلة جديدة وأنيقة .إال أنّ دمشق تستحقّ مطاراً غري
هذا ،وهو بالتأكيد آتٍ!
ّ
مثة أمر أحزنين كثرياً :غياب الصحفيّني!
يف الطائرة ،األطفال هادئون ،ومعظمهم مل يركب الطائرة قبل
اليوم .على أن الطائرة ضيقة ،ومقاعدها ضيقة .عند وصولنا إىل مطار
باريس ،أخربني رئيس املضيفني أن األطفال أثاروا بعض الشغب ممّا
أزعج الركاب اآلخرين .مل أكن قد شعرت بذلك ،ألنين كنت ،دون رغبة
مين ،يف القسم اخلاص .شكرته .وما أن وصلنا إىل مطار باريس حتى
نبّهت األطفال ،وطلبتُ منهم أن يكونوا صورة حلوة لسورية.
مكثنا يف مطار "شارل دو غول" بباريس أربع ساعات .الشكر هلل أننا
مل حنتج للتن ّقل بني األجنحة املرتامية األط��راف يف هذا املطار .بل
كانت حمطة انطالقنا القادم ،يف الدائرة ذاهتا من املطار .وقد تأ ّكدت
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من بطاقة العودة ،أننا حلسن احلظ ،سنكون أيضاً يف اجلناح نفسه
الذي فيه سنهبط يف باريس ،ومنه سننطلق إىل دمشق .مرة أخرى،
اطمأنّ قليب.
خالل هذه الساعات األرب��ع ،أبدى األطفال من اهل��دوء والصمت
والرتتيب والنظافة ،ما يدهش ح ّقاً .بالطبع ،ال بدّ من بعض الصخب،
بدر من هذا أو ذاك من الصبيان ،إال أنّ األمور كلها كانت أكثر من
معقولة .وقد بذل املسؤولون من السهر واحلضور ما يشكرون عليه،
ويدعوني مرة أخرى بعد األلف ،لشكر اهلل على ما حبا به شبيبتنا من
صفات ُنحسد عليها.
يف الطائرة إىل واشنطن ،فوجئت بأنه قد حُجز يل وحدي يف القسم
اخل��اص ،وهو أشبه بصالون! قمت بزيارتني أو ثالث لتف ّقد مجيع
األطفال ،فوجدهتم مسرورين جداً باألجهزة اإللكرتونية اليت أمامهم:
تلفاز وألعاب الكرتونية… يف اجلولة الثالثة ،وجدهتم مبعظمهم نائمني.
الطريق إىل واشنطن كان أشبه هبدير ال يعرتيه أيّ اهتزاز .لكأ ّننا
يف قلعة قائمة هكذا يف السماء .وبعد مرور ثالث ساعات ونيف ،بدأ
بعض االه��ت��زاز يعرتي الطائرة ،ولكن دون أن يطرأ عليه عنف أو
شدّة .وقبل هبوطنا يف مطار واشنطن ،عاد اهلدوء التام إىل الطائرة،
وكأننا يف قلعة مع ّلقة يف السماء .أما اهلبوط فكان مدهشاً ،إذ المست
الطائرة أرض املطار مالمسة رقيقة…
وصلنا مطار واشنطن يف متام الساعة السابعة مساء ،يف ما أذكر،
ومل نغادره إال يف العاشرة والنصف! خالل مغادرتنا الطائرة حيّاني
أحد املضيفني بالعربية ،فقلت له :عربي؟ فقال :من ليبيا! قلت له :أنا
عربي من سورية! فمدّ يده مصافحاً حبرارة!
أرت��ال القادمني باملئات تسري بني القضبان احلديدية ،ولكن يف
بطء عجيب .صمت تام .اإلعالنات التلفزيونية عن احلياة يف أمريكا،

واختالط األجناس فيها ومجال الطبيعة وخمتلف اهلوايات والرياضات،
متأل اللوحات الضوئية وتتعاقب دون توقف!…
ثالث ساعات .و َتفنُّن رجال الشرطة واملوظفني يف طريقة التعامل
مع القادمني ،وخصوصاً معنا… اختذ أشكا ً
ال مقزّزة… طريقة حديثهم
معنا ،مشيتهم ،أصواهتم :ك ّلها فيها انتفاخ واستعالء!
أخرياً… خرجنا ك ّلنا…
الزنوج وحدَهم حيملون حقائب الركاب…
يف استقبالنا كانت "كلود أبو جراب" وأختها "مرينا" و"أملى ريشه"…
استقبال حار جداً ،وكأني هبنّ بنات يستقبلنَ والدهنّ وأهلهنّ .ذ ّكر َنين
بكلمات وجيزة ومنفعلة بعض ما عاشت ٌّ
كل منهنّ يف دمشق ،يوم كانت
يف جوقة الفرح…
وكانت يف استقبالنا أيضاً بالطبع السيدة "غيلدا أالميدا"… بدت يل
متعبة جداً .كما كان الدكتور "عمار (سريج) حجري" ،وهو طبيب جراح
أتى خصيصاً لريافقنا خالل تواجدنا يف واشنطن.
تو ّقعت وجود أحد من السفارة السورية! ال أحد!
يف فندق "بالزا اوتيل" ،وهو يف قلب البلد ( ،)Down Townحللنا
ضيوفاً… وج��دت فيه اآلنسة "ميس اخلطيب" وصديقتها األرمنية
السيدة "فريجيين أراكيليان" ،اليت كانت والدة ميس قد حدّثتين عنها
كثرياً بوصفها إنسانة وفنانة مبدعة! وقد َقدِمت من دبي لتكون مع
"ميس" يف خدمة اجلوقة ط��وال إقامتنا يف الواليات املتحدة!… أما
"ميس" ،فقد َقدِمت خصيصاً من فلوريدا حيث سبقتنا إليها قبل أيام
معدودة ،لتكون معنا ،وترافقنا يف جولتنا ك ّلها ،وتعود بنا إىل فلوريدا،
حيث ينتظرنا أخوها "يزن" وأختها "لني".

يراب يف لوغ ود لراش راطم
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مطار شارل دو غول
يف باريس… إىل واشنطن

كل شيء مع املوسيقا مجيل…
وخاصة االنتظار!
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•اليوم السبت :21
فطور للجميع… رأينا ضرورة إعادة توزيع الغرف.
قرأت أوراقاً تتع ّلق مبركز "جون كندي" ،فأُعجبت بطريقة عرضها
للمهرجان ،وخصوصاً بالكلمة اليت تتصدّر "ب��روش��ور" املركز ،وهي
للرئيس جون كندي ،يقول فيها باحلرف الواحد:
"إنين على يقني أننا  -وبعد مرور غبار القرون فوق مدننا  -سوف
يتذ ّكرنا العامل ،ليس النتصاراتنا أو هزائمنا يف املعارك أو الساحات
السياسية ،وإمنا ملسامهاتنا يف رفعة الروح اإلنسانية".
كما أعجبتين الكلمة اليت جاءت يف مقدمة الصفحات اخلاصة مبهرجان
"األرابيسك" ،وهي ملدير املركز السيد "مايكل كايزر" .وقد جاء فيها:
"أؤم��ن أنّ الفنون ختلق السالم وتفتح نافذة على التفاهم بني
الشعوب .وأرجو أن يكون هذا املهرجان مبثابة مستقطب يكمل التقارب
بني العامل العربي والعامل الغربي .هذا املهرجان سيربز الرتاث الفين
للعامل العربي ومجاله ،عرب فنانيه اخلارقني ،على مسارح مركز جون
كندي".
قبل الظهر ،مضينا ك ّلنا يف نزهة على األق��دام ،برفقة الدكتور
"عمار (سريج) حجري" ،وبرفقة "ميس" و"فريجيين".
إن��ه ي��وم سبت ،درج��ة احل��رارة واح��د حتت الصفر .ال��ش��وارع شبه
خالية .املدينة هادئة نسبياً .أبصرنا كتلة مغطاة فوق فوّهة مرتو .قلت
يف نفسي :إنه رجل نائم .سألت عمار ،فأجابين :هذا مشهد طبيعي يف
املدن األمريكية .لفتّ نظر أطفال اجلوقة إىل هذه الواقعة.
احلدائق رحبة للغاية .تذ ّكرت اكتظاظ األبنية يف دمشق ،وتأ ّلمت.
فسحات واسعة ج��داً من البحريات االصطناعية ،يسبح فيها البط
على هواه ،وال يزعجه أحد .مررنا أمام نصب تذكاري ،قال سريج أنه
رُفع لشهداء احلرب العاملية الثانية .الحظت أن اجلرحيَني أو القتي َلني
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زجنيّان ،فيما املمرّضتان ،إحدامها زجنية ،واألخرى بيضاء… مضينا
إىل النصب اهلائل الذي رُفع للرئيس أبراهام لينكولن… ازدحام عجيب،
ولكن ق ّلما تسمع صوتاً مزعجاً.
مشهد أطفالنا بسرتاهتم الصفراء لفت األنظار .التقطت لنا صور
كثرية .كان "مروان خنلة" يصوّر بكامريا الـےھبـيديو .يف طريق العودة ،كان
اهلواء قد اشتدّ قليالً وازدادت برودته.
الحظنا ،إذ مررنا أم��ام وزارة الداخلية ،أنّ حاجزاً إمسنتياً قد
أُقيم على حساب ال��ش��ارع ،متاماً كما ح��دث لفرتة يف س��وري��ة ،أمام
بعض األماكن احلكومية .وقد بُ ّلغنا ضرورة االمتناع عن تصوير البناء
وأمامه .تبادلت الرأي مع مروان يف ما سبّبه األمريكيّون ألنفسهم من
إرباك ،بل من رعب ،بعد أن افتعلوا ظاهرة اإلرهاب ،وناؤوا بكابوسها
على العامل بأسره ،إىل ما ك ّلف ويك ّلف ذلك من مليارات ،لو أُنفقت
ملكافحة الفقر واملرض والظلم ،حلوّلت العامل إىل جنّة!
ظهراً ،قدم أحد املهاجرين السوريني مع زوجته وكنّتهما .اليوم أيضاً
أبدى يل مودّة كبرية ،فيما أنا أتذ ّكر  -لألسف  -ذات يوم قصدته فيه
مع "خليل زينية" واألب "مطانيوس حالوت" ،من أجل شاب مريض
من أبناء رعيته يف بلدة احلصن ،فأعطانا لرية سورية واح��دة ،وكنّا
جنمع ما يكفي لعملية قلب يف مشفى اجلامعة األمريكية ببريوت،
ك ّلفت اآلالف… إال أنّ مدير املشفى آنذاك "منذر قزيلي" ،زار املريض
ومحله أطيب األماني
يف يوم مغادرته املشفى ،وردّ له املبلغ يف ظرف،
ّ
له بالعافية ،ويل شخصياً مبحبته ،وودّعه بكل مودة! غريب هو أمر
اإلنسان ،وأغرب منه… أمر الذاكرة!
اتصلت باملطران "كري ّلس بسرتس" كي يرتأس القداس اإلهلي ،كما
كنت ا ّتفقت معه ،يف كنيسة مزار العذراء الكبري يف واشنطن .فاعتذر
لوجوده يف لوس أجنيليس… وكانت "كلوديا" قد ذهبت مع "إياد جناوي"
لالطالع على ظروف إقامة القداس وشروط العزف على األرغن الكبري!

ثمّ اتصلت باألب "فرانكافيال"… وهو كاهن كنيسة الروم الكاثوليك
يف واشنطن ،سألته بعض لوازم القداس :من ثياب كهنوتيّة وقربان
وكتاب القداس… فجاء بعد قليل حيملها ك ّلها مبودة فائقة ،برفقة
كاهن ظننته للوهلة األوىل املطران "نقوال مسرا"…
اتصلت أيضاً هاتفياً ،بأحد األطباء السوريني ،وك��ان له نشاط
عظيم يوم كان يف أسرة الرعية اجلامعية بدمشق .هلجته بدت يل باردة.
هل أندم لالتصال؟ لست أدري! يكفيين أني فعلت ما كان عليّ فعله!
تناولنا الغداء يف الفندق ،يف القاعة الكبرية والقاعة اجمل��اورة.
املعكرونة طيبة ،وقد أحبّها اجلميع.
مثة طفلة ُتدعى (…) تبكي ،وهي يف الصف السابع .إهنا ترفض
تناول الطعام .حاولت مع "فريجيين" هتدئتها ،فكانت تصطنع األسباب
حلزهنا… ألمل يلمّ هبا يف عينها… ورأس��ه��ا… وقدمها… احلقيقة أهنا
تفتقد إىل أهلها… نشكر اهلل أهنا الوحيدة اليت تعاني ما تعاني .أخرياً
تركتها لفريجيين ،وعلمت فيما بعد أهنا أكلت أخرياً…
وصل الشاب "زكي حوراني" و"دانيا بواب" .كالمها من جوقة الفرح.
زكي يف واشنطن .دانيا قدمت من أريزونا ،أي قطعت ما يقارب ست
ساعات بالطائرة لتلقانا .كما قدمت "الرا عيسى" وأمّها "أدي��ل" ،مع
ابنتها "ماريا".
بعد الظهر ،أُلغيت النزهة لالسرتاحة.
كلوديا مضت إىل مركز كندي لتستكشف بعض األمور واملواقع.
من �تُ طويالً يف غرفيت… عندما استيقظت ك��ان التدريب قائماً.
األصوات متعبة!
مساءً ،تناول األطفال الطعام يف ساعة مب ّكرة ليمضوا إىل الفراش.
نبّهتهم بشدة إىل ضرورة النوم دون ضجة ،إلراحة أجسادهم وحناجرهم،
كي نكون على قدّ املسؤولية :فنحن حنمل سورية ،ال أكثر وال أقل!…
ثمّ مضيت مع كلوديا ومروان وروى عرجبي وملك خربوطلي يف سيارة

National Shrine

مرينا أبو جراب ،للقاء جمموعة تدعونا للعشاء يف أحد املطاعم .كان
هناك "منى أكزم" و"ربى حليب" وزوجها "إيلي حداد" وابنتهما الطفلة
"دانييل" ،و"غيث كالس" زوج "مرينا" ،و"رام��ز سابا" وزوجته "كلود"،
و"جمد كركور" و"أملى ريشة" زوجته ،و"عامر سابا" دون زوجته "لني"
اليت بقيت يف البيت.
على العشاء كنت ب�ين  رام��ز إىل اليمني وغيث إىل اليسار .دار
احلديث حول أمور كثرية :اهلجرة ،الغربة ،احلضور املسيحي املتناقص
يف الشرق ،خطر زوال الوجود املسيحي… حوّلت املوضوع إىل وجودهم
يف بلد ثريّ جداً ،يشكل  5%من سكان العامل ،فيما هو يستهلك 50%
ًمن خريات األرض ،وحياول أن يسيطر على الباقي… وما يرت ّتب على
كل ذلك من اهنيار للقيم واملؤسسات الدولية والعائلية خصوصاً…
وربطت كل ذلك برسالة يسوع األخرية يف الصوفانية…
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كان واضحاً أن بعضهم جيهل الرسالة ،بل الصوفانية كلها .ثم
مضينا إىل منزل غيث ومرينا .يف الطريق ،مرة أخرى ،علمنا مبكان
املركز الرئيسي للـ  !CIA
يف البيت أمضينا ف�ترة يف أحاديث متنوعة ،منها األمطار اليت
غمرت سورية .الشكر هلل.
ختمنا اجللسة يف البيت بصالة للجميع وللطفلة "دانييل" .كان
واضحاً أن اجلميع مرتاح .أب��دت "مرينا" فرحها وشكرها لوجودي
وللصالة.
أعادنا رامز إىل الفندق ،وأعطيته التقارير الطبية الثالثة ،ع ّله جيد
مع زوجته الدكتورة "كلود" من يستطيع أن يعطينا بعض اإلجابات
الشافية لوالدة الصبية "جويل" ،ولولدَي "سيف" ،والبنة صديقي "ماهر
اليوسفي"!
عند عودتنا إىل الفندق ،كان بعض القادمني اليوم من قسم اجلوقة
الثاني ،قد وصلوه قبلنا .الشكر هلل.
علمنا يف ما بعد أنّ القادمني مجيعاً لقوا يف املطار املعاملة إياها
اليت عوملنا هبا .طلب مين "ري��اض معوّض" كلمة يرسلها لدمشق،
لألهل واألصدقاء ،بواسطة السرييانيوز ،ففعلت على الفور.
•األحد :2009/2/22
تناول األطفال واملسؤولون الفطور يف الثامنة والنصف ،وانطلقنا
يف التاسعة إىل كنيسة العذراء الكربى املسمّاة ( ،)National Shrineأي
امل��زار الوطين .استقبلنا يف الكنيسة السفلى ،وهي يف غاية اجلمال.
رحّب بي أحد الكهنة بكل لطف ،بامساً .وملا اعتذرت عن جهلي اللغة
االنكليزية ،قال بامساً" :وأنا اعتذر عن جهلي اللغة العربية!" إال أني
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علمت أنه يتك ّلم قليالً الفرنسية ،فتمّ احلوار بني لغتني عرجاوين،
وكاهنني بامسني!
صوت األرغن الكبري ،أكثر من رائع .وعندما أخذ األطفال جيلون
أصواهتم ،ارتاح قليب .أصواهتم يف غاية اجلمال .صُقلت مبهارة ودراية.
الشكر األول للرب ثمّ لكلوديا ولألستاذ الروسي "ـيكتور بابينكو"،
الطيّب واملتواضع!
قبل القداس ،التقيت عدداً من األصدقاء املستقرّين يف أمريكا :شقيق
"حنان عني" ووالديها… "طوني وحش" وأسرته… دكتور "جورج عبيد" وزوجته
"سيمون زيات"… "جورجيت طعمة" وزوجها " ،"Glennوقد فقدت أثرها
منذ قرابة  25عاماً… الدكتور "عبد الكريم رافق" وزوجته وابنتهما "زاهية"
ابنة جوقة الفرح… "رامز سابا" وزوجته "كلود أبو جراب"… "عامر سابا"
وزوجته "لني أبو حديد" مع إحدى طفلتيهما…

القداس اإلهلي يف كنيسة العذراء الكربى
يف واشنطن 2009/2/21 -
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يوانج دايإ

حضرت القربان للقداس… بدأت ّ
ّ
أقطع اخلبز اخلاص بالقداس…
ثم استدركت فآثرت استخدام "الربشان" الالتيين ،وخرياً فعلت ،ألني
مألت الصينية ،وكان ذلك ضرورياً ،ألنه كفى مجيع املتناولني…
أُخبِرت بأن بني احلضور بعض األمريكيني… ال بأس.
خ�لال ال��ق��داس ،ك��ان ترنيم األطفال مجيالً ج��داً ،وكانوا يقفون
بلباسهم األمح��ر واألب��ي��ض ،وبنطاهلم األس��ود .منظرهم ك��ان مثرياً.
صوتي كان سيئاً .خشيت على ترنيم األطفال من عدم انسجامه مع
األحلان .إال أن "كلوديا" عرفت كيف تتدارك األمور دائماً.
تال حبيب سليمان الرسالة ترتيالً .كان صوته دافئاً وقوياً كالعادة.
وق��د اخ�ترت هل��ذه املناسبة االستثنائية ،نصّاً استثنائياً من رسائل
القدّيس بولس .يتحدّث فيه عن احملبة .وقد جاء فيه (1كور:)8-1/13:

« يا إخوة،
تش ّوقوا إىل املواهب العظمى .وإين أدلّكم على أفضل الطرق.
لدي املحبّة ،فما أنا
لو تك ّلمت بألسنة الناس واملالئكة ،ومل تكن ّ
وكنت عاملًا جبميع
يرن .ولو ُوهبَ ْت يل النبوءة،
صنج ّ
ُ
إال ٌ
يطن أو ٌ
حناس ُّ
َ
كل شي ٍء ،ويل اإلميان الكامل ُ
األسرارِ ،عارفًا َّ
تكن
أنقل به
اجلبال ،ومل ْ
قت مجي َع أموايل ،وق ّدمت جسدي
فر ُ
ّ
لدي املحبّة ،فما أنا بشي ٍء .ولو ّ
لدي املحبّة ،فما يُجديين ذلك نفعًا.
تكن ّ
حر َق ،ومل ْ
ليُ َ
املحبّ ُة حليمةٌ ،مترفّقةٌ .املحبّة ال ُ
جب وال
تعرف احلس َد ،وال ال ُع َ
الكربيا َء ،وال ُ
حتنق وال تبايل ما
تفعل السو َء وال تسعى إىل منفعتِها ،وال ُ
باحلق .وهي تعذ ُر َّ
كل
تفرح ّ
تفرح بالظلم ،بل ُ
ينالُها من السوء ،وال ُ
رب على ِّ
كل شي ٍء ،وترجو َّ
شي ٍء ،وتص ّد ُق َّ
كل شيء.
كل شي ٍء ،وتص ُ
املحبّ ُة ال تزول أبدًا ».

أما اإلجنيل ،فقد اخرتتُ له نصاً من القديس متى ،يتحدّث فيه
يسوع عن الصوم والكنز احلقيقي ،إذ كان الصوم األربعيين يبدأ يف
الغد .وقد جاء يف هذا النص (متى :)21-16/6

« َ
الرب:
قال ّ
ليظهر
حون وجو َههم،
تعبسوا كاملرائني ،فإهنم يك ّل َ
إ ِْن ُصمتُ ْم ،فال ُ
َ
احلق ُ
أنت،
أجرهم .أ ّما َ
للناس أهنم صائمونَّ .
أقول لكم :إهنم أخذوا َ
ْ
يظهر للناس أنّك
رأسك،
مت،
فإذا ُص َ
فادهن َ
ْ
واغسل وج َهك ،لكي ال َ
خلفية ،وأبوك الذي يرى يف ا ُ
صائم .بل ألبيك الذي يف ا ُ
خلفية ،جيازيك.
ٌ
والعث،
السوس
ال تكنُزوا لكم كنوزًا يف األرض ،حيث يُفس ُد
ّ
ُ
وينقب السارقون فيسرقون .بل اكنُزوا ِ
ألنفسكم كنوزًا يف السماء،
ُ
ينقب السارقون فيسرقوا،
السوس
حيث ال يُفسد
ّ
ُ
والعث ،وال ُ
ُ
زنكَ ،
يكون قلبُك ».
هناك ُ
ُ
فحيث يكون ك ُ
وقد ألقيت كلمة .سألت الدكتور "جورج عبيد" أن يقف معي على
املنرب ،ليقوم برتمجتها .كلميت كانت تدور حول نقطتني :األوىل ،هي
دعوة جوقة الفرح إىل مركز "جون كندي" ،مببادرة من مدير املركز،
السيد "مايكل كايزر" ،الذي قدم إىل دمشق ،وبيّن أنّ هدفه من تنظيم
"مهرجان العامل العربي" ،هو إتاحة الفرصة لتالقي الشعوب والثقافات
واحلضارات ،بد ً
ال من تصادم احلضارات واقتتال الشعوب املفتعل .وأشرت
إىل تنظيم هذه املهمة ومتويلها من قبل أصدقاء مسيحيّني ومسلمني،
كما أشرت إىل اشرتاك املسلمني يف الفرقة املوسيقية .وأ ّكدت أن كل ذلك
هو جزء طبيعي من احلياة الواحدة اليت حنياها يف سورية.
الثانية ،حتدّثت فيها عن الصوم .فقلت إنّ الواليات املتحدة تعاني
م��ن ختمة مفجعة ،ألهن��ا تستأثر بنصف خ�يرات األرض ،وتسعى
لالستيالء على النصف اآلخ��ر بكل الطرق ،وخصوصاً الطرق غري
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املشروعة .ولذلك ،فنحن نص ّلي من أجل الرئيس أوباما ،كي مينحه اهلل
من احلكمة واخللق والشجاعة ،ما يقوّم به د ّفة السياسة األمريكية،
ويسعى لتحقيق العدالة والرفاه والطمأنينة على مستوى العامل .وكنت،
على معرفيت اهلزيلة باللغة اإلنكليزية ،أحاول أن أتابع الرتمجة اليت
كان يقوم هبا الدكتور "ج��ورج عبيد" ،فتبيّن يل أنه كان ميتنع عن
ترمجة بعض ما كنت أقول ،فقلت له علناً :يا "جورج" ،إنك تبلع جزءاً
من أقوايل ،فضحك "جورج".
وقدّمت القداس على نية الرئيس أوباما ،من أجل السالم يف العامل
كله ،وخصوصاً يف الشرق ،وعلى نية مجيع احلاضرين وذويهم وبلداهنم.
وختمت النيات بذكر الصديق املرحوم الشيخ "محزة شكور".
وخ�لال املناولة ،تقدّم ،كما بدا يل ،مجيع من كانوا يف الكنيسة.
ففوجئت بوجوه كثرية كانت قد غابت عين منذ سنوات ،وقد حرصت
على ذك��ر أمسائها ف��رداً ف��رداً .ولكم س��ررت إذ وج��دت بني املتناولني
السيدة "غيلدا أالميدا" ،والسيدة "أليشيا آدامس".
ومل يفتين يف آخر القداس ،أن أشكر الكهنة املسؤولني يف الكنيسة،
كما أنه مل يفتين أن أذكر يف الصالة ،املسؤولني عن تنظيم املهرجان
بأمسائهم.
بعد القداس ،أقام النادي السوري ،ورئيسه الدكتور "غيث كالس"،
حفالً الستقبال اجلوقة يف إح��دى قاعات الكنيسة .وخ�لال احلفل،
تقدّم مين رجالن قاال إهنما من السفارة ،أحدها يدعى "بسام" ،واآلخر
مل يذكر امس�ه .واعتذر "بسام" عن عدم وج��ود أحد من السفارة يف
استقبالنا باملطار .وأب��دى االثنان استعدادمها لكل خدمة ،واعتذرا
عن السيد السفري ،ألن��ه اضطر للسفر إىل س��وري�ة .إال أن السيدة
زوجته تقدّمت مين وس ّلمت حبرارة .ثم غادرنا الكنيسة وقمنا جبولة
يف واشنطن ،قادتنا إىل "البيت األبيض" .وقد أبدى أطفال اجلوقة
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استغراهبم حلجم "هذا البيت" الصغري ،مقارنة مبا يسمعونه عنه.
فقلنا هلم" :ليس املهم البيت ،بل من هو يف داخل البيت"!
تناولنا الغداء يف الفندق ،وأعقبته فرتة اسرتاحة استح ّقها اجلميع.
بعد الظهر ،مضى األطفال إىل "مركز جون كندي" ،ليجروا التدريب
على أوىل حفالهتم غ��داً ،وه��ي حفلة افتتاح املهرجان .وق��د خُصَّت
الفقرة األوىل من االفتتاح بأطفال اجلوقة.
وجيدر بي أن أذكر أني تس ّلمت طرداً بريدياً كبرياً وثقيالً ،بعد
ال��ق��داس .وق��د أُرسِ���ل م��ن ك��ن��دا ،إىل ع��ن��وان الكنيسة .وك��ان املرسل
الصديقان "آالن ك��ع��دة" وزوج��ت��ه "ان��ط��وان��ي��ت" .وك��ان ال��ط��رد يضمّ
جمموعة كبرية من صور سيدة الصوفانية ،وقد طبعت على خلف كل
صورة صالة "يا يسوع احلبيب" الشهرية ،بلغات عديدة ،وخصوصاً
اللغة اإلنكليزية .فغمرني الفرح.
مساءً ،بلغنا أن األمطار تعمّ الوطن ،ففرحنا كثرياً ،وشكرنا هلل
نعمته علينا.
أم��ا األط��ف��ال ،فكلهم بأحسن ح��ال ،وإن ك��ان بعضهم يعاني من
رشوحات ال بد منها يف مثل هذا اجلو البارد .وقد أووا كلهم سريعاً
إىل غرفهم .وك��ان عليّ ،مع جمموعة من بعض املسؤولني ،أن نلبّي
دعوة للعشاء مع األصدقاء املغرتبني ،وهم "غيث كالس" و"رامز سابا"
و"جورج عبيد" و"عامر سابا" و"إيلي حداد" ،وزوجاهتم .كان اللقاء حاراً،
وتبادلنا خالله خمتلف اخلواطر ،ثم دار احلديث حول العناية اإلهلية
يف رحلتنا ،منذ بدايتها ،ومن ثم حول عالقة أمريكا بالعامل ،واقتادنا
ذلك إىل اإلشارة إىل مواقف الكنائس الصامتة يف الغرب ،وإىل ضرورة
رفع أصوات الكنائس العربية ،الصامتة هي أيضاً .فذكروا لنا أن كاهناً
أرثوذكسياً ألقى عظة عنيفة خالل احلرب على غ�زّة .فأُجريَت معه
مقابلة تلفزيونية قال فيها أنه يريد ألمريكا أن ترى بعينني ،وليس

بعني واحدة ،ما جيري يف الشرق العربي .فأبديت الرغبة يف التعرف
إليه .وأخ�ي�راً ،قدّمت جلميع احلاضرين ( )DVDكتاب الصوفانية،
وأمسية "األرض بتتكلم عربي".
عدنا يف الثانية عشرة ليالً .وقبل انطالق "غيث" بنا يف سيارته ،يف
طريق العودة ،قال رامز" :سله عن الربامكة!…" وطوال الطريق ،تبيّن
يل أن "غيث" واسع االطالع والثقافة ،وأنه يدمن القراءة كل يوم!
حلظة وصولنا إىل الفندق ،كان "رياض معوض" يف انتظاري .فطلب
الصفحة اليومية اليت يرسلها إىل "سرييا نيوز" يف دمشق .ثمّ اجتمعت
مبجد كركور وأمل��ى ريشة وم��روان خنلة .استمعت منهم إىل أحلان
ونصوص جديدة كتبها "جمد" ،وكلها يف غاية الرقة ،كلمة وحلناً .وقد
تبادلنا اآلراء طويالً ،وشجّعتهما إىل أبعد حدّ .لعلهما يسدّان ثغرة
يف غياب املغرتب العربي على الصعيد الثقايف .ويف السياق نفسه ،مل
أجد حرجاً يف معاتبة مروان ،أمام جمد وأملى ،بسبب جفافه الفين غري
الطبيعي .افرتقنا يف الواحدة والنصف!
•اإلثنني 2009/2/23
هذا اليوم كان حافالً .صباحاً ص ّلينا كالعادة قبل الفطور ،شاكرين
للرب نعمته العظيمة علينا ،بفتح طريق واشنطن أمامنا ،وبتعبيده
لنا بفضل احملبّني الكثريين على كل صعيد ،سائلني إيّاه أن يؤهلنا
ألداء الرسالة اليت ائتمنّا عليها ،وأن يبارك بالدنا وشرقنا ،ومينّ عليه
بالسالم العادل.
جولة صغرية بالباصات يف املدينة حتى الغداء ،وقد تناولناه يف
الفندق .ثم مضى األطفال مع املسؤولني واملوسيقيني ،إىل "مركز جون
كندي" ،حيث أجريت بعض التدريبات املختلفة ،وال سيما التدريب
على فقرة االفتتاح.

أما أنا ،فقد سألتين كلوديا كتابة بطاقات لكل من مدير املركز،
السيد "مايكل ك��اي��زر" ،ونائبته" ،السيدة إليشيا" ،والسيدة "غيلدا
أالميدا" ،مديرة املهرجان ،والسيدة "ميشيل أوباما" ،زوجة الرئيس
"أوباما" .وقد علمت أنّ البطاقات ك ّلها ستقوم برتمجتها إىل اإلنكليزية،
"ميس اخلطيب" و"فريجيين أراكليان".
ف��ور انتهائي من كتابة ه��ذه البطاقات ،مضيت إىل "مركز جون
ك��ن��دي" .ك��ان األط��ف��ال واملوسيقيّون ق��د أهن��وا تدريباهتم .فوجدهتم
جمهدين .إال أن "كلوديا" عرفت ،على عادهتا ،أن تشحنهم بالطاقة
والثقة ،وتستنهض اهلمة فيهم.
وكان األطفال جالسني يف قاعات االنتظار هبدوء .ثم ارتدوا مالبسهم
اجلميلة ،فظهر الصبيَة مبظهر أطفال رجال ،والصبايا بَدَون مجيعهنّ
ك��األم�يرات! وق��د استقطبوا األن��ظ��ار واألمس��اع يف االفتتاح ،وأث��اروا
الدهشة والفرح .وبدوا مرتاحني جداً ،وهم ينشدون ويغنّون ويلوحون
بأيديهم ،وكأهنم يف حفلة تقام بني أهلهم وأحبّتهم يف دمشق .ولكم
ص ّفق هلم الناس .ولكم من مغرتب قال :رفعتم رأسنا!
حفلة االفتتاح ه��ذه كانت مبجملها متفاوتة .إال أن "مارسيل
خليفة" قد ختمها ،على عادته ،مبا شحن القاعة ك ّلها حبماس شديد.
وباملناسبة ،ال بدّ يل من ذكر لقائي مبارسيل خليفة قبل االفتتاح
بقليل .تقدّمت ألحيّيه ،فما أن رآني حتى قال وهو يعانقين تلقائياً" :يا
أبونا ،أنا بعرفك .شفتك مع جوقة الفرح منذ أيام على شاشة الدنيا،
يف حفلة "األرض بتتكلم عربي" .ومسعت شو حكيت! هبنّيك وهبنّي
جوقة الفرح".
وعندما أبديت له رغبة قدمية لدينا بإقامة حفلة معه يف دمشق
ومع اجلوقة بكاملها ،كما حدث لنا مع "وديع الصايف" و"زكي ناصيف"،
قال دون تردّد :أنا جاهز .ثم تبادلنا عنوانينا يف فرح.
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يف واشنطن وعلى هامش املهرجان

نسري يف جمموعات…
وميشي يف طليعة كل منها املسؤول عنها ،حام ً
ال علمها اخلاص.
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ويف ختام نشاط اليوم ،أرى من املالئم أن أورد نصوص البطاقات األربع:
 .1السيد مايكل كايزر
« جئ َتين ّ
بكل تواضع إىل مكتيب يف دمشق.
وها قد اقتدتين مع أطفال جوقة الفرح إىل هذا املهرجان العظيم.
أشكر هلل أنه أهلمك تنظيم مثل هذا اللقاء الثقايف الفريد ،عسى
أن يكون فاحت ًة لعهد جديد من العالقات اإلنسانية النبيلة بني مجيع
الثقافات والشعوب واحلضارات.
أرجو أن تفخر وتفرح بأطفال جوقة الفرح القادمني من سورية،
مهد املسيحيّة ،منشأ األجبدية وملتقى احلضارات.
بارك اهلل أعمالك ك ّلها ،وليحفظك مع أسرتك يف فرح.
تقبّل شكري الشخصي وشكر مجيع أف��راد جوقة الفرح ،الكبار
والصغار ،مع وافر االحرتام والتقدير ».
 .2السيدة غيلدا الغالية
« أال تعتقدين معي أنّ اهلل هو الذي وضعك يف مركزك ،وهو الذي
قادك إىل دمشق ،وهو الذي قوّاك لتحمّل مثل هذه املسؤولية الكبرية،
يف صرح ثقايف استثنائي هو "مركز جون كندي"؟…
ليحفظك اهلل ،بشفاعة أمّه سيدة الصوفانية ،يف ما اكتشفنا فيك
من إمي��ان وق��درة على احملبة ،وف��رح يف العطاء ،ورق �يّ يف العالقات
اإلنسانية.
ثقيت تامّة ب��أنّ ما من أحد عرفك ،إال أحبّك واعتزّ بصداقتك
ودهش لنقائك.
أص ّلي من أجلك ،من أجل مجيع أهلك وأصدقائك ،والعاملني
معك كي يبارك اهلل مساعيك كلها ،ويسكن الفرح قلبك.
تقبلي شكري العميق مع صداقيت ».
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 .3السيدة اليشيا
« أسعدني التعرّف إليك يف دمشق ،ويسعدني وج��ودك يف املركز
املسؤول الذي حتت ّلينه.
كما أسعدني خصوصاً باألمس أن أمنحك جسد الرب يف القداس
اإلهلي.
عسى أن يزيدك الرب يسوع إمياناً وقدرة على حتمّل مسؤوليتك
الثقافية واإلنسانية اجلسيمة ،يف ظروف حيتاج فيها العامل كله إىل
عقول منفتحة وقلوب رحبة ،تبين جسوراً من التفاهم والتعارف
والتحاب بني مجيع البلدان والشعوب ،مكان جدران احلقد والظلم
واملوت.
ثقي بأني سأصلي دائماً من أجلك.
بدورك ص ّلي من أجلي.
باركك الرب وبارك مجيع أفراد أسرتك والعاملني معك.
تقبّلي شكري الشخصي وشكر مجيع أف���راد جوقة ال��ف��رح ،مع
احرتامنا وتقديرنا مجيعاً ».
" .4السيدة األوىل ميشل أوباما احملرتمة
« يشرّفين ويسعدني أن أرسل لك بطاقة صغرية ،رمزها كبري ،وهي
من صنع نساء من بلدي سورية .كما يسعدني أن أقدّم لك وللسيد
الرئيس "ب��اراك أوب��ام��ا" ،التهاني احل��ارة ،النتخابه رئيساً للواليات
املتحدة ،ألنّ هذا االنتخاب بدا للعامل كله مبثابة معجزة إهليّة.
سيدتي،
أنا كاهن عربي كاثوليكي من سورية ،قدِمت مع جوقة تتأ ّلف من
( )118طفالً و( )33موسيقياً ومرافقاً ،لالشرتاك يف "مهرجان العامل

العربي" ،الذي نظمه "مركز جون كندي" بواشنطن .وأحب أن أشري
إىل أنّ معظم املوسيقيني معنا ،مسلمون ،ألنّ احلياة يف سورية واحدة
للجميع.
لدينا يف العامل العربي مثل يقول" :وراء كل رجل عظيم امرأة!"…
أص ّلي إىل اهلل كي تكوني مع السيد الرئيس باراك أوباما ،عظيمني
ح ّقاً ،يف مكافحة الفقر واملرض ،ويف بناء العدالة والسالم ،على نطاق
العامل ك ّله ،وخصوصاً يف الشرق.
أرجو ،مع مجيع أفراد "جوقة الفرح" ،أن تتقبّلي احرتامنا الصادق،
مع كل احملبة.» .
الساعة العاشرة ليالً .األطفال كلهم يف غرفهم يرتاحون .أرجو أن
يفعلوا.
غداً حفلة كبرية حيييها أطفال جوقة الفرح وحدهم على مسرح
"امللينيوم" ( )MILLENIUMيف "مركز جون كندي" ،ضمن فعاليات
املهرجان .ثقتنا تامة بأهنم سيتأ ّلقون ،وستتأ ّلق معهم سورية الغالية.
•الثالثاء 2009/2/24
استيقظ األطفال اليوم يف نشاط .وقد خ ّفت كثرياً آثار الرشوحات،
واحلمد هلل .إال أن بعض املسؤولني مل ُتتح هلم فرتة من النوم كافية،
بسبب االلتزامات الكثرية .ولكن اجلميع يبدون جاهزية تامة.
تناول اجلميع الفطور ،بعد الصالة اجلماعية ،بشهية كبرية .ثمّ
انطلقوا يف ثالثة باصات لزيارة املتحف الوطين ،الذي عاد هبم إىل
تاريخ البشرية املوغل يف القدم… حتى عصر الديناصورات .وقد علمت
أهنم كانوا ،طوال فرتة الزيارة ،يف غاية اهلدوء ،وكأهنم ليسوا بأطفال.
أما أنا ،فقد رأيت أن أمكث يف الفندق .وحسناً فعلت .فقد زارني
األص��دق��اء "ج��ورج خياطة" وزوجته "مرينا راج��ح��ة" ،و"راب��ي��ة بطح"

وزوجها "نبيل أنوف" ،مع أوالدهم .فأمضينا أكثر من ساعتني نتبادل
خالهلما اآلراء حول بعض األمور التارخيية والقومية ،وحول البلد
والصوفانية ،والغربة والرتبية ،واهلجرة والعودة إىل الوطن…
بعد الظهر ،مضى األطفال دومنا تأخري إىل "مركز جون كندي"،
فاليوم هو االختبار األك�بر .وامل��س��رح هلم وح��ده�م .ارت���دوا مالبسهم
الوطنية الرائعة ،وأجروا التدريبات حتى اإلتقان ،ثم عادوا إىل قاعات
االس�تراح��ة ،وظ ّلوا فيها ،يف صمت وه��دوء ،وبعضهم اضطجع على
األرض ونام .واضح أهنم يدركون عظم املسؤولية اليت حيملوهنا.
قبل احلفل ،كان املسرح مكتظاً باحلضور .عرفت الكثريين منهم.
ما أحلى اللقاء ،بعد غياب أو انقطاع ،ويف مثل هذه املناسبة! ُوزِّع
"بروشور" لطيف للتعريف جبوقة الفرح .ولكنه كان يفتقر إىل التعريف
بسورية! دخول األطفال إىل املنصة وهم يغنّون ويلوحون برايات تضمّ
ألوان العلم السوري ،أدهش الناس! أداؤهم كان ح ّقاً رائعاً ،وقد فاق ّ
كل
تو ّقعاتنا ،نظراً ملا كان أصاب الكثريين من رشوحات والتهاب حنجرة
وسعال! األناشيد الدينية ،واألغاني الرتاثية والوطنية ،اليت صدحت
هبا حناجرهم الفتية ،قالت للجميع ،على حنو ذكي وجذاب ،ما هي
سورية ،وم��اذا تريد .قالت هلم العيش املشرتك ،املسيحي اإلسالمي،
قالت هلم احلضارات اليت نبتت من أرضها ،والديانات اليت هبطت من
مسائها .قالت هلم اجلمال واإلمي��ان ،واملوسيقى واحلضور اإلنساني
وعبق اليامسني واحملبة والعشق .كما ذكرهتم بسورية ،وطناً أو ً
ال للمغنني
الصغار ،ووطناً ثانياً ّ
لكل إنسان على وجه األرض!
كل ذلك ،وأكثر منه ،ما يصعب رصده وسربه ،محلته هلم موسيقى
العباقرة األوائل وأبي خليل القباني والرحابنة ووديع الصايف وزكي
ناصيف وحسام حتسني بك وداود حسين وخمول قاصوف… عرب حناجر
أطفال سورية اليوم ،املفعمني إباءً وحباً وأمالً!
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أما اجلمهور ،فكان ،طوال األمسية ،متفاعالً على حنو مدهش .وقد
ص ّفق اجلميع وقوفاً يف ختام األمسية ،وتواصل التصفيق حتى اضطرّت
قائدة اجلوقة" ،كلوديا توما" ،بعد أن حيّت اجلمهور وانسحبت ،أن تعود
ال .وقد قالت
إىل املنصة ،لتقدّم أغنية جديدة ،ص ّفق هلا اجلمهور طوي ً
السيدة "غيلدا أالميدا" ،منظمة املهرجان" :كانت أص��وات األطفال
مدهشة بر ّقتها ور ّنتها ومرونتها ،وقد أعادت الروح إىل أرواحنا التعبة،
وغمرتنا بفرح ال يوصف!" وقد أضافت بتصميم" :ستعودون!"
عدنا باألطفال سريعاً إىل الفندق ،حيث ص ّلينا ،وتركناهم يتناولون
العشاء ،ليأووا سريعاً إىل الفراش .ثم جاء من يقتادني مع عدد من
مسؤويل اجلوقة ،إىل العشاء ،يف أحد املطاعم ،وحولنا رامز وكلود،
وغيث ومرينا ،وإيلي وربى ،ومنى أكزم .وبعد تبادل االنطباعات املفرحة
عن األمسية ،وجدنا أنفسنا نواجه املواضيع املألوفة ،وهي اهلجرة
واحلضور العربي يف أمريكا ،والوجود املسيحي يف الشرق ،واحنياز
الغرب التام ضد احلقوق العربية… وض��رورة عودة جوقة الفرح إىل
الواليات املتحدة… عدنا يف ساعة متأخرة ،كالعادة .وإذ بالدكتور "إيلي
برصا" يتصل هاتفياً من دمشق ،ليبشّرنا بأنّ أهايل األطفال اجتمعوا
كلهم يف إحدى القاعات بدمشق ،وشاهدوا حفلتنا على شاشة كبرية
من االنرتنت! وكان فرحهم ال يوصف!
•األربعاء 2009/2/25
استيقظت باكراً ،مع أنين منت يف الثانية صباحاً ،ألواصل كتابة
يومياتي.
أما األطفال ،فقد استيقظوا يف ارتياح ونشاط .واضح أهنم اخرتقوا
مجيعاً جدار اخلوف .املسؤولون مرتاحون أيضاً ،على الرغم من قلة النوم
واإلرهاق املرتتب على عملهم الدائم ،ليالً وهناراً .أما "ميس اخلطيب"
وصديقتها "فرجيين أراكليان" ،فال  يسعين إال أن أشبّههما مبالكني
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هبطا علينا من السماء ،ملا لديهما من حمبّة وحضور لطيف وقوة
مبادرة ،يصعب عليّ وصفها .لكم أنت كريم ،يا ربّ ،مبا ومبن أرسلت
محل َتنا إيّاها .فأهّلنا خلدمتك
لنا ،من أجل النهوض باملسؤولية اليت ّ
على النحو الذي يرضيك.
ص ّلينا ،كما يف كل صباح .ووجّهت للجميع كلمة هتنئة وشكر وتشجيع.
ثمّ تناولنا الفطور هبدوء وفرح .إال أنّ مهماتنا يف دمشق مل تغب عن
بالنا ،فتبادلت احلديث مع "حبيب سليمان" بشأن حفلة األطفال يف
دار األوبرا بدمشق ،بعد عودتنا ،يف .3/18-17
بعد الفطور ،أُتيح للكثريين أن يرتاحوا قليالً ،كما أُتيح لبعض
األطفال أن يلتقوا من جاء يزورهم من أهل وأصدقاء األهل.
وكان علينا أن نتوجّه فوراً إىل "املدرسة املوسيقية" اليت حتمل اسم
عازف اجلاز األمريكي الشهري" ،ديوك أ ّلنغتون" ،وهو زجني عاش يف
القرن املاضي .وكانت حفلة األطفال الثالثة يف واشنطن ،س ُتقدّم على
مسرحها ،يف متام الساعة الواحدة ظهراً.
عدت إىل غرفيت ألطالع صحيفة "الواشنطن بوست" .فلم أجد أي
إشارة إىل حفلتنا باألمس ،فيما هي خصّت فرقة فلسطني  -احلمد
هلل!  -بنصف صفحة!
فجأةً اس ُتدعيتُ مع "كلوديا" ملقابلة السيد "مايكل كايزر" .فحملنا
هدايانا ،ومضينا للقائه مع السيدة "غيلدا أالميدا" .واقتادتنا إىل باب
مكتبه ،إال أهن��ا مل تدخل .الرجل لطيف للغاية .حدّثنا عن سعادته
بالتحدث إلينا ،ومبجيء جوقة الفرح ،ومدى تأثري األطفال وغنائهم
على خلق جو من التفاؤل وال��ف��رح .قلت ل��ه ،وكلوديا ترتجم :أَعتربُ
جميئنا عطيّة ربانيّة ،أشكر اهلل كثرياً من أجلها .وأشكره هو ألنه دعانا.
إال أن لديّ سؤا ً
ال :ملاذا دعوتَ جوقة الفرح ،واألطفال حتديداً؟ فقال
بصراحة" :لقائي بك وتأثري بشخصيتك أقنعاني بدعوتكم ،وقد قدّمتَ

لنا مجيعاً ،يف مكتبك CD ،جماناً! سألته جمدّداً" :ومن هداك إيلّ؟"
قال" :بصراحة ،السفارة األمريكية هي اليت نصحتين بلقائك .أنا قابلت
الكثريين ،ولكنّي تأ ّثرت بك وبنهجك يف استخدام املوسيقى لنقل رسالة
إنسانية من خالل األطفال ومن هم أكرب سناً" .سألناه" :ومل األطفال
بالذات؟" قال" :ألنّ األطفال طبيعيّون ،ومعظم الذين يأتون إىل هنا،
يتصنّعون… أما الطفل ،فيحافظ على طبيعته وعفويّته ،وهذا ما ملسناه
يف أطفالكم ،ولذلك شئت هلم أيضاً أن يكونوا هم يف أول فقرة من
افتتاح املهرجان… ثم إنّ األمريكيني جيهلون سورية ،فأردت هلم أن يروا
من خالل أطفالكم من هي سورية… ويعرفوا أهنا غري ما يتصورون…"
ويف مدرسة "دي��وك أ ّلنغتون" ،فوجئنا باألطفال… يقفون على
مسرح املدرسة بلباسهم اجلميل الذي كانوا يرتدونه خالل القداس:
قمصان بيضاء ،حتت سرتة محراء ،وبنطال أسود .إهنم أشبه برفوف
من ال��ورود الزاهية .االبتسامة الواثقة تعلو وجوههم .أما اجلمهور
فكان معظمه من األطفال والشبان والشابات الزنوج .وهناك وجوه
بيضاء ،ولكن قليلة ج��داً .وق��د تفاعل احلضور إىل أبعد ح �دّ… مع
املوسيقى واألغاني ،خصوصاً تلك اليت كان يرافقها إيقاع قوي ،فكان
تصفيقهم يتعاىل أحياناً ،بصورة تلقائية ،يف انسجام تام مع الغناء
واملوسيقى .كان جيلس بقربي فتى زجني عرفت أن أهله قدموا من
الكامريون بإفريقيا ،وأنه يتكلم الفرنسية ،وهو يف الرابعة عشرة من
عمره .سألته يف ختام احلفل عن انطباعه ،فقال" :مل أفهم شيئاً،
ولكين شعرت بالفرح يغمرني!" .ومن أمجل ما مسعنا ،تلك الكلمة
اليت قاهلا رجل أبيض ملروان خنلة ،الذي كان يصور احلفل ،ويسجل
انطباعات بعض احلضور .قال له باحلرف الواحد" :لقد أخرجتم
السوري الساكن فـيّ!" وق��د ذ ّكرتين عبارته الغريبة تلك ،بالكلمة
الشهرية اليت قاهلا وكتبها العامل الفرنسي" :أندريه بارو"" :لكل إنسان
وطنان :وطنه األصلي ،وسورية"!

بعد احلفلة ،التقتين "رابية بطح" وحتدّثنا طويالً عن شؤون البلد
وس ّلمتين مبلغ ( )1000دوالر للمحتاجني يف دمشق .ثم قدمت "مرينا
أبو جراب" ،وس ّلمتين مغلفات فيها مبالغ خاصة جبوقة الفرح ،من كل
من" :رامز سابا" ،ومنها شخصياً ،ومن "غيث كالس" ،ومن "عامر سابا"،
ومن "حممد بيطار"… فس ّلمت الظروف كلها على الفور ملروان خنلة.
بعد ذلك قمنا بزيارة الكاتدرائية الوطنية .وهي صرح ديين وهندسي
مدهش ،إال أني علمت ما أحزنين ،وهو أن بناءها استغرق مئة عام،
فيما هي اليوم شبه فارغة على حنو دائم!
بعد الظهر ،أمضى األطفال وقتاً طويالً وممتعاً يف أحد "املوالت".
أما أنا ،فقد أويت إىل الفراش ،ومل أستيقظ إال يف التاسعة مساءً .وكان
األطفال يف طريق العودة .تناولنا العشاء معاً .وعندها علمت شيئاً
أفرحين ،وهو أن معظم األطفال ،كما تبيّن ملسؤوليهم ،مل يشرتوا شيئاً
ألنفسهم ،بل… إلخوهتم وأخواهتم!
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ةيروس اي كلجأ نم …نوهي ءيش لك
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احلا ةظحللا لجأ نم تادادعتسالا
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شخلا ىلإ دوعصلا لبق
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خألا تاسمللا نم دب ال
يلاع تايونعملا
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"يامسني الشام" يف مهرجان العامل العربي بواشنطن

نشاو  -ءادألا نونفل يدينيك نوج زكرم يف "موينيلملا" ةعاق حرسم ىلع حرفلا ةقوجوججججةقوج
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•اخلميس 2009/2/26
استيقظنا باكراً .اليوم نغادر واشنطن إىل ديرتويت على دفعتني:
الدفعة األوىل يف متام الساعة احلادية عشرة ،والدفعة الثانية يف متام
الساعة الثانية بعد الظهر .يف متام الثامنة ،قدِمت السيدتان "اليشيا"
و"غيلدا" لوداعنا .لطف عظيم منهما أن تقدِما يف مثل هذا الوقت،
واملهرجان ال يزال يف بداياته .تبادلنا كلمات صادقة ومُحِبّة .كان التأ ّثر
بادياً عليهما .مما قالت "غيلدا" بفرنسيتها احملبّبة" :أنت والكورال يف
قليب دائماً" .قلت هلما" :وأنتما أيضاُ مع السيد "كايزر" .ننتظركم يف
دمشق" .قالت "غيلدا"" :سرتوننا قريباً جداً ،وسنراكم هنا أيضاً!…"
صافحت السيدة "اليشيا" ،فعانقتين حبرارة ووجهها يفيض فرحاً،
وعيناها السوداوان تتوهّجان .أما "غيلدا" ،فحناهنا ال يوصف ،وطيبتها
ال ح��دود هل�ا .إال أن مسحة من احل��زن تعلو وجهها ،وحتزنين من
أجلها… سأص ّلي كثرياً هلما وللسيد "كايزر".
يف مطار واشنطن ،مل يكن أحد من السفارة السورية يف وداعنا،
مثلما أنه مل يكن أحد يف استقبالنا .كما أنّ أحداً من السفارة مل يزرنا
يف الفندق! هذه الطريقة يف التعامل مع وفد من سورية مثل وفدنا،
ندرةً وحضوراً وفاعلية ،يبعث على القلق والتقزّز!
يف الطائرة ،أع��دتُ ق��راءة رسائل الصوفانية .كلها رائ��ع�ة .إال أن
الرسالة األخرية تستهويين أكثر من سواها ،وتستوقفين بقوة .لكم أنا
شاكر للرب لتجليه اجلديد يف سورية ،والختياره الشرق العربي سكناً
جديداً له وألمه املباركة مريم ،يف الوقت الذي يتمادى الغرب ،إذال ً
ال
وحتقرياً للعرب.
يف مطار دي�تروي��ت ك��ان قنصلنا ،ال��دك��ت��ور "ن��اج��ي ق��روش��ان" ،يف
استقبالنا مع الدكتور "عالء حنّا" .اعرتضتنا بعض الصعوبة يف نقل
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األمتعة إىل الباصات .إال أن املسؤولني واألطفال واجهوها بشجاعة
ومهّة .قادنا "ناجي" و"عالء" إىل الفندق .طلبت من "ناجي" أن جيلب
بعض الفواكه والعصري ،بانتظار العشاء يف السادسة مساء ،بعد وصول
الفوج الثاني.
أثناء العشاء ،أخذ األه��ل يفدون يف هلفة وف��رح :د .بلوز ،عائلة
جوزيف غريب ،د .سهيل سابا وزوجته كندا ،فراس بطح وزوجته رنا…
فادي أوسكا ابن أخيت ،وزوجته رانيا ،أخيت رينه وزوجها عبد املسيح
أوسكا… كانوا كثريين ،والفرح يغمر اجلميع .بالتأكيد ،لن يعتب عليّ
من حضر ومل أذكر امسه ،ألني على فرحي العظيم باجلميع ،مل أكن
أعرفهم كلهم ،وال أنا حاولت تسجيل األمساء .وقد تركت لفرح اللقاء
أن يغمرني .وهو يضمّ مجيع هؤالء احملبني ،كباراً وصغاراً.
إال أن هناك امساً ال بد يل من ذكره ،وشكر صاحبه ،وهو أخي األب
"جورج بعلبكي" ،الذي جاءنا إىل الفندق ،وعانقين حبرارة وهو يصف
جميء جوقة الفرح إىل الواليات املتحدة بـ "املعجزة" .وقد علمت منه
أنه هو الذي أخرب بعثة "نورسات" مبجيء اجلوقة إىل ديرتويت ،فما
كان منها إال أن مدّدت إقامتها يف ديرتويت ،كي يتسنّى هلا أن تصور
األمسية الوحيدة اليت كنا سنحييها يف الغد ،لتنقلها بدورها إىل لبنان
والعامل.
ثم س ّلمين "ناجي قروشان" مجيع األوراق املتعلقة باملتربعني ،وورقة
خاصة بالنفقات .فدعوته لغرفيت ،شكرته ورجوته أال يغفل شيئاً من
النفقات .فحسبُه تعبُه اهلائل يف اإلعداد هلذه الرحلة .وأعطاني أيضاً
قائمة بالذين وعدوا باجمليء… وعلمت أن الكثريين حترّكوا يف آخر
ساعة! أما هذه عادتنا حنن العرب؟!
بقيت وحدي يف الغرفة لفرتة وجيزة طبعاً .فقد جاءني د .ميشل
خليل وأخته روزيت  -أمهما… أم شربل!  -حتدثنا طويالً… وتذكرنا

أم��وراً كثرية .ومعهما شكرت اهلل لنجاحه ،وذ ّكرته بصدق أنه مدين
بنجاحه لصالة أمه القديسة ،وتعبها الطويل املضين…
ث��م ق��دم د" .حنا اخل���وري" ،وبعد قليل قدمت زوج��ت��ه "حنان
لطفي "  .وطالت اجللسة بني ذكريات موغلة يف القدم ،يف نطاق أسرة
الرعية اجلامعية اليت أ َنشأ ُتها عام  ،1968وبني نشاطات "صندوق
اإلخوة" اليوم ،الذي يعترب ّ
كل معوَ ٍز أخاً لنا ،أ يّاً كان أص ُله أو دينُه
أو لونه…
لكم كنت سعيداً هبذه اللقاءات!
ليالً هجرني النوم من شدة الفرح!
•اجلمعة 2009/2/27
استيقظت باكراً.

انطلق األطفال مع مسؤوليهم لزيارة متحف "فورد" للسيارات…
أخربت "مرينا صائغ" ،حماسبة اجلوقة ،بضرورة حماسبة "ناجي"
هذا املساء ،ألننا نغادر غداً باكراً.
قدمت "جوديت حداد" وأمضت ال أقل من ثالث ساعات .حتدّثنا
يف أمور كثرية :عن املاضي يف دمشق ،عن حاضرها ونشاطها ورغبتها
يف نشاط عربي واجتماعي أكثر تنظيماً وانتشاراً ،ولكن العرب أبداً
منقسمون على أنفسهم… "ج��ودي��ت" هي ه��ي :إمي��ان�اً وذك��اء وحمبة
وتط ّلعاً وبعد أفق وحنيناً!
قدم أيضاً د" .ميشل خليل" .مل ت �دَع له "جوديت" فرصة للكالم.
محلين ظرفاً للجوقة… فقلت له" :سأمحله للوالدة" .أصرّ وقال" :ال!
ّ
للجوقة ،الوالدة يصلها دائماً ما هي حباجة إليه!" .ما قدّمه :ألفا
دوالر! لكم شكر اهلل على ما حقق يف الواليات املتحدة .قلت له" :بفضل
جهدك .ولكن خصوصاً بفضل قداسة أمك وصالهتا!"

يف قاعة الطعام الكربى ،كان "ناجي قروشان" يف انتظارنا ،وأمامه
صوا ٍن كبرية ،فيها مناقيش وفطاير السبانخ واجلبنة وسواها .الكمية
كبرية والعصري بوفرة! كأننا يف دمشق!

وعلمت أن أمّه بدأت ختدم يف البيوت منذ أن كان هلا ( )5سنوات!
ش �دّدت عليه كي يأتي إىل دمشق لزيارهتا! وعدني بذلك .شقيقته
محلتين بعض األدوية ألمّها أم شربل!
"روزيت" ّ

حتدّثنا قليالً .أخربني اهتمام السيد الرئيس برحلتنا ،وقد قال
له" :إهنا أهم من ( )500حماضرة" .وعدني بكتابة تقرير للرئيس .هو
مدهوش بانضباط األطفال وسهر املسؤولني عليهم.

بعد الظهر ،انطلقنا لتقديم احلفلة يف قاعة "احلديقة الفضية"
( ) SILVER GARDENاليت يديرها "زياد نكد" .وكنت مع والده "حبيب"
يف س��ي��ارة "ف��رج عيسى" .القاعة كبرية ورائ��ع �ة .التقيت العديد من
"األصدقاء" القدامى واجلدد" :بيري زيات" وزوجته "نوال"" ،طوني" ابن
أخيت وأخيه "فادي" وأسرتيهما ،وشقيقيت "رينه" وزوجها "عبد املسيح"،
وصديقة د" .ملك صروف" وامسها "مليس"… ود" .سهيل سابا" و"كندا"
زوجته ،ود" .يوسف حنا" و"ميشل" أخاه وزوجته ،و"كابي اوسكا" وولديه
املعوقني! بعضهم قال يل :أنه كان يذهب معنا إىل املسبح يوم كان
طفالً… يا للطفولة ،ما أعمق أثرها!

فوجئت مبجيء الصديق القديم "فرج عيسى" من لوس أجنيليس،
فانفردت به قليالً ،وقد قدم خصيصاً حلضور احلفلة ،ويغادرنا غداً…
فأعطاني مقا ً
ال صغرياً نشر يف صحيفة "العرب" يف لوس أجنيليس،
عن جولة جوقة الفرح .أ ّكد يل أن سائر الصحف رفضت نشر أي خرب!
اجلميع يف صحة جيدة واحلمد هلل ،الطقس بارد وهو يداني الصفر.
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األمسية كانت مدهشة .قدّم هلا مقدّم مشهور امسه "دافيد"
و"ناجي قروشان".
األطفال يزدادون تأ ّلقاً ،وأصواهتم تتج ّلى يوماً بعد يوم ،والفرح
ظاهر على وجوههم وأدائهم… وتفاعل اجلمهور أكثر من مدهش .لكأني
بنا يف إحدى قاعات دمشق! ُطلبَ إيلّ أخرياً أن أختم بكلمة .فارجتلت
كلمة مبزيج من العامية والفصحى.
حضر األب "جورج بعلبكي" ،وكان متأ ّثراً جداً حلظة الوداع ،شكرته
حبرارة.
أما األب "جورج شلهوب" ،فتغيّب .لكم كنت أمتنى أن أراه! وما كنت
أدري أنه يف حمنة قاسية ،نتيجة مرض زوج ابنته!
David

بعثة نورسات صوّرت احلفلة ك ّلها… يا للتدبري الرباني!
كان قد أُقيم حفل استقبال للجوقة يف إحدى قاعات املسرح ،قبل
األمسية… وكان احلاضرون كثريي العدد .عدت يف سيارة "فرج عيسى"،
وقد اشرتى يل سندويشة على الطريق…
الطقس كان بارداً نسبياً ،ولكنه مقبول .الشكر للرب!
•السبت 2009/2/28
غادرنا ديرتويت على دفعتني .وكـــان يف وداعنــــا الدكتور "ناجي
قروشـــان" ود" .عالء حنا" .كنت يف الدفعة األوىل ،وقد غادرنا الفندق
يف الساعة  7:25صباحاً ،بعد تناول الفطور يف القاعة الكربى .كانت
درجة احلرارة (!)-9
الرحلة إىل أورلندو بفلوريدا كانت موفقة وهادئة .يف املطار كان
يف انتظارنا السيدة "نويل ديب" وطفلتها "نيقول" ،والسيدة "ميساء
رمّ��ان" ،والتقيت السيدة "روز حنا" ،فب ّلغتين حتية الدكتورة "دانوتا
ديب" ،وهي من أورلندو أيضاً.
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انتقلنا إىل مقر إقامتنا يف مدينة أورلندو ،هذه املدينة اليت شاهدنا
من الطائرة ،يف دهشة عظيمة ،ما حييط هبا من حبريات وأشجار،
ومروج خضراء ال حدود هلا! مضينا إىل اجملمّع السكين الذي سنقيم
فيه .كانت السيدة "لني اخلطيب" تنتظرنا عند مدخله ،بلهفة وفرح
خارقني! ك��ان ه��ذا اجملمّع السكين ،وه��و حيمل امس �اً موسيقياً وهو
" ،"TUSCANAويتأ ّلف من بيوت واسعة ،مفروشة ومهيّأة الستقبال
ومحامان وصالون
العائالت بأعداد كبرية ،ويف كل شقة غرفتان كبريتان
ّ
استقبال ومكان خاص لتناول الطعام ،ومطبخ كامل ،ومجيع األدوات
املنزلية ،من غسالة ولوازم املطبخ والتلفاز واهلاتف… اخل… اإلطاللة من
البلكون مجيلة للغاية… فالطبيعة هنا خالبة كيفما توجّهت بنظرك…
والصمت يظللها من كل جانب.
يف املساء وصل الفوج الثاني ،وانتشر يف الشقق وتناول الطعام…
درجة احلرارة يف أورلندو ( )21درجة .الفارق بني هنا وديرتويت
( )30درجة .األطفال مدهشون باحتماهلم ومرحهم اهلادئ.
احلمد هلل!

روأ  -ةقوجلا هيف تماقأ يذلا ينكسلا عمجملا ققش نع جذومن
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يف متحف "فورد" للسيارات  -ديرتويت
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أمسية جوقة الفرح يف قاعة
"احلديقة الفضية"

Silver Garden
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أمسية ديرتويت
2009/2/27

جوقة الفرح تقدم درعًا تذكاريًا للقنصل السوري يف ديترويت الدكتور ناجي قروشان
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ال��ك��ل ي���ش���ارك يف
إع�����داد إص�����دارات
وأع���م���ال اجل��وق��ة
السابقة ،لتوزيعها
بعد األمسية…
ميس اخلطيب ،فرجيين أراكليان ،ق ِدمتا
خصيصًا من دمشق وديب ملساعدة اجلوقة.
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•األحد 2009/3/1
انطلق األطفال يف  3باصات ،مع املوسيقيني ،إىل مدينة جاكسون
ـيل.
وانطلقت أن��ا يف السيارة مع "ميساء" وزوجها "ألبري" وابنتهما
"ماريا" .أمضينا ساعتني ونصف الساعة يف الطريق ،نتحدّث عن شتى
األم��ور :اإلميان ومادية الغرب ،ال��زواج املختلط ،اإلميان يف أمريكا…
موقف الكنيسة املنعزل عن شؤون احلياة عامة ،والسياسة خاصة ،ال
سيما سياسة بوش اليت اخرتقت مجيع القوانني السماوية واألرضية…
هطلت أمطار غزيرة لفرتة طويلة ،اشتهيت مثلها لسورية .وصلنا
كنيسة السريان الكاثوليك .استقبلنا األب "سلوان أفرام" بلطف وحرارة.
هو كاهن شاب ،وكنيسته جديدة ،بُنيت منذ سنتني فقط .قبل القداس
رحّب بي بكلمة لطيفة .كما رحّب بأطفال اجلوقة ،وقد ص ّفق هلم
الناس وهم يدخلون الكنيسة!
أقمت قدّاساً بيزنطياً .وألقيت كلمة بعد تالوة إجنيل اخرتته من
القديس يوحنا ،وقد قيل فيه عن يسوع" :أمن الناصرة ميكن أن يكون
شيء صاحل؟" كلميت احتوت نقطتني:

و"وج��ي��ه م�ت�ري" و"ج��وزي��ف�ين  خ���وري" واب��ن��ه��ا "أس��ام��ة" وعائلته…
وكثريين… منهم "رمي��ا زينية" وابنها "ج��ورج"… و"م�يري��ام لطفي"
وزوجها ووالديه!
ج��اءن��ي رج��ل ع��راق��ي م��س �نّ وع��ات��ب�ني ألن��ي مل أذك���ر ال��ع��راق يف
صالتي… اعتذرت إليه وأ ّكدت له أني مل أُقِم يوماً صالة ،إال وللعراق
حصة كبرية فيها .فلست أدري كيف غ��اب ذل��ك ع�ني ،يف حني كنت
أظنّين قد ذكرته .والتقيت أيضاً الدكتور "ه��ادي يازجي" ،ومضيت
معه بعد الغداء إىل منزل الدكتور "يزن اخلطيب" ،الذي كان األب
"سلوان" يف ختام القداس ،قد قدّم له شيئاً ما مل أعد أذكر ما هو!
استقبال لطيف جداً يف منزل "يزن" ،من قبل "دمية" زوجته ،ومن
قبله هو! أتراني يف أورلندو أم يف دمشق؟ ارحتت قليالً يف الغرفة…
ثم انطلقنا مع "يزن" وزوجته "دمية" و"هادي" إىل املسرح… والتقيت
هناك د" .وائل خوري" ،فحدّثين عن جميئه إىل دمشق مع مسؤولني
أمريكيني يف  12آذار .فدعوته ودعوهتم معه حلضور األمسية يف دار
األسد ،فوعدني بذلك!
املسرح أصغر من مسرح ديرتويت .أخربني "يزن" أنه تقصّد دعوة
الكثريين من األمريكيّني وحاخامات .شكرته كثرياً على كل ما فعل،
فقال :الشكر لك يا أبونا لكل ما تفعل وتقدّم!

األوىل ،حول اإلجنيل نفسه ،مفضياً هبا إىل الصوفانية ،والثانية
مفضياً هبا إىل جوقة الفرح ،وما ميكن أن يفعله الطفل! وكانت قد
وُزِّعت على احلضور صور سيدة الصوفانية!
يف ختام ال��ق�دّاس ق �دّم يل األب لوحة حناسيّة خاصة ب�ي .وق�دّم
لكلوديا لوحة أخرى .كان هذا لطفاً كبرياً منه!

األطفال يزدادون تأ ّلقاً! هم يف غاية االرتياح .تفاعُل اجلمهور كان
كبرياً جداً .مرة أخرى ،لكأني بنا يف دمشق!

التقينا يف القاعة بعد القداس ،العديد من "األصدقاء" القدامى
واجلدد" :كناري يازجي" وزوجها "جورج"… ووالدها "عادل" ووالدهتا،
وأختها "ملى" وزوجها… و"ه��زار مرتي" وزوجها د " .طوني قسيس"،

وقبيل ختام األمسية بالنشيد العربي السوري ،ألقيتُ كلمة مكتوبة،
بناء على طلب الدكتور "يزن اخلطيب" .وكان السيد "وجيه مرتي" يقوم
بالرتمجة ،هذه الكلمة ،حيسن بي أن أنقلها حبرفيتها:
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قدّمَ األمسيةّ ،
كل من "وجيه مرتي" و"هزار مرتي" و"يزن اخلطيب"…

« مساء اخلري!
الشكر هلل للحلم الرائع الذي أعطانا أن نعيشه مع أطفال جوقة
الفرح ،منذ  22شباط املاضي ،يف كنيسة السيدة العذراء الكربى،
املعروفة باسم "الشراين" ( )SHRINEيف واشنطن ،مث يف "مركز جون
كندي" ومجهور مدرسة "ديوك الينغتون" يف واشنطن ،ومن مث يف
مدينة ديترويت ،واليوم يف مدينتكم جاكسون ڤيل.
الشكر هلل ألنه أتاح لنا ،حنن أطفال جوقة الفرح ومسؤوليها،
أن حنمل الشرق عامة ،وسورية ،وطننا الغايل ،خاصة ،يف قلوبنا
وعقولنا وحناجرنا ،لنحمل معهما رسالة العيش الواحد بني املسلمني
واملسيحيني ،ورسالة اللقاء اإلنساين ،والسالم العادل بني مجيع
الناس ،بوصفهم كلهم عيال اهلل!
الشكر هلل ،ألنه أرسل لنا ،أوالً ،من الواليات املتحدة من دعانا
ملثل هذه املهمة ،ويف صرح ثقايف عاملي مثل "مركز جون كندي"،
وألنه ،ثانيًا ،وفّقنا يف وطننا مبن بارك هذه املهمة الوطنية واإلنسانية،
وس ّهل لنا مجيع اإلجراءات اإلدارية الضرورية ،وألنه ،ثالثًا ،وفّقنا يف
املغترب األمريكي بأصدقاء أخذوا على أنفسهم مسؤولية تبنّي هذه
اجلولة ،يف حمبة فائقة وإميان صادق وتصميم قوي .وأرجو أال يعتب
علي أحد ،إن خصصت بالذكر منهم الدكتور "يزن أمحد اخلطيب"
ّ
وشقيقته "لني".
الشكر هلل لتجاوبكم الرائع وحضوركم الكثيف ،وقد ّ
ذكرانا مبا
قابلنا به أيضًا اجلمهور يف واشنطن وديترويت.
إن يف دعوة "مركز جون كندي" لنا ،ويف الترحيب احلار الذي
ّ
قابلنا به اجلمهور يف واشنطن وديترويت ،والذي قابلتمونا به أنتم
يرسخ لدينا صحة اختيارنا للخط الذي
أيضًا ،إن يف كل ذلك ،ما ّ

انتهجناه يف جوقة الفرح منذ سنوات طويلة ،حىت تكون جوقتنا
بترانيمها وأغانيها ،جسرًا حقيقيًا ،دينيًا وثقافيًا ،جسرًا يصل
اإلنسان باهلل ،ويصل اإلنسان باإلنسان ،أينما كان وأيًا كان…
خربتنا هذه يف سورية ولبنان واألردن ،وخربتنا هذه يف فرنسا
وهولندا وأملانيا وبلجيكا واستراليا ،وخربتنا هذه يف الواليات املتحدة
اليوم ،هذه اخلربة الطويلة ،تدعونا لتعميق هذا النهج وتوسيعه ،من
أجل بناء مزيد من اجلسور بني الشرق العريب والعامل.
أحباءنا وأصدقاءنا،
سنحملكم يف عيوننا وقلوبنا وحناجرنا وصلواتنا.
بدوركم امحلونا يف صلواتكم.
ويف صلواتكم امحلوا أيضًا الشرق العريب ك ّله.
وإىل اللقاء ».
أخرياً ،كان ال بد من حلظة الوداع الصعبة ،وهي مل خت ُل من دموع!
حترّكت الباصات الثالثة حنو أورلندو ،وعدت أنا مع ألبري وميساء
وماريا وابنهما الشاب (ألبري جونيور) إىل سكننا اجلميل يف أورلندو.
ال .الطرقات مدهشة بنعومتها وخطوطها
يف الطريق منت طوي ً
البيضاء الناصعة ومسامريها املضيئة! حتسّرت كثرياً على طرقاتنا،
وما تكشفه هذه الطرقات لدينا من فساد وعدم اهتمام ،بل ال مباالة
حبياة الناس!
تناولنا الطعام يف مطعم على الطريق .وعدنا قرابة الساعة ()1:30
ال .كان "حبيب سليمان" ،شريكي يف الشقة ،ال يزال مستيقظاً .شكرنا
لي ً
للرب ما يغمرنا به ،وأوى ّ
كل منا إىل غرفته.
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القداس اإلهلي يف جاكسون ـيل
بوالية فلوريدا 2009/3/1 -

األب "سلوان أفرام" كاهن كنيسة السريان الكاثوليك يف جاكسون ڤـيل
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أمسية جاكسون ـيل 2009/3/1 -
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الدكتور يزن اخلطيب عريف احلفل
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•اإلثنني 2009/3/2
خرجنا من غرفنا يف ساعة متأخرة نسبياً .تناولنا الطعام معاً.
أخربني "حبيب" أن مسؤو ً
ال عن مهرجان فين سيقام يف عام  2010يف
جاكسون ـيل ،قد حضر صدفة قسماً من أمسية األمس ،وحدّث "ميس
اخلطيب" عن رغبته يف دعوة جوقة الفرح .وأعطاها بريده األلكرتوني.
خرب سار.
اتصل "طوني" ابن أخيت ليؤ ّكد أنّ الشباب يف ديرتويت جيمعون
التربعات للجوقة .شكرته .فاتين أن أسأله قائمة بأمساء املتربعني!
ودّعت األطفال املاضني إىل مدينة املالهي ( ،)Disney Landبعد أن
أوصيت املسؤولني باليقظة القصوى! صعدت مع "ميس" و"فريجيين"
إىل ش ّقتهما .وحتدّثنا ع��ن بعض األم���ور ،حدّثتاني خصوصاً عن
اإلنرتنت وردود األفعال الكثرية اليت ترد للدكتور "يزن" يف جاكسون
ـيل .ثم حتدّثنا هاتفياً مع والدهتا ووالدها يف دمشق .قلت لوالدهتا
السيدة "مسر" :طوبى للبطن الذي محل "يزن ولني وميس"! شكرهتا
وشكرت "أبو يزن"! ثم صعدت إىل شقيت .وعدت أكمل يومياتي .وعلمت
من ميس أهنا هي أيضاً كتبت يومياهتا .كل ذلك سيشكل مادة للكتاب
اآلتي!
ربّي ،لست أدري كيف أشكر لك ما تقدّمه لنا كل حلظة!
ّ
تغطي
خ�لال هاتف السيدة "مس��ر اخلطيب" ،علمت أنّ الثلوج
واشنطن وأنّ الطريان مشلول يف مطاراهتا الثالثة! إال أنّ الطقس
سيتحسّن خالل اليومني القادمني! قالت السيدة "مسر" :شوفوا قديش
ربنا حببكم!
يف هذا النهار أُتيح يل أيضاً أن أقوم برفقة الدكتور "شادي اخلليل"،
بزيارة للصديقني "ألبري أيوب" وزوجته "ميساء رمان" .املنزل يقع يف
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بقعة رائعة ،خ ُِّطط العمران فيها يف انسجام مدهش مع طبيعة كثيفة
األشجار من جهة ،ومع حبرية هادئة مرتامية األطراف من جهة ثانية.
صمت ومجال ال يوصفان ،ولكنهما مل ينسياني األطفال وجولتهم يف
"ديزني الند" .إال أنّ ما أثار دهشيت هو أن مجيع البحريات الكثرية
اليت شاهدناها من الطائرة ،واليت تنتزع إعجاب الزائر لوالية فلوريدا،
تعجّ بالتماسيح!
بعد الظهر التقيتُ عدداً من األصدقاء السوريني املهاجرين يف أحد
املنازل ،وبناءً على رغبتهم ،أقمتُ القداس معهم ببساطة وفرح.
مساءً ،عدت إىل جممّعنا السكين ،وكان األطفال قد عادوا .فرحت
لفرحهم ،ولفرح املسؤولني عنهم ،إذ إنّ أحداً مل يُصب بأذى ،مع أنّ
بعض األلعاب ،كما وصفوها يل ،ال ختلو من خطر .اليوم أيضاً أعطيت
"رياض معوض" الرسالة املنتظرة من مجهورنا يف دمشق ،كي يرسلها
بدوره إىل "سرييا نيوز".
•الثالثاء 2009/3/3
هذا اليوم كان بك ّليته من حصة "ديزني الن��د" ،وقد توجّه إليها
اجلميع يف فرح منذ الصباح .التقيتهم ظهراً يف "ديزني الند" ،حيث
ق�دّم��وا على مسرحها يف اهل��واء الطلق ،وصلة من أمج��ل األغاني
والرتانيم ،استمرّت قرابة أربعني دقيقة .وك��ان اجلمهور يضمّ عرباً
وأمريكيني .وقد بلغ هبم التفاعل حداً جعل الكثريين منهم يرقصون
ويدبكون على أنغام املوسيقى وأصوات األطفال .ويف ختام احلفل ،تقدّم
مدير املسرح من كلوديا واجلمع احملتشد حوهلا ،وقال" :أؤكد لكم أنين
استضفت على هذا املسرح فرقاً كثرية ،ولكين مل أبلغ من التأثر ما
بلغته اليوم ،ومل أرَ مجهوراً يتفاعل مع أي منها ،مثل تفاعل مجهورنا
اليوم .أهنئكم!"… لكأني باألطفال يزدادون فرحاً ونشاطاً ،كلما طولبوا

جبهد! أما أصواهتم ،فكانت تكتسب ألقاً وصفاءً ،ك ّلما اعتلوا مسرحاً!
أما املوسيقيّون ،فقد أُتيح يل بني حني وآخر ،أن أحتدّث إىل معظمهم
يف ارتياح كلي .ولقد كانوا ح ّقاً مميّزين حبضورهم وجتاوهبم ولطفهم،
فضالً عن أدائهم الرائع.
هل ُتراني أجانب احلقيقة لو قلت إننا كنّا ط��وال هذه الرحلة
واملهمة والرسالة ،أسرة واحدة؟ اليوم وقد أدّينا القسم األخري من هذه
املهمة والرسالة ،يسعين أن أقول ما قلت ،وأن أكتبه بكل أمانة.
•األربعاء 2009/4/4
هذا الصباح أُتيح للجميع زيارة "عامل البحار" يف "ديزني الند" .وقد
عادوا منه والدهشة يف عيوهنم ،فيما األلسنة منهم تسرتسل يف وصف
ما اكتشفوا ،ويف تذكري بعضهم البعض ببعض ما شاهدوا.
بعد ال��غ��داء ،التقيت اجلميع يف باحة اجمل�مّ��ع السكين .هنأهتم.
شكرهتم بامسي وباسم سورية ك ّلها .ج�دّدت ثقيت واعتزازي هبم .ثم
ذ ّكرهتم بضرورة شكر اهلل دائماً ،ملا أتاح لنا أن نقوم به من رسالة ختدم
بلدنا احلبيب ،والوطن العربي ،بل الناس مجيعاً.
أخرياً ص ّلينا معاً ،ورتلنا معاً ترتيلة الوداع .وكان ال بد من التقاط
بعض الصور .ثم أُعطي اجلميع فرتة ودّع فيها بعضهم بعضاً.
أخ�يراً ،يف متام الساعة الرابعة بعد الظهر ،غادرنا القسم األول
بقيادة "حبيب" إىل مطار أورلندو ،ومنه إىل مطار واشنطن فباريس
فدمشق! على بركة اهلل!

•اخلميس 2009/3/5
اليوم نغادر ،حنن الفوج الثاني ،إىل دمشق ،بطريق واشنطن وباريس.
كانت اهلواتف الن ّقالة تتابع رحلة الفوج األول ،خطوة خطوة.
ص ّلينا ثم نقلنا باصان إىل مطار أورل��ن��دو ،حيث ك��ان ينتظرنا
صديق جديد كسبناه يف أورلندو ،هو "وائل رمّان" ،زوج "نويل ديب".
ولكم كان حضورمها يف املطار مفيداً لنا ،وسط التعقيدات اإلدارية،
وشحن أمتعتنا الكثرية .إال أنّ العقدة الكربى كانت تنتظرنا يف مطار
واشنطن ،ألسباب أمنية… وقد واجهناها من جديد يف مطار باريس!
وماذا عسى حتمل حناجر أطفال جوقة الفرح سوى احلب والفرح
والدعوة إىل احرتام اإلنسان ،كل إنسان ،أينما كان وأياً كان!؟…
أخرياً… ها حنن يف مطار دمشق ،مطار أهلنا ،من رجال أمن وضابطة
مجركية وآباء وأمّهات وأصدقاء ،قدموا باملئات ،وعلى رأسهم املطران
احلبيب "جوزيف العبسي" ،يستقبلوننا بالقبل والورود واالبتسامات
ودموع الفرح!
ولكم كان فرحنا وجد اكتماله ،لو كنّا وجدنا صحفياً واحداً بني
املستقبلني الكثر!
على كل حال ،احلمد هلل أو ً
ال وأخرياً!
األب الياس زحالوي
يف 2010/5/6

أما القسم الثاني ،فقد أمضى بقية اليوم يف حتضري حقائب السفر،
ويف تنظيف البيوت اليت أقمنا فيها .ليالً كان العشاء… ومن ثمّ الرقاد…
املرجو!
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تفاعل بعض العرب واألمريكيني مع أغانينا الشعبية
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بعض احلضور من العرب واألمريكيني يتابع باهتمام
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"لقد مح ُلتم الرسالة بأمانة…

اال حقيقيّني…
وكنتم أبطــ ً

ثِقـوا بأنّ سورية فخورةٌ بكم"
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ما أحلى العودة إىل الوطن
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من أجل سورية…
ورغم التعب الشديد…
ال تفارق االبتسامة وجوهنا…
حتى أثناء النوم!

يف مطار
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دمشق الدويل
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قداس الشكر

واحتفا ً
ال بنجاح املهمة ،أُقيم قداس الشكر بتاريخ
•
 ،2009/3/8احتفل به سيادة املطران "جوزيف العبسي"،
وتاله "كوكتيل" ،ضمّ املشاركني بالرحلة ومجيع األهايل.
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يقلل مهدادعتساو ةيموقلاو ةينطولا ةمهملا ةيسدق ىلع لهألا عمجأ ،ةعورشملا فواخملا مغر
447

جوقة الفرح يف الواليات املتحدة

"يامسني الشام" يف دار األوبرا

7
II

"يامسني الشام" على مسرح دار األوبرا

قدّم أطفال جوقة الفرح مشاركتهم يف مهرجان
•
ال��ع��امل العربي يف مركز ج��ون كينيدي بواشنطن
جم��دداً ،على مسـرح دار األوبـــرا بدمشــق يومي
.2009/3/18-17

وقد شرّفنا السيد الرئيس والسيدة عقيلته حبضورمها،
يف األمسية الثانية.
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جوقة الفرح يف الواليات املتحدة

يف اإلعالم وآراء بعض املشاركني
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رحلة جوقة الفرح واإلعالم
أو ً
ال  -يف سورية:
 .1قبل الرحلة:
وردت إشارات وجيزة جداً مرفقة بصورة ،يف بعض الصحف ،خالل
شهر شباط .2009
منها "بلدنا" يف  ،2009/2/9و"البعث" ،و"تشرين" ،و"ال��وط��ن" ،يف
 ،2009/2/11و"بلدنا" يف  ،2009/2/15و"ستار نيوز" يف .2009/2/15
 .2خالل الرحلة:
وردت فقرات وجيزة أيضاً يف بعض الصحف واجمل�ل�ات ،أحياناً
مرفقة بصورة أو صورتني ،منها "بلدنا" يف  ،2009/2/25و"الدنيا" يف
 ،2009/2/28و"تشرين" يف  ،2009/3/4و"بلدنا" يف .2009/3/4
أما "سرييا نيوز" ،فقد أوردت يف  2009/2/2مقا ً
ال ،جنتزئ منه ما
ورد على لسان مواطنتني أمريكيتني:
األوىلُ ،تدعى "ستيفاني" قالت:
"إن هؤالء األطفال هم رمز مجال البشرية ،ودليل بأننا ،بعيداً عن
السياسة ،نصبح مجيعاً واحداً .فال فرق بني األمريكي والسوري ،كما ال
فرق بني األديان .مجيعنا بشر".
وقالت الثانية:
"بصراحة ،لقد تفاجأت هبؤالء األطفال .هنا يف أمريكا ،نرى سورية
دائماً من منظور السياسة .لكن هؤالء األطفال قدّموا يل منظوراً
خمتلفاً ،وكانوا خري سفراء لسورية والعامل العربي .فأنا شخصياً مل
أعلم بوجود التعدّدية يف بلدكم .كانوا أمجل شيء رأيته منذ زمن .ليت
السياسيني يف هذا البلد يروهنم".
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 .3بعد الرحلة:
من الواضح أن جناح تلك اجلولة قد بدّل الكثري يف نظرة بعض
الصحفيني .فخالل شهر آذار وحده ،طلعت بعض الصحف واجملالت
على الرأي العام ،مبقاالت طويلة ومجيلة ،كل مقال منها يوازي مجيع
ما ُكتب عن اجلوقة قبل وأثناء اجلولة.
"بلدنا" كتبت بتاريخ  ،2009/3/7مقا ً
ال طويالً بعنوان "جوقة الفرح
تتأ ّلق يف الواليات املتحدة" .و"ال��ث��ورة" ،كتبت بتاريخ ،2009/3/12
مقا ً
ال بعنوان "أطفال جوقة الفرح سفراء حمبة وس�لام" .وع��ادت
"بلدنا" بتاريخ  ،2009/3/19لتذ ّكر بكلمة قلنا فيها" :سجّلنا إجنازاً
يف قلب واشنطن" .أما "الدنيا" ،فقد نشرت مقا ً
ال طويالً ومصوراً،
بتاريخ  ،2009/3/28صدّرته بالعبارة التالية" :أطفال جوقة الفرح
يرمسون سورية احلقيقية بأصواهتم" .كما أن "أبيض وأسود" دبّجت
مقا ً
ال لطيفاً يف  ،2009/4/26حتت عنوان "أطفال سوريّون يف قلب
واشنطن" .وأما "فارس العرب" ،فقد اختارت يف عدد أيار  -حزيران
من عام  ،2009عنواناً ملقاهلا الطويل واملصور ،كلمة قلتها خالل
حواري مع الصحفية "عبري القتال" ،هي:
"أمتنّى أن ي��درك احلكام العرب أن رؤوسهم على املقصلة إن مل
يتضامنوا".
أما اإلنرتنت ،فقد تبارت فيه مواقع "اكتشف سورية" و"سرييا نيوز"
و"األجبدية اجلديدة" ،يف نقل األخبار الطيبة عن هذه اجلولة.

إال أن ما حدث يف الصحف واجملالت السورية ،بعد ذلك ،فاق مجيع
التو ّقعات.
ففي  ،2009/7/6قامت السيدة األوىل ،أمساء األسد ،بتكريم مجيع
من شاركوا يف رحلة جوقة الفرح ،من أطفال وموسيقيني ومشرفني،
يف قصر الشعب.
حقاً ،كانت تلك حمطة استثنائية على كل صعيد ،ال سيما من
حيث توقيتها ووقائعها وأبعادها.
وكان ،بعد ذلك ،أن توالت املقاالت الطويلة واملصورة.
صحيفة "تشرين" خصت هذا احلدث بصفحة كاملة يف .2009/7/11
وجملة "االقتصادية" ،تضمنت يف اليوم التايل ،أي يف ،2009/7/12
مقا ً
ال طويالً حتت عنوان مثري هو" :إمياهنم بوطنيّتهم جعلهم سفراء
للسالم" .وقدّمت جملة "دليل السائح" (عدد شهري ك 2009 1وك2
 )2010حتقيقاً عن التكريم بعنوان "جوقة الفرح… فخر بلدي".
وال يفوتنا أن نذكر التحقيق الطويل واملصور الذي أجرته "شام
برس" ،يوم األحد  ،2009/7/12حول التكريم الذي خصّت به السيدة
األوىل جوقة الفرح.
أما جملة "م��ودة" (ك ،)2010 - 2فقد دبّج فيها الصحفي الشاب
"إياد قدورة" ،مقالني مطوّلني خصّ هبما جوقة الفرح يف مسريهتا ،ثمّ
يف حفلة عيد ميالد " 2009تتلج حب".
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ثاني ًا  -يف الواليات املتحدة:
 .1قبل قيام اجلولة:
كانت السيدة "إيلني ماك كارثي" ،من "واشنطن بوست" ،أول من
اتصل بنا من الصحفيني األمريكيني .وكانت تريد لنا أن جنيب عليها
هاتفياً .فآثرنا الكتابة وهكذا كان .فأوردُ إجابتنا هلا حبرفيتها ،وهي
بتاريخ :2009/2/10
« السيدة إيلني ماك كارثي،
شكراً الستجابتك السريعة لرغبتنا ،ففي ذلك خري لنا ولك .ونرجو
أن نكون واضحني يف أجوبتنا ،على الرغم من إجيازنا.

٭ ملاذا كان من اهلام بالنسبة لكم ،مشاركة اجلوقة ىف هذا املهرجان؟
كان يهمّنا كثرياً اهلدف من تنظيم املهرجان :أي االنفتاح على العامل
العربي ،إلتاحة الفرصة للطرفني ،األمريكي والعربي ،أن يتعارفا ،ولو
قليالً .فالتعارف خري ألف مرة من االنغالق والتصادم.

٭ كيف يشعر األطفال حيال قدومهم إىل واشنطن ،للغناء يف هذه االحتفالية؟
شعور األطفال م��زدوِج ،ولكنه موحد :إنه دائماً احللم باكتشاف
شيء من الواليات املتحدة ،وهو أيضاً محل رسالة حضارية عربية ،من
سورية إىل الواليات املتحدة.

٭ هل كان ضمان حضور مجيع األطفال تعهدًا كبريًا بالنسبة لكم؟
جوابنا بش ّقني:
األول :إن األطفال املشاركني يف بعثتنا إىل املهرجان ،ليسوا جبميع
أطفال جوقة الفرح .فهناك فوج آخر من األطفال ،يضمّ أكثر من
مائيت طفل ،معظمهم أصغر سنّاً من املشاركني يف املهرجان ،ولكنهم
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اس ُتبعدوا ألسباب تتعلق خصوصاً بعدم التزامهم حبضور التدريبات
األسبوعية يف اجلوقة.
الثاني :إمياننا كبري جداً برعاية الرب يسوع لنا .وخالل مسرية
جوقة الفرح ،منذ تأسيسها عام  ،1977حتى اليوم ،ملسنا ملس اليد
واقع هذه الرعاية الربانية لنا .لذا أقدمنا على هذه اخلطوة بكل
طمأنينة وإميان .وثقي بأنّ تلك هي أيضاً حال أهل األطفال! فالشكر
للرب دائماً!

٭ ماذا تأملون أن يتلقّى األطفال من هذه التجربة؟
نتو ّقع لألطفال أن يتل ّقوا الكثري الكثري ،من خالل هذه املهمة،
واجلولة اليت سيقومون هبا إىل كل من ديرتويت وفلوريد ا  .ونقول
ال��ش��يء نفسه ،يف م��ا يتع ّلق بالشبان وال��ش��اب��ات ،م��ن مسيحيّني
ومسلمني ،ال��ذي��ن يرافقوهنم ،ألن معظم املوسيقيني مسلمون!
ونذكر على سبيل املثال:
 )1اكتساب ثقة كبرية بأنفسهم كجوقة.
 )2غرس شحنة ثقافية وروحية وإنسانية كبرية فيهم ،من حيث
أمهية عمل اجلوقة ،الفين والديين واإلنساني ،ال يف سورية
وحدها ،بل على نطاق العامل أيضاً.
 )3رسوخ الطموح فيهم مستقبالً ،كي حيملوا هذه الرسالة اإلنسانية
إىل سائر بلدان العامل ،طاملا أهنم أُهّلوا ألن يُدعوا لالشرتاك يف
مهرجان عظيم ،يُع َقد يف أحد أهم املراكز الئقافية يف العامل،
أعين به مركز "جون كندي".

٭ ماذا تأملون أن يأخذ اجلمهور من خربهتم يف مشاهدة هذه الفرقة؟
نرجو ونتأمّل أن تنطبع يف عيون ووج��دان وعقول مجهورنا يف
املهرجان ،ومجهورنا يف ديرتويت ويف فلوريدا ،ومجهور شاشة التلفزيون،
صورة مشرقة لسورية ،اليت هي مهد املسيحية وملتقى احلضارات،
وللعيش املشرتك القائم فيها منذ القديم ،بني املسلمني واملسيحيني! »
 .2أثناء اجلولة:
حتى مغادرتنا واشنطن صباح  ،2009/2/26كنّا كل صباح ،نتص ّفح
يف الفندق صحيفة "واشنطن بوست" .ومل نعثر لنا فيها على ذكر! إال
أهنا باملقابل ،حتدّثت طويالً عن الفرق العربية األخرى ،وخصوصاً عن
الفرقة القادمة من فلسطني  -واحلمد هلل!
 .3بعد اجلولة:
ويف أعقاب املهرجان ،تس ّلمنا بالربيد ،يف دمشق ،كتاباً ضخماً
يف غاية األن��اق��ة ،يتحدّث عن مركز ج��ون كندي ،عن بنائه وإدارت��ه
وأهدافه ونشاطه ،كما يتحدّث عن الغاية اليت من أجلها قام مهرجان
العامل العربي ،وهي باختصار ،بناء جسور التعارف والتقارب والسالم
بني الثقافات واحلضارات والبشر .وهو يضم كل ما قيل يف الصحف
والفضائيات العربية ،واإلنرتنت يف الواليات املتحدة ،عن هذا املهرجان،
قبله وأثناءه وبعده.
ّ
مثة إشارات كثرية ومثينة ،هنا وهناك ،إىل أطفال جوقة الفرح .إال
أني رأيت أن أنقل بعض ما ُكتِب حبرفيّته ،من قبل بعض الشخصيات
واملواقع اإللكرتونية ،وأخصّ بالذكر املقال الذي كتبه السيد "جيمس
زغيب" ،مؤسس ومدير املعهد العربي األمريكي ،يف واشنطن ،يف صحيفة
(اجلريدة السعودية) بتاريخ ( .)2009/3/2وذلك لسببني ،أوهلما ،أمهية
شخصية كاتبه ،وثانيهما ،غنى مضمونه.
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•الدكتور جيمس ج .زغيب
"اجلريدة السعودية" ()SAUDI GAZETTE
الغنى والتنوع يف الثقافة العربية "يف مهرجان األرابيسك"
2009/3/2
				
بقلم د .جيمس ج .زغيب
يوم اجلمعة املاضي ،ظهر يف ملحق "هناية األسبوع" ( )Weekendمن
"واشنطن بوست" ،وعلى الصفحة األوىل ،مقال بعنوان" :األرابيسك:
فن العامل العربي" ،طوال ثالثة أسابيع مهرجان الفن والثقافة العربية
يف "مركز كنيدي" .وللحديث عن هذا الربنامج ،ليس هناك ما هو أفضل
من االستشهاد باخلطوط األوىل من التقديم الرائع هلذا امللحق ،بقلم
السيدة "إيلني ماك كارتي" .فقد كتبت تقول:
"قد ال يعلم سكان واشنطن أن هناك أم��راً خارقاً سيحدث على
ضفاف هنر "البوتوماك" .وهو حقاً أمر مل حيدث قط هنا ،وال يف أي
مكان آخر".
لقد كانت "ماك كارتي" على حق .ففي اللحظة اليت ُفتحت فيها
الستارة ،يف الليلة األوىل من مهرجان "األرابيسك" ،عرفت أنّ أمراً
هاماً كان سيحدث .وقد كنت ،بكل بساطة ،مغموراً بفيض من املشاعر.
"أرابيسك" كان أم��راً رائعاً .فاملفاوضات املبذولة على الصعيدين
التنظيمي والسياسي ،والضرورية إلقامة هذا املهرجان ،كانت ضخمة.
فإن حشد تلك املواهب ،وتأمني تأشريات السفر ،ونقل التجهيزات
ّ
وحمط إعجاب
واأللبسة واألعمال الفنية ،كان حبد ذاته ،عمالً جبّاراً،
وتقدير ملدير "مركز كنيدي"" ،مايكل كايزر" ،ولتصميم والتزام جمموعة
العمل احمليطة به ،اليت جعلت هذا املشروع يعطي مثاره.
اقتضى حتقيق ه��ذا املشروع من مدير "مركز كنيدي" والفريق
اإلداري ،مخس سنوات من التجوال حول العامل العربي ،من أجل حشد
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أكرب قدر ممكن من الفنانني املميّزين من  22دولة عربية .فكان اجملموع
مثامنائة مشارك .جاؤوا إىل الواليات املتحدة ،بدءاً باملغنّني التقليديني
(الربابرة من مراكش) ،وانتهاءً مبن هم يف الطليعة (أمثال مارسيل
خليفة أو فرقة رقص عُمان املدهشة ،اليت يشرف عليها "دييب آلن"
( .)Debbie ALLENكل ذلك ضم موسيقيّني ومغنّني وراقصني وشعراء
ورسامني ورواة وحرفيني.
لقد و ّفر "مهرجان أرابيسك" لألمريكيني والعرب على السواء ،خربة
معرفيّة عميقة .وقد الحظ عمرو موسى ،بوصفه أميناً عاماً جلامعة
ال��دول العربية ،أنه مل حيدث حتى اليوم ،أن امجتع فنانون من 22
بلد عربي ،حتت سقف واحد ،ويف مهرجان واحد .وملّا كان املهرجان
سيتواصل م��دة ثالثة أسابيع ،ف��إن عشرات األل��وف من األمريكيني
ّ
سيطلعون على غنى وتنوّع الثقافة العربية يف أرقى أشكاهلا.
يف كل يوم من أيام املهرجانُ ،قدِّم الكثري من األعمال املتعددة على
العديد من مسارح "مركز كنيدي" .ففي إحدى الليايل مثالً ،كان هناك
راقصون دراوي��ش من سورية ،وع��روض مسرحية فلسطينية ،وفرقة
"اهليب هوب" من الصومال .ويف الوقت نفسه ،أُحدِ َثت داخل "مركز
كنيدي" حتوّالت كثرية .فكان ّ
مثة معرض لفساتني األعراس العربية،
ومناذج لفن العمارة العربية .كما أن الطابق األسفل من املركز حتوّل
إىل سوق عربية حقيقية ،عرضت فيها األعمال الفنية اليدوية العربية،
بدءاً من مراكش ،وانتهاءً بالعراق .وقد قدّرها األلوف من زوار "مركز
كنيدي" ،وأقبلوا على شرائها.
والعرب أيضاً سيتع ّلمون .فقد الحظت أن من ال ميلك فكرة وافية عن
غنى وتنوع الثقافة العربية ،ليسوا األمريكيني وحدهم (وال حتى العرب
األمريكيني) ،فإنّ العرب أيضاً مل يستعرضوا كل ما حتتويه ثقافتهم عرب
منطقتهم الواسعة .فنحن "نعرف شيئاً" عن كل آخر ،ولكنا مل "نعرف" قط
كل اآلخر .إال أننا ،هنا ،بفضل "مركز كنيدي" ،حتت سقف واحد!

إن اختبار "األرابيسك" سيلغي الصور النمطيّة عن العامل العربي،
وسيعطي تعريفاً جديداً ملعنى العامل العربي .فالعرب ،بالنسبة لكثريين
من األمريكيني ،موجودون فقط يف كوهنم كائنات ذات بعد سياسي
فقط ،ال قلب هلم وال روح!
أذكر ما كان ،بالنسبة إيلّ ،حلظة عميقة األمل:
« يف الذكرى اخلامسة والعشرين لتأسيس دولة إسرائيل ،مسعت
تعليقاً على لسان رئيسة الوزاء آنذاك" ،غولدا مئري" ،فقد أعلنت أهنا
"شديدة احل��زن" من أجل "الطرف اآلخ��ر" (أي العرب) .فنحن (أي
اإلسرائيليني) شعب فرح حيب الضحك ،يتعاطى الفن وحيب اجلمال،
فيما هم ،من اجلانب اآلخر ،يعرفون فقط كيف يغضبون ويصنعون
احلرب »
بالطبع ،كانت هذه فكرة طوّرها "حاييم وايزمَن" عام  ،1930عندما
وصف الصراع القائم يف املنطقة على أنه صراع بني "قوة احلضارة
وبربريّة الصحراء" .وقد أُعطيت هذه الفكرة ،بعد ذلك ،صورة فنية ،يف
كتاب وفيلم "اخلروج" ( ،)EXODUSالذي صوّر اإلسرائيليني على أهنم
إنسانيون بالكلية ،بينما العرب َذوو بُعد واحد ،يهوون احلروب ،وخالون
من القيم.

الذي يُقام فيه ،يف أول مركز ثقايف يف بلدي ،احتفال بالفنون واآلداب
العربية ،فلقد اع ُ
رتف بثقافة شعيب .كنتُ أنظر إىل ابتسامات هؤالء
األطفال وحركاهتم املفعمة بالفرح ،وشعرت بالفخر بأدائهم املتقن!
إهنم سفراؤنا الصغار .لقد قطعوا ،مع سواهم من املئات ،آالفَ األميال
ليشاركوا يف املهرجان ،حيث عبّروا ،أكثر من أيّ سياسيّ ،وباستخدام
لغة الفن العاملية :ماذا يعين أن يكونَ اإلنسانُ عربيّاً…!
ّ
مثة كثري من ال��دروس يسعنا أن نتع ّلمها من "األرابيسك" .فمن
املستحسن أن يكرّر .وإن البذور اليت زرعها هذا املهرجان ،ستنمو من
تلقاء نفسها .ولكن أي جناح سيُكتب هلا ،لو كان أُتيح هلا أن تلقى
التغذية والرعاية!
الدرس هنا هو التايل :إنّ العرب ال ميلكون تارخياً جميداً وحسب،
بل إنّ احلاضر واملستقبل أيضاً سيكونان كذلك.
مجيعنا نقدّم الشكر "ملركز كنيدي" ،ألنه يذكرنا بذلك ،ويتحدّانا
لبذل املزيد إذ نتذكر ذلك.

ّ
ستتحطم ه��ذه ال��ص��ورة
ط���وال ه��ذه األس��اب��ي��ع ال��ث�لاث��ة اآلت��ي��ة،
الكاريكاتورية للعرب.
لذلك ،عندما ارتفعت الستارة ،يف ليلة افتتاح "األرابيسك" ،ورأيت
( )140طفالً سورياً من جوقة الفرح ،كنت ،يف احلقيقة يف فيض من
املشاعر.
يا للشعور بالشكر! فبعد ثالثني عاماً من الكفاح إللغاء الصور
النمطية السلبيّة ،والدفاع عن تراثي الثقايف ،أُعطِيتُ أن أرى اليوم
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•الدكتور برفيز أمحد
يف  ،2009/3/17ن��ش��ر ال��دك��ت��ور "ب��رف��ي��ز أمح����د" ،وه���و أس��ت��اذ
م��ش��ارك يف املالية جبامعة ن��ورث ف��ل��وري��دا ،ومع ّلق على التجربة
األمريكية املسلمة ،مقا ً
ال هاماً يف اإلنرتنت ،على املوقع اإلخباري،
 ،www.commongroundnews.orgحتت عنوان مثري هو" ،املوسيقى :جسر
فوق مياه مضطربة" .وهو كان قد حضر حفلة اجلوقة يف جاكسون
ـيل .أورد فيما يلي ترمجته احلرفية:
« املوسيقى :جسر فوق مياه مضطربة
قال الشاعر اهلندي البارز ،الفائز جبائزة نوبل ،رابيندراناث طاغور:
"متأل املوسيقى الفراغ الالمتناهي بني روحني" .خضت هذه التجربة
أثناء حضوري حفالً موسيقياً جلوقة الفرح ،وهي جمموعة موسيقية
هتدف إىل إبراز واقع واحتماالت أن يعيش املسيحيون واملسلمون واليهود
معاً بأخوّة وسالم .تسعى الفرقة من خالل انصهار التقاليد املوسيقية
اآلشورية والبيزنطية واإلسالمية والالتينية ،بكلمات مؤسسها األب
"الياس زح�لاوي" ،إىل "متجيد اإلله الواحد الذي نؤمن به مجيعاً،
والذي جيعلنا مجيعاً إخوة وأخوات".

عاملهم دون أن نرتك حدود مدينتنا .سوف نستسلم لفرصة نادرة
مثينة ،لنرى ونسمع ون��ت��ذوّق نكهات الثقافة العربية ،من خالل
احلوار احلميم املتبادل بني الفنان واجلمهور .أصبح احلجاب على
وشك السقوط " .
مل يسقط احلجاب يف واشنطن العاصمة فحسب ،وإمنا سقط
ك��ذل��ك يف دي�تروي��ت مبيشغان ،وه��ن��ا يف م��دي��ن�تي ،ج��اك��س��ون ـيل
بفلوريدا ،حيث يعود الفضل لكرم صديقي "ي��زن خطيب" ،بأن
أحتفت جوقة الفرح مجهوراً منوّعاً ،يزيد عدده على األربعمئة يف
مسرح "الريتز" (. ) RITZ
ولكن ملاذا يقوم "يزن خطيب" ،وهو مسلم ،برعاية جوقة مسيحية؟
كان ببساطة حي ّقق تعليمات قرآنية" :وتعاونوا على الربّ والتقوى،
وال تعاونوا على اإلثم والعدوان" (القرآن الكريم .)2:5
مل تنشد جوقة الفرح يف حفلها يف جاكسون ـيل ،األناشيد املسيحية
التقليدية فحسب ،وإمنا أبدعت يف إنشاد أكثر األناشيد اإلسالمية
شعبية" :طلع البدر علينا" .أنشد هذه الكلمات ،اليت أهلمها اإلسالم
أصالً ،أطفال وسكان املدينة املنورة ،عندما رحّبوا بالنيب حممد (ص)
يف مدينتهم قبل  1400سنة.

جوقة الفرح ،وهي فرقة سورية ،مسيحية تقوم جبولة يف الواليات
املتحدة ،للمشاركة يف مهرجان "أرابيسك :فنون العامل العربي" ،الذي
نظمه مركز "جون إف كينيدي" للفنون األدائية يف واشنطن العاصمة،
بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

كذلك أنشدت اجلوقة "آم�ين" ،وهي كلمة يستخدمها املسيحيّون
واملسلمون واليهود يف صلواهتم.

كتبت "إيلني ماكارثي" من الواشنطن بوست قبل بضعة أسابيع
ّ
حنل
يف مقال هلا قائلة" :س��وف تكون مناسبة ال ُتنسى… عندما
أنفسنا من قيود الصور النمطية الواهنة والكربياء الزائفة ،سندخل

هذه املوسيقى ُتحيي احلنني إىل الثقافة العربية اليت حت��اول -
مثلها مثل الثقافات التقليدية األخرى  -احلفاظ على جذورها يف
عامل يزداد عوملة.
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قد يكون أكثر األجزاء إهلاماً ضمن تلك اجلوقة ،رؤيتها وتركيبتها.
مجيع املنشدين ،وعددهم  120طفالً ترتاوح أعمارهم بني  12و 15سنة،
من املسيحيّني ،بينما أكثر املوسيقيني مسلمون بالغون.

القلو ب  .حنن ج��زء من أس��رة إنسانية واح��دة ،وعلينا أن حنرتم،
وليس فقط أن نتحمّل بعضنا بعضاً ،إذا أ ُريد لنا أن نرسي قواعد
السالم والعدالة .

كيف برز هذا التعاون إىل الوجود؟ طرحت السؤال على مؤسس
اجلوقة ،األب "الياس زح�لاوي" .فأخربني أنّ جوقة الفرح هي حلم
راوده حول استخدام الكنيسة كجسر ي��ردم الفجوة بني اجملموعات
العقائدية والعرقية .كان هدفه بناء منرب مشرتك للتواصل ،ومحل
رسالة عاملية من احملبة والسالم .وهو يؤمن أن مجيع األديان تشرتك
يف نفس ال��روح من احل��ب واالح�ت�رام املتبادلني .ولسوء احل��ظ ،فإن
السياسات واالقتصاديات وضعت إسفيناً بني هذه اجملموعات ،استغ ّلها
املتطرّفون على كافة اجلهات.

وبينما يعاني العامل من قوة النزاع االقتصادي والسياسي ،متأل
أصوات األطفال املائة والعشرين من دمشق الفراغ الالمتناهي بني
النفوس ،مثل جسر فوق مياه مضطربة» .

وقد جتاوب املسجد الكبري يف دمشق مع تط ّلعات األب زحالوي،
وهو املسجد املعروف باملسجد األموي .يضمّ املسجد مزاراً يقال أنه
يضم رأس يوحنا املعمدان الذي يعتربه املسيحيّون واملسلمون نبياً
باسم النيب حييى .وقد أنشدت جوقة الفرح ورابطة منشدي املسجد
األم��وي أمسيات يف دمشق ،وهم يتط ّلعون إىل االش�تراك يف رحلة
مجاعيّة حول العامل.
س��أل��ت األب زح�ل�اوي مل��اذا يعتقد أن��ه م��ن امل��ه��م ض��م أناشيد
إسالمية يف برنامج اجلوقة .كانت إجابته أن اهلل تعاىل حيب أن
يكون سبب توحيدنا معاً ،وليس التفريق بيننا .وقد قام بصياغة
فكرة بسيطة ولكنها عميقة ي��ر نّ صداها يف القرآن الكريم" :يا
أيها الناس إ ّنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل
لتعارفوا" .قرآن كريم .)13:49
ويؤمن األب زح�لاوي أن املعوقات أمام التفاهم املتبادل ميكن
حتطيمها من قبل أص��وات األط��ف��ال ،ال�تي  ميكنها اخ�تراق أقسى
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•مقالة عن موقع "اكتشف سورية"
			
/27شباط2009/

www.discover-syria.com

"اهلل حم��ي��ي ش��وارع��ك ي��ا ب�لادن��ا امل��ن��ص��ورة" ت��ص��دح يف مس��اء
واشنطن بأصوات مئة طفل وطفلة سورية من جوقة الفرح يف
مركز كينيدي.
أطفال يلوحون ،برباءهتم وبأياديهم الطاهرة مناديل ،ألواهنا هي
ألوان العلم السوري .كان هذا املشهد حيتل منصة "فري ميلينيوم"
( ،)Free Millenniumيف مسرح ايزهناور  -مركز "جون ف كينيدي"،
وحناجر األطفال تصدح بأغنية" ،لو لو لو… لو ال يل… اهلل حميي
شوارعك… يا بالدنا املنصورة" ،كان هذا افتتاح احلفل الكبري الذي
أحيته جوقة الفرح ضمن مهرجان "أرابيسك" ،الذي يقيمه مركز
"ج��ون ك��ن��دي" يف واشنطن م��ن  23شباط إىل  15آذار ،مبشاركة
معظم الدول العربية ،وبرعاية دولة قطر ،ودولة الكويت ،وسفارة
اإلم��ارات العربية املتحدة ،والعديد من اجلهات الرمسية العربية
والدولية.
عبّرت "جوقة الفرح" ،من خالل تأ ّلقها ،وأناشيدها ،اليت تضمّنت
مقاطع من موسيقانا الوطنية ،وأناشيد دينية مسيحية وإسالمية ،عن
عظمة لغة احلوار ،الذي لن يؤدي إال للسالم بني الشعوب ،فبساطة
العرض وروعته جاءت مفاجئة للمتل ّقي األمريكي ،الذي مل تعوّده آلته
اإلعالمية إال على مشاهد العنف املرسلة من الشرق ،حتى أصبح
الشرق بالنسبة هلم رمزاً للقتل والتدمري واخلراب ،فيما جاءت جوقة
الفرح ،لتقدّم مشهداً آخر ،هو املشهد احلقيقي لبالدنا اليت حباها
اهلل بسالمه ،قدّمت ابتسامة مائة طفل وطفلة برباءة وعفوية رائعة،
كرسالة حب لشعوب األرض قاطبة ،تتضمّن حمبة الوطن ،ورم��وز
الوطن ،وفوق ذلك كله حمبة اهلل.
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إهنا رسالة يف غاية األمهية ،يف وقت كانت تطغى فيه  -حتى أشهر
قليلة  -لغة الصراع والعنف .وهي رسالة حضارية سورية بامتياز،
ّ
تتخطى املصاعب الدبلوماسية واخلطابية والربوتوكولية .رسالة تصل
ٍّ
متلق ،مهما كان انتماؤه ،وتفكريه ،رسالة محلها
إىل قلب وعقل أي
أطفال سوريون ،ليقولوا للعامل ك ّله ،إن سورية هي بلد احلضارات ،هي
بلد الثقافة (ال بل الثقافات) ،إن سورية هي بلدنا اليت حنبّ ،وسنحب.
احتلت أخبار جوقة الفرح مساحات ال بأس هبا يف أخبار واشنطن،
حيث ذكرها تقرير تلفزيوني ب ّثته قناة الـ   ، PBSوتك ّلمت فيه عن
تاريخ الفرقة وعدد أعضائها ،واملشاركة الفعالة للجوقة يف مهرجان
"أرابيسك" ،الذي يقيمه مركز "جون ف كينيدي" يف واشنطن ،وتشارك
فيه فرق فنية ومطربون من كل أصقاع الوطن العربي .وقد ابتدأ
التقرير باحلديث "عن وجه آخر من وجوه العنف اليت تأتينا من تلك
البالد ،هو وجه مئة طفل مسيحي ومسلم ،جاؤوا من سورية للمشاركة
يف هذا املهرجان".
ويف الصفحة الرئيسة ملوقع "جون كينيدي" اإللكرتوني على شبكة
االنرتنت ،ويف إطار اإلع�لان عن املهرجان ،أورد املوقع النص التايل
باللغتني اإلنكليزية والعربية:
"متتع بكنوز ثقافة العامل العربي يف أرابيسك :فنون العامل العربي،
وهو مهرجان دويل ينظمه مركز "كينيدي" ،ويستعرض التنوع الثقايف
الثنتني وعشرين دولة متثل مبجملها العامل العربي من اخلليج العربي
مروراً ببالد املشرق وحتى مشال إفريقيا.
لقد شهدت هذه املنطقة ميالد احلضارة اإلنسانية ،وحتتضن اليوم
تعددية مذهلة يف اجلغرافيا والتقاليد والطبيعة والدين واجلماليات

املعاصرة ،وتضمّ هذه االحتفالية  -املمتدة على مدار ثالثة أسابيع
(م��ن  23شباط  -إىل  15آذار) ،وال�تي  ّ
تنظم بالتعاون مع جامعة
الدول العربية  -فنانني يظهر العديد منهم للمرة األوىل يف الواليات
املتحدة ،ويقدّمون عروضاً من موسيقى ورقص ومسرح وفن تشكيلي،
عالوة على عرض صوتي وعرض لألزياء وفنون الطهي .وأكثر من ذلك،
اكتشف نشأة الفن يف مهد احلضارة اإلنسانية ،واشهد على اتساع
ّ
يتخطى احلقب والقارات".
ثقايف مذهل
وقد خصّص موقع "جون كينيدي"  www.kennedy-center.orgصفحة
خاصة للتعريف جبوقة الفرح ،وذكر نبذة عن تاريخ تأسيسها منذ أن
كانت تضم مخسني طفالً فقط ،بينما اتسعت اليوم لتصل إىل أكثر
من مخسمائة عضو ،اختري من أعضائها مئة طفل وطفلة ليمثلوا
سورية يف هذا املهرجان ،كما أدرج يف صفحته "فيلم فيديو" حلفل
اجلوقة يف واشنطن.
وهبذه املناسبة ،حصل "اكتشف سورية" على جمموعة من الصور
جلولة "جوقة الفرح" يف واشنطن ،ننشرها مرفقة مع هذا اخلرب .وكنّا
 أسرة التحرير يف املوقـع  -قد اخنرطنا بالنشيد مع أطفال اجلوقةوحنن نشاهد فيلم الفيديو اخلاص حبفلتهم ،مردّدين معهم" :اهلل
حميي شوارعك… يا بالدنا املنصورة".
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•مقالة عن موقع "األجبدية اجلديدة"
			        www.thenewalphabet.com
العدد 54

جوقة الفرح… وإعادة اكتشاف سوريا
				
2009-03-04

بقلم م .مالك احلداد

مل يكن صديقي الربيطاني ليتصل يف هذه الساعة املتأخرة من
الليل ،لوال أنه شعر بأن األمر يستحقّ ذلك ،وخصوصاً أنين أنا من
شجّعه على حضور حفلة "يامسني الشام" ،جلوقة الفرح يف مركز
كندي يف العاصمة األمريكية واشنطن .كان صديقي غراهام يتك ّلم
حبماسة شديدة أنسته فارق التوقيت بني دمشق وواشنطن ،فبدأ كالمه
بسرعة قائالً" :لقد كانوا رائعني ،شكراً لك ألنك أخربتين عنهم ،لديكم
كنوز كثرية ال أحد يعلم عنها ،ملاذا ال ترسلون مثل هذه الفرق ،ضمن
محالت التبادل الثقايف اليت جتري يف العامل؟…" قاطعته متثائباً:
"غراهام ،أرجوك… إهنا الرابعة صباحاً يف دمشق…"

أكثر من غريك… لقد أمضيت أشهراً عديدة هنا… وكنت تردّد دائماً أن
سوريا نقطة بيضاء على اخلريطة… مبعنى أهنا بلد خام لكل شيء…
وأنك ما زلت ترى فيها مجيع األزمنة ومجيع احلضارات… أليست هذه
كلماتك؟
جراهام" :نعم وما مسعته اليوم يثبت ذلك ،فقد كان احلفل مزجياً
من احل��ض��ارة واحل��داث��ة ،مسعت املوسيقا الرتاثية ومسعت اللحن
احلديث ،رأيت األزياء التقليدية ورأيت رقي هؤالء واملسؤولني عنهم…
على كل فقط أحببت أن أشاركك نشوتي مبا مسعت ورأيت… تصبح
على خري"
"تصبح على خري…"

حقاً … أنا آسف ،فقط أحببت أن أقول لك أن لديكم أطفا ً
ال
رائعني… ملاذا ال يغنون مع مطربني أو موسيقيني شهريين؟ ملاذا
ال يظهرون مع "أندريه ريو… مثالً ،ملاذا أندريه ريو" ألن أسلوبه
هو أسلوب مفعم بالفرح… وسبق أن عزف وغنى مع أطفال من
ال��ي��اب��ان حلفلة امل��ي�لاد… وتناقلت حمطات ال��ع��امل تلك احلفلة
ألهنا كانت رائعة… ملاذا ال حتاولون االتصال به أو بأمثاله لكي…

ع��دت إىل سريري حم��او ً
ال ال��ن��وم ،ولكن بالطبع ك��ان ما مسعته
كفيالً بأن يطرد أي سلطان للنوم ،مهما علت مكانة هذا السلطان.
فكالم صديقي يفرحين بقدر ما يؤرقين ،والسؤال املؤرق هو "كم حنن
مقصّرون حبق أنفسنا!؟" .لقد كان لوجود هذا الشخص يف سوريا
وحلضوره حفلة جوقة الفرح يف واشنطن ،أطيب األثر يف قلبه ،وهو
الذي كان يردّد دائماً عبارة "على العامل أن يعيد اكتشاف سوريا" ،فهو
كأجنيب مل يكرتث ملشاكل احلياة اليومية اليت تسرقنا عن مجال ما
ننتمي إليه ،بل ر ّكز حضوره على اكتشاف ما هو مجيل ،ولطاملا أمضى
الساعات يف املسجد األموي يف دمشق وهو يشبّهه بآلة الزمن ،حيث
أنه يرى من خالل هذا املكان ،أكثر من ثالثة آالف عام من احلضارة
احلية ،املستمرة ،احملصّنة ،العريقة.

قاطعته بعد أن فقدت األمل بأن يرتكين ألنام ما تب ّقى من ساعات
الليل" :غراهام… ملاذا أنت متفاجئ مبا رأيت؟… وأنت تعلم عن سوريا

أنا أعلم أن جهوداً كثرية قد بذلت لكي تكون جوقة الفرح حاضرة
يف الواليات املتحدة ،سواء على الصعيد املادي أو على الصعيد اإلداري،
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ومن أعلى املستويات… وهذا ما يثلج قليب… فهذا االهتمام ما هو إال
مؤشر صريح على رؤية أصيلة ومجيلة تقود هذا البلد ،رغم عواصف
املستبدّين .وأدرك أيضاً أن هناك العديد من الذين ينتظرون الدعم
لكي يقفزوا إىل احملافل الدولية وحيققوا اإلجنازات املهمة .ولكين أعلم
أيضاً أن األعمال الفردية على أمهيتها ،ال ميكنها أن تتحوّل إىل حالة
إال ضمن إطار عمل مؤسّساتي وتنافسي بذات الوقت ،ممزوج بفعل
حمبة لكنوز هذا البلد.

واليت أسست لنوع جديد من األناشيد الدينية طافت العامل ،معلنة أن
اإلنسان هو اإلنسان ،وال بد من التالقي حتت راية اإلنسانية.
حتية لكم… كلوديا ،مروان ،حبيب ،وكل من شارككم…
أنتم يامسني الشام… أنتم سوريا اجلميلة…

ولألمانة احلقيقية وللتاريخ دعونا نقل أنه لوال عشق األب
زح�لاوي ،قائد جوقة الفرح ،هل��ذا الوطن ،ول��وال عمق انتمائه،
مل��ا استطاع أن يسرب أع��م��اق أول��ئ��ك الشباب وخي��رج مكنوناهتم
وجيعلهم يبدعون يف كل مرة يصعدون هبا على خشبة املسرح…
ولوال أنه زرع فيهم االنتماء األصيل ،ملا استطاع أولئك الشباب
قادة اجلوقة ،أن حيملوا علم بالدهم بكل فخر ،يف البلد الذي
دأب على دعم غري عادي لكيان "إسبارطي" غاشم.
ل��ق��د آن األوان ل��وض��ع أط���ر ع��م��ل م��ن امل��ؤس��س��ات ال��رمس��ي��ة
واجلمعيات األهليّة إلعادة اكتشاف سوريا ،ويف كل املواقع ،بدء اً
من املدارس واجلامعات ووصو ً
ال إىل األسر ،ومن ثم إىل املؤسسات
احلكومية وال��ش��رك��ات اخل��اص��ة ،دون أن ننسى اإلع�لام الرمسي
واخلاص ،على أن نفسح اجملال أمام أي إعالم خملص أن يطلق
منربه اخلاص .وأنا على ثقة بأن مثل هذه احلمالت ستحمل اسم
سوريا لكل الكون.
لقد غنى أولئك األطفال التآخي والوحدة الوطنية يف سوريا ،غنوا
الفرح والسالم واللقاء باإلنسان… غنّوا السريانية والعربية واإلنكليزية…
غنّوا األنشودة والطقطوقة… غنّوا الرتاث واحلداثة… وهذا كله ليس
باجلديد عليهم ،فمن ينسى أناشيدهم مع "محزة شكور" رمحه اهلل،
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•موقع اكتشف سورية
« عرض مميز جلوقة الفرح حبضور السيد الرئيس والسيدة عقيلته
/20آذار2009 /
حبضور السيد الرئيس بشار األسد والسيدة عقيلته ،شهدت دار
األسد للثقافة والفنون مساء أمس ،حفالً مميّزاً جلوقة الفرح ،اليت
ع��ادت منذ أي��ام من جولة هلا يف الواليات املتحدة األمريكية ،حيث
شاركت يف مهرجان أرابيسك ،يف مركز "جون ف كينيدي".
وكان حلضور السيد الرئيس والسيدة عقيلته األثر الطيب والرائع،
الذي انعكس على احلفل برمته ،والذي أضاف الفرح الكبري إىل "جوقة
الفرح" .ففي حديث خاطف مع األب الياس زحالوي ،قال لـ (اكتشف
سورية) ،ووجهه يفيض بالفرح وابتسامته العريضة متأل وجهه" :نعم،
لقد كرمنا السيد الرئيس والسيدة عقيلته حبضورمها العرض الثاني
للجوقة يف دار األسد للثقافة والفنون" ،ومل يُخفِ األب زحالوي مؤسس
"جوقة الفرح" سعادته وفرحه هبذا التكريم ،وبالنجاح الباهر الذي ح ّققه
أطفال وأعضاء اجلوقة داخل وخارج سورية.
ق��دم��ت الفرقة برناجمها اجل��دي��د وال���ذي تضمّن العديد من
األناشيد الوطنية والدينية اليت تعرب عن الرتاث احلضاري واإلنساني
والوطين لسورية ،واليت دفعت اجلمهور إىل االندماج هبذا اإلبداع
اخلالص ال��ذي جت ّلى على لسان ال�براءة اخلالصة املمثلة هبؤالء
األطفال املوهوبني.
وعن رأيه بتجربة "جوقة الفرح" يقول األستاذ "نوري اسكندر":
"لقد تعهدت هذه الفرقة القيام مبهمة موسيقية تربوية راقية جداً،
وهم يقدّمون كل سنة عرضاً مجيالً .ويف سفرهم إىل الواليات املتحدة،
قدموا الشعب السوري بأهبى ح ّلة ،وكانوا مو ّفقني ،وسنتابع تفاصيل
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رحلتهم هذه يف الكتيب الذي سيصدر قريباً ويتحدّث عنها .لقد كان
أداء األطفال مقنعاً جداً ،وقريباً من النفوس واألرواح ،ومنهم من
غنّى مقاطع غنائية فردية (سولو) بشكل مدهش وحمبّب ،وهم مل
يرتكوا موضوعاً إال وتناولوه :فقدموا األغاني الشعبية السورية ،وغنّوا
عن فلسطني وغزة ،وعن سورية ،كما قدّموا الرتاتيل الدينية املسيحية
واإلسالمية بشكل يفوق قدرات مَن يف سنّهم".
وعبّرت السيدة كلوديا توما  -قائدة جوقة الفرح  -يف حديث لـ 
(اكتشف سورية) ،عن سعادهتا الغامرة حبضور السيد الرئيس والسيدة
عقيلته ،وأعطتنا حملة عن رحله "جوقة الفرح" للواليات املتحدة،
واالن��ط��ب��اع ال��ذي تركته ل��دى اجلمهور األم��ري��ك��ي ووس��ائ��ل اإلع�لام
األمريكية.
وعن رحلة الفرقة يف الواليات املتحدة ،قالت السيدة توما" :لقد
كانت مشاركة جوقة الفرح يف مهرجان أرابيسك مميّزة للغاية ،إذ
عُهد إليها بتقديم حفل افتتاح املهرجان ،وال��ذي حضره العديد
م��ن الشخصيات الرمسية العربية ،كالسيد عمرو موسى األم�ين 
العام جلامعة الدول العربية ،وعدد من السفراء العرب واألجانب
املتواجدين يف واش��ن��ط��ن ،ب��اإلض��اف��ة إىل العديد م��ن الشخصيات
الرمسية والثقافية األمريكية.
لقد كان حفل االفتتاح حفالً مميّزاً بكل املقاييس ،وأضفت جوقة
الفرح عليه جوّاً من الفرح والروعة ،كون الفرقة مؤ ّلفة من أطفال
محلوا معهم براءهتم وعفويّتهم وبساطتهم ،فأتى العرض مبجمله
عرضاً نوعياً".
وعن ردّة فعل األمريكيني على هذه املشاركة ،قالت" :باحلقيقة ،لقد

شعرت  -يف عدة مناسبات  -أهنم غري مصدّقني ملا يشاهدونه .وظهروا
كمن ال يعرف أي شيء عن سورية .فمثالً من األمور اليت سُئلت عنها
م��راراً :أنه كيف ميكن لسيدة سورية أن تكون قائدة فرقة موسيقية
كبرية؟ وكيف ميكن أن يكون يف سورية فرقة ضخمة تضمّ مسيحيّني
ومسلمني ،وتنشد تراتيل دينية مسيحيّة ،وبذات الوقت ترت ّنم مبوشّحات
دينية إسالمية؟!
إن روح التآخي هذه كانت مفاجئة بالنسبة هلم ،وبصراحة وباختصار
لقد شعرت بأهنم كانوا مذهولني بكل ما للكلمة من معنى".
ويف سؤال عن الصدى الذي تركته الفرقة لدى أهلنا السوريني
املغرتبني يف الواليات املتحدة ،أجابت السيدة توما قائلة" :ما يف أحلى
منهم! لقد كان تفاعلهم معنا منقطع النظري ،فما أن نبدأ بأغنية
جديدة حتى نسمع اآلهات وترتفع الزغاريد ،وتعلو أصواهتم باملشاركة
يف كل األغاني واألحل��ان ،ويف أحيان كثرية اغرورقت عيون الكثريين
بالدموع والبكاء .لقد فجّر أطفال جوقة الفرح حنينهم وشوقهم إىل
سورية".
وكان سؤالنا األخري عن طبيعة الربنامج املوسيقي الذي قدّمته
اجلوقة إبان رحلتها ،فأجابتنا السيدة توما" :لقد ّ
مت إعداد برنامج
احلفل بعناية فائقة ليكون برناجماً حيمل يف طيّاته بعضاً من إرثنا
الثقايف السوري .ففيه األغاني الوطنية ،إضافة إىل املوسيقى الدينية،
وأغاني األعراس احمللية… اخل.
لقد كان برناجماً سورياً متكامالً بامتياز ،وهو حيمل رسالة للعامل
ك ّله عن روح األلفة والتعايش واحملبة لدى شعبنا ،وغنى الثقافة يف
بلدنا احلبيب ،سورية « ».
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ثالث ًا -انطبــاعات
أورد أو ً
ال ،شهادة القنصل السوري يف ديرتويت ،ثم أحلقها برسائل
تل ّقاها من بعض املغرتبني واألمريكيني ،يروون فيها انطباعاهتم عن
أمسيات اجلوقة .وأورد بعد ذلك بعض الرسائل املوجهة إيل ،أو للدكتور
يزن اخلطيب ،الذي تو ّلى بفرح وحمبة كبريين ،تنظيم جولة جوقة
الفرح خارج إطار املهرجان.

أو ً
ال  -جولة جوقة الفرح يف قلوب بعض املغرتبني:
 )1الدكتور ناجي قروشان  -القنصل السوري يف ديرتويت:
أمسية فرح يف ديرتويت:
كانت أمسية مليئة بالفرح أحيتها جوقة الفرح.
أكثر من ألف شخص قادم من مناطق خمتلفة مثل لوس أجنلوس،
ميامي ،نيويورك ،شيكاغو ،كليفالند ،مونرتيال ،تورونتو ،سنسيناتي ،آن
آربر ،فلينت وغريها ،اجتمعوا مساء اجلمعة املاضي يف حفل استقبال
وإنشاد أحيته جوقة الفرح على مسرح "سيلفر غاردن" يف ديرتويت.
رؤساء جامعات ،قضاة فيدراليّون ،دبلوماسيّون ،حمافظون ،قادة،
زعماء دينيّون وشعبيّون كانوا هناك لالستماع هلؤالء املالئكة الصغار
القادمني من سوريا .لقد ملعوا رغم صعوبة املهمة وكرب التحدّي .غنّوا
أغان دينيّة وغري دينيّة ،مسيحيّة وإسالميّة ،حديثة وتراثية ،بتناغم
واضح بني اجلوقة واحلضور .ويف اخلتام قدموا بكل عفوية النشيد
الوطين العربي السوري ،ليرتكوا األثر الكبري يف قلب اجلميع.
كل ناطق بالعربية ك��ان ي��ردّد معهم "مح��اة ال��دي��ار" ،اللبنانيون
والسوريون ،وقد اغرورقت عيون الكثري بالدموع .كان التعليق الذي
مسع ُته يرتدّد على شفاه الكثري "هؤالء األطفال جعلونا نفخر بأننا
عرب وأننا سوريون".
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اجلوقة بفتياهنا وفتياهتا الـ   ،118محلت معها من سوريا رسالة
بسيطة ،ولكنها غاية يف األمه��ي��ة ،وه��ي العيش بسالم م��ن خالل
خماطبة ومناجاة قلوب الناس يف كافة أحن��اء العامل عن طريق
املوسيقا والغناء.
أودّ هنا أن أشكر كالً من املنظمات العربية:
وكل الكنائس األنطاكية يف ديرتويت ،اليت سامهت يف إجناح هذا احلدث.
كما أودّ شكر كل األشخاص الذين سامهوا بوقتهم وجهدهم إلمتام
هذا احلفل.
ACCESS ACC, ASACA

يسرني أن أعلمكم أن��ه بفضل س��خ��اء اجل��ال��ي��ة ال��س��وري��ة يف
ديرتويت ،متكنّا من تغطية كامل نفقات اجلوقة أثناء وجودها
يف ديرتويت.
د .ناجي قروشان
قنصل سورية يف ديرتويت
 )2السيد غسان شاهني:
عزيزي القنصل العام،
لقد كانت أمسية مؤثرة ج��داً وكنّا شديدي السعادة بكل ما
فيها  .االستقبال ،الطعام ،اجلوقة الرائعة ،احلضور ،املكان واملوسيقا
كانت استثنائية  .لقد نقلتنا جوقة الفرح من أجواء الشتاء الباردة
يف ديرتويت إىل أج��واء ال��دفء والسعادة اليت اشتقنا إليها فعالً.
املوسيقا اليت أنشدها األطفال بثياهبم الزاهية ،واملزيج الرائع بني
املوسيقا الكنسية وصوت األذان ،املوسيقا الرتاثية العربية وأغاني
فريوز ،كل ذلك كان مزجياً ثرياً ،غنياً باأللوان املختلفة ،حممّالً

برسالة احملبة والسعادة  .لقد أعادت هذه املوسيقا إلينا ذكريات أيام
اشتقنا إليها ،كما أ نّ اجل �وّ العام كان يعكس بصورة رائعة عمق
ثقافتنا وترابط األجزاء املختلفة يف جمتمعنا .ليبارك اهلل كل فرد
من أفراد اجلوقة ،واألب زحالوي ،وكل من ساهم يف هذا املشروع
الرائع منذ انطالقته حتى ختامه .إننا نشعر بامتنان عميق لك
ملنحنا هذا الشعور الرائع يف مثل هذه األوقات الصعبة  .شكر اً لكم
مجيعاً وشكراً لسوريا.
املخلص غسان شاهني
 )3االسم غري واضح:

 )5السيدة آبي منفاخ:
ناجي العزيز،
إنين أكتب لك اليوم ألشكرك جزيل الشكر على دعوتك لنا حلضور
حفل جوقة الفرح يوم اجلمعة املاضي .لقد كانت من حلظات الفخر
أن أكون هناك مع أصدقائي وأستمع إىل تلك األغاني العربية الرائعة.
لقد اسرتجعت الكثري من حلظات املاضي اجلميلة ،كما استذكرت
طفوليت يف حلب .وجدت نفسي أغين بكل سعادة مع األطفال .ليت أمي
كانت ما تزال على قيد احلياة لتتم ّتع هبذا احلفل الرائع.
أكرّر شكري لك لدعوتنا.
آبي منفاخ

مرحبا ناجي،
ش��ك��را ج��زي�لاً هل��ذا احل��ف��ل ال��رائ��ع ي��وم اجلمعة امل��اض��ي .كان
للرسالة اليت حيملها األطفال واجلو العام الذي خلقه احلضور
أثر كبري علينا.
 )4السيد بسام باشا:
العزيز د .قروشان القنصل الفخري احملرتم،
رداً على رسالتكم األخرية ،إليكم تعليقاتي:
بعد االستقبال اجليد ،قدّم األطفال عرضاً رائعاً امتاز بالعفوية
والسعادة اليت ظهرت على وجوههم .كل هذا ّ
مت جبهود األب زحالوي
وباقي ق��ادة اجلوقة الذين سامهوا بالتنظيم واإلع��داد هلذا احلفل
املتكامل وباالختيار املميز للموسيقا واملوسيقيني.
أرجو لكم التوفيق وآمل لقاءك جمدّداً يف ديرتويت.
املخلص ،بسام باشا

 )6الدكتور الياس خوام:
ناجي،
ما كان لكل هذا أن يتم دون اجلهود الكبرية اليت بذلتها .أشكر
دعوتك وتنظيمك املمتاز هلذا احلفل .أرجو أن تعلمنا دائماً عن مثل
هذه النشاطات الثقافية.
جمدّداً ،كان من دواعي سروري أن أراك بعد هذه السنوات وأرجو
منك قبول دعوتي املفتوحة لزيارة كليفالند يف أي وقت تشاء.
الياس خوام
 )7السيد شادي مر:
إنه حفل ال يُنسى .أصوات األطفال املالئكيّة املفعمة بالفرح والثقة،
األداء االح�ترايف للفرقة املوسيقية ،القيادة الرائعة اليت اختارت هذه
األغنيات اليت تالمس القلب وتعرب عن شوقه لسوريا ،كل ذلك مألني
فخاراً أن أكون من البلد القادر على تقديم هذه املواهب وهذا التنظيم،
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البلد العامل على نشر السعادة والفرح .أصدقائي األمريكيون كانوا
شديدي اإلعجاب ،لدرجة أهنم ظ ّلوا يعبّرون عن روعة احلفل ودهشتهم
أن تنتج سوريا مثل هذه الثقافة ،واآلن ،يريدون زيارة سوريا.
أما بالنسبة لنا حنن السوريني املغرتبني ،فقد كان هذا احلفل
مناسبة استثنائية ،حني فاح عطر اليامسني الدمشقي الذي نشره
األط��ف��ال ،واستمعنا إىل ال�تران��ي��م املسيحية واألن��اش��ي��د اإلسالمية
واألغاني الوطنية ،شعرنا برغبة عارمة للعودة إىل بالدنا ،لنكون جزءاً
من هذه البالد اليت متنح األمل ،تقف دائماً مع السالم والوحدة بني
األديان .هؤالء املالئكة الصغار هم أفضل سفري لنشر قصة سوريا .لقد
جعلوا كل سوري وعربي يف القاعة فخوراً.
أري��د أن أشكر القنصل السوري والقنصل الفخري يف ديرتويت
لتنظيم هذا احلدث ،وأشكر بشكل خاص األب الياس زحالوي واجلوقة
الساحرة اليت أحضرها إىل مدينة متشغن .لقد كانت واحدة من أكثر
العروض اليت سعدنا حبضورها.
شادي مر

 )10السيد ماهر املعال:
د .ناجي العزيز،
شكراً جزيالً على هذا احلفل الرائع .إن جهودك إلحضار اجلوقة
إىل ديرتويت مقدرة جداً .االستقبال كان ممتازاً أيضاً .زوجيت وفاء وأنا
أمضينا أمسية رائعة .نرجو إعالمنا إن أمكننا املساعدة يف املستقبل.
			
أفضل املنى،
 )11الدكتور بشار خنلة وزوجته:
د .ناجي قروشان العزيز،
لقد ك��ان حظ عائلتنا كبرياً حبضور احلفل على مسرح سلفر
غاردن يف  27شباط  ،2009يف ديرتويت متشغن.
لقد أثارت اجلوقة إعجابنا خالل هذا العرض .كانت حقاً جتربة ال
ُتنسى لعائلتنا .تسنّى يل الوقت لإلصغاء ومشاهدة فنون بالدي املن ّفذة
على أيدي هؤالء األطفال الرائعني واملوهوبني .شكراً لك لتبنيك هذا
احلدث ،وإلعالمنا هبذا احلدث الثقايف الغين .نتوق شوقاً إىل مناسبات
أخرى.
املخلصون ،د .ومدام بشار خنلة وعائلتهما

 )8السيد تريي باهو:
شكراً جزيالً .لقد كان حقاً رائعاً .الكل كان مميزاً ،وقد تأثرت فعالً.
تريي باهو
 )9السيدة منال سروة:
أودّ أن أشكرك على جهودك املبذولة يف تنظيم هذا احلدث .نرجو
إعالمنا عند وجود مناسبات مماثلة.
منال سروة
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ماهر معال 

 )12السيدة رميا زينية:
أبونا زحالوي العزيز
شكراً جزيالً على حضورك واجلوقة إىل جاكسون ـيل فلوريدا.
اهلل يكون معكم أين ذهبتم
شكراً ألنكم مألمت قلوبنا بالفرح.

Thanks for filling our hearts with joy

بارككم

			      God Bless
اهلل

 )14السيد هادي يازجي:

 )13السيد تريي سوخاي:
د .قروشان العزيز،
شكرا لك لطلبك آراءنا .لقد حضرت عائليت من "باتل كريك" يف
متشغن حيث دعينا من قبل "عبداهلل موسى حنا" الذي قابلناه يف
ديرتويت .ماريا وفرح ،ابنتا أخيه ،عضوتان يف اجلوقة.
لقد استمتعنا بالعرض كثرياً .تعجز الكلمات عن التعبري عن مجال
هذه األمسية .لقد نشر األطفال رسالة الفرح من خالل السعادة اليت
جت ّلت عليهم .ولدانا االثنان دهشا من أداء جوقة الفرح ،رغم أهنما كانا
ير ّتالن يف جوقات لألطفال عندما كانا صغريين ،ومها اآلن يف جامعة
متشغن .املوسيقيّون املرافقون لألطفال كانوا رائعني كذلك.
أما االستقبال الذي سبق العرض فقد كان جتربة رائعة .كان منظر
الطعام الشرق أوسطي واحللوى مشهّياً ،إال أننا كنّا قد تناولنا طعام
العشاء قبل احلضور ،إذ مل نكن نعلم بوجود هذا الكمّ من الطعام
ّ
الشهي .كل األمسية كانت
منظمة بشكل جيد.
أدهشتنا كذلك القدرات اليت يتم ّتع هبا األطفال ،الذين قدّموا
عروضاً فردية سواء كانت قدرات صوتية أو عزفية .كان األطفال فعالً
كاملالئكة .نشكر اهلل أن األب زحالوي قد استجاب لرغبته وأسّس هذه
اجلوقة .لقد تغريت حياتنا ببساطة يف أمسية واحدة بفضل روح احملبة
والسالم اليت عشناها خالل احلفل.
تريي سوخاي

امس��ي ه��ادي ي��ازج�ي .أن��ا أعيش يف ميامي ،ف��ل��وري��دا .إن�ني أكتب
هذا املقال بعد بضعة أيام من العرض املدهش للجوقة يف جاكسون
ـيل ،الذي تشرّفت حبضوره شخصيّاً .رغم معرفيت القدمية باجلوقة
ومبستوى أدائهم الرفيع إال أنّ هذا العرض ح ّلق بي إىل عامل آخر.
كانت تلك الليايل اليت ال ُتنسى يف حياتي ك ّلها .يصعب على الكالم
أن يعرب عن مدى السعادة والفخر واحلماس ال��ذي اعرتاني خالل
العرض وبعده .حتى أنك كنت تستطيع أن ترى ذلك على وجوه هؤالء
األطفال األبرياء الذين قدّموا أفضل ما لديهم ،وكأهنم مدركون أمهية
ما يقومون به ،زراعة البذور للمستقبل.
كان هذا العرض أكثر من رائع .ممّا ال شك فيه أنه أذهلنا مجيعاً،
وذكرنا أن هذه اجملموعة املدهشة "تفرض" رسالة عميقة من السالم،
والقوة واالحرتام لذلك اجلزء من العامل.
ليس لديّ أدنى شك بأنّ هذه اجلولة قد ح ّققت إجنازاً رائعاً إذ
بَنَت جسراً بني سوريا وأمريكا ،على الصعيدين الثقايف والسياسي .لقد
نالوا جبدارة احرتام كل املشاهدين ،وكل وسائل اإلعالم الوطنية اليت
ّ
غطت احلدث.
يشرّفين املشاركة لتنظيم جوالت قادمة للجوقة يف الواليات املتحدة
األمريكية ،سنوياً إن أمكن ،لنشر السالم واالحرتام من خالل املوسيقى.
أراكم يف ميامي يف  2010أو .2011
هادي يازجي
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 )15السيدة جوديت حداد:
2009

Detroit - June 19-

أبيت احلبيب.
حتية طيبة وبعد!
أس��أل اهلل أن تصلك رساليت ه��ذه وأن��ت يف أحسن ح��ال ويف أمت
صحة وعافية وأن تكون دائماً  -كما رأيتك يف  - Detroitمليئاً بالنشاط
والعزمية ومشعّاً بالفرح واحملبة ومتألقاً بالعطاء واخلدمة.
أبيت الغايل ،كم أشكر اهلل الذي منّ عليّ بأن ألتقيك يف  Detroitطيلة
عطش كبري .عطش للقائك
ساعات مخسة ألروي فيها بعضاً من
ٍ
والتحدث معك ومشاركتك التساؤالت واألحداث واالستماع حلكمتك
واالس��ت��ف��ادة من خربتك .ساعات عشت فيها نعمة الشعور بعظمة
حمبتك وصالبة إميانك وق��وة عزميتك للعمل واخل��دم��ة لتحقيق
مشيئة وجمد اهلل.
وكم كان رائعاً لقاء كل تلك الوجوه احملبّة… الفتية… املرحة واحللوة.
وجوه أفراد جوقة الفرح الدمشقية .تلك اجلوقة اليت وُلدت يف كيانك
وقلبك قبل أن تولد يف أرض دمشق احلبيبة.
تلك النايات الصادحة مبحبة اهلل واإلنسان والوطن اليت كبُرت يف
قلبك ووجدانك قبل أن تكرب يف العدد واملكانة والشهرة.
لو تعلم كم كانت فرحتنا كبرية  -حنن أهل سوريا يف أمريكا -
عندما عرفنا بأن اجلوقة سوف تساهم يف فعاليات عرض "الكندي
 "Centerيف واشنطن .وكم زادت فرحتنا  -حنن أبناء سوريا يف ديرتويت
 -عندما علمنا بأن اجلوقة سوف تقدم عرضاً يف مدينتنا .عشرات من
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الرسائل اإللكرتونية ( )emailsكانت ترسل ملئات املغرتبني يف أماكن
خمتلفة من العامل ملتابعة أخبار اجلوقة وتنقالهتا وأصداء عروضها
الرائعة على العرب املغرتبني وعلى أهل البلد وزواره.
كثر منا يف واليات خمتلفة ويف بلدان متعدّدة تابعوا العرض الرائع
للجوقة وافتتاحية عرض " "Kennedy Centerيف واشنطن من خالل
اإلنرتنت وبالصوت والصورة.
كثرٌ منا  -يا أبيت  -من سالت دموعه وهو يرى ويسمع أطفال
وشبّان سوريا احلبيبة يُنشدون بصوت عربي واحد النشيد السوري
وأناشيد االبتهال واحملبة والسالم .صوتٌ عربيٌ واحدٌ… عذبٌ… وقوي
وحنون يف آ ٍن معاً .ص��وتٌ مأل املكان وقلوب احلاضرين حبضور اهلل
الواحد واإلنسان الواحد.
ُّ
كل هذا كان حيدث على مسافة قريبة من البيت األبيض األمريكي
وجمالس شيوخه ونوابه! كم كنت أمتنى لو حضروا كلهم هذا العرض.
ومس��ع الرئيس األمريكي والشيوخ وال��ن��واب أص��وات أطفالنا تصدح
بأنغام احملبة وكلمات السالم والتآخي.
إني أؤمن يا أبيت بأن سحر أصوات أطفالنا وعذوبة صدقه وقوة
تأثريه لكانت غيّرت الكثري من القلوب جتاه بلدنا وأمتنا ومنطقتنا.
احلفل يف  Detroitكان أكثر من رائع  -مئات من أفراد اجلاليات
السورية واللبنانية والفلسطينية والعراقية وغريها كانوا حاضرين
وخرجوا مبهورين بروعة األداء ومجال الصوت وعذوبة التأثري
والفاعلية وعظمة ال��رس��ال��ة… رس��ال��ة احمل��ب��ة واألخ���وة واإلمي��ان
والسالم.
من خالل سين وجودي يف والية  Michiganواليت جتاوزت العشرين،
رمبا هذه أول مرة يشعر هبا أبناء اجلالية السورية مبثل هذا الفخر

واالعتزاز .فخرٌ بعملٍ رائ ٍع قدمه أبناء بلدهم األم ضاهى جبماله
وقوته وإبداعه فعاليات كثرية قامت هبا جاليات عربية فاعلة جداً
يف منطقتنا.
اجلوقة يا أبيت رفعت رأس السوريني عالياً جداً يف بالد املهجر.
فهنيئاً لنا هبم وبك وهنيئاً هلم بك وهنيئاً لك هبم .لقد أدّوا أناشيد
احملبة والرتاث جبمال عالٍ وإبداع كبري .وكلوديا الرائعة كانت تقودهم
برباعة فائقة وحمبة كبرية.
أسألك يا أبيت أن توصل شكرنا الكبري هلم ألهنم نقلوا لنا جزءاً
من وطننا الغايل احلبيب سوريا ومحلوا لنا بأصواهتم ووجوههم
مجال دمشقنا احلبيبة وأريج رحياهنا وعطر يامسينها.
وشكرنا ألهايل األطفال والشبان الذين حتمّلوا مش ّقة الفراق عن
أوالده��م وشاركونا هبم .شكرنا العميق لكل من ساعد وساهم باملال
واجلهد والوقت من أجل أن يصبح حلم زيارة جوقة الفرح الدمشقية
إىل أمريكا واقعاً ملموساً وحقيقة معاشة.
أفرح بك دائماً يا أبيت… وأؤمن بأنه ما زال يف إنائك الكثري الكثري
لتنضح به من نعم اهلل وحمبته وإبداعاته.
حفظك اهلل لنا وأط��ال يف عمرك وأزاد من صحتك وش �دّد من
عافيتك وقوّى من عزميتك وزاد من ضياء نفسك وقلبك احملب له.
دمت لنا أباً حمبّاً معطاءً وكبرياً
معك دائماً صالتي وحمبّيت  -اذكرني يف صلواتك
ابنتك جوديت حداد

 )16كناري وجورج مسارة:
سالم الرب معك
فرحتنا كبرية بوجودك معنا يف كنيسة مار افرام يف جاكسون ـيل،
فلوريدا.
ونتمنى ليامسني الشام ولرباعمه من كباره وصغاره دوام التوفيق
والعطاء .وأدام اهلل عليك الصحة والعافية واحملبة.
وأن��ا وزوج��ي ج��ورج منطلب منك تص ّلي لنا ليزيدنا اهلل صحة
وحمبة… اهلل معك .وعودة سهلة وموفقة.
				
2009/2/28
كناري وجورج مسارة
 )17السيد سهيل سابا وعائلته:
العزيز األب الياس زحالوي،
أكتب إليك كما طلبت… وحتاول كلماتي أن ترقى إىل احلدث .جوقة
الفرح تزور الواليات املتحدة… حلم حتوّل حقيقة.
جهد عمالق حملبّني وخملصني… عطاء بال  ح��دودُ ،ترجم عمالً
رائعاً ،يرتك يف القلب والذاكرة أثراً لن ينسى.
يف أمسية باردة يف ديرتويت ميشغان ،وعلى مدى ساعتني ،أنشدت
جوقة الفرح سحراً من الشرق .أنشدت فأعطت كل من استمع ،الدفء
الذي نفقد… أعادت أياماً ماضية ملغرتب حديث وقديم ،أثارت شوقاً
وحنيناً وحبّاً ما زال حيمله قلب كل من اغرتب.
العمل كان رائعاً ومتكامالً يف كل جوانبه وبصدق من القلب للقلب.
يف وق��ت يغرق العامل يف سرعته وماديته كم حنن حباجة إىل هذا
العطاء الروحي.
حياً فينا سيبقى صوتكم رمزاً لشرقنا احلبيب الذي حنمل دائماً يف القلب.
مين ومن عائليت ومن كل من استمع وبكل صدق وحب.
شكراً… أدامكم اهلل

477

7
III

 )18السيدة ريم اخلطيب وعائلتها:
شكراً جوقة الفرح .شكراً لك يا أيها األب واإلنسان الرائع "الياس
زحالوي" .شكراً لكم مجيعاً فرداً فرداً على هذه األوقات اجلميلة اليت
أمضيناها ،وحنن نستمع ألصوات أطفال رائعة ،قدمت من أرض الوطن
الغايل ،لتحيي فينا من جديد ما كنا نسيناه أو باألحرى تناسيناه هنا
يف أرض املهجر.
منذ خلقت وأنا مغرمة ببلدي ،وبكل شيء يف بلدي .وحتى وأنا
هنا يف الغربة ،أحاول أن أبقى يف تواصل دائم مع هذا الشيء .ولكين
ال أنكر بأنه شيء صعب بعض األحيان ،ألن إيقاع هذا البلد السريع
يأخذك من كل شيء .أحياناً حتى من نفسك .وهلذا عندما مسعنا
بقدوم هذه اجلوقة الرائعة ،سعينا للحضور من كثرة ما مسعنا عنها
وعن إجنازاهتا.
وال��ذي ح��دث ك��ان أك�بر  بكثري ممّ��ا توقعنا .إن��ه ليس فقط غناء
عادياً ،أو غناء يذكرك برتاثك اجلميل ،إنه أيضاً غناء يالمس الروح
وخياطبها ،غناء يؤ ّكد مدى حبنا وتعايشنا حنن السوريني بشكل عام،
واملسلمني واملسيحيّني بشكل خاص ،ويؤ ّكد مدى حبنا لبعضنا البعض،
بغض النظر عمّا يقال ،أو ما حاول البعض إيقاعنا به.
هل يكفي أن أقول إن ابنيت اليت مل تتعدى اخلمسة أعوام ،كانت
فرحة جداً فقط لسماعها على املسرح كلمة اهلل أكرب ،ضمن أغنية
كانوا ينشدوهنا ،وبعفويتها الرائعة رفعت إصبعها تتشاهد وهي تسألين:
ماما هل مسعت إنه يؤذن للصالة.
فشكراً لكم مجيعاً يا من كنتم خري سفراء حمبة لسورية وللعامل
بأمجعه.
ريم اخلطيب متزوجة من سامر زينو ،ولديّ طفلة امسها "ميسورة".
 10سنوات يف الواليات املتحدة  -أورلندو
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 )19السيدة روز غنوم حنا:
			
أورالندو فلوريدا

يف  3آذار 2009

أنا امسي روز غنوم حنا ،من مواليد دمشق  -سوريا بلدي احلبيب
الذي تركته منذ  45عاماً ،وأتيت إىل أمريكا الشمالية ،عندما تزوجت
من أمريكي اجلنسية من أصل عربي ،وأسكن اآلن يف مدينة أورالندو
بوالية فلوريدا.
إني سعيدة ج��داً مبقابلة األب الياس زح�لاوي ،ومشاهدة جوقة
الفرح اليت ترفع الرأس وخاصة لنا حنن السوريني ،وكان الربنامج من
أمجل الربامج اليت شاهدهتا منذ أن أتيت إىل هنا .وقد ذ ّكرنا بالشام
وأهل الشام .باركهم اهلل وأطال بعمر األب زحالوي وجوقة الفرح.
ابنة الشام احملبة.
 )20ميساء وألبري أيوب:
 3آذار 2009
من هناك ،من وراء البحار ،محلتم لنا أمجل األحلان  .من هناك
م��ن دمشق وصلتم إىل أورالن���دو ،ب��ل إىل أع��م��اق قلوبنا  .محلتم
لنا كل ما هو مجيل ،بل اجلمال كله .محلتم لنا أنغاماً ،لطاملا
حبثنا عنها  .أنغاماً أبكتنا تارة ،وأسعدتنا تارة أخرى .أنغاماً و حّدتنا
بإنسانيتنا قبل كل شيء وفوق كل شي ء .كأمنا أردمت أن تقولوا لنا
من جديد أفرحوا أنكم من الشرق ،واعشقوه .ابتهجوا فإن أحلان
الشرق ما زالت صافية .
من دمشق ،وبأصوات أطفال دمشق ،وأطفال جوقة الفرح رائحة
عطر ودفق حب أتت من بعيد لتنهض بنا ،ولتقدم لنا زمخاً وفخراً.
وأما أنت يا أبونا الياس زحالوي ،نصلي أن يطيل اهلل بعمرك ودمت
بعطائك لنا ولإلنسانية مجعاء.

 )21السيدة رشا حنا:
أنا امسي رشا حنا ،معاجلة نفسية يف مدينة  Orlandoيف والية
 .Floridaلقد وُلدت وترعرعت يف مدينة دمشق.
يف عام  ،2003تزوّجت من نورمان حنا ،وابتدأت مسرية حياتي يف أمريكا.
يف /1آذار ،2009/ذهبت إىل جاكسن فيل ( ،)JacksonVilleألحضر
حفل جوقة الفرح .ساعتني من العرض الرائع ،الذي أدخل إىل قليب
هبجة واعتزازاً ممزوجاً مبشاعر احلب واحلنني إىل بلدي سورية .أصوات
األطفال واملوسيقى أعادت إىل ذاكرتي أيام الشباب يف بلدي ،جسدت
رائحة اليامسني وطعم فنجان القهوة .اجلمهور السوري والفلسطيين
أيضاً عبّروا عن فرحهم هبتاف وتصفيق مم��زوج بالدمع .باإلضافة
إىل األص��وات الرائعة والتوزيع املوسيقي ،جوقة الفرح كانت مميّزة
باستعماهلا ألدوات وأشياء لوّنت كل أغنية بطابع شرقي مجيل ،مثل
رشّ ورود اليامسني ،واستعمال املناديل امللونة ،واستعمال الفقيشات
وأجران الثوم ،لتزيّن األغاني بإبداع ومجال .أرجو من اهلل أن حيفظكم
ويبارككم يف كل خطوة ،وشكراً لكم جزيالً على هذا احلفل الرائع.
 )22املهندس اإللكرتوني الدكتور "عماد علي الشرع":
إىل سفراء السالم… إىل أطفال األمل واألحالم… يا من أتيتم من
أرض ،لو اهتزّت لفاح الصخر عطراً ورحياناً…
ٍ
ساعات ّ
حطمت قفص الغربة… وسرقت املاضي واملستقبل إىل عهدٍ
ّ
خطته أياديكم… وحفرت أصوات سنابل الشام…
مألمت القلوب فرحاً… وال��ورود دمعاً ممزوجاً باالبتسام… رفعتم
بالدي ،وكتبتم تارخياً بألوان املرجان…
غرساتكم يف صدورنا سوف تزهر جوق َة فر ٍح ،يوم العودة إىل وطنٍ
		 2009/2/28
ما سئم أن يكون زينة األوطان…

 )23السيد أشرف الشيخ:
حتية لألب الياس
السالم عليكم وعلى كل أعضاء جوقة الفرح.
أمسية البارحة كانت فعالً مميّزة ،ولن ننساها أنا وزوجيت فوزية .ال
تكفي كلمة متقن ،لوصف أداء أفراد اجلوقة .فقد كان أداؤهم مفعماً
باحلب واإلخالص.
أم��ا السيدة كلوديا توما خنلة ،فقد مت ّكنت من قيادة أكثر من
 /100/طفل وعدداً من البالغني من خالل التزامها وحبّها املميّزين.
لقد ع ّلقت زوجيت قائلة" :إهنا وبعد ساعتني من القيادة اجملهدة ،مل
تتصبّب عرقاً! إنه ألمر مذهل".
مل يقم أطفال اجلوقة بأداء املطلوب منهم فقط ،بل كانوا يؤدّونه
بكل احل��ب ال��ذي حتمله قلوهبم اليافعة .وبينما أمعن النظر على
الكثري منهم أثناء العرض ،كنت أتساءل م��اذا كنت ألفعل لو كنت
بعمرهم ،وكنت أسافر من مدينة ألخرى ،وأشارك يف مثل هذا العرض،
ضمن هذا احمليط اجملهول متاماً بالنسبة يل؟
أسأل اهلل تعاىل أن حيمي كل طفل منهم ويوجههم .آمني.
ك��ان يل ش��رف لقائك وتبادل بعض اآلراء معك .أمتنى لو كنت
أستطيع أن أتكلم العربية ،ولكين أشكر صديقي العزيز األب "نيكوالس
لو" الذي قام بالرتمجة.
كما تعلم ،الكثري من الناس اليوم يف هذا الزمان ،تائهون ضائعون،
يتساءلون "ملاذا خلقت؟" ،ليس عندي أدنى شك أنك مل تشعر باحلاجة
إىل مثل هذا السؤال أبداً.
فقد اختارك اهلل تعاىل برمحته ،لتكون فاعالً مؤ ّثراً حبياة الناس،
الرؤية والعمل الدؤوب الذي بذل بال شك ،ملساعدة هذه اجلوقة على
بناء جسور التفاهم بني الناس مجيعاً ،بكل الطوائف واألع��راق ،هو
أكرب دليل على عملك.
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أسأل اهلل تعاىل أن يعطيك العمر املديد والصحة والعافية ،وأن
يهديك بكل ما فيه طاعته .آمني.
أسأله تعاىل أن يهدينا مجيعاً .آمني.
أنا وزوجيت ،وكل احلضور ،سنكون ممتنّني إىل األبد ،ألخي العزيز
"يزن اخلطيب" وعائلته ،على أمسية البارحة.

كان صيف عام  ،2008وكنت يف زيارتي السنوية ألهلي .فحظيت
بزيارة أبونا ،الزيارة اليت أتط ّلع إليها بشوق ،ك ّلمـا وُجدت يف الشام
احلبيب.
أثناء هذه الزيارة أطلعنا أبونا على نبأ بالغ األمهية :لقد اختريت
جوقة الفرح لتمثيل سوريا يف مهرجـان  Arabesqueالثقايف يف "الكندي
سنرت" ،وكذلك رابطة منشدي اجلامع األموي بقيادة الشيخ احملرتم
مح��زة شكور رمح��ه اهلل ،ال��ذي ك��ان مثا ً
ال لالنفتاح والثقة بالنفس
واحملبة ،ولألسف خت ّلفت الرابطة عن هذا احلدث.

عزيزي يزن،
ال يسعين ،قبل ذهابنا إىل العمل اليوم ،إال أن أشكرك على الوقت
الرائع الذي قضيناه ليلة أمس.
اجلوقة واملوسيقا كانت أكثر من رائعة ،روحهم ورسالتهم كانت
واضحة وملموسة بدون شك .أؤ ّكد لك أن هدفهم قد حت ّقق.

يف بضع دقائق فهمنا من ه��ذا الرجل العظيم املتواضع ماهية
امل��وض��وع .إن��ه لفخر عظيم واأله��م من الفخر ه��و ،كما قـال أبونا،
بتواضعه وإميانه املعهودين ،هذه الفرصة الفريدة من نوعها ،إذ ألوّل
مرة يُتاح لنا مشاركة إخوتنا يف اإلنسانية يف الواليات املتحدة ،رسالة
احل��ب والسالم والتآخي ،ال�تي  طاملا بذلت اجلوقة قصارى اجلهود
لنشرها يف سوريا واملـشرق واملغرب:

 )24السيدة روندا وغوردون:
رسالة شكر

إنين أفتخر مبعرفتك ،وأشعر باالمتنان كونك صديقي.
 )25الدكتور يزن أمحد اخلطيب:
رحلة ذات رسالة كونية
منذ نشأتي األوىل يف دمشق ،رضعت حبّ واح�ترام األب "الياس
زحالوي" أطال اهلل يف عمره ،ومن مثله األب "يوسـف معلويل" رمحه
اهلل وأسكنه فسيح جنانه .ومازال هذان االمسان من أول من خيطر
على البال عندما أُسال عن مثلي األعلى ،بالطبع مع والدي احلبيب
"أمحد" ،الذي وضع يده وأمي "مسر" ،بيد أبونا الياس يف سعيه وراء
القاسم املشرتك ،إذ كانا من أوّل املهللني والداعمني جلوقة الفرح منذ
نشأهتا ،ومن أول املدركني للنظرة الشمولية املؤمنة الصادقة ،ملؤسسها
احملتـرم األب الياس زحالوي.

480

"اآلن وقد حصلنا على تغطية كاملة للرحلة إىل واشنطن ولألداء
فيها ،أري��د للجوقة أن جتول يف أمريكا بعد واشنطن يف مزيد من
العروض ،أريد لرسالتنا أال تقتصر على واشنطن فقط".
هبذه الكلمات حدّد أبونا املهمة .أعطاني أمساء األصدقاء الذين
ناقش معهم األمر يف أمريكا ،وترك لنـا "املغتـربني يف أمريكا من أبناء
وبنات سوريا" تقرير الباقي.
وبدأ السعي واالتصاالت عن طريق االنرتنت واهلاتف ،لتحديد أو ً
ال
األماكن اليت ميكن للجوقة أن تقدّم عرضها فيهـا .وأخذ ذلك الكثري
من الوقت واجلهد .وعندما انتهينا من هذا القرار بدأ العمل الدؤوب
لتأمني كل ما حتتاجه اجلوقة من حجوزات وتن ّقالت وإقامة .فكان
العمل كبرياً واملال الالزم أكرب ،مل جيعل حلول األزمة االقتصادية يف

أيلول األمـور إال أكثر تعقيداً ،إنه متويل  150طفل وموسيقي ومشرف
جلولة يف الواليات املتحدة" .اهلل هو املُموّل" ثالث كلمات أثلجت صدري
من أبونا زحالوي.
كان ذلك يف كانون األول" .هزار مرتي" و"لني خطيب" كانتا على
أشد التوتر آنـذاك ،إذ كانتـا تقريبـاً املـسؤولتني الرئيسيتني عن اجلزء
األكرب من العمل ،مل يبقَ سوى شهرين على قدوم اجلوقة ،ومازالت
التربعات اجملموعة أقل مـن ثلث امليزانية املطلوبة.
ولكن فعالً وكما قال أبونا الياس (اهلل هو املُ��م�وّل) .تلك األزمة
االقتصادية ال�تي  خ ّفضت التربعات ،جلبت معها هبوطاً يف أسعار
الفنادق وبطاقات الطائرات .بعض املُموّلني الذين ي��ودّون البقاء يف
كنف اجملهول ،سارعوا لزيـادة تربّعـاهتم ،شعب سوريا السخي الكريم
ومن خالل كثري من التربعات "الصغرية" تقدّم مبا كان يف احملصلة
قريباً من النفقـة املتوقعة… وهكذا يبارك اهلل تعاىل فاعلي اخلري،
صادقي النية والقلب…
وصل األطفال إىل واشنطن .وبالفعل تركوا هناك أحلى انطباع.
صعقوا العامل بإتقاهنم ،بفنهم ،بالتزامهم ،بابتسامتهم ،بكل شيء
فيهم ،وحتديداً بصدقهم .ومنها إىل ديرتويت ،ثم جاكسون ـيل،
ومنها إىل أورالندو ،حيث قدّموا عرضـاً يف اهلواء الطلق يف ديزني
الند ،عرضاً أثار فضول كل من رآه وتفاعل ّ
كل من مسعه ،والكل كان
يسأل" :من أين أتى هـؤالء األطفال!!!؟".
حينما ح ّلت اجلوقة يف جاكسون ـيل ،تركت بصمة دامغة ،كان
احلضور يف هذه احلفلة يف معظمه عربي األصل .رمبا ثلث احلضور
كان أمريكياً حمضاً .القاسم املشرتك بني العربي األصيل واألمريكي،
كان شعور غبطة وفرح ال مثيل لـه ،شعور دهشة بأن أداءً على هذا
املستوى َقدِم من دمشق .مل يتوانَ أي من احلضور ،عن إرسال بطاقات

شكر وهتنئة تعبّر عن شعور الغبطة
ال��س��اح��ر ،وج���و ال��ت��س��ام��ح واحمل��ب��ة
واإلميان واالنطباع الرائع ،الذي تركه
هؤالء األطفال واملوسيقيون ،يف عني
وقلب وعقل ومسمع كل من حضر.
السؤال الذي ت��ردّد م��راراً ،ومازال
خلا دمحأ نيل
ي�تردّد منذئذ :متى ستحضر جوقة
الفرح م��رة أخ��رى إىل أمريكا؟؟ أما
أنـا فأتوجـه بسؤال أهم :اآلن ،وقد أثبتت هذه اجلوقة بالفعل جدارهتا
وإمياهنا باهلل وسوريا ،أكثري علينا أن ندعو لتـضامن جهـود املسؤولني
ورجال األعمال السوريني والعرب ،لتبنّي جوقة الفرح بشكل رمسي
ومدروس؟ فاحلاجة ماسة وحقيقية ،لنشر هذا الفكر املتسامح ،وهذا
االنطباع احلضاري عن سوريا واملشرق العربي.
أم��ا اخلامتة فهي مسك أله��ل املسك .أت��ق�دّم بشكري وتقديري
العميقني لكل من ساهم أو دعم أو عمل أو شجّع هـذه اجلوقة وهذه
الرحلة اليت لن تنسى.
أت��ق�دّم بامتناني واح�ترام��ي الكبريين ،للجنود اجملهولني أولياء
هؤالء األطفال على صربهم والتزامهم وشجاعتهم ،يف سبيل رسالة
يؤمنون هبا ،أال وهي اهلل والوطن .أدامكم اهلل مجيعاً ذخراً لسوريا .كما
ّ
أجل وأحرتم هؤالء القادة الذين يقدّمون أوقاهتم طوعاً وبكل إخالص
وتفاني لألهداف ذاهت �ا .ولن أمسّ��ي اجلميع ألني لألسف مل أحفظ
األمساء كلها ،فالوقـت قصري ،ولكين طبعاً أذكر جيداً اسم كلوديا توما
خنلة .لقد كانت هي مركز هذه الدائرة ،وقد ملع ضياؤها وأثارت إعجاب
الناس عن جدارة حقيقية .أدام اهلل عليها عطاءاته.
األمل يف رحلة أخرى يف قلوبنا وفكرنا مجيعاً!
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 )26السيد أمحد اخلطيب:

لشهادته نكهة خاصة وبع ٌد متميّز.
لقد مجعتين به وبأسرته ،منذ عقود ،صداقة قامت يف إميان وصفاء
وثقة واحترام ،صداقة امتدت ،يف شفافية طبيعية ،إىل الكثري من شعاب
حياتَينا ،ومشلت بالطبع نشاطات جوقة الفرح ،حىت أنه ليسعدين أن
أعلن أنه كان هلم السهم األكرب يف دعم رحلة جوقة الفرح إىل الواليات
املتحدة ،يف شهر شباط عام  ،2009ختطيطًا وتنفيذًا ومتوي ً
ال .ولكم
سعدت بشهادته هذه اليت طاملا تر ّدد يف كتابتها .وإين ألترك للقارئ أن
يكتشف بني أسطرها ،ما مل يذكره صديقي أمحد اخلطيب ،بسبب من
صدق إميانه ،وصفاء طويّته ،ورقّة حاشيته.
« تربطين ب��األب الياس زح�لاوي صداقة قدمية ال أذك��ر بدايتها
ولكين ال أنسى الكثري من مراحلها.
كثرياً ما كنت أتلقى منه اتصا ً
ال هاتفياً يعلمنا فيه أنه دعا واحداً من
ضيوفه األجانب (والقلقني رمبا على احلرية اليت يتمتع هبا "أخوهتم
يف الدين" يف بلد مثل سورية) ،يعلمنا أنه دعاهم لعشاء متواضع يف
بيت أخ له مسلم .وكنا طبعاً نسعد كثرياً هلذا االتصال وننتظر اللقاء
لتبادل الكثري من املواضيع االجتماعية والقومية والروحية.
وأما جوقة الفرح اليت رافقت نشأهتا منذ والدهتا فقد أصبح هلا
وضع خاص يف نفسي… رأيت فيها صورة من صور جمتمعنا السوري
القادر على اخللق واإلبداع إذا ما أُحسن توجيهه ورعايته.
يف واحدة من زياراته اخلاصة أعلمنا األب الياس بأنه تلقى من
مركز كينيدي يف واشنطن دع��وة جلوقة الفرح للمشاركة يف نشاط
بعض من فنون وثقافات بلدنا احلبيب،
يقيمه املركز للتعريف على
ٍ
وأنه تأكد من كون هذه الدعوة خالية من أية دوافع غري ثقافية ،وأنه
يفكر باملشاركة يف هذا النشاط بإشراك فريق األطفال يف اجلوقة
وعدده حوايل  120طفالً مع حويل  30فين وإداري.
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وطبعاً سررنا هبذا اخلرب ملا له من أثر طيب يف تعريف اجملتمع
األمريكي على وجه من وج��وه احلياة يف سورية ،وطرحنا أن تقوم
اجلوقة جبولة أوسع ويف مدن أخرى يف الواليات املتحدة األمريكية
إضافة إىل واشنطن.
وكان يزن (ابين الطبيب املقيم يف فلوريدا وال��ذي كان حينها يف
إجازة يقضيها يف دمشق) ،مشاركاً يف هذا احلوار ،الذي أكد يزن فيه
على ضرورة توسيع هذه الزيارة لتشمل فلوريدا على األقل.
كان مركز كينيدي قد تكفل بنفقات اإلقامة والسفر من دمشق
إىل واشنطن واإلقامة بضعة أيام يف واشنطن والعودة دون أية نفقة
أخرى .وكان الدكتور ناجي قروشان ،قنصل سورية الفخري يف ديرتويت
واملقيم فيها ،قد طلب من األب الياس نفس الطلب بتوسيع الزيارة
لتشمل ديرتويت وغريها رمبا…
وهكذا مت االتفاق على دراسة توسيع هذه الزيارة ودراسة كلفة هذا
التوسيع وكيفية تغطيتها.
تقرر بعد أسابيع نتيجة الدراسة أن تقوم اجلوقة بزيارة مدينة
ديرتويت يف والية ميتشغان ومدينيت جاكسونفيل وأورالندو يف والية
فلوريدا وتبني أن نفقات السفر واإلقامة هلذه اإلضافة ستبلغ حوايل
 350إىل  400ألف دوالر ،جتمع من خالل تربعات بعض احملبني للجوقة
ولبلدهم سورية ،مقيمني ومغرتبني.
وهكذا بدأت اإلدارة الفنية للجوقة بالتحضريات الفنية الالزمة
هلذا العمل الفين اجلبار ،وبدأ األب الياس جبمع التربعات ،وبدأ العمل
على ترتيب برامج الرحالت من حجوزات فنادق وطريان ملائة ومخسني
مسافر (عمل كلفت به ابنيت لني والسيدة هزار مرتي املقيمتني يف
جاكسونفيل) .طبعاً مل يكن أي من هذه األعمال بالسهل أبداً.
يف أحد األيام وقبل بضعة أسابيع من موعد سفر اجلوقة زارني األب
الياس الذي رأيته ألول مرة على غري عادته من التفاؤل واالستبشار

باخلري .جاء ليخربني بأنه غري متفائل بإمكانية حتقيق اجلولة كما
خنطط هلا ،فالنفقة كبرية وهو مل يتمكن من مجع سوى قرابة نصف
ما تستلزمه من نفقات ،وهو يرى صعوبة يف تأمني الباقي .خرب صعقت
له ،وكان ما قرأته يف وجه األب الياس من حزن وإحباط ال أنساه أبداً.
واستعرضت يف خاطري للحظات صورة األب الياس وحياته ،إنسان
عظيم ،كرس نفسه للمحبة واخلري لبلده ولقومه ،فكانت جوقة الفرح
واحدة من مثار جهوده اخلالقة ،وكنت أرى يف هذه الرحلة فرصة قد
ال تعوض للتعريف بوجه من وجوه سورية عند جمتمع أغرقه اإلعالم
املعادي بصور قامتة يتوجب علينا تصحيحها ،وحنن اآلن أمام واحدة
من هذه الفرص .األب الياس كمواطن سوريّ ،
وظف بعضاً مما منحه
اهلل من إمكانات لزراعة ورعاية شجرة أمثرت عن جوقة الفرح ،ورأيت
من واجيب وواجب عائليت أن نوظف أيضاً بعضاً مما منحنا اهلل لنشر
وتوزيع مثار هذه الشجرة ،فبادرته بالتأكيد أن ال جمال للرتاجع وإنين
أرى أن اهلل سخره لعمل ال جيوز الرتاجع عنه ،وسخر غريه إلمتام
مستلزمات هذا العمل ،وأنين وعائليت واحد من هؤالء ،وأننا نستطيع
أن نغطي ما يلزم ،وعلينا االستمرار .اتصلت على إث��ر ذل��ك بيزن
وطلبت منه أن يستعد لتغطية ما ينقص من نفقات.
يف هذا الوقت كانت لني قد أ ّ
متت حجز بطاقات السفر للمجموعة
من واشنطن ل ديرتويت ثم إىل جاكسونفيل ثم إىل واشنطن وكان
يلزم حينها مبلغ ( )85ألف دوالر لتثبيت هذا احلجز فطلبت من يزن
أن يؤمن هذا املبلغ وأن يكون جاهزاً لغريه عند اللزوم.
بعد أسبوع أو أكثر زارني األب الياس بوجهه املشرق ليعلمين أن اهلل
فتح له أبواب تربعات أخرى تكفل تغطية باقي النفقات ،وهكذا حتقق
إمياننا بأن اهلل معنا ييسّر لنا اخلري إذا سعينا لفعله ،ومتت الرحلة
اليت كانت رعاية اهلل هلا جلية يف كل مراحلها ،وكان ما أعطته عن
سورية وشعبها من صور رائعة يغطي كل جهد بذل.

زارنا بعد ذلك األب الياس مع بعض من إداريي اجلوقة ،وقد تبني
له أن ما مت مجعه من تربعات لدعم هذه الرحلة قد جتاوز املصاريف
اليت دفعت ،وذكر أن يرغب بإعادة ما زاد من التربعات عن مصاريف
هذه الرحلة ليحسم من أصل ما دفع عن طريق يزن .وذكر بأنه بصدد
إعداد كتاب عن هذه الرحلة يبني فيه الكثري عنها .وأنه ينوي أن يدرج
فيه قائمة بأمساء كل من ساهم أو تربع مادياً لتحقيقها مع بيان
املبلغ املدفوع .أوضحت لألب الياس أن ما دُفع قد دُفع ،وأننا كنا أنا
ويزن حنضر أنفسنا لدفع املزيد إن لزم ،وأنه ال ميكننا قبول أي إعادة
ألي مبلغ ،وميكن استخدام الفائض يف أي عمل أو نشاط آخر للجوقة.
من يعرف األب الياس يعرف متاماً أنه ال يقبل أن يُصرف أي مبلغ
ورده يف غري ما دُفع من أجله .ويف هذا السياق أتفهم إصرار األب الياس
على ذكر مصادر التمويل مع تفاصيلها .وهنا أجد من واجيب أن أوضح
أن ما تربعت به (عائلة أمحد اخلطيب) لتغطية ظرف خاص ُفرِض
أثناء التحضري هلذه الرحلة مل يكن األب الياس متابعاً له متاماً ،األمر
الذي جعله يقبل أو رمبا يطلب تربعات أخرى لدعمها.
كم كنت أمتنى أن ال يذكر اسم أي متربع ومبلغ تربعه ،فلكل متربع
ظرفه ،وكلنا مؤمن بأن جوقة الفرح هي جوقة سورية تستحق منا
الكثري ،وأنا واثق بأن كل من تربع لدعم هذه الرحلة ،وعائليت واحدة
منهم ،ال يضريها أن يستخدم الفائض إن وجد يف أي جمال آخر يراه
األب الياس مناسباً.
األب الياس الزحالوي ويف نظر كل من يعرفه هو كاهن يعلو على
الشبهات .أعتقد أنه شعر ببعض اإلح��راج حني قبل تربعات مل يكن
يعلم أهنا ستكون فائضة .لذا أكتب هذا لتوضيح الظروف اليت أحاطت
عملية مجع التمويل الذي تط ّلبه حتقيق تلك الرحلة ،وأدت إىل بعض
الفائض ،وال أعتقد أن أيّاً من املتربعني (وأنا واحد منهم) يقبل أن
ُيرَد له جزءٌ مما تربع به ».
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 )27الطبيبة "دانوتا ديب":
بدت األغاني الرخيمة جلوقة الفرح وكأهنا حتملين يف رحلة عرب
أجواء مساوية .فأثارت لديّ ارتعاشة ذكريات املاضي ،يف بلد طفوليت،
سورية ،مهد احلضارة.
كانت األصوات الندية واملتوافقة هلؤالء املغنني الصغار ،تضفي جواً
من الفرح على موسيقى العازفني بإتقان رفيع ،فيما السيدة كلوديا
توما خنلة تقود اجلميع بأناقة.
هذه اجلوقة ،اليت أسسها ،منذ ثالثني عاماً ،األب الياس زحالوي،
تواصل عملها يف نشر رسالة السالم واألخوّة بني شعوب األرض.
 )28االسم غري واضح:
فرقة الفرح قدمت مشهداً حقيقياً لبالدنا ،مشهداً عربت عنه
ابتسامات وأصوات مئة طفل وطفلة ،قدموا برباءة وعفوية ،رسالة
حب وسالم .العرض رغم بساطته وعفويته ،كان مميّزاً بكل ما فيه
من أغاني وموسيقى وأص��وات .لقد أدخلت هذه اجلوقة الفرح إىل
قلوبنا يف بالد االغرتاب ،وروت صحراء غربتنا .وشعرنا بفخر واعتزاز
كبريين وحنن نرى هنا يف ميتشغن صورة مشرّفة عن العرب قدّمها
ه��ؤالء األطفال وقالوا للعامل ب��أنّ سوريا هي رس��ول سالم وحمبّة،
بلد احلضارات والثقافة والرقي والعيش املشرتك… أمتنّى االستمرار
والتقدّم هلذه اجلوقة وأمثاهلا… وشكراً لألب الياس زحالوي علـى
هذه اللفتة الرائعة.
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 )29السيد "ديزموند ب .بل":
رسالة شكر…
يزن،
يا هلا من أمسية رائعة .كان األطفال حقاً مدهشني .إهنم فع ً
ال
أفضل سفراء للنوايا احلسنة .كم حنن حباجة إىل مثل هذه املبادرات
يف كل مكان ،وليس فقط يف جاكسون ـيل ،ديرتويت وواشنطن .لقد
أعطونا مجيعاً األمل .كنت أمتنى أن ُتتاح يل الفرصة ملقابلة هؤالء
األطفال ،السيدة كلوديا ،املوسيقيني ،واألب زح�لاوي ،لشكرهم أو ً
ال،
وللرتحيب هبم بشكل شخصي ثانياً .كنت أمتنى أن أحضن هؤالء
األطفال لشكرهم والتعبري عن امتناني العميق هلم.
املوسيقيون كانوا ممتازين أيضاً… شديدي االلتزام… أعجبين املزج
االستثنائي بني اآلالت التقليدية واحلديثة ،الذي أضفى جواً مميزاً.
كنت أراقب ردود أفعال ابنيت تايلور ،خالل العروض املنفردة اليت
أداه��ا األطفال .كان من الواضح أهنا تتمنّى أن ُتتاح هلا الفرصة
لتشكيل صداقات جديدة مع هؤالء األطفال ،الذين تتشارك معهم
حبب الغناء واملوسيقى .أعتقد أننا حمظوظون بدعوتنا للمشاركة
مبثل هذا احلدث.
وأؤكد لك استعدادنا للمساعدة بأي طريقة.

ثانياً  -جولة جوقة الفرح يف رأي بعض املشاركني
 - 1املسؤولون:
يف  ،2009/6/1كتبت رسالة إىل مجيع من شارك يف رحلة جوقة
الفرح إىل أمريكا ،أذ ّكرهم فيها مبنة اهلل علينا ،أهنئهم ملا قاموا به،
أدعوهم للمزيد ،وأسأهلم بإحلاح ،كتابة انطباعاهتم عن هذه الرحلة،
كي يكون لقلمهم سهم يف هذا الكتاب ،الذي شئته تسجيالً صادقاً
لرسالتنا يف الواليات املتحدة ،وذخرية ُتغين جوقة الفرح وأحبّتها يف
سورية ،يف الوطن العربي ويف املغرتبات.
من كتبوا كانوا ق ّلة .وقد رأيت أن أنقل فيما يلي كل ما ُكتب ،بكل
أمانة ،دون أن أمهل أياً من النصوص اليت وردتين ،واليت سنحتفظ هبا،
بالطبع يف وثائق اجلوقة .وإني ألنقلها حبرفيتها.
 )1الدكتور حبيب سليمان:
خواطر من رحلة جوقة الفرح،
إىل الواليات املتحدة األمريكية 2009
"أشعر وكأن يد اهلل تدفعنا بلطف جم وعناية فائقة حنو األمام"…
هبذه الكلمات اختصرت لألب الياس زحالوي الشعور الذي رافقين
طوال هذه الرحلة الرائعة ،واليت امتدت على مدى أسبوعني.
أحب من خالل هذه الكلمات أن أضيء بعض اجلوانب اليت جيـهلها
البعض ،وبعض املالحظات اليت برزت خالل هذه الرحلة:
أو ً
ال :منذ حلظة وصولك إىل مطار واشنطن ،يشعرونك بأنك
إنسان من فئة خمتلفة ،يقسمون الواصلني إىل فئات ،واحلمد هلل أننا
ّ
فجل
من الفئة ( ،)Bألهنا رمبا أقل سوءاً من غريها من الدرجات،
ما يرت ّتب على هذه الفئة ،انتظار ملدة ت�تراوح بني الثالث واألرب��ع

ساعات فقط ال غري ،وأنت تراقب املوظف جالساً دون عمل ،ودون أن
ّ
يتلطف عليك بنظرة ،وكذلك أن جتيب على كم هائل من األسئلة
غري املرتابطة ،من قياس قدمك ولونك املفضل ،إىل عملك وعالقتك
باملنظمات اإلرهابية! ولكم كانت حرية املوظفة اليت أجرت اللقاء معي
يف إجياد أسئلة إضافية ،بعد انقضاء  45دقيقة من احلديث (الودّي
طبعاً) .ولكن واحل�قّ يقال ،عبّرت يل عن إعجاهبا يف هناية املقابلة،
ورافقتين إىل ب��اب اخل���روج ،أو ب��احل��ريّ ب��اب ال��دخ��ول إىل الواليات
املتحدة ،متمنيّة قضاء أوقات مجيلة.
قبل أن أنـهي ه��ذه النقطة ،أذك��ر إجيابية رائعة هل��ذا االنتظار
الطويل ،وهي تعرفنا بشكل قريب على املوسيقي اللبناني األستاذ
مرسيل خليفة ،والذي جلس معنا وشاركنا هذا الشعور (باملساواة؟؟)
ثانياً :من الناحية الطبية :وق��د كنت املشرف الطيب على هذه
الرحلة ،وهنا أيضاً تتج ّلى العناية اإلهلية ،ففي حني ال ختلو رحلة
تقوم بـها عائلة صغرية ،من عوارض صحية أو حوادث عرضية ،أشكر
اهلل ،ألننا مل نتعرض ألي حادث يُذكر.
وهنا أذكر على سبيل الدعابة ما حـدث معنا يف مساء اليوم الثالث
للرحلة .ففي أثناء العيادة الليلية ،اعتقدت أن ميزان احلرارة (حرارة
جسم اإلنسان طبعاً) ،معطل ،فهو ثابت على حرارة  38درجـة ونصف،
بعد قياس حرارة حـوايل  30طفالً (طبعاً وللمشككني كنت أعقم امليزان
وأحرّكه جيداً قبل كل قياس) ،ولكن بالفحص السريري تبيّن أن كل
هؤالء األطفال يعانون من احتقان شديد يف البلعوم (لونه بلون فاكـهة
الفريز) .وهنا كان على اجلميع التزام الصمت التام والنوم املبكر مع
بعض األدوية اخلفيفة.
النقطة األخرية يف هذا اجملال ،تفرض علي أن أعرتف بشجاعة وقوة
حتمّل األطفال .فقبل كل أمسية ،أجد الضعف واإلعياء باديني على
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الوجوه واألجسام الصغرية .وأعتقد أن عدداً من األطفال سينسحبون
أثناء املشاركة ،أو لن يتم ّكنوا أصالً من املشاركة .ولكنـهم كانوا يُدهشون
اجلميع بإصرارهم على املشاركة ،حيث يظهرون على املسرح بشكل
خمتلف  180درج�ة .فعيوهنم تشعّ ألقاً ،وأجسادهم حت ّلق مع حركة
أيديهم ،وأصواتـهم تشقّ ركـام اجلـهل بالطفل السوري وقدراته.
ثالثاً :املوسيقيون :ومن خالل االحتكاك املباشر مع املوسيقيني،
وبعضهم تـعرفت عليه للمرة األوىل من خالل التحضري هلذه الرحلة،
كان العمل معهم ي ّتسم بالروح األخوية املتبادلة ،دون تكبّر ،دون تذمّر،
دون إبداء املالحظات .حتمّلوا معنا الربنامج املك ّثف ،بكل حمبة وتواضع.
فكانوا مثا ً
ال للموسيقي املبدع ،اخللوق ،واملؤمن بالرسالة.
وهنا أذكر ،يف أثناء االنتقال من مطار واشنطن إىل مطار ديرتويت،
أنه انتابين القلق الشديد على أصابع املوسيقيني ،واليت حتولت إىل
اللون األزرق الداكن ،أثناء مساعدهتم لنا بنقل حوايل  120حقيبة
سفر كبرية من الباص إىل داخل املطار ،وقد كـانت حرارة اجلو تشري
إىل  8درجات حتت الصفر فقط ال غري.
رابعاً :من الناحية التنظيمية :أعتقد بأنّ هذه الرحلة ،كانت أكثر
رحالت اجلوقة تنظيماً ،وأق ّلها أخطاءً .فلقد بذل املسؤولون اإلداريون
جهداً خـارقا للوصول هلذه الدرجة من التنظيم .وكمثال على التنظيم
الرائع ،أذكر حلظات خروجنا من "عامل ديزني" ،حيث خيرج يف وقت
واحد عشرات آالف الزوار .وكم كان الفضول واإلعجاب ،بآن معاً ،خييم
على الوجوه ،وهي تشاهد سلسلة بشرية باللون األصفر الفاقع ،تسري
متشابكة األيدي ،متماسكة خترج من املمرات الضيقة ،لتعود فتنتظم
يف صفوف حبسب الع َلم امللوّن الذي يشري للمجموعة.
خامساً :الشعب األمريكي شعب طيب.
احلمد هلل أو ً
ال وأخرياً.
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 )2ساندي العبسي مجّال:
أول ما سيخطر ببايل هي روح األخ��وة ال�تي  كانت تربطنا حنن
املسؤولني ،حيث كانت تواجـهنا الكثري من املشاكل ،فنضطر إىل أن
نأخذ مواقف سلبية من بعضنا البعض ،ولكن بعد حلظات نعود
كاألخوة وكـأن شيئاً مل يكن.
قبل رحلة أمريكا كنت أفكر بالطريقة املثلى للتعامل مع األطفال،
حيث يكون هناك روح حمبة واحرتام متبادلة .فقرّرت أن أكون صبورة
أكثر من قبل ،وأكون كاألخت الكبرية لكي نتشارك الفرح واحلزن سوية.
فكنت ال أضطر إىل أن أرفع صوتي على أحد ،بل أجلأ إىل أسلوب
احل��وار الذي يظهر خطأهم ،فيعتذروا وهم نادمون .والشيء األهم
الذي تع ّلمته هبذه الرحلة ،أن ال شيء يأتي بالسهل! فلقد كان هناك
طريق طويل ،قبل هذا النجاح الكبري يف أمريكا.
كل واحد من املسؤولني واألوالد بذل اجلـهد الكبري إلجناح هذا
العمل على أكمل وجه.
وأريد ذكر أن اإلنسان ال يعرف قيمة بلده حتى يبتعد عنها ولو
لفرتة قصرية .فال يوجد أي بلد يف العامل يعوّض اإلنسان عن بلده األم.
فالشعور ال يوصف عندما ك��ان هناك حشد كبري من األه��ايل
واحملبني الذين كانوا ينتظرون وصولنا بالسالمة وبفارغ الصرب.
والشيء األمجل من هذا كله ،هو رؤية دموع األمهات وهي تعانق
أوالدها فرحة بعودتـهم ساملني حاملني معهم خربة ال تقدّر بثمن.
وأختم بالقول أن ليس على اإلنسان أن يكون كبرياً يف السن ،لكـي
يرفع رأس بلده عالياً ،بل ميكن ألي شخص ،صغرياً كان أم كبرياً،
أن يرفع رأس بلده عالياً ،ويفتخر هبا ،ويُري العامل ما هي صورة
سورية احلقيقية.

 )3رنا برصة:
رحلة جوقة الفرح إىل الواليات املتحدة األمريكية:
وقفت أمام هذا العنوان أتأمل… ماذا ميكنين أن أقول عنه؟ لقد
أخذت من هذا العنوان الكثري ،ما ال ميكنين أن أحدّه ببضعة سطور،
ولكن ميكن التعبري عنه يف بضع كلمات:
إن هذه الرسالة اليت قمنا هبا ،أمجل ما حصل يف حياتي ،وبكل
صدق!!!
امسي رنا برصة ،إحدى املسؤوالت عن أطفال جوقة الفرح اإلعدادية.
أنتمي هلذه اجلوقة الرائعة منذ مخسة عشر عاماً .وحتى تاريخ هذه
الرحلة ،كان لدي ثالث سنوات من اخلدمة اجملانية مع أطفال هذه
اجلوقة الرائعني… نعم الرائعني ،لقد أعطوني الكثري… وكانت هذه
ّ
حمطة أصبحتُ فيها جزءاً من هؤالء األطفال األحباء.
الرحلة
رحلة… بل سأقول رسالة ،نقلناها وبكل صدق وأمانة ،إىل أمريكـا،
حيث نقل ه��ؤالء األطفال حبناجرهم وبضحكاهتم الرائعة ،صورة
الطفل العربي ،وصورة الوطن العربي مرسوماً يف هذا الوجه اجلميل،
ليدرك العامل كله ما هو وطننا احلبيب.
ب��دأ نشر ه��ذه الرسالة يف  21و  22شباط .كنت أن��ا مع القسم
الثاني… ال أخفي القول :كنت على أعصابي ،كان لدي خربة مبا حيمله
هذا النوع من السفر الطويل للمسافر ،من تعب ومشقة ،فكيف إذا
كان هذا مع  120طفالً وطفلة ،ليس لديهم من خربة احلياة الكثري…
أحسست باملسؤولية وظللت أص ّلي.
وبدأت املغامرة… انطلقت مع القسم الثاني يف  22شباط ،حيث كان
لكل مسؤول جمموعة مؤ ّلفة من عشرة أطفال ،هؤالء العشرة كانوا
أكثر من إخوة يل ،خلقنا نوعاً من الصداقة قبل السفر… تعبوا كثرياً.
تدرّبوا كثرياً واآلن انطلقنا:

يف املطار كان النظام ملفتاً للنظر .ويف الطائرة جرى كل شيء على
ما يرام… أحسست أن األوالد ،يف تلك اللحظة ،أدركوا مدى املسؤولية
املرتتبة علينا ،لذلك حاولوا أن خيفوا رهبتهم.
عندما وصلنا إىل واشنطن ،ويف املطار كان النظام حي ّتم يف أمريكا
بأن كل من يأتي من سوريا ،وعمره فوق الـ  15سنة ،جيب أن يذهب إىل
ما يسمونه "غرفة االستجواب" ،ليضمن خروجه من الواليات املتحدة
بعد انتهاء زيارته.
مل نكن نعلم أن ذلك سيحصل ،حيث ذهب كل املسؤولني مع األوالد
الذين جتاوز عمرهم الـ  15سنة (وهم األقلية) إىل هذه الغرفة ،وبقيت
مع مَن تبقى من األطفال وهم األغلبية (حبدود الـ  40طفل) .وكان قد
بلغ عليّ التعب واإلرهاق من هذه الرحلة الطويلة ،باإلضافة إىل أنه
كان معي كل األمتعة ،حتى لباقي األطفال واملسؤولني الذين ذهبوا إىل
هذه الغرفة .ومل يكن معلوماً كم من الوقت قد يبقون هناك .ولكن أتذكر
أن "فادي بشور" ،هو مسؤول الرحلة الثانية ،قد نظر إيلّ وقال يل :رنا
تصرّيف… معك باقي األوالد ،ديري بالك ،حننا راحيني.
وهكذا كان ،عليّ التصرف فعالً :مجعت األطفال وسألتهم أن يلتزموا
الصمت قدر املستطاع ،ألننا يف موقف حرج ،وأنا حباجة ألن يكونوا
متجاوبني معي .يف تلك اللحظة نظر إيلّ أحد األطفال وق��ال :رنا،
ما عم القي باسبوري… هنا بدأت مسريتي مع العناية اإلهلية .متالكت
أعصابي ،وقلت هلم أن يبقوا متجمعني .أريد أن أحبث عن اجلواز الضائع.
ويف نفس الوقت ال أستطيع ترك األطفال لوحدهم .يف ذلك احلني أتى
باجتاهي أحد العاملني يف محل احلقائب يف املطار ،وقال يل :أنت عاوزة
مساعدة! مل أعرف من أين أتى وكيف… الذي أعرفه بأنه كان حامالً
اجلواز يف يده ،ثم أعطاني إياه وقال :أنا باخلدمة!
نظرت حنوه نظرة شكر ،ومل أستطع أن أقول أي كلمة سوى :اهلل
كبري ما بيرتك حدا.
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وبعد ذلك انطلقت مع األطفال الذين كانوا من باقي اجملموعات،
وأخ���ذت ك��ل ج��وازاهت��م ألحتفظ هب��ا خ��وف�اً م��ن ضياعها… هنا كان
باستقبالنا "سريج حجري" مع "ريتا ب��درة" اليت كانت مع اجملموعة
اليت سبقتنا بيوم .قلت هلم ما حدث ،فقالوا يل عليك أن تذهيب مع
األطفال إىل الفندق ،فنحن جيب علينا أن ننتظر الباقي.
وهكذا كان :صعدوا مجيعاً إىل الباص ،وكنت معهم لوحدي .مل يكن
بإمكاني إحصاؤهم ،حيث جرى كل شيء بسرعة .ال أعرف من بقي
معي ،ومن ذهب إىل الغرفة .اتكلت على اهلل وقلت لسائق الباص أن
ينطلق حنو الفندق .وهنا ال أجد إال "رامي عشي" ،وهو مسؤول أيضاً
قد استطاع أن يلحق بي يف آخر حلظة ،ليطمئنين على حال الباقي،
وأهن��م قد يستغرقون وقتاً طويالً يف االنتظار ،وه��و ال يعرف كيف
استطاع أن ينتهي بسرعة ليلحق بي… وهنا ارحتت.
كان معي كرت موبايل ،كان قد أعطاني إياه أحد األصدقاء ،الذي
كان مقيماً يف أمريكا ،وهو ال يعلم كم بقي يف هذا الكرت من دقائق
خدمة… الذي أذكره أنين استطعت استخدامه لدقيقة واحدة ،أخربت
فيها "غيث مرتي" ،املسؤول اإلداري بأننا وصلنا وما هو حال الباقني،
وأن جيهزوا الغرف لألطفال ألهنم يبلغون من التعب الكثري… وهنا
انتهى مفعول الكرت وتوقف…
وبعد ذلك وصلنا مبعونة الرب إىل الفندق ليستقبلنا من سبقنا.
أحداث صغرية ،ولكنها ذات معنى كبري بالنسبة يل.
ويوماً عن يوم ،يف هذه الرحلة كان حيدث معي من األح��داث ما
جعلين واثقة أن اهلل قد رسم ثانية بثانية أدق التفاصيل يف مسريتنا
هبذه الرحلة العظيمة .وهنا بدأت مسرية األطفال يف نشر هذه الرسالة
حبناجرهم وضحكاهتم.
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يف واشنطن قمنا خبدمة قداس يف كنيسة "ناشونال شراين" ،باإلضافة
إىل ثالث حفالت .ال أستطيع أن أصف مقدار التعب الذي سيطر علينا
وعلى األطفال :كانت مهمة صعبة ومجيلة يف نفس الوقت.
التعب املسيطر على اإلنسان ميكن أن يكمن داخل قلبه ،يتجمّع
ليشكل قنبلة موقوتة ميكن هلا أن تنفجر يف أي حلظة ،فقد تعرّضنا
حنن املسؤولني لنقاشات حادة وخالفات يف الرأي ،ولكنها كانت تبقى
لبضع ساعات ،وأحيانا لدقائق قليلة… فتتحوّل بعد ذلك إىل احتضان
كل منا اآلخر والقول له( :ال تواخذني يا صديقي ،التعب مسيطر
علي ،أنت بتعرف اديش غالوتك عندي)
أردت ذكر هذه األشياء ألهنا أمر طبيعي جداً .فالضغط الذي عشناه
واملسؤولية املرتتبة علينا ليست باألمر السهل.
أذكر أحد األيام يف حفل افتتاح مهرجان العامل العربي (أرابسك)
كنا يف املسرح طول النهار ،ومل يكن املركز قد أخذ باحلسبان عددنا
الكبري .وهنا مل يكفِ الطعام إلشباع كل األطفال ،مع أهنم حاولوا
تقديم طعام عربي لنا من (شاورما ومسبّحة وتبّولة…)
وهنا كانت املصيبة :نفدَ الطعام واألوالد جائعون .حتى اخلبز مل يب َق
منه الكثري… أتذ ّكر حينها أنين أخذت صحن املسبّحة وبقايا اخلبز املتب ّقي،
ووزّعته على األطفال كما يقولون ،لقمة لقمة… وكان بعض األطفال يقول
يل :رنا ،معليش أنا جوعان شوي ،رفيقي هو جوعان أكرت مين.
وقفت بيين وبني نفسي وقلت :يا رب ،كما وزّعت اخلمسة أرغفة
على األل��وف ،تستطيع اآلن أن توزع ما تبقى من هذا الطعام على
هؤالء املائة طفل.
استجابة األطفال كانت رائعة ،وهم حيبّون بعضهم ألكثر الدرجات…
وبعد ذلك طلبنا مزيداً من الطعام ،وذلك استغرق وقتاً لكي حيضر.
وعندما أعدّ الطعام ،قال يل األوالد أهنم شبعوا وال يريدون مزيداً.

ميكن أن تقرأوا هذه السطور ،وتقولوا هذه سخافة .أنا أقول لكم
أن عيش احلدث أروع من كتابته .وهذه التفاصيل الصغرية كانت تثبت
يل أنه بالفعل :اهلل معنا.
أذكر من األحداث ما مسّين بعمق على الرغم من صغرها.
يف ديرتويت كان األم��ر رائعاً .فاحلفل ال��ذي قدّمناه مجع مئات
العرب املغرتبني فأستطيع أن أصف الوضع (مثل الشعنينة)! يرون
بعضهم بعد زمن طويل ،وكأن هؤالء األطفال قد مجعوا مئات القلوب
املغرتبة مع بعضها.
ولكن بالنسبة لنا ،كانت دي�تروي��ت حمطة صعبة للغاية ،ألهنا
كانت عبارة عن ليلة واحدة ،مل نستطع فيها االستقرار .وكانت غرف
األوالد مبعثرة ،موزعة على الطوابق ،مما صعّب املهمة بالنسبة لنا،
فكان علينا حزم احلقائب اليت ما لبثنا أن فتحناها ،لكي ننطلق إىل
حمطتنا األخرية أورالندو.
يف أورالن��دو ،كانت حلفلتهم يف أرض ديزني على املسرح يف اهلواء
الطلق ،نكهة جديدة ،كانت أغلبية املشاهدين من األمريكان الذين بدت
على وجوههم عالمات املفاجأة واإلعجاب .وكانت أورالندو بشكل عام هناية
جيدة لألطفال .فقد أمضوا وقتاً مجيالً يف ديزني ،اليت سحرهتم جبماهلا،
واستمتعوا بألعاهبا ،باإلضافة إىل مجال الطبيعة والطقس اجلميل.
لقد مكث األوالد يف هذه املنطقة يف غرف ،هي عبارة عن سويت
ومحامني ،مع تراس خارجي .وهنا
جمهّز بركن طعام ،وثالث غرف نوم،
ّ
استطعنا أن نشكل عائالت! فكان كل مسؤول ينام مع  7أو  8أطفال.
عشنا مع األطفال كعائلة صغرية ،وزاد تع ّلقنا هبم ،وتش ّكل جو عائلي
ال أستطيع وصفه.
كانت الغرف هناك تعمل على البطاقات اإللكرتونية .ويف إحدى
الليايل بعد جميئنا من ديزني ،وصلنا أنا والثمانية أطفال الذين

كنت معهم يف الغرفة (عائليت الصغرية) إىل غرفتنا… حاولت أن أفتح
الباب ،وإذ باملفتاح ال يعمل ،حيث كان معنا مفتاحان ،أحدهم معي،
واآلخر مع إحدى البنات .فناديت هلا وامسها إيفى… قلت هلا :إيفي،
جييب مفتاحك ألنو مفتاحي ما عم يشتغل .فكانت النتيجة نفسها أن
مفتاحها ال يعمل أيضاً
كان اجلو بارداً وحنن نرتدي ثيابا صيفية ،ألن الطقس كان مجي ً
ال
يف الصباح .األوالد يشعرون بالربد واجلوع والتعب ،وال أحد يستطيع
فتح الغرفة لنا.
حاولت الذهاب إىل خدمات الفندق وفوجئت بأهنا مغلقة… حاولت
االتصال برقم الطوارئ ،وقلت هلم إننا ال نستطيع فتح الغرفة ،وحنن
عالقون يف اخلارج… ولكن مل يأتِ أحد منهم للمساعدة .وإذ أتفاجأ بأن
شرطياً قادماً حنوي معه ورقة ،وهو يقول أنه مرسل بسبب الضجة اليت
حتدث يف الفندق بسبب األطفال حيث أن النزالء اشتكوا علينا وهذا
يفرض علينا غرامة مالية قدرها  4أو  5آالف دوالر!
هنا انتابتين قوة كبرية لكي أواجهه قائلة :قبل أن تشتكوا على
األطفال بسبب الضجة ،أمتنى أن ت��رى خدمات ه��ذا الفندق اليت
جعلت مثانية أطفال عالقني خارج غرفتهم يف هذا الربد وهم جائعون.
فإنه ألمر طبيعي أن حيدثوا ضجة! هنا اعتذر مين .وكان حيمل شيئاً
يستطيع فيه فتح القفل ،وقال يل :يف الصباح اذهيب إىل االستعالمات،
وطاليب مبفتاح جديد وأرجو منكم عدم املغادرة حتى ذلك احلني .وكرر
أسفه ،وسحب ورقة الغرامة وقال يل إنه مل يعلم أن هذا الشيء هو
سبب الضجيج…
إن اهلل معنا… على األكيد… كان األطفال حيدثون ضجة… نعم هذا
صحيح ،ولكن مل تكن الضجة بسبب عدم دخوهلم الغرفة .فعائليت
الصغرية كانت يف قمة اهلدوء ذلك احلني.
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ّ
تعطل املفتاحان يف نفس ال��وق�ت .وال أدري ملا جاء
ال أدري ملا
الشرطي يف نفس الوقت .وملاذا جاء حنوي باألخص؟؟
و كيف جاءتين الطالقة يف الكالم وحتدثت معه؟
سأترك اجلواب للعناية اإلهلية اليت مشلتنا طيلة قيامنا بنشر هذه
الرسالة.
أشكر الرب على احتضاننا فرداً فرداً ألنين ملست هذا الشيء.
فذهابنا وعودتنا هبذا الكم من النجاح ،هو حبد ذاته معجزة!
و أعود ألقول :أن هذا أمجل ما حصل يف حياتي حتى اآلن.
 )4روال أسود:
عندما طلب منا األب الياس زحالوي مشاركته الكتابة حول زيارة
جوقة الفرح إىل الواليات املتحدة األمريكية ،وقفت عاجزة… حائرة،
عن ماذا أكتب وعن ماذا ال أكتب؟؟؟
كانت رحلة كاحللم… جبميع تفاصيلها ومصاعبها ومواقفها…
بغضبها وضحكاهتا… وقد مرّ احللم سريعاً .جلست أتذ ّكر ما أسعدني
وما أحزنين…
كيف يل أن أنسى ليلتنا األوىل يف واشنطن ،عندما وصلنا للفندق،
وهناك بلغ التوتر أقصاه… فقد كانت مسؤولييت منذ أن كنا يف دمشق،
توزيع األطفال على الغرف ،فـي مجيع الفنادق اليت كنا سنقيم فيها…
وقد كنت قد زوّدت الفنادق مسبقاً عرب الربيد اإللكرتوني ،بقوائم
ألمساء األطفال املقيمني يف كل غرفة ،وحسب رغبة األطفال ،ومت
التوزيع كما طلبنا ،حسب تأكيدهم لنا…
ولكن عندما وصلنا الفندق منهكني تعبني ،بعد  16ساعة من الطريان،
كانت املفاجأة .أمساء وغرف وجمموعات ،ليس كما أرسلتها هلم…
كانت إدارة الفندق -قسم احلجز وهم من غري العرب  -وباجتهاد
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شخصي منهم ،أعادت توزيع بعض األمساء (وكانوا ذكوراً) ،وفرزهتم
يف غرف اإلن��اث وبالعكس… حيث أوح��ت األمس��اء هلم  -كوهنا كتبت
باإلنكليزية  -جنساً مغايراً ملا هم عليه .وهنا ك��ان الشعور األول
بالفروقات بني جمتمعني وثقافتني ولغتني.
يف تلك الرحلة تعبنا كثرياً ،واستنزفت القوى بسرعة أكرب مما كنا نتو ّقع…
كيـف يل أن أنسى حسرتي على تلك السهرة ،اللطيفة والوحيدة ،اليت
قضاها املسؤولون مبا فيهم أعضاء اجلوقة املغرتبني ،وكل من ساعدنا يف
قاعة الفندق ،يف واشنطن يف اليوم الرابع؟ ولكين لألسف كنت الوحيدة
الغائبة… حيث كنت نائمة وقد نال مين التعب… كانت متعيت الكربى آنذاك
النوم .فلم أكـن أستطيع اإلتيان بأي فعل مفيد سوى النوم والراحة ،علماً
أن الساعة مل تكن قد جتاوزت العاشرة والنصف مساء.
تفاجأت كثرياً عندما التقيت يف ديرتويت ،معلميت للديانة املسيحية
يف الصف السابع فـي مدرسة الفجر اآلنسة أوديت ،حيث أخربتين أهنا
هاجرت إىل أمريكا يف وقت سابق… مل أكن أتصور قط أنين سألتقي هبا
يوماً ما يف سوريا… فكيف احلال يف أمريكا؟؟؟
أخرياً ما لن أنساه ما حييت… زيارتنا إىل مدينة األلعاب العاملية
(ديزني الند)… عدنا مجيعاً أطفا ً
ال صغاراً ،كنا أخوة ومسؤولني على
األطفال يف آن واحد .لعبنا سوياً ،ضحكنا سوياً ،أحببنا احلياة سوياً!
كانت تلك الرحلة حلماً رائعاً جبميع املقاييس… تنظيماً… فناً واجتماعياً.
جوقة الفرح عائليت الثانية… عشت فيها أمجل فرتات حياتي… كربت
معها وتعلمت منها… أعطيتها حبب ،وأعطتين بسخاء…
مل أشعر بعظمة ما قمنا به إال بعد أن عدنا.
واآلن فقط فهمت معنى اجلملة اليت يعيدها األب الياس زحالوي
على مسامعنا دوماً:
اقبضوا حالكن!

 )5مايا انطاكي:
الغايل أبونا:
بداية وقبل أن أورد لك خربتي ،أو باألحرى احلالة اليت مررت هبا،
ووصلت إليها ،من خالل عملي مع هذه اجلوقة ،أود أن أعرب لك عما
جيول يف خاطري ،فهناك شعور خفي ال أعلم ما هو ،شدّني وحثين
لقول ما يف قليب…
 الكثري من األفكار واخلواطر واملشاعر اليت تغمرني ،وأحياناًحلظات من الضياع والتشتت اليت أحاول أن أسيطر عليها من خالل
الصالة والصالة…
ليس هنالك من الكثري ألقوله ،ولكنه اعرتاف بسيط أو باألحرى
شكر كبري ملا فعلته مبايا ،لقد جعلتين أرى نفسي بوضوح ،وأحسس َتين
أني إنسان أفضل وشخص مهم وفعّال وله دوره يف هذا اجملتمع! أنرت
يل الطريق وساعدتين ألبصر ،أبصر النور الذي مل أكن ألبصره ،لوال
ما كنت حاضراً يف حياتي.
أشعر باملسؤولية جتاه بلدي وجتاه اجلوقة ،مسؤولية كبرية .أريد
أن أفعل وأفعل ودائماً أشعر أن هنالك من شيء جيب علي فعله .وأنا
أحبث وسأستمرّ بالبحث يا أبونا ولن أتو ّقف .وهذا وعد.
أه��دايف املرحلية يف هذه احلياة ليست واضحة حتى اآلن ،ولكن
رساليت األبعد واألمس��ى جتاه هذا العامل ،وإص��راري على أن أترك
بصمة ،أو أن أفعل شيئاً هو واضح وضوح الشمس ،وسأكرس ذاتي هلذه
الرسالة اليت هي خدمة الرب يسوع من خالل دراسيت…
 إن احملبة اليت نعيشها معاً يف هذه اجلوقة ،هي اليت أنعشت حياتيوقوّتين .وهذه احلالة السماوية اليت نصل إليها جمتمعني ،فنرت ّفع عن
كل شيء أرضي ،ونصل حلالة من الصالة ،حبيث أشعر أني أطري حتى
أكاد أصل إىل السماء.

 إن التكريم الذي كرّمتنا إياه السيدة األوىل ،كان عظيماً ،ليسوكأنين أنتظر مثل هذا التكريم ،ولكنه صفعين ومأل رأسي باألفكار
وأنعشين وأعطاني دفعاً ألمضي يف هذه احلياة وأواجهها مبحبة.
 أنا اآلن ك ّلي ثقة وإميان بأن كلمة احلق هي اليت تصل ،وأن احملبةّ
حيطم
أقوى من كل شيء ،وأن الرسالة احلقيقية واإلميان بالرسالة
سلطة املال وسلطة الكره واحلرب ،وتبقى احملبة.
 أشكر ال��رب دائ��م�اً ألن��ه وضعين ب�ين  جمموعة م��ن األشخاصالرائعني ،وألنه وضعك يف طريقي حتى تنري يل ال��درب جتاه الرب
يسوع .أصلي لك يا أبونا وأضيء لك مشعة كل يوم… شكراً لك.
خربة أمريكا
على الرغم من مرورنا يف حقبة زمنية صعبة ،ويف ظل توتر سياسي
قائم ،ويف زمن امتأل بأصوات القنابل واحلروب ،وبات املال هو سيد
الكون ،فلم يعد هنالك من ميد يد املساعدة ألي شخص دون انتظار
مقابل ،استطاعت جوقة الفرح أن تزرع وردة يف قلب هذا التوتر ،وأن
ترسم ابتسامة على وج��وه الكثريين ،وأن متد جسور العالقات بني
حضارتني بعيدتني عن بعضهما كل البعد.
منذ عدة شهور وحنن نعمل ونعمل ،واضعني يف قلوبنا وأمام أعيننا،
هدف جنـاح هذه الرحلة ،ورفع رأس الشام وأهل الشام ،هنا يف بالدنا
ويف أمريكا ،عالياً.
أمضينا ما يقارب  13إىل  14ي��وم ،كانت من أمج��ل األي��ام اليت
أمضيتها يف حياتي ،بل أروع اللحظات اليت اختربهتا مع جمموعة من
األطفال وشبان هذه اجلوقة ،فباتوا كأفراد من عائليت ،واليت مل أكن
يوماً ألختيل أننا سنجتمع برباط صداقة وحمبة قوية ،كما مجعت
بيننا هذه الرحلة.
لقد كان العمل مع املسؤولني ممتعاً جداً ،فعلى الرغم من أن التعب
قد أرهقنا ،وعدد األطفال كبري ،كنا معاً يداً واحدة وقلباً واحداً…
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مل خيـ ُل اجلو من املشاحنات واملشاكسات بني املسؤولني ،نتيجة
الضغط الذي عانيناه لكننا سرعان ما كنا نعاجل مثل هذه املواقف،
مبحبة وابتسامة صغرية ،ألننا مدركون بأن ما جئنا لنقوم به،
هو أكرب بكثري من هذه املشاكل الصغرية ،فنحن مجيعنا ،كبار اً
وصغار اً ،ننظر إىل األبعد ،إىل الرسالة اليت جئنا لنؤديها بصدق
وبإميان كبري.
الشكر للرب ألنه أتاح لنا هذه الفرصة ،وساعدنا على إمتام هذه
املهمة بسالم وبفرح عظيم.
 )6مرينا صائغ:
كانت رحلة أمريكا بالنسبة يل كأي فتاة أو ش��اب ،حلماً يتمنى
حتقيقه ليتعرف إىل بلد يصعب احلصول على فيزهتا .وك��ان األب
الياس زحالوي يتحدث عن أمهية هذه الرحلة على الصعيد العاملي،
وحتديداً تغيّر وجهة نظر العامل إىل سوريا.
وعندما وصلنا إىل أم�يرك��ا ،ولقينا م��ا مل نتوقعه م��ن ترحيب
وتقدير وتغيّر آراء الكثري من األجانب األمريكيني ،شعرت بنشوة
االنتصار اليت يشعر هبا اجلندي يف ساحة املعركة لتحقيقه كلمة
احلق .فكثرياً ما مسعنا على شاشة تلفاز الدول األجنبية وأمريكا
خاصة ،تذمّ سوريا .وكنا ننزعج وال جند بأيدينا أي وسيلة للدفاع
عن بلدنا احلبيب ،سوى املناقشات فيما بيننا ،والدفاع عن بلدنا،
واإلقرار بأهنا متلك ميزات إنسانية واجتماعية ،ال ميكن لعامل التقنية
هذا ،أن يفهمه ألنه مل يعرفه ومل يعشه ،وبالنسبة لنا ،ال يُقدّر بثمن.
حتى آن األوان ودون أن أتوقع ذلك ،شعرت عند عودتنا إىل سوريا من
أمريكا ،وكأنين استطعت أن أردَّ لبلدي شيئاً بسيطاً من معروفها عليّ.
فقد كان شعوراً رائعاً خياجلين ،ألنين ذهبتُ مع جوقة الفرح" ،بييت
الثاني" ،وأثبتنا للجميع أننا دُعاة سالم بالفعل ال بالقول ،حنمل
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يف داخلنا كل ما تنطوي عليه كلمة إنسان من حمبة ورمحة ووعي
واستيعاب .فشكرت الرب على ذلك الشعور ،شعور الدفاع عن الوطن،
كل حسب مقدرته .فالذي محلناه من حضارة وأدب وأخالق ونظام
وإعطاء فكرة خمتصرة عن بلدنا احلبيب ،كان كافياً لتغيّر وجهات
نظر الكثري من األمريكيني عن سوريا.
الشكر كل الشكر هلل حامي سوريا والقيمني عليها ،ال��ذي ينعم
عليها بالكثري! فمن يضع يده بيد اهلل ،فممّ خياف؟!!
 )7جمد عبدلكي:
األب الياس زحالوي:
 أول شي بدي اشكرك على اهتمامك الكبري باجلوقة .ولوال تفانيكوحبك للكنيسة وإميانك القوي بالرسالة ،ما كان صارت اجلوقة ،وال
كان يف شي امسه (جوقة الفرح).
 أنا بفتخر حبايل أبونا ،ملا قول أنو أنا جبوقة الفرح… عنجدال��ك��ورال ص��ار ج��زأ كبري حبياتي ،وأن��ا مبسوط هب��ذا الشي ،لدرجة
بيسألوني رفاقي انو ما مليت من الكورال…
 ملا خربنا غيث على رحلة أمريكا ،انبسطت كتري متل أي شخصخبربو على رحلة ومو حيّال  رحلة! بعدين ملا ب ّلشنا بالتحضريات،
ودخلنا باملسؤوليات وتقسيمات العمل بني املسؤولني ،بلشت حس أنو
الطلعة أهم من فكرة سفرة على أمريكا .حسيت بأمهية الرسالة لنحنا
طالعني مشانا.
 اشتغلنا وحاولنا ما نقصر بشي .وكلنا كنا ايد وح��دة… بغضالنظر عن بعض االختالفات يف وجهات النظر ،ألنو هذا شي طبيعي،
والواحد الزم يكبّر عقلو دامياً وما يوقف عند القصة…

 هأل أنا دامياً كان عم براودني تفكري وقول اهلل ياخدنا وجييبنابالسالمة ،خاصة أنو كان عدد األوالد كبري فعالً .بس احلمد هلل!
بعترب ح��ايل كنت ق��د املسؤولية .وك��ل واح��د منا م��ا ق�صّ��ر .عمل
لعليه ،وتركنا الباقي على اهلل .وخاصة ملا صرنا باملطار ،وب ّلشنا
ندخل باجلد واستلم كل مسؤول جمموعته ،واأله��ل يقولولنا:
"ديروا بالكون على األوالد! هي صاروا بامانتكون!
مستأل يا أبونا هل كلمة قديشة قوية ومانا سهلة أنو حدا يأمنك
بوالدو… حتى أنا عتربتون أخواتي الصغار ،ومشيت على هل أساس.
حبيتون من قليب ،وبنيت معون عالقات حلوة ،وخليتون حيبوني
الكسب ثقتون ،وما خليون حيسّوا أنون بعاد عن رفقاتون وأهلون
ووطنون ،وخاصة أنون صغار لساتون ،لدرجة أنو يف بعض األوالد
قالو يل ،بعد ما رجعنا:
"أن��و ي��ا ري��ت ل��و كانت الرحلة أط��ول ،حلتا نقضي معك وقت
أطول!…"
 جتربيت مع األوالد كانت كتري حلوة .ما بتتخيلو قديش عنتليهي الطلعة .خلتين فكر بكتري شغالت راحية عن بايل .حسّيت انو ما
يف شي صعب أو مستحيل ،وانو الواحد الزم يكون داميا واثق من حالو
وباهلل يلي معو داميا بكلشي وما بيرتكو.
 اجلوقة يا أبونا هي مو شخص أو شخصني ،هي جمموعة مناألشخاص يلي انت ردت أنون يكونو فيا… وما بتنجح هي اجلوقة اال
بتكاتف أعضائها مجيعهم مع بعضهم البعض.
 بشكرك مرة تانية أبونا على كل شي عم تقدمو هلل اجلوقة.وانشاهلل كون عند حسن ظنك داميا ،وأقدر أنو أحتمّل كل املسؤوليات
لبتسلمنا ياها ،ومتمه على أحسن وجه.

 )8يامسني موصللي:
انطباعاتي عن رحلة اجلوقة ألمريكا…
يف بداية األمر ،وعند التحضري هلذه الرحلة ،كنت مدركة أن الغايـة
هي أن منثل سورية والعـامل العربي ،وننقل صورة حقيقية عن ثقافتنا
وحضارتنا ،وذلك من خالل تأدية برنامج فين ،يعبّر عن هذه الثقافة يف
احلفالت .هذا من الناحية الفنية .أما مهمتنا كمسؤولني يف اجلوقة عن
األوالد ،تتجلى بالتحضري والتنظيم للرحلة ،حبيث يكون األوالد بأمان
وراحـة ،لكي يؤدوا على الشكل األمثل هدف هذه الرحلة.
ولكن عندما وصلنا إىل أمريكا ،وبدأ احتكـاكنا بالشعب األمريكي،
أدركت أننا منثل سوريا بكل حركـة نقوم هبا ،وأمهها بتنظيمنا… حيث
كان العديد من األشخاص يذهلون عندما يرونا نسري يف الطريق ،عند
زيـارة أحد املتـاحف ،أو أثناء وجودنا بديزني ،فيسألون عن البلد اليت
ننتمي هلا ،وحنكي هلم عن اجلوقة ،ومنهم من أبدى إعجابه بطريقة
تنظيمنا أثناء تنقالتنا ولباسنا املوحد.
وأيضاً ،ما فاجأني هو إيقاف رجل لنا يف  ،Disneyعلى موبايله
ما يُكتب من تعليقات عن اجلوقة على االنرتنت ،من قبل أشخاص
شاهدوا حفلة  ،Jackson Villeدون أن يتكلم كلمة واح��دة ،حيث أنه
عرفنا دون أن يسألنا أي شيء.
كما اكتشفت أن تعرُّف شخص أجنيب إىل ثقافتنا خالل زيارته إىل
سوريا ،هو أسهل بكثري من تعرفه إليها وهو مل يرَها .ولكن شعرت أن
اجلوقة استطاعت أن تنقل صورة حقيقة عن سوريا بثقافتها وحضارهتا.
وأما بالنسبة للتنظيم ،لقد كان االستنفار قائماً دائماً ،واملشاعر
تصل حلدها األقصى ،فكنت أشعر بـالفرح الغامر والفخر ،عندما أرى
األطفال يؤدون على املسارح ،وباخلوف الشديد على األوالد من أن
يضيعوا أو يصيبهم أي مكروه (ال مسح اهلل) .فكل شعور كنت أشعره
كان كبرياً…
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نتيجة الغرق بالتنظيم واالهتمام باألوالد ،أحسست أننا كمسؤولني
انشغلنـا بتفاصيل التحضريات للحفالت مع األوالد بشكل كبري ،مما
خفف من تواصلنا مع اجلمـهور ،ورصد ردّ فعلـه جتـاه ما يراه .إىل
أن قررت أن أجلس بني احلضور يف حفلة جاكسون ـيل ،وأستمتع
حبضور أطفال اجلوقة يغنون.
أث��ن��اء احلفلة كنت أغ�ني ،أصفق وأن��دم��ج م��ع األوالد يف بعض
األغاني ،فسألتنى السيدة اليت كـانت جتلس بقربي باللغة االنكليزية:
أأنت عربية؟؟ فقلت هلا :نعم ،أنا أحد املسؤولني عن األطفال.
ابتسمت وأبدت إعجاهبا باألغانى وسعادهتا حبضورها إىل احلفلة،
وثم قـالت يل" :ال تذهبى بعد انتهاء احلفلة أريد أن أعرف املزيد عن
اجلوقة" .وقد كررت عبـارة "ال تعرفني مدى سعادتي حبـضوري اليوم"،
فاستغربت .وبعد انتهاء احلفلة ،قالت يل أن أصوهلا عربية حيث أن
جدها وجدتـها من بيت حلـم من فلسطني .ولكنها مل تعش فيها ،وال
تعرف اللغة العربية ،ومل تفهم األغاني ولكنها شعرت بفرح كبري جملرد
مساعها أطفال اجلوقـة.
وكما أرادت أن تدخل حفيدهتا إىل اجلوقة! وكما قال أبونا لنا ،بعدما
عدنا إىل دمشق ،أن "للجوقـة أبعاداً كثرية ،منها ال ميكـن أن نتـصورها"،
ونشر الفرح واحلنني يف قلوب املغرتبني واألمريكيني هو اجلزء الصغري
البارز ،من جـبل جـليـدي كبري ،مغطى معظمه فـي مياه البحر.
هذه جتربة غنية جداً على كل األصعدة ،وخاصة أهنا كانت مع
هؤالء األطفال ،حيث أنه مع كل تعبنـا ،استمتعنا معهم وبأحاديثهم،
واكتشفت جوانب عديدة مجيلة ،مل نكن لندركـها لوال هكـذا رحلة.
اكتشفت مهارات القيادة عند بعضهم ،والروح املرحة عند اآلخرين…
عشت معهم وش��ع��رت فرحهم يف ه��ذه ال��رح��ل��ة ،بأثناء وج��ودن��ا
بواشنطن .كـان على كل مسؤول أن ينام بغرفة مع بعض األطفال
لالطمئنان عليهم .وقد منت مع  6بنات .يف اليوم الثاني ،تفاجأت أن
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الفتيات قد مجعوا سريرين ،ليستطيعوا أن يناموا مع بعضهم يف نفس
السرير .وأحضروا فتاتني من غرفة أخرى ألجد نفسي مع جمموعة من
الفتيات الصغريات ،الفرحني بوجودهم مع بعضهم .فبشكل طبيعي،
كان علي أال أمسح هلم لكي يناموا بسرعة ويرتاحـوا كل يف سريره،
ولكنين مل أستطع أن أقاوم وأنزع عليهم فرحهم ،فعقدت اتفاق معهم
بأنين سأمسح هلم بأن يناموا بنفس الغرفة ،ولكن عليهم أن يناموا
بسرعة وأن يتفرقوا على األسرة.
أما بالنسبة للخربة اليت عشناها كمسؤولني يف هذه الرحلة ،فكانت
غنية جداً.
اكتشفت أمهية أن نتحلى كمسؤولني باملرونة وال��ص�بر ،يف ظل
التغريات املفاجئة للتكيف معها ،وخاصة يف هكـذا رحلة .فمن الطبيعي
أن يطرأ بعض التغيريات املفاجئة على الربنامج أو حتى على اخلطط
املوضوعة ،فكـان علينا أن نتصرف بسرعة وحكمة ببعض األمور.
 مثال  :1اكتشفنا أن هناك خطأ بتوزيع الغرف ،عندما وصلالقسم الثاني من اجلوقة إىل واشنطن ليالً .فلم يكـن هناك غرفة
شاغرة لـ   5أطفال ،من بني الغرف اليت أعطيت لنا ،وال حتى أَسرّة
فارغة ،فكـان علينا أن جند حالً جيداً وبسرعة ،واحلمد هلل ،عرفنا
اخلطأ وحُ ّلت املشكلة بسرعة.
 مثال  :2أما بالنسبة للقسم األول ،فقد واجـه أيضاً بعض املتاعب،ففي الليلة اليت تسبق سفرنا ،وعند عودتنا إىل املوتيل ،اكتشفنا أن
مفاتيح بعض الغرف ال تعمل ،وذل��ك أن��ه مت قفل غرفنا باخلطأ،
عوضاً عن غرف القسم الذي سافر ذلك اليوم… فاضطررنا أن ُندخِـل
البنات إىل الغرف املفتوحة ،وان نأخـذ هلم الطعام إىل أن جنـد احلـل…
واحلمد هلل أيضاً أن املكتب املسؤول عن الغرف بقي إىل ساعة متأخرة
عن عادته ذلك اليوم…

 - 2بعض املوسيقيني:
 )1طارق صاحلية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
األب الياس زحالوي احملرتم،
لقد فرحت كثرياً ،عندما طلبت مين أن أتكلم عن رأيي وانطباعي
بالنسبة لسفرنا ،أي جوقة الفرح ،إىل الواليات املتحدة األمريكية.
وخصوصاً ألنك أب روحي ،وإنسان رائع ،ومثقف كبري ،وسوري بامتياز.
فقد أحببتك كأب يل وتشرفت مبعرفتك.
لقد كنت حمظوظاً ،ألني عزفت مع هذه اجلوقة الرائعة .ألهنا
مثال حيتذى به ،ملا متثله من فن وانضباط وحب العمل واندفاع،
حنو إعطاء أمجل صورة عن الوطن العظيم ،وطننا مجيعاً سورية.
لقد قصدت قول هذه اجلملة هبذه الطريقة بالذات ،ألن سورية هي
أعظم بلد على اإلطالق .وانتماؤنا هلا انتماء دم وروح وفكر .وكل شيء
يهون يف خدمتها ،ألهنا وطن اجلميع ،مجيع السوريني .وهذا ما مثلته
ومتثله جوقة الفرح الرائعة.
ألن��ه ال يوجد ف��رق بني مسلم ومسيحي ،ك��ردي وأرم�ن�ي ،سوري
وسوري من أصل فلسطيين ،مثلي متاماً.
فلقد ذهبنا مجيعاً لتحقيق ه��دف واح��د ،وه��و إع��ط��اء الصورة
الصحيحة عن سورية .وهذا ما حصل ،ألهنم يف أمريكا ،دُهِشوا وأعجبوا
باملستوى الرفيع ،فنياً وأخالقياً وتنظيمياً ومجالياً وثقافياً .فقد كنا
عائلة واحدة ،وكان يل الشرف ،بأن أكون معكم ألعزف على آلة الغيتار،
وأقوم بأداء األذان على مقام احلجاز ،ضمن وصلة غنائية رائعة ،تعرب
عن متازج األديان يف سورية .فكلنا نعبد اهلل الواحد ،وكلنا يف خدمة
وطننا احلبيب سورية.

وبرأيي ،فإن أهم شيء قالته جوقة الفرح ألمريكا والعامل أمجع ،هو
أن سورية ،حاضرها ومستقبلها مشرقان .والدليل هو هؤالء األطفال
الرائعون املثقفون واملبدعون ،الذين غنوا وأبدعوا ،وقدموا أمجل صورة
عن سورية .فمن الطبيعي أن نكون حنن الكبار ،كمحرتفني على هذا
املستوى العايل .أما أن يكون أطفالنا هكذا ،فذلك دليل على أن وطننا
كبري حتى بصغاره.
 )2إياد جناوي:
عندما سافرنا م��ع جوقة ال��ف��رح إىل أمريكا محلنا يف قلوبنا
وحناجر أطفالنا وآالتنا املوسيقية سوريا ،تلك البلد اليت احتضنت
منذ أكثر من ثالثة آالف عام أول أجبدية يف التاريخ وأطلقتها للعامل.
سوريا اليت احتضنت أول جتربة موسيقية من أوغاريت عروس الساحل
الكنعاني يف عصور ما قبل التاريخ.
واجلميل أننا محلنا معنا سوريا بكل أطيافها وألواهنا تلك الفسيفساء
احلضارية الرائعة من خالل أدائنا ألغاني وترانيم مسيحية وترانيم
إسالمية لنظهر للعامل حضارتنا املتنوعة اليت ال تعرف فرقاً بني دين
أو عرق ولتنقل للغرب صورة عن تعايشنا السلمي والتارخيي بني كافة
طوائفنا وأدياننا من خالل أطفال جسّدوا بأصواهتم الطفولية األمل
والبساطة واحملبة واإلب���داع ،لنجد مقدرة الطفل على نقل الرسالة
بصورة عفوية وصادقة لبلد حياول أن يظهر للعامل بأحسن صورة رغم
كل حماوالت الغرب تشويه صورته وقلب حقائقه وحيث مل نكتفٍ بإنشاد
وعزف موسيقانا الشرقية بل قمنا بأداء بعض األغاني باللغة االنكليزية
لنربز مقدرتنا يف فهم املوسيقا الغربية وأدائها .نعم لقد أدّينا بعضاً من
األغاني األمريكية أيضاً.
وأشعر بالفخر لتلك الفرصة اليت أتيحت يل كعازف ألكون واحداً
من الذين مثلوا بلدنا احلبيب سوريا.
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7
III

 )3شادي العلي:
كانت هذه الرحلة جتربة فريدة ومهمة بالنسبة يل كموسيقي،
تكمن فرادهتا كوني سافرت مع أطفال حتملوا مشقة السفر بالرغم
من املسافات الشاسعة حاملني رسالة حمبة وس�لام لبلد وشعب ال
يعرف عن بلدنا وعن حضارتنا سوى القليل.
وأم��ا أمهيتها فجاءت من استطاعتنا بناء جسر بني حضارتني
عربت عليه موسيقانا الشرقية بكل ما حتمل من حب وتراث وثقافة
وعراقة آلذان أبناء العم سام لتقول هلم حنن دعاة حمبة وسالم.

 - 3األطفال:
 )1ألني أشقر:

"رحلة أمريكا"
فرحت ألنين ذاهبة إىل بلد جديد ،وحزنت ملفارقة أهلي وعائليت
وبلدي .وعندما صعدنا إىل الطائرة وارتفعت بنا ،نظرت إىل مجال بالدي
من النافذة .وشاهدت احمليط اجلميل الكبري ،الذي بدا وكأنه ال ينتهي،
حتى وصلنا مطار باريس ،الذي هبرني بتقنيته وتطوره ومجال تصميمه.
حتى طريقة التعامل مع األفراد ،كانت غاية يف احلضارة والرقي .وهذا ما
جعلين ال أحس بامللل من الوقت الطويل الذي قضيناه يف مطار باريس،
باإلضافة لوجود أصدقائي معي .وبعدها استقلينا طائرة أخرى ،واجتهنا
إىل أمريكا ،بلد األحالم بالنسبة يل .وكم شعرت بفرح كبري ،ولكن فرحيت
كانت ناقصة ،ألنين كنت أمتنى لو أن أهلي كانوا معي.
بعد وصولنا ،ركبنا احلافالت واجتهنا إىل الفندق .ثم قسمونا إىل
ف��رق ،واخ�ترت صديقاتي ،كي يشاركنين بالغرفة ،ثم دخلنا الغرفة،
ووضبت أغراضي .وبعدها نزلنا إىل العشاء .وك��ان القسم الثاني من
أصدقائي مل يكونوا قد وصلوا بعد إىل أمريكا .وتفاجأت عند العشاء ،ألن
الطعام مل يكن كما ختيلته ،مما جعلين أشتاق لطعام بلدي وأكله اللذيذ.

496

وعندما اكتمل عددنا ،بدأنا بالتدريب على احلفالت ،واجتمعنا بأبناء
اجلالية السورية ،وكم كان شعوراً رائعاً ،عندما رأيناهم يبكون اشتياقاً
لبلدهم احلبيب ،باإلضافة لوجود عدد كبري من األجانب يشاهدوننا،
دون أن يفهموا ما نقول .ومن احلفالت اليت أتذكرها حفلة املدرسة،
ألنين أحسست هبا أن احلفلة مل تنل إعجاباً كبرياً ،ولكن باقي احلفالت
كانت ناجحة ونالت إعجاباً كبرياً .لقد أحببت مجيع البلدان اليت زرناها،
وأعجبت باحلضارة والبناء والفنادق .وأخرياً عندما ذهبنا إىل ديزني
الند ،شعرت بشعور رائع والفرحة تغمرني طوال الوقت عندما شاهدت
َقصر ديزني الرائع ،واأللعاب النارية ،وشاهدت متثا ً
ال للشخص الذي
بنى ديزني ،ولعبنا باأللعاب اخلطرية واملمتعة بنفس الوقت .وقد أقمنا
حفلة واح��دة يف ديزني .ومن األم��ور اليت أذكرها جيداً ،أنين هتت مع
اثنني من أعضاء الفرقة املوسيقية .تعرفنا عندها على أجانب ساعدونا
حتى وجدنا أفراد اجلوقة بعد حبث طويل .وقد طلب منا أبونا الياس
أن مندد يف ديزني وأن نقيم احلفالت وأن نلعب ونلهو وافق البعض منا
ولكن اآلخر رفض شوقاً ألهله ومدرسته.
وقد خرجنا يف أحد األيام للتسوق ،ومن فرحيت بالشراء اشرتيت
هدايا لكل أفراد أسرتي وأصدقائي ،حتى أني نسيت أن أشرتي يل ،ولو
حتى تذكاراً .ويوم العودة كنت سعيدة جداً ألني سألتقي بأهلي ،مما
أنساني تعب السفر الطويل .فقد كنت أفكر طوال الوقت ،مبا سأجده
عند وصويل ،وهل ستكون أمي قد حضرت يل الطعام الذي أحبه ألنين
كنت يف شوق كبري لشرب ماء بلدي وطعام بلدي .صحيح أن أمريكا
بلد مجيل ،وسررت كثرياً بالرحلة ،ولكن الغربة صعبة .وبالرغم من
وجود األب الياس واألخت كلوديا واألخوة مجيعهم ،وقد كانوا كالعائلة
بالنسبة إلينا ،لكن أهلي ال يستطيع أحد أن ميأل مكاهنم يف قليب.
أشكر اهلل على هذه الرحلة اجلميلة ،وأهنا نالت اإلعجاب ،وألننا عدنا
مجيعا ًساملني.

 )2ألني دروبي:
كانت رحلتنا إىل أمريكا رحل ًة مجيل ًة ،علمتنا كيف نتعامل مع
اآلخرين ،ونتحمل املسؤولية .كما أننا أعطينا فكرة رائعة عن بلدنا
العظيمة سورية .وقدمنا أمجل األغاني من تراثنا العريق .فكانت حمطة
مجيلة من حمطات جوقة الفرح الطويلة ،اليت مل ولن تنتهي عند هذه
الرحلة .فسوف تنشر رسالة السالم واحملبة ،يف كل بلدان العامل.
 )3ايفان عبود:
يف يوم من األيام ،أتتين رحلة من األحالم ،مل أكن أحلم هبا حتى يف
املنام .ظللت أفكر فيها ،فلم أستطع حتى أن أنام .رحلة من املستحيل أن
متر على باهبا عربات النسيان .وقد كان ذلك عندما أخربنا األب الياس
زحالوي أننا مدعوون للمشاركة يف مهرجان أرابيسك يف مركز جون
كندي .عملنا عمالً شاقاً ،لنقدم صورة عن سوريا وعن الشام ،ونوصل
رسالة إىل مجيع البلدان :إننا عرب ونعتز بذلك حتى آخر الزمان.
عملنا وتدربنا وذهبنا إىل بالد الغرب ،وعدنا إىل سورية احلبيبة،
بعد أن تركنا أثراً يف تلك البالد ،ليس بالتكنولوجيا أو بالتطور،
وإمنا بأبسط األشياء ،اليت هي أصواتنا النابعة من حناجرنا .تركت
أثراً تتكلم به مجيع الناس ،أجانب وعرب يف أمريكا .لكن الثمرة ال
ترتك أثراً يف الفم ،إن مل يعمل عليها الفالح عمالً شاقاً ،وتعب هبا
ليقدم ألذ الثمار .ال بد أنه ّ
ميل هذا العمل ،لكنه قدّم مثاراً لذيذة.
حنن كذلك عملنا وتدربنا تدرباً شاقاً يف الفرتة األخرية قبل الرحلة.
ال أنكر أن بعضنا سئم ه��ذه التدريبات ،فقد شغلتنا عن حياتنا
الطبيعية ،فلم نكن نقضي وقتاً جيداً مع أهلنا ،وقد شغلتنا قليالً
عن الدرس.
عندما مسعنا بالرحلة للمرة األوىل ،مل نقدر القيمة املعنوية
للرحلة ،بل ظننّاها كجولة سياحية ومل نأخذها على حممل اجلد.

ولكن عندما قدّمنا احلفالت ،وقد القت جناحاً كبرياً ،باألخص يف
حفالت ديرتويت ،فهمنا ما قدمنا ،فهمنا املعنى املعنوي هلا.
كنا متحمسني جداً هلذه الرحلة .ولكن عندما ودّعنا أهلنا وأحباءنا
ومشسنا العربية وسوريا والشام ،بدأ احلماس يقل.
عندما صعدنا إىل الطيارة ،كنا متحمسني ج��داً .ثم قدموا لنا
الطعام ،كان شكله مجيالً جداً (بشهّي) ،لكننا عندما فتحناه ،تناولنا
اللقمة األوىل ،كان سيء الطعم… فطلبنا املاء لنزيل الطعم السيئ من
فمنا ،ولكن املاء مل يكن ماءً ،بل كان مواد معقمة!…
عندما قدمنا احلفلة األوىل ،وأحسسنا بأهنا القت جناحاً ،كان
شعورنا ال يوصف .كنا سعداء جداً هبذه احلفلة .فقد أحسسنا أننا
سفراء الوطن الصغار ،أبطال سورية .أحسسنا أننا سرب من احلمام
الزاجل ال��ذي يوصل رسالة واح��دة واضحة ،لكن بطريقة خمتلفة،
بطريقة مميزة بطريقته اخلاصة ،اليت هي صوته الذي علق يف آذان
آالف املستمعني إلينا( .ال بد أهنم مل يفهموا كل ما قلنا)
عند عودتنا إىل الشام يف الطائرة ،وهي هتبط بنا ،أخذنا بالغناء
والصفري واجلنون أيضاً ،فقد كانت سعادتنا غامرة .وقد اكتملت حني
وصلنا املطار ،فقد كان هنالك استقبال كبري بانتظارنا ،وأهالينا الذين
حيملون أعالم سوريا والفتات ،كتب عليها جوقة الفرح.
لقد استخففنا بعملنا هذا ،حتى أن بعضنا مل يقدّر ذلك حتى اآلن.
ولكن كان كل ذلك مبشيئة اهلل ،ومساعدته لنا طوال الرحلة .وال ننسى
تعب املسؤولني ،فقد سامهوا كثرياً ،ونظموا كثرياً هلذه الرحلة .وباألخص
القائدة كلوديا اليت ال أظن أن عينيها نامتا ،وهي تنظم وختطط هلذه
الرحلة ،ساعي ًة لتكون حفالتنا ناجحة .ويف النهاية ،لقد حتققت األحالم.
إن أمريكا بالد متحضرة ومتقدمة ومتطورة .مع ذلك مل نكن نرغب
بالبقاء .بل كان حنيننا يزداد يوماً بعد يوم .لكن علينا التعلم من ذلك
احلضارة والنظافة ،فبدون مبالغة ،ال أذكر أن حذائي قد توسخ.
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 )4ايفون الوحش:
 رحلة أمريكا كانت بالنسبة يل رحلة رائعة ،فقد شعرت أنيناستطعت متثيل بلدي بصورة مجيلة ورائعة ،أمام الشعب األمريكي
الذي كان جيهل من حنن يف سوريا ،باإلضافة إىل تعريف على بلد
جديد.
   -أثناء التحضري للرحلة وأثناء الرحلة ،واجهتنا بعض الصعوبات
كالتعب أثناء التنقل بني الواليات ،والطريان ،وبسبب العمل الدائم.
ولكننا واجهناها بكل سهولة ،بسبب سرورنا وإمياننا ورغبتنا بإجناح
وإجناز هذا العمل العظيم على أكمل وجه.
    -كما أن هذه الرحلة أثرت فـيّ وبأصدقائي بشكل كبري .فقد
تعرفنا على باقي أعضاء اجلوقة وأصبحنا نشعر بفخ ٍر أكرب بانتمائنا
إىل هذه اجلوقة الرائعة ،وبانتمائنا إىل هذا الوطن العظيم.
 )5باسكال بيطار:
 كانت سفرتي إىل الواليات املتحدة األمريكية جتربة عظيمة،قمت هبا مع أصدقائي يف جوقة الفرح .فقد كانت أوّل رحلة يل أقوم
هبا بعيداً عن أهلي .ولكننا يف هذه الرحلة ،قمنا حبفالت عديدة أثارت
يف نفوس الناس السعادة والفخر واالعتزاز بقومية بلدنا سورية.
 انطلقنا يف صباح  /20شباط ،2009/الساعة  4:20فجراً من املطار.كان الربد قارساً .فقد كنا مرتدين اجلاكيتات السود املوحدة ،وحقائبنا
موحدة ،وأيضاً اجليليات املوحدة .وكان هذا يفرقنا عن اآلخرين.
 عند وصولنا إىل واشنطن ،ذهبنا إىل غرفنا ومننا هانئني ،بسببالسفرة القاسية اليت مررنا هبا .ويف واشنطن قمنا حبفالت عديدة .يف
"كندي سنرت" كانت احلفلة األوىل حفلة عظيمة ،مع أن املشاهدين
مل يفهموا العربية ،لكنهم شعروا فينا ،وفهموا معنى أغانينا ،وتأثروا
بكلماهتا املعنوية.
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 يف اليوم التايل" ،يوم األحد" ،قمنا خبدمة قداس يف كنيسة كبريةوعظيمة يف واشنطن ،وقد تعجّب الناس فيها بأن هل تستطيع سورية
تقديم كل هذا األداء الرائع ،فشكروا حضورنا يف هذا القداس .وكل
هذا زاد ثقتنا بأنفسنا.
 يف الطائرة ،عند ذهابنا إىل ديرتويت كانت القائدة "كلوديا"تشجعنا على الغناء يف الطائرة .وك��ان هذا الشيء يسعدنا ويسعد
مجيع الركاب يف الطائرة .عندما اقرتبنا من الوصول إىل ديرتويت،
قام مضيف الطائرة بشكرنا شكراً خاصاً وهذا أفرحنا جداً ،وأكد لنا
بأن مجيع الناس حتبنا وتشجعنا على الغناء يف كل مكان ،وحتبنا
أينما كنا.
 يف ديرتويت قمنا حبفلة كبرية ومجيلة جداً حضرها مجيع العرباملغرتبني .وكانت أمجل حفلة لنا يف أمريكا ،ألهنا فعالً أ ّثرت يف قلوب
اجلميع ،وغرست فيهم بأن أبناء وطنهم الغايل قادرون على تطوير
بلدهم ومواكبة احلضارة.
 وإىل هذا الوقت ،كنت أمجع أي تذكار أرى أو أي صورة من أي مكاننذهب إليه .وكان هذا عندما ذهبنا إىل متاحف مجيلة وضخمة جداً
يف واشنطن وديرتويت ،وقمت خالهلا جبمع الصور اليت تذكرني باملكان
الذي ذهبنا إليه ،وهي املناطق اجلميلة ،واليت تؤكد لنا بأن العامل مجيل
بكل ما فيه .ففي ديرتويت شاهدت خايل وعائلته وجدتي وجدي ،وكانت
هذه أكرب فرحة يل هنا .فقد كانوا فخورين بي جداً ،وهذا يعود إىل ثقيت
بنفسي ووجودي بني أطفال جوقة الفرح.
 وأخ�يراً وصلنا إىل املكان ال��ذي كنا ننتظره دائماً ،وال��ذي كناسعداء فيه أكثر من أي مكان آخر ،وهو "فلوريدا" .عند وصولنا ،ذهبنا
إىل غرفنا .فكل  6أشخاص ينامون مع بعضهم مع مسؤول أو مسؤولة
فقد منت مع املسؤولة "مرينا" .كنا متس ّلني بصراحة .كان يوماً متعباً.

يف اليوم التايل ،قمنا بقداس عظيم يف "فلوريدا" ،يف كنيسة عربية،
وشاهدنا العرب املغرتبني .كنا فخورين بأنفسنا .وكانوا فخورين فينا.
قمنا حبفلة يف ديزني يف اهلواء الطلق ،فقام بعض الناس املشاهدين،
بالرقص على غنائنا ،وهذا زاد ثقتنا بأنفسنا.
لعبنا يف ديزني أمجل األلعاب ،ولكننا مل نستطيع أن نفتلها كلها،
من كربها وضخامة منظرها.
 واآلن ح��ان وق��ت ع��ودة الفوج األول إىل دمشق .قمنا بوداعهموذهبنا لديزني .لعبنا ثم عدنا إىل الغرف لنرتب ثيابنا وأغراضنا يف
احلقيبة ،للعودة إىل دمشق اليوم التايل.
 عند وصولنا إىل دمشق ،قمنا بغناء العديد من اهلتافات الدمشقية.كانت األعالم والالفتات تغطي مطار سورية احلبيبة .كنا سعداء بعودتنا
إىل وطننا ،ومل نستطيع حتمل الغربة أكثر من أسبوعني.
 كنا يف الغرف ننام مثل األخوة ،جنلس على مائدة واحدة ،نتبادلالضحكات واألحاديث .فقد كانت رحلة من العمر ،لن ننساها أبداً أبداً
أبداً…
 )6باوال سهيل العاقل:
أشكر ال��رب ال��ذي يف السموات ،ال��ذي كان راعياً وحامياً وموفقاً
لنا مجيعاً .وأما على األرض فكل الشكر لكم "أبونا"… وأشكر القائدة
السيدة كلوديا واملسؤولني مروان وغيث… وكل من أعطى من نفسه ومن
قلبه ومن علمه ومن فنه ،لنكون حنن مثار شجرة جوقة الفرح املباركة،
اليت حكت للعامل طهارة أرضنا وعدالة قضيتنا وأصالة جذورنا وطيبة
شعبنا… فكنا خري دعاة للحق واحملبة والسالم.
ما كنا نعرف أننا سنسافر… كنا نتدرب بالتزام وحمبة… خنرج
من الكنيسة ،شاكرين ال��ع��ذراء مريم على نعمة االنتماء إىل هذه

اجلوقة الرائدة… نعود إىل منازلنا ،ننجز واجباتنا املدرسية بسالسة
ونقاء… وكأن روحاً عظيمة ،قد ُنفحت فينا فزادت قدرتنا على الرتكيز
واالستيعاب.
صدّقين يا أبتِ ،كنت أمتنى أن أكتب إليك ما طلبت منا أن نكتب
عنه :هيأ يل اهلل أسباباً ألسافر إىل أمريكا مع جوقة الفرح ،اليت أنا
منها مثلما هي مين… كانت رسالتنا الفنية هي جواز سفرنا إىل تلك
البالد…
ركبت الطائرة ألول مرة يف حياتي… وكانت هذه جتربة فريدة يل.
وصلنا إىل أمريكا بعد ساعات سفر ط��وال… كنت أظن أنين سأرى
سكاهنا األصليني :اهلنود احلمر ،كما صوّرهتم لنا الكتب… لكين رأيت
أناساً من خمتلف األجناس واألع��راق ،يعيشون برتتيب ونظام وفق
قوانني صارمة… صروحهم رائعة… وأبنيتهم مجيلة… لكين مل أرَ أوابد
حتكي تاريخ اهلنود احلمر الذين هم سكان أمريكا األصليون.
ال أستطيع أن أنسى االحتفاء الذي احتضننا به أخوتنا العرب
يف أمريكا ،وكأهنم سيتنشقون من خالل أنفاسنا رائحة الوطن ،أو
كأهنم سريون على وجوهنا صور حاراهتم وخياالت بيوهتم ،أو كأهنم
سيسمعون من أفواهنا كلمات ألناس اشتاقوا إليهم كثرياً…
شعرت وحن��ن على املسرح ننشد ونغين ،كأننا خملوقات ساحرة
استطاعت بأصواهتا وأجسادها وألواهنا وثياهبا… استطاعت أن تنقل
املشاهدين إىل حيث حيلمون… نعم أحسست أننا استطعنا أن ننقل
اجلميع ،كالً إىل وطنه ،أو لرمبا شعروا ،وهم قد انتشوا بأغانينا ،أهنم
يف وطنهم ،كأهنم يف حلم يقظة…
كنا نغين هلم ونتحرك مع املوسيقا… ونتمايل بأثواب الوطن العريقة…
ونبتسم وحنن نغين… لكن دموعنا كانت تتحدانا أن حنتبسها… نعم لقد
اهنمرت دموعي… شعرت أنين أغين لنفسي أيضاً ،مثلما أغين هلم… شعرت
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أنين افتقدت وطين كثرياً ،وأنا قد تركته منذ ساعات ،فكيف هي حاهلم،
وهم قد نأوا عنه منذ سنوات؟… أحسست وقتها أنين ال أستطيع أن
أحتمل الغربة… ألن حنيين قوي جداً… لقد كانت هذه السفرة امتحاناً
حلنيين ،وأنا اآلن أشكر الرب ألف ألف مرة ،أنين أعيش حيث جذوري…
حيث عاش السيد املسيح وأمنا العذراء… إن كل شيء يف بالدي مجيل
عذب… ولو أن هناك ،يف مكان ما ،ميكن أن يوجد أمجل منه…
متنيت أبيت وقتها لو تتسع يداي ألحضن كل من كان تواقاً للعودة
للوطن ،ألعود به مثل ساحرة يف قصة… أعود هبم مجيعاً إىل حاراهتم
وبيوهتم وجرياهنم وأهلهم… إىل ماضيهم وج��ذوره��م… كأن اجلسد
حقيبة سفر.
بعد حفالت عديدة… وسفرات عديدة… ووسائل ترفيه كأهنا أحالم،
عدنا إىل الوطن… ويسّر اهلل عودتنا كما يسّر ذهابنا… محتنا العذراء
مريم… ورعانا يسوع ،لنعرف ،بعدما وطئنا أرض بلدنا احلبيب ،أننا
عدنا بعد أن أجنزنا عمالً سنعتز به طوال احلياة… إننا سفراء حمبة…
وسفراء صغار صادقون يف دنيا شوهها الباطل…
استقبال الناس يف املطار أدهشنا ،أسعدنا ،عزّنا… أحسست أنين ال
أمشي… بل أطري… أطري غري مصدقة…
الشكر جلميعكم…
أعرف أن كل قاموس كلماتي لن يفي بشكركم واعتزازي مبحبتكم
ورعايتكم .وأعرتف لألبد جبميلكم ألنكم كنتم لنا خري األهل…
أشكركم ألنه لوالكم ملا كان ما كان…
وأسأل اهلل أن يزيدكم ويبارككم مجيعاً…
أكيد أنين مل أرَ كل ما فعلتموه إلجناز هذا العمل اجلبار… لكن اهلل
يرى ،هذا من جهة…
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ومن جهة أخرى ،شكراً يا أبتِ على كلماتك ،اليت اعتدنا دائماً أن
تكون بالغة الدقة والفصاحة… فإنك مل ترتك جانباً إال وأضأته لكن
أهم ما أريد قوله أنين سأحتفظ بصفحاتك طوال حياتي ،ألهنا خبط
يدك… ألنين عندما قرأت كلماتك ،غصتُ يف أشكال أحرفك ،وأحسست
بك متاماً كما ستحس بي وأنا أكتب إليك خبط يدي…
سفرك ميموناً إنشاء اهلل… ورحلتك موفقة…
ونرجو أن تعودوا مجيعاً بالسالمة يف .2009/6/20
ابنتكم احملبة واملطيعة واملعتزة بكوهنا مث��رة من مث��ار شجرتكم
املباركة…
باوال سهيل العاقل
 )7الشقيقتان جويل وجانيت نبيل نادر:
رحلتنا إىل أمريكا
هل كنت أحلم؟ أم هي حقيقة؟ لست أدري…
فقبل سفرنا ،مسعت الكثري عن أمريكا ،أكرب وأقوى دولة يف العامل،
وشاهدت أفالماً كثرية يف التلفاز عن احلياة فيها .حتى أماكن األلعاب
والرتفيه ،كنت أحسبها غري حقيقية .ولكن املشاهدة بالعني ختتلف
كثرياً عن ما مسعته عنها.
ومنذ بداية السفر ،كنت ال أصدق كيف تطري الطائرة الضخمة
بكامل ركاهبا مع عتادهم ذي الوزن الكبري يف اجلو ،حتى أقلعت بنا
الطائرة وشاهدت األرض من السماء ،وكأننا أصبحنا يف عامل ثا ٍن.
وعندها زاد إمياني بقدرة اهلل على سيطرته على الكون ،وصليت كثرياً
حتى وصلنا خبري وسالمة .وم��ن خ�لال التجوال يف واشنطن ،فقد
أعجبت من طريقة اعتنائهم بنظام بالدهم ونظافتها ،فتمنيت أن

كان هذا يف بالدنا ،وأنا على قناعة بأننا منلك مجيع اإلمكـانيات اليت
جتعلنا مثلهم .كذلك عندما قدّمنا أول حفلٍ  ،شعرت بتأثري ذلك على
احلضور ،سواء من األجانـب أو من العرب ،فتصفيقهم كان يشجعنا
أكثر ،وينسينا التعب الذي تعبناه ،كأهنم عرفوا أن يف سورية مبدعني،
وال ينقصهم شيء عن أمثاهلم يف أمريكا أو غريها.
أما احتفالنا يف "ديرتويت" ،فكان أعظم ،ألن احلضور كان معظمهم
من العرب .فكان التفاعل بيننا وبينهم كبرياً ،وشعرت حلظتها أننا
ننشد يف بالد عربية.
كم كانت دهشيت عندما علمت أن اجلو كان يف "ديرتويت" سيئاً
قبل قدومنا ،وفجأة تغريت حالة اجلو إىل األفضل ،وكأن تدخالً إهلياً
قد حصل ليسهّل علينا هذه املهمة .وهذا ترك أثراً روحياً يف نفوسنا،
وقد تذكرت حلظتها عندما قال األب زحالوي" :ال ختافوا ألن العذراء
ستكون معنا وحتمينا" ،وفعالً شعرنا بذلك ،فهل يعقل أن ننتقل يف
الطائرة من والية ألخرى ،أكثر من مخس مرات ،دون أن حيدث أي
شيء ،سواء صحي أو فين أو جوي؟ فاجلميع كانوا يف صحة جيدة رغم
التعب املتواصل ،فلم ميرض أحد منهم ،أو حدوث خلل يف الطائرة
مثلما نسمع عن ح��وادث الطائرات يف التلفاز فهذا ي��دل على أن
العذراء كانت معنا بشكل دائم.
أما يف والية "فلوريدا" حتديداً يف "أورالندو" ،فقد أعجبت خبضارها
وطبيعتها الرائعة.
ومن حيث املتعة واأللعاب ،فقد صدمت بعظمة األلعاب اليت لديهم.
كـم هي مجيلة ورائعة! فهي تناسب مجيع األعمار .ووسائل األمان يف
ألعاهبم ،فمهما كانت األلعاب خطرة ،فهي مدروسة من حيث وسائل
األمان اليت متنع حدوث أي حادث .وكـم متنيت أن تصل مدن األلعاب
يف بالدنا إىل هذا املستوى املتطور.

ومن الناحية الكنسية فقد أعجبت كثرياً بكنيسة " ،" Shrineمن
حيث ترتيبها وضخامتها وروعة بنائها.
لقد ذك��رت فيما سبق إعجابي باألماكن ال�تي  تنقلنا فيها .أما
السلبية اليت متنيت أن تكون غري ذلك ،مثل :موضوع تقسيمنا إىل
فريقني أثناء سفرنا ،فهذا قد أزعجنا من ناحية التوزيع على الغرف
يف الفنادق ،فقد كان مربكاً.
وأيضاً عدم حصولنا على الوقت الكايف للتمتع أكثر بألعاب "."Disney
كذلك مل يتح لنا الوقت الكايف للتسوّق حسب رغباتنا يف الشراء ،ألنه
من غري الطبيعي أن نصل إىل تلك املناطق وأماكن التسوق ،وال يتاح
لنا الوقت الكايف للتسوق.
وأخ�يراً أود أن أشكر مسؤويل اجلوقة من كبريهم إىل صغريهم،
وأوهلم األب "الياس زحالوي" ،ملا بذلوه من جهد وتعب لعدة أشهر يف
تنظيم تلك السفرة ،سواء فنياً وإدارياً أو روحياً .وأطلب من الرب أن
يوفقنا يف مشاريعنا القادمة ،لتبقى جوقة الفرح منارة تستنري هبا
الشعوب العربية أو األجنبية ،ملعرفة املزيد عن سوريا وشعبها وعلى
رأسها قيادهتا احلكيمة.
وأريد أن أشكر أهلي على تعبهم معنا خالل فرتة تدريبنا ،وموافقتهم
على سفرنا رغم خطورة هذه السفرة ،وما حتمّلوه من قلق وخوف،
ملا قد حيصل معنا من حوادث خالل هذه السفرة ،وخاصة تضحيتهم
املادية للمسامهة يف بعض تكاليف السفر ،ألهنم مل يريدوا منعنا من
فرحة السفر.
وقد تعلمت من هذه السفرة معنى الغربة واحلنني للوطن .ورغم
كل شيء لديهم ،فهو ال يعادل كأس ماء نشربه يف الوطن.
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 )8لينا غالب امليلع:
بسم اآلب واالبن والروح القدس
إله واحد… آمني
 أكتب هذه الرسالة وأنا أشعر بسعادة كبرية تغمر قليب وتسري يفروحي .فقد كانت رحلتنا إىل أمريكا من أمجل األحداث اليت حصلت
معي ،واليت سوف تبقى راسخة يف ثنايا ذاكرتي ما حييت…
 حنن كنا من اجلوقات اليت رافقها الكثري من احلظ هبذه اجلولة،حتى يف تاريخ جوقة الفرح .فنحن اجلوقة األوفر حظاً ،ألننا قمنا
هبذه الرحلة.
 بشكل ع��ام كانت الرحلة ناجحة ،من حيث حتقيقها للمتعةواإلفادة بنفس الوقت .والنقطة األهم اليت تكمن وراء هذا النجاح ،هي
حسن التنظيم واإلدارة الرائعة.
 وأمجل ما يف الرحلة ،أهنا مجعت املتعة واللعب ،بالعمل واجلهد.وكانت النتيجة أن حققت جوقة الفرح جمدداً ،درجة عالية من النجاح،
وحصدت العديد من املستمعني اجلدد ،وعرّفت العامل بأن سورية بلد
سالم ،ال يثمر سوى السالم ،ودمشق عاصمة للمحبة والتآخي ،ومدينة
ساحرة تعبق باليامسني الدمشقي.

عرب  ،CDألنين لألسف بعد فقداني كامريتي من حقيبيت اخلاصة ،ال
أملك أية ذكرى أو صورة صغرية ،حتى أريها لعائليت ،وتبقى يل مرجعاً،
أعود من خالله ،إىل اللحظات اجلميلة اليت عشتها يف أمريكا…
			
وشكراً لتفهمكم…

ابنة الكورال

 )9ناي األشقر:
لقد كانت رحلة رائعة ،استمتعنا فيها كثري اً ،وتعلمنا فيها
أشياء كثرية وجديدة ،مل خنتربها من قبل ،فقد تعلمنا أن نتحمل
امل��س��ؤول��ي��ة ،وأن هنتم بأشيائنا وأغ��راض��ن��ا ،وك��ي��ف هنتم بالذين
يصغروننا س��ن�اً ،وأن نكون ع��ون�اً للمسؤولني عنا .وق��د اختربت
أن ال�بُ��ع��د ع��ن ال��وط��ن واأله���ل ،ش��يء ص��ع��ب ج���د اً .ف��ق��د اشتقت
إليهم كثري اً ،ومتنيت أن يكونوا معي ،كي يشاهدوا ما حققناه
من اإلجن��ازات يف احل��ف�لات ،وخاصة حفلة دي�تروي��ت ،حيث كان
اجلمهور متأثر اً جد اً ،وقد رأيت الناس يبكون ويضحكون بنفس
الوقت ،يبكون الشتياقهم لسوريا وألهلهم وأصدقائهم ،ويضحكون
لتذكرهم أشياء عاشوها يف البلد احلبيب ،أو لسماعهم أغاني
مجيلة ،قد مر زمن طويل مل يسمعوها.

 أمتنى أن يعيش مجيع أف��راد جوقة الفرح هذه التجربة ،وأننستطيع إيصال أصواتنا لفضاءات أبعد من الواليات املتحدة األمريكية.

لقد استمتعت أيضاً يف فلوريدا ،حيث كان الطقس مجيالً ،واملناظر
رائعة ،وكانت "ديزني الند" ،فكان فيها جمموعة ألعاب رائعة ومجيلة،
مل نرَ مثلها من قبل .أما يف واشنطن ،فقد أعجبتين الكنيسة اليت
قدّمنا فيها أول قداس لنا هناك ،وأعجبين أيضاً مركز "جون كندي"،
الذي اجتمع فيه العرب من كل مكان.

شكراً للمسؤولني وعلى رأسهم األب الياس…
ستبقى هذه الرحلة ذكرى مجيلة ،أحتفظ هبا لألبد يف ذاكرتي.
ولكن لدي رجاء صغري… أمتنى أن تساعدوني يف ترسيخ هذه الرحلة

لقد كانت جتربة رائعة ،أمتنى أن أكررها يف وقت ما .فمن اجلميل
أن نتعرف على بالد أخرى .ولكن تبقى سوريا بلدي احلبيب ،الذي
سأبقى أحبه رغم كل شيء.

 -ويف النهاية شكراً للرب الذي وفق سفرنا وأعادنا ساملني…
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ثالثاً  -بعض التعليقات على صفحات االنرتنت:
شئنا أيضاً أال نغفل ما ورد ،يف بطاقات آنية أو يف اإلنرتنت ،من
كلمات ،ع ّلها تعكس املزيد من االنطباعات ،وتكمل قليالً ما سبق:
٭ يف هذه األمسية الرائعة بكيت وضحكت ورقصت يف آن واحد من شدة الفرح.
مشاهدة أمريكية
٭	 ألطفال هبذا العمر ،غنوا بطريقة مجيلة جداً .الفرقة املوسيقية كانت رائعة.
تيانا  8 -سنوات
 كان هناك تنوع يف األغاني ،البعض مألوف والبعض جديد .شعرتأن األطفال عبّروا عن مدى حبهم لبلدهم خاص ًة ولألمة العربية عام ًة.
رينان  11 -سنوات
 األغاني والفرقة كافة ،تبعث بروح من النوستاجليا ()nostalgiaوحنني كبري للوطن .مبثابة مستمعة من أصل فلسطيين ،أعجبت كثرياً
مبدى التنوع يف األغاني ،منها الديين والرتاثي ،الشامي واللبناني
والفلسطيين واملصري .أغنية "رك��وة عرب" هبا رائحة الشرق ،وأغنية
"حلوة يا بلدي" جعلت احلنني لوطين األم فلسطني يَعصفُ بي .بنظري
أن اجلوقة قد أوصلت رسالتها إىل العامل مبجرد حتريك املشاعر هبذا
الشكل .شكراً جلهودكم العظيمة.
فيكي  -والدة رينان وتيانا
٭	  أمجل أوق��ات حياتي أقضيها مع اجلميع! اليوم ،كان أداء األطفال
مذهالً يف حفل االفتتاح! أنا فخور جداً هبم.
الطبيب سريج حجري
٭	  أحييكم وأش��د على أياديكم ،يا أبناء وط�ني  احلبيب ،أنتم سفراء
حقيقيون هلذا الوطن ،بكم ومنكم نستشعر األمل باألجيال املقبلة،

أمتنى أن تتسع جتربتكم وتنتشر على أوسع نطاق وأمجل صورة يف كل
أرجاء املعمورة ،أحبكم مجيعاً من حيب لسوريا ،عشتم وعاش الوطن.
عمار معروف
٭	 أرجو أن يستمر االعتناء مبثل هذه الفرق ودعمها إعالمياً وميدانياً،
وزيادة عدد احلفالت ليتسنى للجميع املشاركة واحلضور.
رزان
٭ كنت أحت��دث مع جمموعة من األصدقاء ،فقال أحدهم وهو سوري
مغرتب يف أوربا هذا الشيء ال جتده إال يف سورية… اهلل حيميكي سورية.
سورية  -غسان احلوراني
٭	  شي بريفع ال��رأس .اهلل حيمي بلدنا ورئيسنا احملبوب ،وشكراً
جلوقة الفرح على ما قدموه ،فعالً هذه هي سورية
امساعيل اجلاسم
٭	  كل احلب واالح�ترام لرئيسنا احملبوب اهلل حيميه وحيمي سورية…
وانشاهلل جوقة الفرح دائماً بتعطينا هاد الفرح
اإلمارات  -لؤي خربوطلي
٭	 حنن مجيعاً هنا فخورون بكم ،فليبارككم الرب.
ماري وجهينة داية
شكراً جوقة الفرح ،لقد شاهدت حفلتهم يف أمريكا ،كانت رائعة،
ال بل أكثر من رائعة… إىل األمام إىل األمام.
سوريا  -سعيد الشامي
٭	  -غريس ( 7سنوات) :حطوني بالشنتا وابعتوني للشام مع جوقة الفرح.
 ماريان ( 12سنة) :هأل عرفت ليش الزم كون فخورة ألني سورية.الدكتور حنا خوري وزوجته حنان لطفي( ،ديرتويت)
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قائمة املتربعني
 - 1يف سورية:
• باللرية السورية:

• بالدوالر األمريكي:
السيد رامي خملوف

120,000

$

مائة وعشرون ألفًا

اشتراكات األطفال

3,960,000

ثالثة ماليني وتسعمائة وستون ألفًا

السيد كلود بطارخ

20,000

$

عشرون ألفًا

السيد نزار أسعد

1,000,000

مليون

السيد ناجي شاوي

20,000

$

عشرون ألفًا

شركة توتال

235,000

مائتان ومخسة وثالثون ألفًا

السيد نبيل طعمة

20,000

$

عشرون ألفًا

السيد ميشيل سيويف

200,000

مائتا ألف

السيد عمر كركور

10,000

$

عشرة آالف

السيدة زينة التون

100,000

مائة ألف

السيد إياد بيتنجانة

20,000

$

عشرون ألفًا

السيد الياس ملكية

50,000

مخسون ألفًا

السيد عمر تقال

7,495

$

سبعة آالف وأربعمائة ومخسة وتسعون

السيدة نورما أكزم

25,000

مخسة وعشرون ألفًا

السيد نقوال أكزم

2,105

$

ألفان ومائة ومخسة

السيدة رالدا أكزم

25,000

مخسة وعشرون ألفًا

السيدة رزان خملوف

2,100

$

ألفان ومائة

السيد جان مهنا

10,000

عشرة آالف

السيد ميشل مسعود

2,000

$

ألفان

السيد أيوب درويب

800

$

مثامنائة

السيد بسام درويب

300

$

ثالمثائة

السيد ميشل سابا

200

$

مئتان

السيدة سامية ظهران

100

$

مائة

السيدة مرمي قلعي

900

€

تسعمائة يورو
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 - 2خارج سورية:
املطران إيالريون كبوجي (إيطاليا)

1,000

$

ألف

السيد خالد العصيمي (سويسرا)

10,000

$

عشرة آالف

األب عادل خوري (أملانيا)

5,000

$

مخسة آالف

500

السيد روجيه ضاحي (ديب)

5,000

$

مخسة آالف

500

Mr. Shafic Mousa

السيد عماد املعشر (األردن)

3,000

$

ثالثة آالف

2,500

Dr. Antoine Kassis

السيد أسامة مسيح (األردن)

2,000

$

ألفان

1,000

Mr. Samer Khanachet

250

Dr. Mona

5,000

Dr. Yazan Khatib

250

Dr. Al Saghir

100

Mr. & Mrs. John Connolly

200

Dr. Hani Rizk

500

Bahri Orthopedics

200

Mr. Raymond Nasrallah

500

Dr. Fadi Bahri

100

Mrs. Marlene Jabbour
Mr. & Mrs. Hani & Myrna Farah

 - 3يف الواليات املتحدة األمريكية:

1,000

Dr. Samer Farah

500

Dr. George Bahri

200

Mr. Elias Khawam
Mr. Raymond Solomon

الدكتور ميشيل خليل

2,000

$

ألفان

الدكتوران شادي وبشار خليل

2,000

$

ألفان

الدكتور غيث كالس

1,000

$

ألف

الدكتور رامز سابا

1,000

$

ألف

الدكتور عامر سابا

1,000

$

ألف

500

الدكتور حممد بيطار

200

$

مائتان

500

Mr. Antoine Jakiche

جممل تربعات أورالندو

720

$

سبعمائة وعشرون

14300

Total $

ديترويت

واشنطن

أورالندو

باإلضافة إىل طعام الغداء املقدم من "بيتزا باالس" (السيد الياس
دميرتي) ،واحلسومات املقدمة من مدينة جاكسون ـيل .محل لنا إىل
دمشق السيد وجيه مرتي ،وهو من "جاكسون ـيل" ،مبلغ  49500دوالر،
هذه أمساء املتربعني به:

ونورد تفصيل تربعات مدينة ديرتويت ،ضمن القائمة اليت سلمنا
إياها الدكتور ناجي ق��روش��ان ،وق��د وردت أمس��اء املتربعني باحلرف
اإلنكليزي ،فآثرنا أن حنتفظ بالقائمة كما وردت لئال  نسيء كتابة
بعض األمساء إذا ما نقلناها إىل العربية.
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: تفصيل تربعات مدينة ديرتويت-

Donations
Arwashan, Naji

$
3400 (used for the reception before concert)

Ajluni, Fred

40

Cash At The Door

1,075

Jano, Farid

500

Obeid, Zafer

100

Akkary, Sami

100

Daher, Emad

700

Kachouh, George

50

Okka, Basher

1,300

Al-Ahmad, Lamis

50

Daher, Pierre

35

Kanakri, Albert

50

Oska,Fadi

1,250

Alam, Alam

100

Deeb, Ed

200

Kanakri, Joseph

100

Oska,Tony

1,500

Alcheick, George

100

Demashkieh, Walid

500

Kazi, George

100

Raad, Robert

50

Alkhouri, Basma

30

Derani Samer

200

Khoury, Elie

100

Saba, Souheil

3,000

Alsawah, Samir

100

Elias, Philip

100

Khoury, Hana

1,500

Saksouk, Faissal

100

Ai-Zouhayli, Kheir

100

Farah-Nunu, Rania

50

Khoury, Nabil

75

Salloum, Fadi

1,200

Amash, Attalah

500

Genaoui, Elie

1,500

Khoury, Rana

200

Shalhoub, Violete

50

Antakli, Nicola

1,000

Genaoui, Habib

600

Leon, Samir

100

Shehadeh, Mouaid

150

Asaca (Syrian Club)

2,000

Ghazal, F

40

Marsheh, Nicolas

1,000

Soukar, Elie

50

Asmar, Sami

650

Hada, Amal

20

Molhem, Zohir

100

Soukar, George

50

Balbaki, George

200

Hadad, Hilda

50

Mounayer, Sami

700

Succar, Bashar

500

Ballouz, Samer

100

Haddad, Fawaz

300

Mualla, Maher

60

Sultani, Nabil

100

Banna, Elie

100

Hajjar, Ryad

250

Munfakh, Abe

300

Tarazi, Muna

50

Batah, Feras

100

Halal, Louis

1,200

Nader, Rami

200

Warra, Ferras

50

Batah, Fouad

1,200

Hallal, Rouyada

50

Nakhleh, Janet

25

Youssef-Agha, Wael

50

Bouchar-Kaspo, Laila

50

Hana, Michel

1,300

Nassar, Mary

50

Zayat, Pierre

1,000

Carouba, Izzat

200

Hana,Youssef

1,100

Obeid, Gloria

50

Total

35,200
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جوقة الفرح يف الواليات املتحدة
508

املشـــاركون يف الرحــلة

509

7
IV

املشاركون يف رحلة اجلوقة إىل أمريكا
نعمل يف جوقة الفرح ،جبميع أقسامها ،على تقسيم األعضاء إىل
•
جمموعات ،يستلم قيادة وتنظيم أم��ور ّ
كل جمموعة مسؤول إداري،
يُسأل أمام املسؤول اإلداري العام.
وقد ضمّ وفد جوقة الفرح املشارك يف مهرجان مركز "جون كينيدي"
•
يف الواليات املتحدة /118/ ،مشاركاً من القسم اإلع��دادي ،باإلضافة
مت توزيع األطفال إىل  /12/جمموعة تضمّ ّ
إىل  /33/مرافقاً… و ّ
كل
منها مجيع األعمار ،إلتاحة اجملال أمام األكرب سنّاً بينهم ،كي يشاركوا
يف حتمل املسؤولية ومساعدة مشرف اجملموعة يف إدارة شؤوهنا .وقد
بدأنا العمل هبذا التقسيم منذ بداية العام ،لتمكني أفراد كل جمموعة
من بناء عالقات أخوية يسودها احلب والثقة واالحرتام املتبادل فيما
بينهم ،ومع مشرف اجملموعة .وامتدّت لتشمل أهايل األطفال لتعميق
هذه العالقة ،واملشاركة يف تفهّم مشاكل األطفال واملساعدة على ح ّلها،
وتقديم الدعم هلم على مجيع املستويات.
نورد يف ما يلي أمساء األطفال املشاركني يف رحلة أطفال جوقة الفرح
•
إىل الواليات املتحدة األمريكية ،موزّعني حسب اجملموعات مع املشرف
اخلاص ٍّ
بكل منها ،باإلضافة إىل أمساء املسؤولني اإلداريني املرافقني،
وأمساء العازفني.
ثم نورد الربنامج املوسيقي الذي قدّمته اجلوقة يف حفالهتا خالل هذه
•
الرحلة بعنوان "يامسني الشام".
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A1

اجملموعة األوىل

يطنطسق اهم

خنابس ةنيز

ـيملا نيـل

ماوخ فسوي

ابوـق ةدنك

يجراص رون

خنابـس ةبه

دواد اـيدان

ـياد نيلأ

بلعت ويرام

روشب يداف

بلعت ايرام
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A2

اجملموعة الثانية

شحولا نوـڤيا

ةرورعز جروج

اريب جروج

يفطو لـمأ

ردان تيناج

رداـن ليوج

وهلش الراك

رانوب اـيتاك
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يكاطنا ايام

دوـبع ةراس

دراي مولس ةنيز

A3

اجملموعة الثالثة

سيرلا ةيار

ضيبأ ماـش

ويناطم نيريش

لوـقن اراي

امعن يلاتن

وانحص الرام

رابج دجم

ةنون لوراك

ضوعم ضاير

رابج ىنج

دوبع جوأ
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A4

اجملموعة الرابعة

دوـبع ناڤيا

ةمعن سيرغ

ةدارج سيرغ

امر ةميد

عمس الرام

 سيسق نوطنأ فسوي

رقـشأ ياـن

حاـمر ايام

514

يسبع يدناس

ةمعن ايرام

B5

اجملموعة اخلامسة

رد نيـل

ةرد ثـيل

يسدقم لوراك

يعارلا نيرتاك

قزر ةراس

ميلسلا يور

مرلا الواـﭘ

رف يلاتان

كلدبع دجم

اطيبلا نيلشيم

حولف ايرام
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B6

اجملموعة السادسة

ـجن نيراك

انهم لييرباج

سامشلا حرف

راطيب لاكساب

وـع الاـت

يديمح ةراـس

ةطاـيخ اـتير

بـش نيباس
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ياص انريم

الصأ راشب

سامشلا ايرام

B7

اجملموعة السابعة

صصق ايرام

اـمج كلم

روـخلا ةداغ

ةراينش يليإ

طيلس اردناس

روخلا ةديور

زوـللب اـتير

دوـسأ دـنر

اجيرف نودلخ

ولفل مايريم
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B8

اجملموعة الثامنة

دادح اكيسيج

روخلا راسيلأ

ـفون ريلك

لـخن راشب

بيد اردناس

يروخ راـميم

ضوع ليشيم

صمح اردناس
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صوم نيمساي

جبرع لاتناش

C9

اجملموعة التاسعة

يهاش ليمإ

يرصم ناوطنأ

ضيبم انود

بورد نـيلأ

زهلا نايڤيڤ

اموت لاتناش

قاعلا الواـﭘ

ورد نيـل

محزلا باهيإ

سواردنا ايتاك

ـموت نيـلاك
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C10
اجملموعة العاشرة

وراق اليآ

دـيبع امار
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نامجع تيناوطنأ روشب يرام ليبانأ

ارـم الراك

ارـك ىنغ

قـشأ نيلأ

افسوي مولس نيتسيرك

وـسأ الور

يسورف زيزع

C11
اجملموعة احلادية عشرة

نباصم انايج

نيزلا اكيسيج

رشملا ليمج

بوـيأ ايام

نباصم ةناب

الحز داليم

بايد زور يرام

ـم ياريم

ةـصرب انر

ةـيارف ايان

ةـيكلم نايرام
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C12
اجملموعة الثانية عشرة

هيبرط هيردنأ

لازغ سيرغ

ادحلا انيفزوج

لا نيجل

ـقع املأ

يسق الوقن فسوي

اـنحلا رون

يوتح يريم
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راطيبلا يراس

دراي مولس انول

املسؤولون واملوسيقيون
استلم قيادة كل جمموعة من جمموعات الرحلة ،شخص مسؤول من
•
اجلوقة ،ال ّ
تقل خرب ُته يف العمل اإلداري عن عامني ،كما ّ
متت االستعانة
مبسؤولني قدامى ومسؤولني عامّني من جمموعات اجلوقة األخرى
لالستفادة من خرباهتم .ومت توزيع العمل فيما بينهم لتحضري كل
ما يتعلق بالرحلة ،من األلبسة املتنوعة وإكسسواراهتا وإعداد الوثائق
الرمسية املطلوبة وكل ما يتعلق بالرحلة ،وتدريب األطفال عليها…
باإلضافة لوجود الدكتور حبيب سليمان املسؤول عن قسم الكبار يف
اجلوقة ،كعازف عود ،ومشرف طيب على الرحلة.
وقد كتب احملامي غيث مرتي مدير الرحلة تقريراً عنها ،ضمّنه الكثري
•
من العرب والنتائج اليت ميكن االستفادة منها يف رحالت قادمة .وسنورد
يف هناية هذا الفصل أج��زاء مطوّلة منه ،ليكون مساعداً يف تنظيم
رحالت قادمة.
أما الفرقة املوسيقية فقد تألفت من أربعة عشر عازفاً ،كانوا من
•
خرجيي املعهد العايل للموسيقا يف دمشق ،وكان أداؤه��م رائعاً .ومل
يرتدّد الكثري منهم يف املساعدة بأي شيء حتتاجه اجلوقة خاصة يف
التنقالت الكثرية… كما كان لوجود البعض منهم من املسلمني تأثري
كبري يف نفوس ّ
كل من حضر حفالت اجلوقة ،ملا له من داللة كبرية
على احلياة الواحدة اليت حنياها يف سورية ،رغم كل ما حي��اول أن
يشوّهها ،وهذا األمر مل يكن استثناءً يف رحلة اجلوقة إىل أمريكا،
فغالباً ما يشارك العديد منهم يف حفالهتا.
فيما يلي أمساء املسؤولني والعازفني.
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املسؤولون

د .حبيب سليمان
مدير اجلوقة الكربى  -عازف عود

غيث مرتي
مدير الرحلة

روى العرجبي
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كلوديا توما
قائدة اجلوقة

مروان خنلة

ريتـــا بـدرة

رامي عشي

ملك خربوطلي

املوسيقيون
يوانج دايإ
عازف بيانو

رزاع عيبر

عازفو

ليتشزارابتكوڤا
دميتروڤا نصراهلل

الكمان

سولو غناء  -عازفة قانون

تشنخ يداف
عازف كيبورد

ادمح وبأ داؤف

مان دمحم

امي نماي

حلاص قراط دمحم

ناميلس يڤليس

عازف ناي

عازف تشيللو

عازف غيتار باص

عازف غيتار

شيرم نوميس

ليبج بغار

يروخ ةداغ

عازف درامز

عازف إيقاع

يلعلا يداش

عازفة فلوت
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IV

الربنامج املوسيقي:
•اهلل حميي شوارعك :أغنية من الرتاث السوري ،كلمات وأحلان املذهب:
حسام حتسني بك ،التوزيع املوسيقي :مروان خنلة.

•حلوة يا بلدي :حنني إىل الوطن يدغدغ ذكريات احلب األول ،توزيع
ـيكتور بابينكو.

•برتعوخ م��وران :ترنيمة "أنشد يا رب بابك" باللغة السريانية (لغة
السيد املسيح) .موسيقا تعود إىل  1000عام قبل امليالدُ .تر ّنم لالستغفار
عن اخلطايا.

•هاألمسر اللون :من الرتاث السوري.

•هو ذا يوم القيامة :ترنيمة بيزنطيّة ُتر ّنم يف زمن الفصح ،زمن العبور
من الظلمة إىل النور.
•طلع البدر علينا :أنشد الناس فرحاً بدخول النيب حممد (ص) إىل
يثرب منذ  1400سنة فكانت "طلع البدر علينا" ،وهي إرثٌ موسيقي
حيّ ،توزيع :حازم العاني.
•آمني :املسيحيّون واملسلمون واليهود خيتمون صال َتهم بكلمة "آمني"
وهي تعين" :استجب لنا"! ،ربّما لنتذ ّكر أنّ اهلل واحد .تأليف بريغوليسي
.Pergolesi
• :On Earth Let There be Peaceأغنية تدعو للسالم بني الشعوب على
اختالف األديان واألعراق ،وحتث على العيش املشرتك بانسجام و تناغم.
كلمات وأحلان :ساي ميلر وجيل جاكسون (،)Sy Miller & Jill Jackson
التوزيع املوسيقي :ـيكتور بابينكو.
•ليلتنا من ليايل العمر :دبكة شعبيّة ،من أحلان زكي ناصيف.
•ملّا بدا يتثنّى :موشّح يتغزّل جبمال احملبوب ويستغيث من أمل احلب،
يُنسب لسيّد درويش ،توزيع :ـيكتور بابينكو.
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•رك��وة ع��رب :أغنية غزل للشام ،كلمات :طالل حيدر ،أحل��ان :خمول
قاصوف ،توزيع :ـيكتور بابينكو.
•ملّا عا طريق العني :فتاة ريفيّة يف طريقها إىل عني املياه تالحقها
أنظار املعجبني وترشقها بكلمات الغزل .كلمات :روميو حلود ،أحلان:
عصام رجي ،توزيع :ـيكتور بابينكو.
•مويل اهل��وى :من ال�تراث الفلسطيين ،حتيّة إىل إخواننا يف األرض
احملتلة .توزيع ـيكتور بابينكو.
•وصلة يا مال الشام :أغا ٍن فولكلوريّة سوريّة قدمية على مقام الرست،
ألبي خليل القباني وداوود حسين ،توزيع ناريك عباجيان.
•وصلة يامسني الشام :أغ��انٍ فولكلوريّة شعبيّة من ال�تراث الدمشقي
ُتغنّى باألعراس واألفراح.
• :We go togetherأغنية من فيلم .Grease
•سهرتنا ع دراج الورد :دبكة لألخوين رحباني ،توزيع فيكتور بابينكو.
•ط ّلوا حبابنا :أغنية ترحيب بالغياب العائدين إىل ديارهم تأليف زكي
ناصيف ،توزيع فادي خنشت.

و لمكأ ىلع مكبجاوب متمق دقل …ملاعلا ىلإ راغصلا انَءارفس!
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IV

تقرير مدير الرحلة احملامي غيث مرتي
تقرير عن رحلة جوقة الفرح إىل الواليات املتحدة األمريكية
بني  2/21إىل 2009/3/5
التحضري قبل الرحلة:
نعمل يف نظامنا يف مجيع أقسام جوقة الفرح ،على تقسيم األعضاء
على جمموعات يستلم قيادة وتنظيم أمور كل جمموعة مسؤول إداري
من بني جمموعة إداريني يُسأل عنهم قائد أو مسؤول إداري عام.
لقد كان عدد أعضاء جوقة الفرح /القسم اإلعدادي  165عضواً،
كان منهم  118مشارك يف الرحلة.
يتم تقسيم األطفال كما هو املتبع ع��ادةً يف العمل السنوي إىل
جمموعات متعددة ،ولغرض هذه الرحلة مت تقسيم األعضاء إىل /12/
جمموعة (تقسيماً شاقولياً) حتتوي كل جمموعة على مجيع األعمار،
وذل��ك لالستفادة من العمر األك�بر  وتشجيعه على حتمل املسؤولية
ومساعدة املسؤول يف قيادة اجملموعة ،وقد بدئ العمل هبذا التقسيم
منذ أول العام ،وذلك لبناء عالقة بني أعضاء اجملموعة فيما بينهم،
وبناء عالقة بينهم وبني املسؤول عن اجملموعة لكي يتكيف املسؤول
واألطفال على بعضهم البعض وينشأ بينهم عالقة أخوية مبنية على
احلب والثقة واالحرتام املتبادل ،وأيضاً لبناء عالقة مع أهايل األطفال
وذل��ك كخطوة مبدئية لتعميق هذه العالقة وتوسيع شبكة عالقات
جوقة الفرح ولكي نلمس ملس الواقع املشاكل اليت يعانيها األطفال
ونساعد األهل يف حل هذه املشاكل ودعم األطفال على مجيع النواحي.
كان اتصالنا باألطفال وأهاليهم يومياً تقريباً.
كنا ندعم التدريبات بنشاطات اجتماعية مع األطفال وذلك لتحقيق
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األسباب اآلنف ذكرها (أمثلة على هذه النشاطات :رحالت مجاعية،
ألعاب ،مشاريع على نطاق اجملموعات ،زيارات لبعض األطفال).
بالنسبة لألهايل فقد كان هناك اجتماعات شهرية مع األهايل،
نطلعهم فيها على آخر مستجدات الرحلة ونلمس منهم طلباهتم
وتطلعاهتم ،كون هذه الرحلة هي جتربة جديدة على قسم كبري منهم.
م�لاح��ظ��ة :ي��وج��د ضمن أطفالنا قسم م��ن األط��ف��ال ال��ذك��ور
الذين يتعذر عليهم الغناء ألهنم ميرون مبرحلة حشرجة الصوت
وت��ت��ع��دل يف ه��ذه ال��ف�ترة احل��ب��ال ال��ص��وت��ي��ة ،ه���ؤالء األط��ف��ال مل
يشاركوا يف الرحلة ،مثلهم كمثل األطفال الذي كان عمرهم ال
يسمح باصطحاهبم إىل هذه الرحلة ،إن هؤالء األطفال كانوا من
املشاركني ضمن مجيع نشاطاتنا االجتماعية ومل يستثنوا من
هذه النشاطات أبد اً.
املسسؤولون:
تسلم قيادة كل جمموعة ،من جمموعات الرحلة ،شخص مسؤول من
اجلوقة ،له خربة يف العمل اإلداري ملدة عامني على األقل ،وكذلك مت
االستعانة مبسؤولني إضافيني قدامى ،ومسؤولني عامني عن جمموعات
أخرى يف اجلوقة وذلك لالستفادة من خرباهتم ،وكما هي القواعد
اليت نسري عليها يف اجلوقة التزام كل مسؤول جبوقته (اجلامعية أو
الكربى) هو شرط أساسي الستمرار العمل كمسؤول.
األلبسة:
لقد ك��ان هناك م��س��ؤول تنظيم األلبسة لألطفال ،س��واء طقم
احلفالت الفلكلوري  +االك��س��س��وارات اخلاصة هب��ذا الطقم  +طقم
الكورال الرمسي  +اجلاكيت األسود  +السرتة الفوسفورية.

تعبئة طلبات السفارة ومقابالت السفارة:

حجز الطريان اخلارجي والداخلي:

من املهم مالحظة النقاط التالية كوهنا ساعدت كثرياً أثناء تعبئة
بيانات طلبات تأشرية الدخول .VISA

 .1الرحالت اخلارجية:
لقد حاولنا جاهدين أن يسافر مجيع املشاركني هبذه الرحلة برحلة
طريان واحدة مشرتكة ،وقد حاولنا مع أكثر من مكتب سياحي ومل
نو ّفق بذلك ،لذلك فقد قام مركز كينيدي بتأمني حجوزات الطريان
على جمموعتني.

حفظ البيانات:
 االحتفاظ بصورة إلكرتونية لكل مشارك يف الرحلة. االحتفاظ بصورة إلكرتونية عن جواز سفر كل مشارك بالرحلة. نقل املعلومات املوجودة يف ج��واز السفر (عربي/انكليزي) إىلملف إلكرتوني لسهولة نقلها إىل طلب تأشرية الدخول لدى تعبئة
هذا الطلب.
تعبئة طلبات تأشرية الدخول:
 لقد ساعدنا موظفو السفارة خبصوص كيفية تعبئة الطلبات،وبعض املالحظات املهمة هبذا اخلصوص ،ومن املهم السؤال عن كيفية
دفع رسوم الطلبات.
 لقد قمت وكلوديا بتعبئة مجيع طلبات مشرتكي الرحلة ،وكان هذااألمر مرهقاً ،ولكنه كان منظماً وموحداً (الشخص الذي يقوم هبذه
املهمة ،يتوجب أن يكون لديه اتصال دائم باالنرتنت  +طابعة لطباعة
مجيع الطلبات  +املعلومات أعاله  +خربة باملصطلحات اإلنكليزية ذات
الصلة هبذا املوضوع).
املقابالت يف السفارة:
 بالنسبة للمقابالت مع السفارة نسقنا مع السفارة لكي تكوناملقابالت مقسمة على جمموعات وذلك حسب استيعاب السفارة لذلك،
وقد كان تنسيق هذا املوضوع مع األهايل واملسؤولني واألطفال ،وقد
كان تأثر موظفي السفارة واضحاً من تنظيم هذا املوضوع وأرحيية
األطفال واستيعاهبم لألمور.

السلبيات:
 مل نقم بتقسيم املسؤولني جيداً بني الرحلتني ،فكان يف الرحلةاألوىل عدد أقل من املسؤولني باملقارنة مع الرحلة الثانية.
 إن الرحلة الثانية ،كان لديها مشاركة يف قداس يف صباح اليومالتايل لوصوهلا ،وهذا أمر أرهق األطفال واملسؤولني معاً.
اإلجيابيات:
 إن التحرك أو السفر برحلتني منفصلتني كان أفضل لنا منرحلة مجاعية جلميع املشرتكني .وم��ن أه��م األس��ب��اب ال�تي  أوصلتين
هلذه القناعة أننا كنا على تواصل دائم مع الرحلة التالية فجميع
التعليمات خبصوص املطار أو أي أخطاء ترتكبها الرحلة األوىل ،كنا
ُنعلِم هبا مسؤويل الرحلة الثانية ليتفادوها.
* مالحظة هامة :جيب أن يسلم املسؤول العام عن الرحلة تنظيم
وقيادة الرحلة األخ��رى لقائد يثق بقدرته على قيادة هذه الرحلة
ويعلم مجيع املسؤولني هبذا القائد املسؤول.
 .2الرحالت الداخلية:
لقد س��اع��دن��ا ك��ث�ير اً أش��خ��اص مقيمون يف أم��ري��ك��ا خبصوص
ح��ج��وزات ال��ط�يرات ال��داخ��ل��ي��ة ،ك��ان��ت جولتنا تتضمن رحلتني
داخليّتني.
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األعالم أداة تعريف للمجموعة وأداة اسرتشاد واستدالل لتتبع من قبل
مجيع أعضاء اجملموعة ،ويف حال ضياع أي طفل فإن العلم هو أحد
املعامل اليت يستدل هبا الطفل على جمموعته.
 .2الصافرة اخلاصة:
مت اعتماد صافرة خاصة بكل جمموعة ،حيملها كل مسؤول ،وذلك
يف حال طلب املسؤول اجتماع جملموعته .وكانت الصافرة أداة مهمة يف
املطارات واألماكن املزدمحة لكي يستدل الطفل على جمموعته ومكان
وجود املسؤول… وكان لكل جمموعة صفرة خاصة هبا اعتمدنا فيها
على النقطة (أي صفرة قصرية) والشحطة (أي صفرة طويلة).

أساليب تعريفية:
التواصل مع اجملموعة:
لقد مت االعتماد على بعض األساليب البصرية والسمعية للتواصل
مع اجملموعة:
 .1العلم املميز:
عَ َلم مييز ه��ذه اجملموعة مطبوع عليه شعار جوقة الفرح على
الوجه األمامي ورقم اجملموعة على الوجه اخللفي ،وكان هذا العلم
عبارة عن قطعة قماش مثلثة الشكل مميزة بلوهنا الفاقع املختلف
عن ألوان أعالم باقي اجملموعات .كان العلم حيمل بواسطة مستقبل
إشارات السلكية (أنتني) يص ّغر ويكبّر… وكان اهلدف من استخدام هذه
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 .3االجتماع والتحركات:
.ك��ان هناك ح��رك��ات عامة جلميع اجملموعات خبصوص طريقة
الوقوف واالصطفاف :حركة لالصطفاف رتالً واحداً أو رتلني ضمن
اجملموعة  -حركات للتحرك خطوات جبميع االجتاهات…
وقد مت جتربة مجيع هذه األدوات (العلم  -الصافرة  -احلركات)
عملياً أثناء املشاريع االجتماعية يف دمشق قبل الرحلة.
لوحة تعريفية لألشخاص املشرتكني يف الرحلة:
ك��ان مع كل مسؤول يف الرحلة ،ورق��ة حتتوي على ص��ور مجيع
األط��ف��ال املشاركني يف الرحلة مع املسؤولني عنهم مقسمة حسب
اجملموعات .وهذه الورقة مهمة يف حال ضياع أي طفل من األطفال.
حافظة حتتوي بادج  +صافرة وبالون:
خُصّص لكل عضو مشارك يف هذه الرحلة حافظة من النايلون
ُتع ّلق على الرقبة طوال الرحلة حتتوي األشياء التالية:
• بطاقة تعريفية ورقية بكل عضو من أعضاء اجلوقة:
لقد مت عمل قطعة ورقية حيتفظ هبا مجيع املشرتكني يف الرحلة

معلقة على رقاهبم مكتوب عليه املعلومات التالية:
الوجه األمامي :شعار اجلوقة  -اسم اجلوقة  -اسم الشخص -
العناوين وأرقام اهلواتف املتواجدين عليها يف الواليات املتحدة.
الوجه اخللفي :كان حيتوي على مجلة يستعان فيها يف حال ضياع
الطفل.Thanks in advance .
كانت هذه القطعة الورقية هي أسلوب من أساليب احملافظة على
سالمة األطفال يف حال ضياعهم كما كانت أسلوب تعريفي هبم.

إجيابياهتا وسلبياهتا:
اس��ت��ف��دن��ا مج��ي��ع �اً م���ن ه��ذه
الباتدريس وباألخص يف املطارات
واألم��اك��ن امل��زدمح��ة ،ولكن يفضل
أن يكون لوهنا خمتلفاً يف املرات
القادمة كوهنا اللون املتعارف عليه
ملوظفي املطارات واألمن والنفايات.

• صافرة وبالون حلاالت الضياع:
حتسباً من فكرة ضياع أي طفل أثناء الرحلة سواء يف األماكن
املزدمحة أو يف أي مكان آخر ،سلمنا كل طفل صافرة وبالون موضوعة
يف كيس مغلق مع تعليمات خبصوص االستخدام .ه��دف الصافرة
والبالون أن��ه يف ح��ال ضياع أي ول��د يقوم بنفخ البالون والتصفري
بالصافرة حتى يأتي لعنده شخص من اجلوقة.

 .5احلقائب واألدوات التعريفية هلا:
 لقد عملنا على شراء حقائب موحدة جلميع األعضاء تتميز بلوهناالواحد ومت متييز أيضاً احلقائب بثالث أنواع من اخلطوط أو الكنارات.
 كما مت عمل قطع ورقية باللون األبيض (جملدة جتليداً مسيكاًالصقاً) حتتوي على اسم الطفل ورقمي هاتف يف أمريكا وسورية
وذلك يف حال ضياع احلقيبة.
 كما مت عمل قطعة قماش بلون علم اجملموعة على شكل مستطيلحوافه مدورة خمتوم عليها شعار اجلوقة ،وذلك هبدف متييز حقائب
اجملموعات عن بعضها لسهولة جتميع حقائب كل جمموعة.

جاكيتات موحدة:
كما مت التنسيق لعمل جاكيتات موحدة جلميع األعضاء باللون األسود:
سلبياهتا :مل نستفد من فكرة توحيد اجلاكيت من حيث لونه لتمييز
أعضاء اجلوقة عن غريهم.
إجيابياهتا :استفدنا من الثمن املناسب هلذا اجلاكيت مقابل النوعية
اليت امتاز هبا.
 .4باتدريس (فيست):
كان لكل شخص باتدريس (فيست) ُتلبس فوق اجلاكيت أو فوق
الثياب يف حال كان الطقس مناسباً ،وكان لوهنا فوسفورياً فاقعاً ،كما
كانت حتتوي على شريط المع فوسفوري مكتوب عليها من اخللف
جوقة الفرح مع الشعار:
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املطارات الداخلية واخلارجية:
لقد كانت حتركاتنا يف املطار بقيادة القائد العام ،حيث كان هو
حم��ور ه��ذه احلركة ،ويف ح��ال تأخر أح��د اجملموعات فكانت تعطى
التعليمات واإلرشادات إىل قائد اجملموعة املتأخرة لكي يقوم باللحاق
بركب اجملموعة الكاملة.
إجراءات املطار:
يف حال املغادرة:
 جيب الوصول إىل املطار قبل  3 - 2:30ساعات تقريباً. ك��ل م��س��ؤول ك��ان حيمل معه ج���وازات سفر أع��ض��اء جمموعتهوبطاقات سفرهم.
 كنا جنتمع جمموعات ،متفادين إحداث أي عرقلة ملرور الغرباء يف املطار. كان يقوم املسؤول عن اجملموعة بتسليم كل طفل جواز سفرهوبطاقة الطائرة وذل��ك من أج��ل مرحلة وزن احلقائب والتفحص
(.)Boarding & Check in
 كان املسؤول يقف يف أول صف جمموعته لكي ينتهي من أوراقهومن ثم يساعد جمموعته ،وكان يسلم قائد اجملموعة هناية الصف إىل
أكرب عضو يف اجملموعة.
 بعد انتهاء كل طفل من وزن حقائبه ك��ان ينتظر جمموعتهلتتحرك مع املسؤول عنها.
 التأكد من عدد اجملموعة. التوجه إىل بوابة الطريان واالنتظار حتى يعلن عن الدخول إىلالطائرة.
 التأكد من وجود مجيع أعضاء اجملموعة يف الطائرة.يف حال الوصول :
 كنا ننتظر حتى إفراغ الطائرة كلياً حتى خنرج من الطائرة. -وعند اقرتابنا من مساحة فارغة وقادرة على استيعاب عددنا،
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كنا جنتمع جمموعات ونتأكد من العدد ،ومن ثم نسري باجتاه
مكان تفحص اجل��وازات واستالم احلقائب على شكل جمموعات
متتا لية .
 كانت كل جمموعة تبحث عن حقائبها وتقوم بتجميعها بنقطة واحدة.محالني للحقائب كون املسافات طويلة
 عملنا على استئجار ّواألطفال تعبني (جيب مشارطة احلمالني على السعر قبل البدء بنقل
احلقائب مبعدل  $ 1.5 - 1للحقيبة الواحدة).
سلبيات:
 لقد واجهتنا بعض النقاط التفتيشية ال�تي  حتتم انفصالاألعضاء الكبار عن األطفال ،لذلك كان اعتمادنا على األشخاص
الذين ينتهون من مرحلة االستجواب.
 كان يفضل لو قمنا حبجز مقاعد الطائرة قبل الوصول إىلاملطار ،وهي إمكانية متاحة لدى عدد كبري من وكاالت الطريان.
 -كنا نعاني أحياناً من الوزن الزائد لبعض احلقائب ،األمر الذي

أبعد تقدير ،ولكن مل نوفق يف هذه النقطة (يرجى مراجعة السلبيات).
 استلم كل مسؤول مسؤولية عدد من الغرف غالباً تكون يف نفسالطابق ،وكانت مسؤوليته يف نقل املعلومات لألطفال يف هذه الغرف،
إيقاظهم ،إعالمهم عن ساعة االجتماع ،اإلشراف على الغرفة بشكل عام.

أرهقنا وهدر بعض وقتنا ،لذلك يتوجب قبل املضي إىل املطار التأكد
من وزن كل حقيبة من احلقائب.
إجيابيات :
محالني للحقائب كانت فكرة جيدة جداً ومهمة ألهنا
إن استئجار ّ
ختتصر الكثري من الوقت واجلهد.
اإلقامة/الفنادق  -منتجعات:
 لقد كانت إقامتنا يف أمريكا يف فنادق أو منتجعات ،ولقد بدأنا يفسورية بالتحضري لإلقامة من حيث األشخاص املتشاركني يف الغرفة
وأحياناً كان يتاح لنا االتفاق على تفاصيل األكل واملشروبات.
 تنسيق موضوع تشارك األطفال اإلقامة يف الغرف :لقد كاناألطفال أحراراً يف انتقاء أصدقائهم الذي سوف يتشاركون معهم يف
الغرفة الواحدة ،وقد عملنا تقسيمني :تقسيم ثنائي وتقسيم رباعي
(أي طفلني وأربعة أطفال).
 -حاولنا قدر اإلمكان جتميع األعضاء يف طابقني أو ثالثة على

سلبيات:
 توزيع الغرف :فوجئنا حبجم وكرب الفنادق اليت أقمنا هبا سواء يفواشنطن أو ديرتويت ،وكان توزيع غرفنا على طوابق متعددة أمراً أرهق
املسؤولني حبيث توزّعت مسؤوليات كل واحد منهم على أكثر من طابق.
 اإلطعام :لقد حاولنا تنسيق موضوع الطعام لدى وصولنا إىل كلفندق ،ولكن هذا األمر كان ميكن أن يتم تنسيقه بشكل أكرب من سورية
(وباألخص يف حال كان موضوعاً مهماً).
 حتويل االتصاالت املستلمة من خارج الفندق :يرجى مراجعةالنقطة رابعاً خبصوص التواصل بني املسؤولني ومع األهل.
إجيابيات:
كان تفاعل املسؤولني مع هذا املوضوع خاص ًة ،تفاعالً ممتازاً.
َّ
يفضل  -حماولة تقليل عدد الطوابق املوجود فيها األطفال.
كان
             -جعل أطفال اجملموعة الواحدة يف نفس الطابق.
التواصل والتغطية اإلعالمية:
كان موضوع التواصل من املواضيع املهمة اليت أعرناها اهتمامنا
خالل حتضرينا هلذا العمل ،وجتلى هذا االهتمام على األصعدة التالية:
• تواصل املسؤولني مع بعضهم:
ومن أجل هذا الغرض عملنا على شراء خطوط موبايل لكل من
املسؤولني ،وكنا قد اشرتكنا يف ميزة كانت متاحة لنا يف أمريكا ،حبيث
كنا نتصل ببعضنا دون أن ندفع رسوم.
لكن أحد أهم األخطاء اليت وقعت ،هي أنه ظل بعض املسؤولني
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دون خط (هذا األمر ومبحض الصدفة قد سبب لنا مشكلة يف أحد
األيام اليت كنا هبا يف السوق ،حبيث تأخر هذا املسؤول مع جمموعته
األمر الذي أربكنا مجيعاً) ،لذلك ويف حال كانت األمور ميسرة كما يف
أمريكا  -من ناحية نظام االتصاالت واخنفاض سعر خط املوبايل -
فيجب أن يكون مع كل مسؤول خط موبايل.
• تواصل األطفال مع األهايل:
لقد اتفقنا م��ع األه���ايل م��ن خ�لال اجتماعاتنا يف س��وري��ة بأن
االت��ص��ال باألطفال مباشرةً هو غري ممكن ،وذل��ك خوفاً من تأثر
األطفال اآلخرين من اشتياقهم ألهلهم يف حال عدم اتصاهلم هبم،
واعدين األهل بأننا سوف نبقيهم على اطالع على مجيع املستجدات،
ال.
وهو األمر الذي حدث فع ً
ولكن األهل اتصلوا باألطفال يف الفندق واستطاعوا أن خيرتقوا
هذه النقطة وأن يسببوا لنا بعض املشاكل الصغرية اليت استطعنا
التعاطي معها بكل تفهم ،من املهم يف مثل هذه احلالة االتفاق مع
الفندق على عدم حتويل أي اتصال إىل الغرف اليت ختص األطفال
(كما يستطيع موظف الفندق أن يعلم املتصل بعدم وجودنا يف الفندق).
السلبيات :لقد تصرف بعض األهايل بدافع من اشتياقهم ألبنائهم،
بتوجيه بعض العبارات القاسية ملوظفي استعالمات الفندق وذلك
بعد أن اتفقنا مع الفندق على عدم حتويل املكاملات( .لذلك فيمكن
االستعانة حبحة عدم وجودنا يف الفندق أو حتويل مجيع اتصاالت
غرف األطفال إىل غرفة املسؤول العام) .
وقد خصصنا لكل طفل  -يف منتصف الرحلة  -مكاملة مع األهل يف
سورية حبدود  3-2دقائق ،وكان هذا االتصال مبثابة تشجيع لألطفال
وطمأنة لألهايل.
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• تواصل األهايل يف سورية مع شخص يف سورية بتكليف من اجلوقة:
نظراً ملعرفتنا بأن األهايل سوف يكونوا قلقني ومرتقبني ألخبارنا
فقد قمنا باالستعانة بالسيدة لينا خنشت سليمان اليت كانت نقطة
وصل بيننا وبني األهايل يف سورية سواء عن طريق استقبال اتصاالت
األه��ايل (حيث أخربنا األه��ايل برقم هاتف املوبايل ال��ذي خصص
للسيدة لينا هلذا الغرض) وطمأنتهم وإعالمهم عن آخر أخبارنا،
حيث قمنا باالتصال بلينا عند وصول كل من الرحلتني إىل أمريكا
لطمأنتها بوصولنا وكنا تقريباً كل يومني نطلعها على آخر املستجدات
وهي بدورها تنقل هذه األخبار إىل األهايل.
كما أننا قمنا باالشرتاك  -مع إحدى شركات اخلليوي  -مبيزة
إرسال رسائل قصرية متعددة إىل املوبايل عن طريق شبكة االنرتنت
وبرسوم زهيدة ،حبيث نستطيع أن نرسل رسائل لعدد كبري من األرقام،
وقد قمنا بتسليم السيدة لينا قائمة بأمساء وأرقام موبايالت مجيع
أهايل األطفال املشرتكني بالرحلة.
إجيابيات:
مجيع النقاط املذكورة يف هذه النقطة إجيابية وننصح باتباعها
يف رحالت قادمة ،وكان أعظمها إجيابية شخص السيدة لينا اليت كان
صدرها مفتوحاً لتقبل مجيع االتصاالت وكانت ليّنة التعامل مع
مجيع األهايل.
• نقل أو بث املعلومات يوماً بيوم /التغطية اإلعالمية:
نظراً حلجم العمل ولشعورنا بضرورة تغطية هذا العمل إعالمياً،
ونشر ملخص عن كل املستجدات اليت حتدث معنا.
لقد قمنا بالتغطية على عدة مستويات ،حيث سامهت شركة
نينار لإلنتاج الفين مسامهة فعالة بتغطية هذا احلدث املهم ،سواء

نقط تنظيمية يف األسواق ومدينة األلعاب :Disney World
لقد كانت احلركة يف مدينة األلعاب كل جمموعتني سوياً وقد كانت
هذه الفكرة جيدة جداً على أرض الواقع.
نظراً لتجربتنا يف مدينة األلعاب  ،Disney Worldأنصح مبا يلي:
 قراءة الربوشور اخلاص هبذه املدينة من قبل مجيع املسؤولني قبلالذهاب إليها.
قبل الرحلة عن طريق مقاالت يف الصحف اليومية أو عن طريق
مقابالت يف إذاع��ات خمتلفة أو عن طريق مقابالت تلفزيونية،
وكما أهن��ا مل ت��ت��وا نَ عن متابعة ه��ذه التغطية أثناء وج��ودن��ا يف
أمريكا ،حيث كلفنا املسؤولني روال أسود ورياض معوض بإرسال
رسائل إلكرتونية ملندوب هذه الشركة كل يومني إلطالعهم على
آخر املستجدات وهم بدورهم كانوا يقومون بنشر بعض املقاالت
بني احل�ين  واآلخ��ر ،كما أننا تلقينا العديد من االت��ص��االت من
اإلذاعات خالل تواجدنا يف أمريكا وكنا نطلعهم على أهم األمور
من جت��اوب اجلمهور مع حفالتنا وأح��وال األط��ف��ال وبرناجمنا
الرتفيهي يف أمريكا والرسالة اليت عملنا على إيصاهلا للشعب
والسياسيني يف أمريكا.
النقود:
لقد كانت النقود مقسمة بني املسؤول العام وحبيب سليمان ،ولكن
كل مسؤول كان حيمل معه مبلغاً من النقود لألمور االحتياطية.

 الولوج إىل االنرتنت النتقاء أكثر األلعاب املرشحة ،وذلك لعدمتضييع الوقت يف ألعاب ميكن أن تكون أقل مجا ً
ال.
 التخطيط خلط مسري اجملموعات قبل الذهاب. يوجد طريقة يف املدينة ،حبيث ميكن وأثناء اللعب يف إحدىاأللعاب أن يقوم أحد املسؤولني بالذهاب إىل لعبة أخرى حلجز دور
 FAST PASSعلى عدد أشخاص اجملموعة ،وقد كان هلذه احلجوزات دور
فعال يف استغالل كل دقيقة من الوقت يف اللعب واملرح.
 يوجد بعض األلعاب املخيفة جداً لبعض األطفال ،اضطررنا إىلتواجد مسؤول مع هؤالء األطفال النتظار أعضاء اجملموعة الباقني
الذين شاركوا يف هذه اللعبة.
غيث مرتي

وكان يف أوقات معينة (مثل يوم مدينة األلعاب) يتم توزيع حصص
نقدية للمسؤولني من أجل موضوع إطعام جمموعاهتم.
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الرئيس جون كينيدي يف سطور
هو من أصل إيرلندي ،ولد يف بروكلني بوالية ماساتشوستس ،يف
 29مايو  .1917خترج من جامعة هارفارد يف عام  ،1940دخل سالح
البحرية .يف عام  ،1943أصبح عضواً يف الكونغرس عن منطقة بوسطن،
ثم يف عام  1953أصبح يف جملس الشيوخ.
تزوج جاكلني بوفري يف  12سبتمرب .1953
يف عام  1956حصل كينيدي على ترشيح احلزب الدميقراطي ملنصب
نائب الرئيس ،وبعد ذلك بأربع سنوات كان املرشح األول للرئاسة.
يف عام  1961أصبح كينيدي أول رئيس كاثوليكي

The Kennedy Center
THE JOHN F. KENNEDY CENTER FOR THE PERFORMING ATRS

وخطاب تنصيبه الذي ألقاه يف  ،1961/1/20ما يزال من أروع ما
تركه من آثار ملا احتواه من قيم ورؤى ونظرة شاملة للعامل ،وخاصة
يف جمال حقوق اإلنسان ،والثقافة والفنون والسالم .ويرى البعض أن
هذا اخلطاب هو الذي أسس للتخطيط الغتياله فيما بعد بتاريخ
.1963/11/22
له العديد من األقوال الشهرية ،سأكتفي بذكر بعضها:

"احلرية دون تعليم يف خطر دائم ،أما التعليم دون حرية فيذهب سدى.
"إن مل يستطع املجتمع احلر مساعدة الفقراء الكثريين ،فلن يتمكن من إنقاذ
األغنياء القليلني.
احلرب ح ّدًا لإلنسانية.
"على اإلنسانية أن تضع ح ّدًا للحرب وإال فسوف تضع
ُ
"السياسة الداخلية قد ختذلنا ليس إالّ ،أما السياسة اخلارجية فبإمكاهنا قت ُلنا.
"ال تسألوا ما الذي سيق ّدمه وطنُكم لكم ،بل اسألوا ما يسعكم أنتم أن تق ّدموا
لوطنِكم.
"من احلقائق املؤسفة ،أن بإمكاننا تأمني السالم فقط بالتحضري للحرب".
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جون كينيدي

، أنّه،"إنّين على يقني
،وبعد مرور غبار القرون فوق مدننا
ّ سوف
…يتذكرنا العامل
،ليس النتصاراتنا أو هزائمنا
،يف املعارك أو الساحات السياسية
."إمنّا ملسامهاتنا يف رفعة الروح اإلنسانيّة

. الذي سيحمل امسه فيما بعد،بالنيابة عن مركز الثقافة الوطين
1962/11/29

"I am certain that after the dust of centuries has
passed over our cities, we, too, will be remembered
not for victories or defeats in battle or in politics,
but for our contribution to the human spirit".
John F. Kennedy
On behalf of the National Cultural Center, which would come to bear his name
November 29, 1962
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حملة موجزة عن املركز
يقع املركز على مساحة  /17/فداناً،
( 71.4كم .)2ويطل على هنر البوتوميك يف
العاصمة واشنطن ،وهو صرح فريد.

أكثر من ألفي عمل :ما بني عمل مسرحي
موسيقي وال��رق��ص وال��ب��ال��ي��ه وموسيقا
األورك���س�ت�را وموسيقا احل��ج��رة واجل��از
واملوسيقى الشعبية واملعاصرة ،كما يقدّم
مهرجانات وبرامج عاملية وبرامج للشباب
وللعائالت.

ففي عام  ،1958و ّقع الرئيس "دوايت
اي���زهن���اور" على م��رس��وم تأسيس مركز
ثقايف وطين ،وبعد اغتيال الرئيس "جون
كينيدي" عام  ،1963تقرّر أن يكون هذا
املركز صرحاً تذكارياً له ،إلميانه الكبري
ب���أنّ اإلجن����ازات الثقافية ه��ي ج��زء ال
يتجزأ من اخلربة البشرية .وقد وُضِع له
متثال يف البهو الرئيسي.

ويعمل مركز كينيدي على أن يضع
الفن يف متناول اجلميع ،فيقيم عروضاً
منخفضة الثمن ،وخيصّص عروضاً وتذاكر
للطالب وكبار السن واملعاقني والعسكريني
وغريهم من ذوي الدخل احملدود.

وي��ع�دّ ه��ذا امل��رك��ز م��ن أنشط املراكز
الثقافية يف الواليات املتحدة .ويستضيف
املركز سنوياً أكثر من ثالثة ماليني زائر.
وهو مؤسسة غري رحبيّة ،ويقدم سنوياً

يقدّم مركز كينيدي كل عام الفنون
ألكثر من أحد عشر مليون من الشباب
وامل������دارس وال���ع���ائ�ل�ات م���ن ك���ل أحن���اء
الواليات املتحدة.
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يسيئرلا وهبلا

ربوألا راد

أقسامه الرئيسة:
مسرح األسرة
يضم  /320/م��ق��ع��داً ،وي��ق��دم عروضاً
للعائالت واألطفال.
مسرح أيزهناور
مسي ختليداً للرئيس الذي سنّ مرسوم
إنشاء هذا املركز .ويضم  /1100/مقعداً،
ويقدم عروضاً مسرحية وراقصة وأوبرا.
دار األوبرا
تضم أكثر من  /2300/مقعد ،ويُقام
فيها احلفل السنوي ملراسم تكريم املركز.
قاعة احلفالت املوسيقية
هي أكرب مسارح املركز ،وتضم /2400/
مقعد ،وهي مركز األوركسرتا السيمفونية
الوطنية .وتستقبل فنانني وفرق أوركسرتا
من خمتلف أحناء العامل.
مسرح األلفية
يستقبل ع��روض �اً لفنانني وف���رق من
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وم���ن خ��ارج��ه��ا أي��ض �اً.
ويقدم عروضاً جمانية يومية.

مسرح الشرفة
هدية من احلكومة اليابانية مبناسبة
الذكرى املئوية الثانية الستقالل الواليات
املتحدة .مناسب لعروض موسيقى احلجرة
وال��ع��روض املنفردة جل �وّه احلميم ونظام
الصوت الطبيعي فيه .ويضم  /500/مقعد.

يسوملا تالفحلا ةعاق

املخترب املسرحي
تقدم عليه ع��روض جتريبية خمتلفة.
وحيتوي على  /350/مقعداً.
غالريي الشرفة
تستضيف معارض الفنون التشكيلية
وورش�����ات ال��ع��م��ل واحمل���اض���رات وح��ل��ق��ات
النقاش واحللقات الدراسية ح��ول فنون
األداء للمدرسني وللعموم.

فرشلا يريلاغ

البهو الرئيسي
ي��ع��ت�بر م��ن أك�ب�ر ال��ق��اع��ات يف ال��ع��امل
( 18×)12×195م�تراً .وتضيئه س �تّ عشرة
ثريا من الكريستال تزن الواحدة منها طناً
واح��داً .و ُتقام على جانيب متثال الرئيس
ج���ون ك��ن��ي��دي ال��ش��ه�ير ل��ل��ن��ح��ات (روب���رت
بريكس) ،عروض تفاعلية عن حياة الرئيس
كينيدي وإرثه.
يفلألا حرسم
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أن تأتي متأخر ًا…!
أقامت جوقة الفرح مساء  ،2015/6/17أمسية ترانيم دينية ،بقيادة
•
الدكتور حبيب سليمان ،وحبضور بعض األصدقاء ومجهور مأل كنيسة
سيدة دمشق ،وكان بني احلضور عدد من أعضاء وفد أمريكي ،يضم
شخصيات هامة ويف جماالت خمتلفة ،كان يزور سورية يف هذه الفرتة…
واختصاراً ألي كالم قد يبدو نافالً ،سأكتفي بنصّني :األول كلمة
ترحيبية كتبتها وألقتها زينة أب��وداود من أعضاء اجلوقة باللغتني
العربية واإلنكليزية ،يف بداية األمسية .والثاني للمحامي غيث مرتي،
نشره يف صفحته على الفيس بوك:
زينة أبوداود:
« مرحباً بكم يف وطنِنا سورية ،ويف أقدم عاصمة مأهولة يف التاريخ:
دمشق!
يف احلقيقة ،عندما علمنا بقدومِكم إىل سورية ،وعندما علمنا
أ ّننا سنلتقيكم يف هذه األمسية ،تبادر إىل أذهانِنا الكثري بل املئات من
األسئلة:
من أنتم؟
ماذا جئتم بفاعلني؟ مل اخرتمت ن تزوروا سورية؟
ماذا ستحملون إىل أوطانِكم بعد هذه الزيارة؟
أَسيكونُ لكلماتكم صدى؟ وهل ستغيّر شيئاً؟
يف احلقيقة ،ال جوابَ لديّ على هذه األسئلة،
إذ إنّ أجوب َتها عندكم…
َ
ّ
أستغل زيار َتكم كي
لكين يا سادة ،دعوني
أقول لكم باختصار من حنن:
حنن شبّانٌ وشابّات سوريّون ،دمشقيّون ،مسيحيّون…
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حنبّ هذه األرض ،ونأبى وطناً سواها…
ّ
حنن مهندسون ،وأطبّاء ،ومع ّلمون
وموظفون،
يذهبون ك� ّ�ل ي��وم جديد إىل أشغالِهم ،حت �تَ القذائف ورش��ق��اتِ
الرصاص والتفجريات،
ال لنحص َل على لقمة العيش فحسب ،بل أل ّننا مصرّون على احلياة
وعلى االستمرار والعطاء.
حنن أمّهاتٌ وآباء يذهبُ أوالدُنا إىل املدارس ،ليتع ّلموا لغ َتنا العربيّة،
وليتشرّبوا ثقاف َتنا وعاداتِنا.
واألهمّ من ذلك ،كي حيافظوا على إرثِنا من بعدِنا…
حنن منشدون فقدنا أحبّ ًة اس ُتشهِدوا يف طريقهم إىل اجلوقة ،لكن
ما زالت حناجرُنا تصدحُ للسال ِم واحملبّة والعدالة ،أل ّننا أبناءُ النّور،
وملحُ األرض…
حنن شبّانٌ نرفضُ احلربَ والدم،
نرفضُ أن ُتسلبَ إراد ُتنا وحريّا ُتنا وحقو ُقنا…
نرفضُ أن ُتقسّمَ ُ
أرضنا ،نرفضُ الذبحَ والقت َل والتدمري.
نرفضُ أيَّ تدخّلٍ خارجيّ على أرضنا…
نرفضُ املوتَ ،نرفضُ االستسالم،
أل ّننا أبناءُ ٍّ
حق وحمبّةٍ وسالم.
لن أُطي َل كثرياً ،لكن يف النهاية… إذا قال السيد املسيح:
"مَن له أُذنان للسمع فليسمع"،
فأضيف" :مَن له عينان للرؤيا فلريَ…!"
مجيعنا هنا ،فخورون بأ ّننا سوريّون… شكراً… »

مألا ةياهن يف دفولا ءاضعأ دحأ ةملك مجرتي ميهاربإ بلاط روتكدلا
غيث مرتي:
« أحيينا البارحة ،يف جوقة الفرح ،أمسي ًة على عجل ،وذلك مبناسبة
حضور وفد أمريكي ،جاء إىل سورية وإىل دمشق بعيداً عن حتذيرات
زمالئه والعديد من األشخاص ّ
ليطلع على الواقع املعاش هنا.
لقد كانت األمسية مجيلة على بساطتها ،وكان أن عبّر أحد أعضاء
الوفد عن سعادته الغامرة مبا حضر.
ومن بعض ما قال أستقي:
ٌ
ٌ
رسل حتمل رسالة حب وسالم؟!
رسل من اهلل،
"أليست املالئكة هي
أنتم يف جوقة الفرح كاملالئكة ،أنتم رسل…"

ميهاربإ بلاط روتكدلاو ضايف ليبن روتكدلاو دفولا ءاضعأ ضعب عم
سيدي العزيز،
أشكرك جزيالً على ما قلت ،ولكننا لطاملا كنا ،حنن السوريني ،رسل
سال ٍم وحمبّةٍ وفر ٍح وحياة يف سورية.
وإذ أطلب منك ،وكما وعد َتنا ب��أن تص ّلي ألجلنا ،أطلبُ منك
وأطالبُك بأن تكونَ رسو ً
ال أميناً ملا رأت عيناك يف سورية ،وملا مسعتَ يف
وحب وسال ٍم يف سورية…
سورية ،وملا شعرتَ به ،من فر ٍح
ٍّ
كل مَن ترى ،رسال ُتك إىل ّ
رسال ُتك اليوم إىل ّ
كل مَن يصمّ أذنيه عن
مساع احلقيقة ،رسال ُتك إىل كل مَن يغلق عينيه عن رؤية ما حيدث،
رسال ُتك إىل قلوبٍ امتألت حقداً وبغضاً وسواداً…
يف زمن احلرب ،سورية تنبض باحلياة ،وأبناؤها هم أبناء احلياة… »
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أمجــل الوفـــاء
وردني الكثري من الرسائل ،وأحياناً يف مناسبات خمتلفة… من
		
•
شبان وشابات جوقة الفرح وقد قضوا فيها طفولتهم وزهرة مراهقتهم
وألق شباهبم ،وعاشوا أفراحها وأتراحها… منهم ما زال يساهم بتأ ّلقها،
ومنهم من غادرها ألسباب متعدّدة ،منها السفر أو الدراسة أو الزواج…
كما وردني من بعض أصدقاء اجلوقة رسائل عديدة وغالية.
هذه الرسائل كانت من الغنى والصدق ،حبيث رأيت أن أفرد لبعضها
فصالً خاصاً ،ع ّلها ترسم مالمح جديدة للجوقة ،من خالل ما تركته
يف نفوس أصدقائها ،ويف من غادرها من أبنائها ،وبأقالم أجيال خمتلفة.
 )1كاتيا فرح
أبي احلبيب،
أشعر باخلجل وأن��ا أكتب ،ألن
الصورة تفوق الوصف .وكنت سأشعر
باخلجل عينه إن أنا مل أفعل ألني
سأكون قد قصّرت يف أداء الواجب.
يف خ��اط��ري ك�لام كثري جيب
أن أبوح به وليكن عرب القلم ألني
وكما تعلم ،دمعيت تسبق احلرف
فتصيّرني عاجزةً عن الكالم.
أبيت احلبيب،
ما زلت سكرى من جرعة الفرح الزائدة ،فاملشهد حياكي احللم
والواقع يضاهي اخليال.
أثناء العرض ،كان شريط أعمال اجلوقة مير أمام عيينّ مسرعاً
وينقلين إىل عامل آخر ،فأتذكر التدريبات ،املخيمات ،الريسيتاالت ،صالة
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السجود ،خدمة الكنيسة وخصوصاً الشهر املرميي ،أعياد الصوفانية
وعجائبها ،تسجيالتنا يف االستوديو… اخل.
ويكرب قليب وأشعر بالفخر وأنا أستعيد صوتك على اهلاتف عندما
كنتَ توكل إيلّ مهمة ما… تدريب أحد أوالدي  -ج��ورج أو ورد ،على
ترنيمة منفردة لتقدميها يف أحد الريسيتاالت أو املهرجانات ،وإلقاء
كلمة أ ٍّم من جوقة الفرح مبناسبة عيد األم ،أداء ترنيمة منفردة ،تسجيل
أغاني لألطفال للمشاركة يف مهرجان القاهرة ،تدريب عناصر اجلوقة
يف الصفوف الثانوية استعداداً لريسيتال أعياد امليالد اجمليد - .وأذكر
ذلك بكل التواضع  -أشعر بالفخر ألنك أيها العظيم منحتين ثقتك
الغالية وكبّرتين أكثر ،وكنت ترى فـيّ ما مل أكن أراه يف نفسي فتستخرجه
طاق ًة عظيم ًة وعطاءً كبرياً وفرحاً ليس له ح��دود .اآلن ،وبعد مرور
سنوات ،أدركت َ
مل مل تكن تتعاطى باخلالفات والنزاعات الصغرية منها أو
الكبرية اليت كانت حتدث أحياناً بني عناصر اجلوقة وكما نقول بالعامية
(تطنش) ،وجتعل نفسك غري آبهٍ ملا يقع هنا وهناك من مشكالت.
اآلن أدركت أن اهلدف أمسى وأنبل والغاية أبعد وأعمق .فاألشخاص
هم العنصر املتغري ،أما اجلوقة بك ّليتها ،هي العنصر الثابت والصرح
املتني الذي ال تزعزعه قوة على وجه األرض ،وهي االبن الوحيد املدلل
لديك اجملرد من ماديته واملرتفع عن الزمان واملكان .وهنا أقول لكل
األحبة يف اجلوقة :أحبّوا بعضكم بعضاً وتر ّفعوا عن الصغائر.
من حسن حظي أنين استطعت القدوم إىل الشام احلبيبة قبيل بدء
احلفل األخري بساعات ،فكان يل نصيب أن أش��ارك باحلضور وأعبّ
النشوة والسرور والفرح إىل أعماقي فأخبّئها مؤونة غالية تؤنسين يف
ّ
تعضين فيها الغربة يف اليوم ألف مرّة ومرّة.
بالد بعيدة
ابنتك
كانون األول 			 2007

 )2بشرى بشور عرجبي
أسرتي…؟!
من ال��ذي سألين عمّا تكو ُنه
أسرتي بالنسبة يل…؟!
ملن سألين أقول:
على غرفيت القامتة،
فتحتُ نافذةً صغرية…
صغريةً جداً…
أط ّليتُ منها،
وبنَهَ ٍم رحتُ ألتهمُ ما أراه بعيين…
ّ
الكل…
ضحكاتٍ صافي ًة… وقلوباً نقي ًة… وخيطاً قويّاً يل ّ
ف
أمسكتُ بطرف اخليط ورحتُ أسري وراءَه…
ورفعتُ عيين ألرى رمساً مضيئاً مجيالً…
أحسَستُ به قب َل أن أراه…
ملس ُته يف ّ
كل كلمة طيّبة قيلتْ يل ،وقل ُتها لسواي…
ملس ُته… يف أعمالٍ متواضعة كنّا نقومُ هبا سويّاً…
ملس ُته يف ّ
كل الصفاء الذي وجد ُته…
كان هو احملبّة اليت كنتُ أنشدُها…
والزالت تلك النافذة منذ ذلك اليوم ت ّتسع…
والزال الضياء يوماً فيوماً ،يغمرُ غرفيت…
ستصبحُ تلك النافذة يوماً ما أفقاً واسعاً مضيئاً…
ّ
وستظل وجوهُ أحبّيت مشوساً ضاحكة ،ألقاها أينما سرت…
وأمح ُلها معي أ ّنى ح َللت…
وستبقى ابتساما ُتهم الطيّبة مؤونيت يف طريقي الشائك…
وبعد… هل هنالك مَن يسأ ُلين عن أسرتي…؟!

 )3لني أديب
ك��ان��ت يف ج��وق��ة ال��ف��رح منذ
صغرها .هي تقيم يف فرنسا ،ويف
زي��ارهت��ا األخ�ي�رة يل سألتها أن
تكتب عن جتربتها يف جوقة الفرح،
فكانت هذه الكلمات الرائعة:
« إىل اهلل ،والقارئ…
ألوّل م���رة يف ح��ي��ات��ي أك��ت �بُ
مشاعري يف حلظات قليلة ل ُتقرأ،
خصوصاً فيما يتع ّلق مبوضوع له
من األمهّية يف حياتي ما ال يتخيّله آخرون :الكورال!
جوقة الفرح كانت ،وما زالت ،صوراً حيّة يف ذاكرتي .ملوّنة حقيقية
وهلا رائح ٌة أشبعَت ذهين ك ّلما أغمضتُ عيينّ ألحلم.
خميّمات… نقاشا ُتها سامهت يف تكوين ما أنا عليه اآلن…
دقائق "الريسيتال" األوىل…
وما رافقها من أحاسيس ونبضات قلبٍ متسارعة ،ال تزال ترافقين
ك ّلما تذ ّكرت.
أثرٌ غريبٌ مزمنٌ ميدّني بسعادةٍ خفيّة ،شابّة ،سامية.
لن أقول الكثري .فيصعب عليّ أحياناً أن أعبّر عما هو جزءٌ منّي،
بسر وأص ّلي ،أن أعودَ جزءاً ،ولو صغرياً،
بل سأطلبُ ٍّ
من ذلك الكون الغنائي اللطيف،
الذي مل أقدّم من ذاتي بصدقٍ إال فيه،
الحتضانه يل من عم ٍر غضّ ،ومساعدته يل على الطريان عالياً،
ومن ثم اهلبوط على قدمي ،ألسري قدُماً…
أتابع البناء ،أغنّي ،أحبّ ،وأحلم.
دمشق » 2011/8/4
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 )5ملى لطفي

 )4سامي دهرب وعائلته
حضرة األب الياس احملرتم
حتياتنا احلارة نرسلها لك راجني أن تصلك وأنت يف متام الصحة
والسعادة والتوفيق.
أكتب لك اليوم يا أبونا بعد انقطاع طويل ،مل نتم ّكن فيه من
االتصال بك ألسباب عدة .ولكن هذا مل مينع إطالقاً أن تكون يف قلبنا
ويف ذاكرتنا على الدوام .وال مير يوم دون أن نتذ ّكرك .فمعزّتك عندنا
يا أبونا أكرب بكثري من أن متسّها األيام.
ال أريد أن أطيل احلديث يا أبونا .فقط أريد أن أذكر لك أمرين
صغريين:
أو ً
ّ
ال ،إننا دائماً
خنطط لزيارة البلد احلبيب سوريا ونلتقي بك،
وإنشاء اهلل يتمّ ذلك عن قريب.
ثانياً ،لقد أصبحت يا أبونا متمرّساً أكثر من ذي قبل بالرتمجة
من اللغة اإلنكليزية .ف��إذا كنت حباجة ألي ترمجة عن اإلنكليزية
فباستطاعتك االعتماد عليّ يف ذلك ،وميكن االتصال بي عن طريق
الربيد اإللكرتوني ،أو عن طريق الربيد العادي ،أو عن طريق اهلاتف،
أو املوبايل.
أخرياً يا أبونا إننا ال نزال نتذ ّكر بشوق ،حفالت جوقة الفرح يف
سيدني والفرح الذي أدخلته على قلوبنا.
أخرياً حتياتنا جلميع األهل يف سوريا .وأملنا كبري بأن نلتقي بك
يف أقرب وقت.
أوالدك احملبّون… انطوانيت وسامي ورشا وفادي ولينا
سيدني يف 2011/8/26

548

كنت يف الثالثة من عمري ،عندما
كان يزورنا األب الياس يف البيت .وكان
يقرع الباب ثالث م��رات ،وكانت أمي
تعلن االستنفار عندما كان يزورنا،
وكانت هي مت ّثل يف فرقته املسرحية.
وكنتُ دائماً أتذ ّكر عينيه الزرقاوين.
يف البدء ،مل يكن يعنيين من املوضوع سوى مشاهدة أم��ي ،كيف
تستعدّ الستقباله .وكان ّ
كل من أبي وأخيت جيهّز رواياته ليسردَها.
ويف إحدى زياراته ،إذ علم أنّ يل صوتاً مجيالً ،جع َلين أعتلي طاولة
غرفة اجللوس ،وأغنّي أغنية طفوليّة بريئة من إخراجي.
وكنت خالل غنائي ،أراق��ب نظراته من عينيه الزرقاوين .وانتهت
حفليت األوىل بالتصفيق احلار منه ومن أهلي .ثم احتضنين وقبّلين
ودعاني جلوقة الفرح… ومن يومها صارت جوقة الفرح أسرتي الثانية…
وأنا اليوم يف الثالثني!
 )6رانيا بيطار
ج��وق��ة ال��ف��رح ه��ي ال��ف��رح ب��ك��ل ما
تعنيه الكلمة من معنى.
أش��ع��ر بالفخر أن�ني  ان��ت��م��ي�تُ هل��ا،
وعشتُ فيها أمجل األيام ،أيام ال تنسى
أعطت حلياتي قيم ًة وهدفاً.
مل ي��ك��ن ذه��اب��ي للجوقة ال��ت��زام �اً
أسبوعياً يتوجّب املثابرة عليه ،بل كان

انتماءً صادقاً ،ميأل الكيان لدرجة أنه من الصعب ،ال بل من املستحيل
أن ينفصل عنك!
تع ّلمت يف جوقة الفرح ،فرح الصالة ،أي أن تكون صالتك ليست
ترداداً للكالم ،بل هي أصوات تتعاىل ،لتسموَ بك إىل السماء فيزداد
إميا ُنك ،وترتسّخ ثق ُتك بنفسك وباهلل.
ع ّلمتين اجلوقة أن أكون إنساناً مسؤو ً
ال ،أسعى للكمال .و"الكمال
هلل وحدَه".
أصبحتُ مدرك ًة وواعي ًة لكل قرار آخ��ذه ،ألنين تع ّلمت أن أصغي
لآلخرين وأحتاور معهم ،لتذوب "األنا" يف مصلحة اجلميع .وهذا ما
ساعدني يف حياتي ،ألكون قادرةً على القيام مبسؤوليات كثرية بفر ٍح
وصربٍ ووعي.
ال أبالغ عندما أقول أنّ يف كل حلظات حياتي ومواقفها ،تعاليم
اجلوقة واألب زحالوي ،ترافقين .وما زلت أهنل منها وهي ال تنضب أبداً.
أشعر وأدرك أننا حمظوظون النتمائنا جلوقة الفرح .وأتكلم بصيغة
اجلماعة ألنين واثقة أنّ هذا هو شعور كل فردٍ يف اجلوقة .مهما بعدنا
وشغلتنا الدنيا ،لكن رابط اجلوقة جيمعنا بصدق .فقد كانت حياةٌ
بيننا من خالل اللقاءات واملخيّمات والرحالت ،حياة فرح ،حياةٌ هلا
هدف… أال وهو بناء إنسا ٍن صادق مع اهلل ،مع نفسه ،ومع اآلخرين.
نشأت يف جوقة الفرح نشأ ًة مسيحي ًة حبقّ .وأنا أحصد مثار حياة
رائعة عش ُتها ،وم��ن واج�بي  أن أفصح عن ع��ط��اءات اجلوقة ليعرف
اجلميع جوهر جوقة الفرح.
رمبا أفصحَ القلم قليالً عمّا يف قليب ،لكن يطول الكالم عن جوقةٍ
كانت وما ت��زال منارةً يف حياتي ،فلتكربي يا جوقة الفرح بأجيالٍ
وأجيال ،هنلوا منكِ وسوف يقدّمون لآلخرين مثار ما زرعتِهِ يف نفوسهم.
ابنة جوقة الفرح »
				 2013/10/5

 )7سليم شلهوب شقيق الشهيد "شادي"
أطل قارعاً "أجراس املشرق" ّ
ّ
عل صوهتا املدوي يوقظ شيئاً من
«
الضمائر النائمة وينبّه النفوس املظلمة إىل أن الساكت عن احلق
شيطان أخرس وأعمى ،يعمي أعينَه عن الظلم املستباح ،شاهراً احلقّ
سالحاً واإلميان مبدأً ،حامالً الشرق يف قلبه الكبري.
ذاك األب الدمشقي احلامل بوطن أمثل ،املؤمن بالطاقات اهلائلة
ل��دى الشباب وامل��ؤسّ��س لفرح عظيم بقلوب الكثريين ،بفكره النيّر
وثقافته منقطعة النظري وهدوئه احلكيم ،تر ّفع عن كل ما يف هذه
الدنيا من مغرياتٍ كثريةٍ… بغرفة صغرية تكاد ال تتسع لسريره وكنوز
كتبه ،وصور حتكي مسرية حبّ وعطاء ،يف عامل أغوته الشهوة والشهرة
واملادة ،حتى كاد أن يفقد القيم.
مل يع َتد على الرتاجع ،ومل يفقد األمل يوماً ،رغم خيبات األمل
القاسية .فهو أشدّ العارفني أنّ طريق اجللجلة مضنٍ وطويل ،وحارب
من أجل يقينه بأنّ هذا املشرق واحد ،ال فرق بني إنسان فيه .وكرّس
العيش املشرتك بني أبناء الوطن الواحد ،حتى أمسى "مساحة" األب
الياس الزحالوي.
أبيت الياس:
مثلما وجّهت الكثري من الرسائل املفتوحة إىل من له أذنان للسمع
يف هذا العامل ،امسح يل وأنا أحد أبنائك أن أتوجّه لك هبذه الرسالة،
آمالً أن يكون ما أشعر به من حمبة لك ،وفخر شديد بك ،قد وصل
لقلبك ،الذي طاملا استوعب طموحاتِنا وأحالمَنا ورغباتِنا ،منذ أن كنّا
صغاراً يف جوقة الفرح.
سنحمل الشرق… ليس فقط يف قلوبنا ،بل يف عقولنا وضمائرنا
وحناجرنا املنشدة فرحاً ،لنكم َل معك ما زرعته فينا دوماً…
ابنك »
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 )8رنا برصة
« أبيت الغايل… األب الياس
زحالوي.
ك��م م��ن األي���ام مضت وأن��ا
أفكر يف الذهاب إليك والتك ّلم
معك ،وكم هي حاجيت ألشارك
وأهف لك امتناني كما زودتين
به طيلة  25عاماً…
ول��ك�ني ت������ردّدت يف اجمل���يء
إل��ي��ك… خفت… خفت أن آخذ
من وقتك الثمني ،ولكم أنا عامل ٌة بأن وقتك قد يكون هاماً لإلصغاء إىل
الكثري من الناس ،من هم حباجة إليك أكثر مين ،وقد أكون بكالمي
معك قد أخذت وقت من هو حباجة لالغتناء باجللوس معك أكثر مين…
لذلك مل أجد إال بيدي متسك القلم وتبدأ بالكتابةّ ،
لعل هذه األخرية
قد توصف ما يف داخلي أكثر من لساني الذي غدا عاجزاً عن التعبري…!
أبيت…  25عاماً من حياتي ،ربع قرن ،يف دمشق ،يف جوقة الفرح الغالية.
 25عاماً ال أستطيع نسياهنا ،ولكم من الصعب علي أن أترك كل ثانية
عشت فيها بفرح وأن أذهب إىل مكان بعيد  -ال أعرف مدى بعده  -ومقدار
املدة اليت سأقضيها فيها ،ولكين أعرف أني سأكون مع إنسان اخرتته،
إنسان شاركين حلظات حزني وفرحي ،إنسان التقى مبحبة الرب عندما
كنا سوية ،إنسان اختار أن ينشأ معي عائلة مسيحية يكون الرب راعيها.
فكان ال بد من التضحية…
أريد أن أقول لك يا أبيت أن روحي متعلقة أو ملتصقة هبذا البلد وباجلوقة!
أشعر اآلن أنين أنتزع من روحي عندما أفكر بالبعد عنها.
عيناي اآلن غارقتان بالدموع ،ال أستطيع التوقف… إنين أعشقها…
أجل أعشقها بكل ما متلكه الكلمة من معنى… يصعب علي تقبل األمر،
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ولكين سأحاول يا أبونا بكل جهدي أن أنقل معي كل ما أخذته من هذا
البلد من إميان ،حمبة ،وروح اجتماعية… وأني سأمحل الشرق يف قليب.
أنا اآلن أح��زم أمتعيت ،وأول ما وضعته يف حقائيب هو اإلجنيل
املقدس الذي أهديتنا إياه ،أنا وباقي الشيفية على صفحته األوىل
كلمة منك… أعدك يا أبيت أني سأبقيه صديقاً يل.
وأيضاً قمت حبزم كافة سيديات اجلوقة واألحالم تسرد يف رأسي…
أتعلم مبا أحلم يا أبونا؟؟ أحلم أن أؤسس جوقة… نعم جوقة يف
أمريكا أعلم أهنا لن تكون جبودة جوقة الفرح وأهنا ستكون رمبا مؤلفة
من عشرة أشخاص ومن خمتلف األعمار ولكنها يف النهاية ستكون
تر ّنم للرب وتذكرني بطريقة ما بالذي عشته يف دمشق… ص ّلي يل
أبوناّ ،
لعل حلمي يصبح حقيقة.
أبونا أرجو أن تص ّلي يل ولرامي ،لكي ال ننجرف مبشاغل احلياة يف
تلك البالد البعيدة ،لكي نستطيع أن نبقي اهلل جزءاً منّا ،وأبٌ لعائلتنا
اليت سوف نؤسسها معاً ،ص ّلي لنا لكي حنمل الشرق يف قلوبنا ولكي
نعود هلذا الشرق ونقدم له مثلما قدّم لنا.
أشكر لك يا أبونا كل ما قدمته يل طيلة الـ  25عاماً ،شكراً ألنك
زرعت يسوع يف قليب ،شكراً لكونك مرشداً لعائليت الغالية اليت قدّمت
يل الكثري ،شكراً ألنه بفضلك كنت جزءاً من جوقة الفرح…
هل تتذكر عندما كنا يف السيارة مع أبي الياس وب��دأت بالتكلم
فقلت يل" :أنت صوتك كتري حلو يا رنا ليش ما بتدخلي بالكورال؟"
لن ومل أنسَ هذه اجلملة طاملا حييت .شكراً لك…
أطلت عليك بالكالم… ال تواخذني ،ولكين كنت حباجة للكتابة…
فأنا لن أكون بناكرة للجميل… شكراً للرب أو ً
ال ،شكراً لك ولعائليت
(الياس وجناة وجورج) شكراً جلوقة فرحي ،شكراً للمسؤولني واألطفال
ألهنم علموني الكثري حتى أكثر ممّا أعطيتهم.

ادع��ي لنا ي��ا أب��ون��ا لكي نستطيع رام��ي وأن��ا أن نؤسس عائلة
مسيحية يكون الرب راعيها .أرجوك ص ّلي لنا ،لكي نستطيع أن ننشر
كلمة الرب حيثما نكون ،وأن حنمل سوريا يف قلوبنا ،ونعلم أوالدنا
بذلك أيضاً.
قبل أن أختم رساليت ،أريد أن أقول لك كم يشرّفين ويسعدني أن
تكون على قائمة املدعوين يف إكليلنا… أن تبارك عرسنا ،وتكون حاضراً
فيه .ولكم ستكون سعادتي عندما أمسع صوت حناجر أصدقائي يف
جوقة الفرح تنشد يف يوم فرحي ،وإني وال شك سأكون أسعد إنسانة
على وجه األرض.
حمبّيت لك أبونا ،وشكري الالمتناهي لوجودك يف حياتي…
ابنتك »
 )9هدى عنحوري
من زم��ان… وبقداس عيد امليالد ،كنت قاعدة حبضن أمي بسبب
الزمحة… وفجأة بتبدا ال��دورة وبيمر الكهنة وجمموعة من األطفال
عم يرمنوا ترتيلة تع ّلموها مبدارسهم اليت تديرها الراهبات (وأنا كنت
مبدرسة معهد احلرية  -الالييك)… وإذ بيقرّب ابونا زح�لاوي يللي
هو كان بزواج أهلي ،وطالب شقي باملدرسة عند سيت ،وبيمسك إيدي
وبيمشّيين مع األوالد!…
آخ���ر ال��ق��داس ق��رب��ت امل��ام��ا ل��ت��اخ��دن��ي ،ف��ق��اهل��ا أب��ون��ا" :جيبيها
عالتدريب…" وهيك صار… أخذتين بعد كم يوم… كانوا نفس األطفال
عم يتع ّلموا كرييااليسون التانية… ووقفت بينهم وتعلمت معهم… من
هون بلشت رحلة عمر… ما زالت مستمرة لليوم…
حمطات كترية م��رت علي شخصياً باجلوقة… من طفلة تتعلم
الرتاتيل ،إىل التعرف على املوشحات ورقص السماح ،والتمثيل… إىل

النشاطات الصيفية بأيام كانت تفتقر اىل وسائل التسلية .فكانت
املكتبة واملسبح واملخيمات… ثم اىل فرتة املسؤولية ،و السفر…
خالل الرحلة ،تعرفت على أشخاص عديدين ،غاب بعضهم عن
يومياتي وبعضهم عن الذاكرة… لكن باملقابل تكونت مع الكثري منهم
روابط صداقة وحمبة وأخوّة…
من أبناء اجلوقة تزوّج كثريون ،شاركت الكثري منهم يوم فرحتهم،
والدة ابنائهم… فراق أحبتهم…
كثريون سافروا إىل العامل ،ومحلوا معهم حمبّة وذكريات ما زلنا
نستعيدها عند اللقاء… جيمعنا ك ّلنا االنتماء للجوقة ،للوطن،
للرسالة… وحبّنا ألبونا الذي مل يرتدّد يوماً بتأنيبنا وغمرنا مبحبّته
واملزاح معنا.
من أه��م املراحل يف حياتي وال�تي  اكتشفت فيها أمهية اجلوقة
عندما اضطررت لتمضية عيد امليالد يف أمريكا… كان أسوأ عيد ،كنت
أنظر اىل الساعة وأردّد يف نفسي… بدأ القداس ،هلمّ أيها املؤمنون…
وفهمت معنى العيد مع اجلوقة.
احلدث الثاني ،عندما خضعت جلراحة واضطررت إىل االستلقاء
يف السرير ملدة شهرين… زارني عدد كبري من زمالئي يف اجلوقة ومل
نكن من أقرب األصحاب وقتها ،ولكن األهم أن أبونا زحالوي كان مير
يومياً لالطمئنان والصالة واملناولة… وأنا اليت يعرف هو متام املعرفة
بأن البعد الروحي يف حياتي أضيق من غريه.
أبونا الغايل،
لوال تلك اليد اليت سحبتين إىل موكب قداس امليالد ،ال أعرف أي
يد كانت ستشدني ،وأين كان من املمكن أن أكون اآلن…
أبونا… شكراً لوجودك…
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 )10فادي سابا
"ف��أي��ن��م��ا اج��ت��م��ع اث��ن��ان أو
ث�ل�اث���ة ب���امس���ي ،ك��ن��ت ه��ن��اك
بينهم"
وه�����ذه ك���ان���ت جت���رب�ت�ي يف
لقائي جلوقة الفرح يف حزيران
.2014
فمن داخ��ل جحيم احل��رب
�س
ال��ق��اس��ي��ة وب��ع��ي��داً ع��ن أن��ف� ٍ
بشريّة تعيش يف الظلمة ،علت
أصواتٌ من قاعة اجلامعة األمريكية يف بريوت لتنشد الفرح والسالم.
من روح زكي ناصيف املبدع وبأداء جوقة الفرح الدمشقية ،أثبتت
هذه اجملموعة من الشبان والشابات لكل من مسع ورأى بأن إرادة
الشعب السوري على احلياة والبقاء قوية وصلبة ،معبّقة باإلميان،
مبنية على أسس متينة.
أغمضت عيينّ يف عدة حمطات خالل احلفل ألجد نفسي أستعيدُ صوراً
دمشقية حُفرت يف ذاكرتي منذ الصغر .وحني فتحتُ عيينّ ،انتابتين قشعريرة
يف جسدي تأكيداً يل على أن ما أراه وأمسعه هو حقيقة وليس خيا ً
ال.
ما مسعه احلاضرون يومها هو نتيجة جهد دام أربعني يوماً جملموع ٍة
عشقت موسيقى زكي ناصيف وقدمته بباقةٍ من أغانيه اخلالدة تضمنها
أغنيتني جديدتني مت تقدميهما للعموم ألول مرة.
ما رأيته يف وج��ه اجلميع ،منشدين ،موسيقيني وحاضرين هو
ابتسامة ناصيف الطفولية الربيئة احلاملة وكأهنا تذكرنا جبوهر احلياة.
ما أمجل مجالكم يا أحبائي يف جوقة الفرح.
فأصواتكم أحيت الروح اليت يف داخلي…
وحضوركم أغنى وجودي البشريّ…
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وضحكاتكم ستبقى مزهرةً يف وحدتي لتبعث فـيّ األمل والرجاء.
إليكم ما كتبته عنكم يف سنة  ،2001على أمل اللقاء القريب:
"سكان أرض اخلبز والورد
تسألين الطيور عنهم… فأجيبُ وأقو ُل:
َ
شروق الشمس
هم من ح ّلقوا بأجنحتهم الصغرية… ليشاهدوا
ومأل تغريدُهم زمنَ الصمت
فاستيقظ ّ
كل حيّ لتمجيد اخلالق
وتسألين األرضُ عنهم… فأجيبُ وأقو ُل:
هم من أعطوا بال حدودٍ زمنيّةٍ أو أرضيّة،
وأنبتوا سنابالً متتزج فيها الدمع ُة باألمل…
فكان بذلك اخلبز…"
 )11خليل قيوجمي
ليس من السهل أب��داً أن ّ
أخلص
 35عاماً من العالقة املتميزة معك
يف سطور!
ال أبالغ إذا اعرتفت :أنين إذا كنتُ
أمحل شيئاً من اإلميان باهلل… باآلخر…
وبنفسي ،تكون أنت قد زرع َته…
بل أكاد أجزم أنك  -من حيث ال
تدري أحياناً  -قد أعدتَ ترتيب أولوياتِ حياتي ،حتى أنك شاركتَ بقوة
يف نظرتي للمثل العليا…
أشكر اهلل ألنه خل َقين يف زمن الزحالوي…
وآسَف على اجليل القادم ،ألنه لن حيظى هبذه النعمة…
أحبّك جداً يا صديقيّ ،
كل عام وأنت بيننا…

 )12زينة أبوداود
أذكر يف أحد املخيمات عندما
كنتُ يف املرحلة اإلعدادية ،طلب
منّا املسؤولون عن اجلوقة أن
نبين كنيسة.
أذك���ر أهن���م أع��ط��ون��ا بعض
األغراض كالورق املقوّى ،الصق
وبعض األل���وان ك��ي نبين تلك
الكنيسة… جلست على األرض
أن���ا وجم��م��وع�تي ال��ص��غ�يرة ،إذ
بدؤوا يفكرون كيف سنبين تلك الكنيسة مبا لدينا من مواد…
وبعد تفكري قال أحد أفراد اجملموعة ،وقد شاركته أفكاره ،أنه قد ال
ينبغي لنا أن نبين كنيسة من ورق وألوان! فالكنيسة هي حنن مبا منلك
من إميان وروح… وبعد انتهاء الوقت املخصّص للبناء الذي قضيناه
وأفراد جمموعيت متحاورين… سأ َلنا األب زحالوي" :أين كنيستكم؟"
فقلنا وقد غمرنا احلياء:
"مل نعمّر كنيسة أبونا… حننا الكنيسة!"
ال أستطيع أن أنسى  -وســنوات مضت على تلك احلادثة  -وجه
أبونا وقد أشرق ابتساماً ،قائال" :اشرحولنا أكرت!"… فبدأت وأصدقائي
نتحدّث أنّ الكنيسة ليست باملقاعد واألبنية ،إمنا هي حبضور يسوع
بيننا ،وباجتماعنا مص ّلني…! قال أبونا ،وقد أفرحه استنتاجُنا:
"إنّ الكنيسة هي ذاك املكان الذي يسكنه الفرح ،احلب ،والعطاء…
ّ
لكل شخص داخل
الكنيسة هي تلك املسرية حنو البناء ال��روح��ي
اجلماعة… الكنيسة هي ذاك السكون ،وتلك الطمأنينة اللذان يغمران
اإلنسان ،إذ يكون يف حضرة سالمه… الكنيسة هي صالةٌ من القلب،
ٌ
طفل صغري ير ّنم… هي عظم ُة اختالفاتنا ،هي التقاءُ األحبة… هي

ٌ
عمل صادق ،وصوتٌ صارخ يف الربية" .ثم قال وقد ملعت
الكلمة… هي
عيناه" :جوقة الفرح كنيسة!"… "صدّقوني الكورال أعظم كنيسة!"
منذ ذلك اليوم وحتى اللحظة ،أضحت جوقة الفرح كنيسيت الصغرية!
شكراً جلوقة الفرح… شكراً أبونا زحالوي .لقد جعلتم مين بال شك
إنساناً أفضل!
 )13احملامي فاروق الرباط وعائلته
2009/12/17
العزيز الغايل األب الياس زحالوي احملرتم	 ،
أتوجّه إليك خبالص االحرتام والتحيات ،كي أرسل لك ما يعتلج
يف قليب من ودّ واحرتام كبري هلامتك الشاخمة دائماً ،وإميانك العميق
العميق الذي ال يُحدّ بأي حدود ،وهذا ما جعلك تنذر نفسك  -وبكل
قوة  -رغم املعوقات واملصاعب اليت جتتازها بكل هدوء وسكينة.
هذه العوامل مجيعها ح ّققت النجاح الذي تصبو إليه ،واحلقيقة
هي جناحات وإجنازات جعلت ذكرك على كل لسان ،فأدخلت احلب على
قلوب الناس ،وخدمت الوطن يف الداخل واخلارج بشكل ال يوصف… كل
ذلك كان يف سبيل أن تدخل يف ذهنية الناس يف العامل أمجع أننا يف
سورية حنمل احملبة لكل الناس أياً كانت مذاهبهم ومشارهبم…
أما احلفل الذي تفضلت ودعوتنا إليه البارحة ،فكان متطوراً وناجحاً
بكل األبعاد واملقاييس ،وقد اجتمعت بأشخاص حضروا فعاليتك هذه
ألول مرة ،ورأيت على وجوههم الدهشة واإلعجاب الذي ال يوصف،
فانربيت أخربهم بكل فخر أنين صديق عزيز لألب الياس زحالوي ،وأن
له الفضل األول يف تشكيل فرقة الفرح اليت بدأها باألطفال ،وكانت
البدايات تعتورها املخاطر واملصاعب اجلمة.
اهلل معك أيها األخ الكبري ،ومشلك مبحبته وأسبغ عليك الصحة
والعافية والقوة والعزم لتحقيق ما تصبو إليه.
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 )14ريتا بدرة
أبيت الغايل،
إن�ن�ي  ف��خ��ورة ج���داً مبشاركيت
املتواضعة يف هذا اإلرث العظيم،
ولكم من الصعوبة أن أختصر يف
أسطر قليلة ما جيول يف قليب من
ذكريات وجتارب كثرية يل يف جوقة
الفرح.
ب���داي��� ًة أغ��ت��ن��م ه���ذه ال��ف��رص��ة
ألش��ك��ر ال����رب ع��ل��ى وج����ود أب��ون��ا
زحالوي يف حياتي ،ألنه أعطاني القوة وعلمين الكثري الكثري.
علمين بأن باإلميان وباحملبة أستطيع جتاوز الصعوبات… كلماته
ترافقين دوم �اً ،وجتعلين أعيش سالماً داخلياً ،بالرغم من الظروف
الصعبة احمليطة بنا.
ثانياً ،أشكر أبونا على كوني ابنته يف جوقة الفرح  -عائليت الثانية
 منذ صغري .اليت أحبها كثرياً وأخاف عليها.من خالل مسريتي الطويلة يف اجلوقة… تع ّلمت الكثري من خالل
اللقاءات ،الريستاالت ،املخيمات والرحالت…
تعلمت اإلميان باهلل وبأنه قادر على فعل املستحيل ،التمسته
يف عدة مواقف… فقد حدثت لنا عرب سنوات طويلة مفاجآت مؤملة
يف جوقة الفرح ،كنا دائماً نتساءل كيف استطعنا أن خنرج منها
بسالم  .ولكم كان ب��ودّي أن أذكر بعضها يف هذه العجالة ،إ ّ
ال أني
أرى أن أخطر ما حدث لنا كان ذلك احلادث ،الذي كاد أن حيرق
عناصر اجلوقة:
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كنت املسؤولة عن خميم اجلوقة الوسطى يف مرمريتا ،بتاريخ 14
آب  ،2010وبينما كنا يف طريقنا إىل هناك ،وعلى بعد بضعة كيلومرتات
من دمشق ،شبّ حريق يف أحد الباصات اليت كانت تق ّلنا…
مل ولن أنسى مشهد الباص وهو حيرتق ،وألسنة النار تعلو من
داخل الباص .محداً هلل مل ميسّ أحد املشاركني مبكروه .طبعاً مل نتابع
طريقنا إىل هدفنا ،وعدنا إىل دمشق.
كم كانت فرحيت كبرية حني عدنا أدراجنا ساملني إىل دمشق .استقبلنا
أبونا وأهايل أبناء اجلوقة املشاركني يف هذا املخيم… دخلنا الكنيسة،
ص ّلينا وشكرنا الرب على ما فعله…
طلب مين أبونا الوقوف أمامه يف وسط الكنيسة… ظاهرياً كنت
مبتسمة وفرحة ،ولكن داخلياً متو ّترة ومذهولة باحلدث…
قال بصوته الواثق" :مني بيطلع على املخيم بكرة" .يف هذه اللحظة،
ارتفعت أيادي أهايل الشبيبة قبل أيادي أوالدهم ،تأكيداً على إصرارهم
للذهاب إىل املخيم بالرغم من النار اليت التهمت ع��دداً كبرياً من
حقائب ومستلزمات الشبيبة للمخيم…
كان شعوري ال يوصف… أحسست بفرح غامر وكبري… أحسست بأمهية
الكورال بالنسبة لكل فرد من أفراده ،حزمنا أمتع َتنا من جديد ،وعدنا
إىل املخيم يف اليوم التايل ،مفعمني باحملبة واإلصرار على احلياة…
فعالً كان خميماً رائعاً بكل معنى الكلمة… هنا أردت أن أذكر بعض
التفاصيل ألعرب للذي رعانا دائماً برعاية فائقة ،عن شكري وشكر
جيع أفراد اجلوقة من وعوا هذا الواقع الرباني ومن مل يستوعبه.
مل ولن أنسى رحلة أوروب��ا عام  …1996حيث كنتُ عضواً مشاركاً
فيها… وقدّمنا خالهلما عدة حفالت ومشاركات يف القداديس يف عدة
مدن أوروبية…

ورحلة أمريكا ،حيث شاركت اجلوقة يف مهرجان مركز جون كنيدي
للعامل العربي ،حيث كنتُ من املسؤولني فيها… فعالً كنّا سفراء لبلدنا
سورية دون أن ندري حينها… من خالل أصواتنا ،حضورنا وتفاعلنا مع
جمتمعات وثقافات خمتلفة عن جمتمعنا وثقافتنا.
أودّ أن أختم كلميت ه��ذه ،بكلمة أب��ون��ا ال�تي  ي��ردّده��ا دوم��اً على
مسامعنا .ولطاملا تأمّلت هبا كثرياً ومراراً .أال وهي رسالة السيد املسيح
ملرينا يف الصوفانية يوم السبت يف  .2004/4/10كنت حاضرة آنذاك يف
بيت الصوفانية:
"وصييت األخرية لكم،
ارجعوا ُّ
كل واحدٍ إىل بيتِه،
َ
الشرق يف قلوبكم.
ولكن امحلوا
من هنا ،انبثق نورٌ من جديدٍ ،أنتم شعاعُه.
مل أغوته املادّةُ والشهوة والشهرة،
لعا ٍ
حتى كاد أن يفقِدَ القيم.
أما أنتم ،حافظوا على شرقيّتِكم.
ال تسمحوا أن ُتسلبَ إراد ُتكم.
حريّ ُتكم وإميا ُنكم يف هذا الشرق".
أشعر بأنّ جوقة الفرح هي النور… وبأنّ كل فردٍ من أفرادها ،هو
شعاعٌ من خ�لال صوته… إميانه برسالته ،عمله التطوّعي وحمبّته
اجملانية للعطاء والفرح .وهذا األمر يأتي تأكيداً على مجلة أبونا لنا:
"اقبضوا حالكن"
ّ
أخرياً… شكراً يا أبونا على ّ
أظل
كل شيء… متمنّية من كل قليب أن
حاملة رسالة اجلوقة… "جوقة الفرح" أينما ذهبت…
ابنتك

 )15مرييام بيتنجانة
عندما جاء ليختار عدداً من األطفال
من مدرسة الرعاية اخلاصة.
كنتُ يف الصف الثالث االبتدائي.
كان وقتها يريد أن خيتار مَن ميتلكون
ص��وت�اً صحيحاً ،وم��ن يسكنون جب��وار
الكنيسة ليسه َل وصو ُلهم إىل الكنيسة.
كنتُ من أوائل األطفال…
لبسنا أثواباً بيض يف افتتاح وتدشني
كنيسة سيّدة دمشق…
َ
وعظ بنا).
(رعانا… ربّانا… أهلمَنا… نصَحَنا…
ما زلتُ أذكر أنه طلب إىل والدتي (ميشلني عبسي) ،أن تعود للغناء
والرتتيل مع اجلوقة ،فقالت له أرسلتُ أوالدي عوضاً عين…
ولكين حني ت��زوّج��ت ،وع��دتُ بعد اثنيت عشرة سنة ،قضي ُتها يف
الكويت ،فيها استمرّت عالقيت باجلوقة وباألب الياس زحالوي ،أحببتُ
أن يشارك أبنائي يف اجلوقة وكذلك التحق زوجي هبا (خليل عبدو)…
أوالدي (جورج وكريم عبدو)… أمضوا فرتة طفولتهم ،وجزءاً من فرتهتم
اجلامعية مع أصدقائهم باجلوقة ،واستطاعوا أن يكوّنوا صداقاتٍ وأن
تكون اجلوقة مع ّلماً هلم وملهماً ،كما كانت بالنسبة يل مع ّلماً وملهماً.
وهي اآلن جبانب كوهنا كذلك ،فإهنا أصبحت فخراً ورسالة ،أودُّ
إرساهلا للجميع ،ب��أنّ هناك ب��ذرةً صغرية قد ُزرِع��ت وكبُرت و َنمَت،
لتصبحَ شجرةً وارف َة الظالل متفرّعة األغصان ،تنبتُ حبّاً وإمياناً…
شكراً أبونا الياس ألنك منحتين الفرصة ألشارك بصناعة حلمك وحتقيقِه
شكراً ألنك ع ّلم َتنا احلياة  -اإلميان  -الثقة  -االنتماء…
شكراً جوقيت ألني جزءٌ منك ومن رسالتك ،اليت أريد أن تستمرّ،
		 2015/4/16
وأن تغنّي السالمَ واحلبّ واإلميانَ لألبد.
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 )16دارين صائغ
جوقة الفرح…!
لقد ترعرعتُ فيها منذ الصغر…
عندما كنتُ يف الصف الرابع أحبَبتها…
وكنتُ دائماً أقف أمام املرآة ،أق ّلد كيف
ك��ان ي��درّب��ن��ا األب ال��ي��اس زح�ل�اوي…
وعندما كان يزورنا يف البيت مبناسبة
عيد م��ار مطانيوس (شفيع وال��دي)،
كان يطلبُ مين أن أق ّلدَه أمامَه… كنت
أرى الفرحَ بعينيه عندما أفعل .لذلك
سأكتب شهادتي عنها كلم َة وفاءٍ إىل مؤسّسها ،وهو األب الياس زحالوي…
أبتِ احلبيب،
بدأت رحليت مع جوقة الفرح كعضو فيها… أكربُ فيها ومعها… وكل
يوم أتع ّلم شيئاً جديداً… من املخيّمات واحملاضرات اليت نأخذها فيها…
وكنتَ دائماً األب احلنون احلاضر بأي وقت ،وألي موضوع…
وك�برتْ فـيّ اجلوقة ،وأصبحتْ ج��زءاً مين… أصبحتُ فعال ًة أكثر
كعضو م��ر ّت��ل ،وكمسؤولة ع��ن فئة م��ن األوالد .وتع ّلمتُ م��ا معنى
العمل اجلماعي ،وما معنى أن نكمل بعضنا بعضاً… من املخيّمات…
إىل الريسيتاالت…! وكم كانت خميّماتنا مجيل ًة وهادفة… وكم كانت
الريستاالت ناجحة ،بسبب هذه الروح اجلماعيّة اليت كانت تقودُنا…
كم كنّا سعيدين عندما نرى الفرح الذي نرمسه على وجه احلضور
من الناس!… وخاصة يف حفالتنا مع العمالقني الراحلني وديع الصايف
وزكي ناصيف .كم كنّا فخورين بأنفسنا ،وكنتَ فخوراً بنا!…
وما أمج َل خدمة طقوس كنيستِنا مع جوقة الفرح ،من أطفاهلا إىل
كبارها!… يف عيد امليالد اجمليد ،ومخيس األسرار ،واجلمعة العظيمة،
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وعيد الفصح اجمليد ،والشهر املرميي!… ذكريات مجيلة ودافئة… كانت
وما زالت وستبقى تؤ ّثر فـيّ.
وكيف أنسى رحل َتنا مع جوقة الفرح إىل فرنسا وبلجيكا؟… ويا
للفخر بأني مشاركة يف هذه اجلوقة .كنّا نرى الفرح بعيون الناس اليت
تسمعنا ،وال تصدّق أ ّننا من سورية!… نعم إهنا جوقة الفرح الدمشقية.
لقد استفدتُ كثرياً من حياتنا يف اجلوقة… فكانت املكمل لرتبييت
املنزلية ،على حمبّة اآلخر… لقد ع ّلمتنا الكثري الكثري… كيف يل أن
أنسى املواضيع والسجود يف املخيّمات حتت السماء مباشرة ،والقداديس،
وكالمك أيها األب الياس زحالوي ،الذي ح َفرَ وما زال حيفرُ بنا.
أبونا الغايل،
كنتَ دائماً األبَ احلاضر يف أيّ وقت…
وكم كنتَ ُتخفي أملَك وتعبَك عنّا…!
ولكن ماذا عنّا؟!… هل كنّا لك األبناء احلاضرين واملطيعني؟…
أعتقد أ ّننا ،حتى اآلن ،مل نستطع تقديرَ ما حنن عليه ،وكيف
أصبحنا على ما حنن عليه ،بفضلك وبفضل صلواتك هلل ،واتكالك
عليه ،ونعمة أمّنا العذراء يف الصوفانية علينا.
ساحمين عن ّ
كل ما بدر مين ،وهو حكماً عن غري قصد.
هناك جوقات كثرية ،وك ّلها ممتازة ورائعة… ولكن ما جعلنا األميز
هو أنت فقط… بامسك… وباسم الرب الذي مل خيذلك يوماً… ُفتِحت
لنا أبوابٌ كثرية…
كم من شخص يف جوقة الفرح كان مأخوذاً يف عامل آخر… ووضع َته
على الطريق الصحيح؟!
كم تعرّفتُ على أشخاص يف جوقة الفرح ،لوال اجلوقة ملا كنتُ
عرف ُتهم ،وال عرفتُ مدى حمبّتِهم وقلبهم الكبري!
كم فتحَت يل اجلوقة عيوني على أمور وعالقات ،جوهرُها احملبّة
واإلخالص للجوقة… أشخاص ما زالوا معنا وأشخاص فارقونا ،ولكن

روحهم ترفرف معنا يف كل عمل نقوم به يف جوقة الفرح ألنّ أثرهم
ليس له هناية.
كم كنّا نتشاجر مع باقي األنشطة يف الكنيسة ،يف املخيمات…
لالستئثار بوجود "األب زحالوي" ،يف حماضراتنا وخميّماتنا أكثر وأكثر.
كم بكينا وضحكنا… ولكنّ احلزن مرفوض يف جوقة الفرح…!
حتى جاء الوقت الذي أخذتين من اجلوقة مشاغل احلياة ،ومل أعد
أقدر أن ألتزم فقرّرت الرحيل…! يف البدء كان األمر صعباً… وتو ّقعت
أن يصري أسهل ،ولكنه صار أصعب! وخاصة عندما كنت أجلس مع
احلضور ،أمت ّتع مبا تر ّنم به اجلوقة… وك ّلما رآني "أبونا" ،يقول يل:
ميل أو ّ
"متى سرتجعني… متى سرتجعني؟" ومل ّ
يكل يف تذكريي بضرورة
العودة… حتى أصدقائي يف اجلوقة أ ّ
حلوا عليّ أيضاً.
وأخرياً عدتُ… وكانت العودة بالنسبة يل كاالبن الضال ،نعم إهنا
كذلك… عدت إىل عائليت وأبي…
أشكرك يا أبي  -األب الياس زحالوي  -ألنك كنتَ صبوراً عليّ،
حتى أعد َتين إىل ربّي وجوقيت وعائليت…
ولن أنسى ما كنتَ تقوله لنا منذ بداياتنا يف اجلوقة عندما كنّا صغاراً،
وحتى اآلن" :اقبضوا حالكن"" ،أنتو متل حبّة اخلردل"" ،أنتو كبار"
ربّي ،شكراً على نعَمِك الكثرية يل… وخاصة نعمتك عليّ بوجودي
يف جوقة الفرح…!
 )17شادي شلهوب
أبونا الياس،
أشكرك ألنك كنت على مدى مسريتي يف جوقة الفرح ،ملهماً يل
ولكل أصدقائي ومن حويل ،لرتشدنا دوماً إىل احملبة والفرح والتميّز
والعطاء الالمتناهي.

أشكرك ألنك مل تكن خائفاً من اجملتمع وأفكاره املوروثة التقليدية،
فاستطعتَ أن تنشئَ جوقة الفرح ،هذا املشروع اجلميل الذي وصل
ليكون صورة حضارية عن سورية الغالية احلقيقية يف العامل.
جوقة الفرح بالنسبة يل جتارب لن أنساها ،فرص متميّزة واألهم
أشخاص أ ّثروا حبياتي ،وأصبحوا سندي وعوني يف حياتي ،حتى مَن
فارق هذه الدنيا منهم ،بقي نوره يف حياتي.
شكراً أبونا ،أمتنّى لك ما تتمنّاه أنت لنفسك ،أمتنّى أن تكون قد رأيت
أجيال جوقة الفرح مشاريع متميّزة تكمل ما بدأته يف سورية والعامل.
ّ
كل احملبّة ملَن ع ّلمنا العطاء مبحبة…
 )18غادة عبيد
أبيت العزيز،
ّ
كل عام وأنت بألف خري ،كل عام وسراجك مضيء يف عتمات هذه
األيام ،كلماتك مصباح لنا ،ويل خاصة لطاملا كنت املرسل واألب واملعلم.
أفتخر أني يف جوقة الفرح وحبسب ما يراها البعض أنين من مجاعة
األب زح�لاوي .أذكر يوم دعوتين إىل اجلوقة كنت وقتها يف البكالوريا
ولبّيت الدعوة يف السنة التالية ،وبدأنا املسرية سويّة حتى يوم دعوتين
أيضاً ألقود أوّل خميم للجوقة يف القنية .يومها أحببت أن أنقل خربتي
الكشفية ملخيّمات اجلوقة واستمرّينا… وهالوقت ميرّ ال أبالغ إذا قلت بأن
كلماتك هي الوحيدة اليت خاطبت قليب وروحي وشجّعين على أن أكون
أفضل وأن أسعى ألن يكون العطاء الئق ،وهذا ك ّله منك.
أطلب من الرب يسوع يف هذه األمسية امليالدية أن يعطيك مزيد
من العمر املديد والفكر امل ّتقد والعزمية احلارّة اليت ما ك ّلت يف يوم
أو حلظة.
لك ّ
كل حبّي… لسنني مديدة أيها األب الكبري
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 )19لينا بدرة دوكاسي
ك��ي��ف يل أ ّ
ال أك��ت��ب
ش��ه��ادة حياة ع��ن جوقة
الفرح؟!
ج��وق��ة ال��ف��رح كانت
وال تزال جزءاً ال يتجزأ
من حياتي ،من تكويين…
من شخصييت…
ق��ص�تي م���ع اجل��وق��ة
فيها الكثري من اخلاص،
وأن������ا أع���ل���م أب����ون����ا أن
ك��ت��اب��ك س��ي��ق��رأه امل��ئ��ات
ب���ل األل�������وف… وأن�����ا ال
أملك الشجاعة الكافية
للتحدّث عن حياتي اخلاصة…
شهادة حياة عن "حياة" ،عن "حلم"… حلم حت ّقق… وما أندر األحالم
اليت تتحقق…!
حلمتُ بدخول اجلوقة… دخل ُتها
حلمتُ بالرتتيل والغناء… ر ّتلتُ وغنيت
حلمتُ خبدمة القداس ،مخيس األسرار ،اجلمعة العظيمة ،اهلجمة،
قداس امليالد… خدمتُ
ح��ل��م �تُ ب��امل��ش��ارك��ة ب��ال��ري��س��ت��االت… ب��امل��خ �يّ��م��ات… ب���ال���ب���ازارات…
باحملاضرات… شاركت!
حلمتُ بالسفر… سافرتُ
حلمتُ أن أصبح "شيفتني"… أصبحت
حلمتُ وحلمتُ!
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حياتي يف اجلوقة جتاوزت أحالمي…
أحالم الغناء والرتتيل والتخييم والسفر!
اجلوقة منحتين أجنحة… أباً حنوناً ،مرشداً… دلي َل نور… وأصدقاء
أوفياء دائمني.
أعطتين فرحاً ،فرحاً… فرحاً كبرياً… أعطتين ثق ًة بنفسي
أعطتين إمياناً راسخاً كالصخر…
ُ
وذكرياتٍ
أحفظها ككن ٍز مثني…
محلتُ اجلوقة يف قليب… يف حقائب سفري إىل أوسرتاليا ،ثم إىل
فرنسا…
أوالدي ير ّتلون تراتيل اجلوقة… حتى توما ( 3سنوات) الذي مل يزر
دمشق… حتى لوران (زوجي) ير ّتل…
أتابع أخبار اجلوقة عن بعد… عن قرب.
أخبار شباب وشابّات اجلوقة ،أحزان وأفراح اجلوقة…
وأزدادُ حبّاً وتع ّلقاً… وفخراً…!
أحدّث أوالدي عن الكورال… عمّا غنّينا ،عن املخيّمات ،عن السهرات ،عن
الريستاالت ،عن األعياد ،عن التحضريات… هل يعون ما أقول؟ ال أدري…!
يُحزنين واق �عُ وط�ني ،ال��ذي مينعُين من العودة مع األوالد للغناء
والرتتيل يف "شَعاري" سيّدة دمشق… وأكرب من احلزن الشوق واحلنني
إىل وطين ،إىل بييت ،إىل أهلي… إىل حارتي… إىل أصدقائي… إىل جوقيت…
وم��ا زل �تُ أحلم أب��ون��ا… أحلمُ بريستال ضخم ،يضمّ كل أعضاء
اجلوقة يف دمشق ويف أصقاع األرض لنغنّي معاً:
"جينا بالصوت واللحن نضوّي درب اإلميان لكل الناس…"
فهل يتح ّقق حلمي؟
مع خالص حمبيت

 )20لينا خنشت سليمان
حكاية جوقة الفرح
يف البدء كان النور.
والنور مل ينبثق من
على خشبة الصليب…
إ ّ
ال لينري…
لينريَ القلوب ،لينريَ
ال��ع��ق��ول… ك���ان ذل���ك يف
البدء حني انبثقَ النور.
والنور أنار الضمري… فانفعل الضمري…
جاء النور وسكن يف ذهن الضمري ،يف صدر الضمري… وكان الصرح.
جاء النور من أحالم الضمري ،يف كتاب الضمري ،فكنّا حنن.
ومن دونه مل نكن… من دون النور ،من دون الضمري…
صوتٌ صار ٌخ يف برية ،جاء الضمري من النور ليشهدَ للنور… صرخ
الضمري ليستنريَ العميان.
هتف الضمري ليسمع ّ
كل من مل يسمع عن النور.
َ
ليوقظ ّ
رت بالنور
نادى الضمري
كل مسته ٍ
نادى الضمري باسم النور… ومسعنا صوته حنوناً
نادى الضمري باسم النور… وكنّا حو َله مجيعاً.
نادانا فجئناه أطفا ً
ال ،نادانا فجئناه ضاحكني الهني،
وكان يف عيونه النور ،ويف صوته النور.
عرّفنا من هو النور وأمنانا… والزال ينادي ليشهد للنور…
الضمري صَمَت ،لكنّه ع ّلمنا كيف نشهد للنور.
النور صار يف ضمرينا… صرنا ضمرياً يشهد للنور.
الضمري بدأ خيتنق… بدأ يتحشرج… الضمري انظلم…
ممّن ال نورَ يف عيوهنم وال بصريةَ يف ضمريهم…

والنور ينري… والضمري يُظ َلم…
النور يتوهّج من شهادة الضمري… والضمري يتعب…
لكنّا منه ،من النور ،من الضمري… وبدوهنما مل نكن.
لكنّا منه ،لكنّا له ،وسنبقى له… وسنبقى معه ،أل ّنا منه .ألنه لنا…
أبٌ عطوفٌ .أل ّنه أضاء عيو َننا بالنور ،فأنشدنا.
وكان نداء… وكانت أناشيد… هبا جمّدنا النور… من خالل الضمري.
والنور يزداد تأ ّلقاً ،واحلناجر تزداد صَدحاً.
وكانت ابتساماتٌ… وصار اإلميانُ أعمق.
وصار النورُ أكرب… وصار املسرحُ أبدع…
وال زال الضمري يف صمتِه يردّد اسمَ النور…
وال زال الضمري يف أفعاله يرتجم صليب النور…
وحنن منه ،ال نزال له… ومنه نتع ّلم… ومن خالله نسبّح خالق النور.
وكان النور… وكان الضمري… وكنّا حنن…
وال زال النور… وال زال الضمري… وال زلنا حنن…
أمس واليوم وغداً…
ومهما يكن ،سنبقى له… وسيبقى النورُ مهما أُعتِمت احلناجر…
سيبقى الضمري يشهد للنور…
وسننشد مع الضمري… مهما أُظلِمت القلوب…
سينبثقُ النور مهما دُ ّقت خشبة الصليب باملسامري…
من املسامري جراح… واجلراح تندمل…
أل ّنا من النور مع الضمري…
وللنور نعود…
للنور نشدو…
للنور نقود… َّ
كل حمتا ٍج للنور.
مشاركة يف جملة عم تسمعونا
العدد 1997/10/31 - 11
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 )21كوثر أوسكا بيطار
احلقيقة ان��ي ب ّلشت كتري
ص��غ�يرة ،مي��ك��ن ع��م��ري ش��ي ٧
سنني… وك��ان��ت امل��ام��ا تاخدني
عالتدريبات ،ب��س ل�لأس��ف ما
بتذكر أن��ي بقيت وق��ت طويل
ب���ال���ك���ورال ،ألن���و امل��ام��ا كانت
م���وظ���ف���ة ،وم����ا ع�����ادت ت��ق��در
تاخدني ،وجتيبين… فاضطريت
أنو و ّقف روح عالكورال ،قبل ما
اتعلق كتري بالكورال…
و اآلن صار عمري  ٤٤سنة ،وبذاكرتي مو بقيان غري الفرتة اللي
قضتها باسكال (ابنيت) بالكورال.
باسكال ،كانت مبدرسة ل��ورد" ،بالبل احملبة"… وج��اء أعضاء من
اجلوقة لفحص أصوات الطالب ،و ّ
مت اختيار باسكال ،بني اآلخرين،
وهي يف الصف الثاني ابتدائي.
خالو (األب الياس زحالوي) ،قال يل:
"ما تعملي مع باسكال متل ما عملت أمك معك! خ ّليها تواظب
بالكورال ،وما خت ّلي شغلِك يقطعك عن توصيلها"…
ومع أنو كان يتط ّلب وقت وانتظار النتهاء التدريبات وجهد .بس
حرصت أنو ضل آخدها وجيبها .وكانت تتدرّب مع مروان… ومرّت فرتات
قبل ما تنتقل مع كلوديا .كانت باسكال ختاف من التدريبات ،ألن
مروان كان يطلب من األوالد حيفظوا النوتات ،ويسمّع ،وما يتساهل
أبداً… بس أنا ض ّليت صرّ أنو باسكال تواظب ،وأحيانا شدّد عليها بدون
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ما يكون جاية عباهلا .بذكر آخر يوم فحص "خترّج" من عند مروان،
كانت باسكال عم ترجف! بس "مسّعت" منيح ،وجنحت ،ومروان كان
مسرور منها… وحنن عملنا احتفال.
ومن هنا ب ّلشت املرحلة مع كلوديا ،واالستمتاع بكل حلظة تدريب.
ولن أنسى وكيف أنسى التحضريات حلفلة عيد امليالد يف االوبرا كل
عام .كانت التدريبات يومية وأحياناً نبقى للـ  11-10بالليل يف الكنيسة…
أحلى أيام وذكريات ،وأنا كنت قضيها بالطريق ،عم آخد وجيب ،ألنو
نزار (زوجي) ،كان يبقى بالصيدلية حبرستا ،حتى وقت متأخر.
وي��وم الريسيتال كان حيقّ لألهل بطاقات ،وما بزمناتي اكتفيت
حبضور حفل واح��د ،بل يف كل م��رة كنت أطلب من "خ��ال��و" ،حتى
يؤمن يل بطاقات ألحضر كمان .ويف عدة مرات كنت أصطحب مديري
الفرنسي ،لرؤية ما تستطيع أن تقدمه هذه اجلوقة السورية الرائعة…
ويف كل عام ،كان ينبهر أكرت من العام السابق.
مرة حضر الرئيس وزوجته ،وكان مديري موجود ،ويف هناية احلفل
استطاع الناس االقرتاب منهما… انصعق عندما شاهد ما شاهد ،ألنه
بالنسبة هلم ،حنن بلد غري دميقراطي ،والشعب مسحوق!
كيف أنسى سفرة باسكال إىل أمريكا مع اجلوقة ،والتحضريات
الفظيعة واجلهد والتعب…!
يف االجتماع ال��ذي عقده "خالو" لألهايل ،قال كلمة لن انساها
حبياتي" :حل نروح ونرجع ،وظفر ولد ما حل ينخدش"!!!!
مل أصدق ما أمسع ،ونظرت خلالو نظرة انبهار حقيقي! كيف ميكن
له أن يكون على يقني تام بذلك؟! و كيف ميكنه أن يقول أمام األهل
ك ّلهم أنو وال ولد حل ينجرح جرح صغري! هذا وبكل تاكيد ،اإلميان

الراسخ يف قلبه ،والذي نفتقده حنن ،الذي جيعله على يقني تام من
أن كل شي سيسري على ما يرام.
ذهبوا إىل أمريكا واشتقنا لباسكال وخلالو ،وكان جناحهم باهر
كالعادة هناك .مروا على مدينة ديرتويت ،وكان أهلي هناك يف تلك
ال��ف�ترة ل��دى اخ��وت��ي ،ف��ج��اؤوا وح��ض��روا احل��ف��ل ،ومل يستطيعوا أن
يصطحبوا باسكال لقضاء ليلة معهم ،ألن القانون يسري على اجلميع،
وعليها البقاء مع اجلماعة .مل تعرتض باسكال ومل تزعل ،وودّع��ت
أخواهلا وبنات خاليها ،وأهلي وتابعت رحلتها بفرح.
عندما عادوا قدّموا نفس احلفل يف األوبرا ،وكان من أحلى احلفالت
اليت حضرهتا يف حياتي… كانوا يف كل مرة يقدّموا حفل باألوبرا ،ترجع
باسكال مليئة ،بل مغمورة بالفرح ،وتقول يل:
"ماما كنت حاسّة حايل عم طري ،ومو جاية عبايل انزل من عاملسرح،
وما بدي أيام احلفل ختلص"!
يا اهلل…! وشو بدّي قول عاملخيمات ،اللي قضتها مع الكورال .كلها
جتارب قوّت شخصيتها ،وأعطتها فرح وإميان.
ميكن ما أكتبه ،ليس هو املطلوب لوضعه كشهادة يف كتاب الكورال،
وال يشبه بشي ما كتبه من بقي حتى اآلن بالكورال…
ولكين أضع جتربيت وخربتي كأمّ ،أمام من يشعر أهنا موجّهة له…
وهذا أقل شي ممكن أن أقوم به ،ألعبّر هلذه اجلوقة ،عن بعض الوفاء
الذي تستح ّقه ،ألهنا أدخلت الفرح احلقيقي ،لبييت وعائليت…!

وانطفأت جنمة…!
جاءتين ،ذات يوم ،أمٌّ بابنٍ هلا ،يف السابعة من العمر.
أبدت اهتماماً كبرياً جبوقتنا ،وحرصاً واضحاً على توفري النشاط
البنّاء البنها.
فرحتُ ومتنّيت ،يف سرّي ،لو أنّ هذه الروح تنتشر يف أوساط عائالتنا.
هنّأ ُتها على ما ُتبديه من تفهّ ٍم واستعدادٍ للتعاون…
ا ّتفقنا على ّ
كل شيء.
وكانت عينا الطفل تزقزقان من الفرح واألمل.
فجأةً ،سأ َلتين األمّ:
 "ولكن ،يف أيّة ساعة يُعقد تدريبُ األطفال؟"قلتُ:
 "يف الرابعة والنصف ،بعد الظهر!"جتهّم وجه األمّ ،وسأ َلت:
 "أال ميكن تغيري هذا املوعد؟"قلتُ:
 "هو الوقتُ الذي يناسب مجيع األطفال".تردّدت األمّ ،ثمّ قا َلت:
 "يف الرابعة والنصف!… مستحيل… هذا وقت نومي!"ودون أن تلتفتَ إىل الطفل ،أمس َكت بيدِه ،وجرّته معها…
وكان الطفل يبكي بصمت.
واهنمَرَت على خدّي دموع…!
األب الياس زحالوي
1998/12/27
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تكريم جوقة الفرح

9

تكريم جوقة الفرح:
مُنحتُ نعم َة الكهنوت يوم األحد  ،1959/7/5يف كنيسة
•
القديس كريللس بدمشق ،على يد البطريرك املرحوم
مكسيموس الرابع الصائغ.
ويف أوائل حزيران من عام َ ،2009طلبَ إيلّ ،هاتفيّاً،
السيد فارس كالس ،وهو أحد املسؤولني يف مكتب السيدة
األوىل ،أمساء األسد ،أن أدعو جلنة جوقة الفرح إىل
عقد اجتماع ،له ما يقوله فيه.
وعُقد االجتماع يف منزل السيدة كلوديا توما خنلة.
فأطلعنا السيد فارس خالله ،على رغبة السيدة األوىل
يف تكريم ك� ّ�ل م��ن ش��ارك يف رحلة جوقة ال��ف��رح إىل
الواليات املتحدة األمريكية ،يف قصر الشعب ،يوم األحد
.2009/7/5
صُعقتُ وفرحت  -أيّما فرح!  -عندما مسع ُته حيدّد
تاريخ التكريم ،إذ هو يصادف الذكرى اخلمسني لسياميت
الكهنوتيّة ،وما كان ألحدٍ سواي أن يتذ ّكر هذا التاريخ…
مت التكريم كما هو معروف .وقد ّ
و ّ
مت يف بساطة ورقيّ
ونشوة روحيّة تندّ عن الوصف .إال أنه أُرجئ يوماً واحداً
لسبب طارئ!
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● "إن اإلرادة قادرةٌ على صنع املعجزات!
جوقة الفرح…
وهذا ما متيّزت به ُ
وبناءُ الوطن هو مسؤولية اجلميع،
وكل مواطن سوري قادر على املسامهة يف ذلك،
ّ
من خالل عمله الذي يقوم به…"

● " كنّا نفتخر باحملبّة املوجودة يف سورية والتنوّع واألخوّة!
لكن اليوم ،ال يكفي الفرد أن يكون فخور ًا بذلك!
ألنّنا حباجةٍ لنشر هذه الثقافة املوجودة لدينا،

يف العامل ك ّله…

علينا نشر احملبّة ،بدل نشر الكره والتعصّب…

وهذا ما قم ُتم أنتم به !"
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● "سورية ،أرسلت إىل واشنطن أغلى ما متلك!
وهم أوالدُها وشباهبُا ،واملواطن السوري…"

● " جنح ُتم أكثر من أيّ سفريٍ عادي…
بالسياسة… يستطيعون تشويه صورتنا،
ويقدرون على معارضة أفكارنا…!
لكن بالفن واملوسيقا ،جعلتموهم يصمتون
ليسمعوا كلماتِ احملبّة الواضحة،
اليت كانت خترج منكم!"
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 )1تسجيل التكريم:
مت تسجيل التكريم من قبل حمطة "الدنيا" الفضائية.
 )2أصداء التكريم:
 .1موقع عكس السري:
« السيدة "أمساء األسد" تكرّم أعضاء جوقة الفرح
الثالثاء  7متوز .2009
كرّمت السيدة "أمس��اء األس��د" أعضاء جوقة الفرح برئاسة األب
الياس زحالوي ومتطوّعني يعملون مع اجلوقة أمس.
وجوقة الفرح هم مواطنون سوريّون استطاعوا أن يكونوا سفراء
لبلدهم سورية يف اخل��ارج ،ومت ّكنوا جبهودهم اخلاصة وتطوّعهـم
وعملـهـم الدؤوب أن يُربزوا أمسى معاني املواطنة دون أيّ مقابل سوى
حرصِهم على رفع اسم بلدِهم سورية عالياً.
وأحيت جوقة الفرح خالل الفرتة املاضية أمسية يف مركز "جـون
كيندي" بواشنطن ،حيث مت ّكنت اجلوقة من تغيري العديد من املفاهيم
البالية ال�تي  ك��ان األم�يرك�يّ��ون اكتسبوها من إعالمهم وسياسيّيهم،
واستغربوا الصورة اليت كانت مرسومة يف خميّلتهم عن سورية بعد
مشاهدة أداء جوقة الفرح يف الواليات املتحدة األمريكية.
وكان أطفال جوقة الفرح البالغ عددهم  120طفالً سورياً ،بأعمار بني
العاشرة واخلامسة عشرة عاماً من كال اجلنسني ،يرافقهم  27شخصاً (يف
احلقيقة  )33من بينـهم موسيقيّون من املعهد العايل ،وعدد من املشرفني
على اجلوقة ،قد أوصلوا رسالة سورية تتجاوز الطقوس الكنسية وحتمل
أبعاداً مهمّة ،وطنيّة وقوميّة ،عربية وإنسانيّة ».
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 .2مقالة عن شام برس:
			
« األحد 2009/7/12

بقلم خلدون عليا

"فخر بلدي"… جوقة الفرح مكرّمة… السيدة أمساء األسد" :اإلرادة
قادرة على صنع املعجزات ،وك ّلنا نستطيع املسامهة يف بناء الوطن".
فخر بلدي… كلمتان تعنيان أشياء كثرية وشيئاً واح��د اً بنفس
الوقت  .فالفخر له معا ٍن عديدة ،وبلدي له معنى واحد يف قلوب كل
املواطنني السوريني… هو سورية احملبّة والعطاء… سورية الثقافة
والفن والرسالة اإلنسانية ،اليت جتّ��ذ رت فـي أرض أق��دم عاصمة
مأهولة يف التاريخ .
من هنا ،من هذه األرض املباركة ،انطلقت جوقة الفرح لتنشر رسالة
الثقافة والفن واحلضارة واإلنسانية فـي كل أحنـاء الوطن… ولتنطلق
فوق الغيوم عابرةً احمليطات لتصل إىل البعيد… لتقول كلم َتها من
الواليات املتحدة األمريكية ،وبالتحديد من قلب عاصمتها واشنطن…
إ ّننا دعاة احلريّة واحملبّة والسالم ،إ ّننا أوّل من يعرتف بإنسانيّة اإلنسان،
وبأمهيته ودوره يف بناء وطنه ،مهما ص ُغر أو عال شأ ُنه…
إذن ،إ ّنها جوقة الفرح… عددٌ كبري من أطفال سورية املتطوّعني قدّموا
أمجل اللوحات يف مهرجان العامل العربي يف مركز جون كينيدي يف
واشنطن ،أكثر من  120طفالً ومتطوّعاً غادروا إىل هناك ،مع ملهمِهم
ومؤسّس جوقتهم األب الياس زحالوي ،أنشدوا ،غنّوا… حاملني معهم
رسال ًة واضح ًة… سورية… لوحة فسيفسائيّة نادرة يف العامل ،وعصيّة
على التقليد… مل يكتفوا بذلك ،بل جـابوا بقاع الوطن ليؤ ّكدوا أنّ
املواطن السوري ،متطوّع بالفطرة خلدمة بلده الذي ربّاه ورعاه.
بالتأكيد مل يكن بعيداً عن اهتمامات السيدة "أمساء األسد" اليت كانت
دائماً معهم… حضرت حفالهتم… جلست معهم… شجّـعتهم… أعطتهم

املعنويات… حاورهتم… تع ّلموا منها ،أنّ الوطن للجميع ّ
وكل منّا يساهم
يف بناء هذا الوطن (طبيب ،عامل ،موسيقي ،مؤرخ ،مهندس ،فنان… اخل)
ك ّلهم أيادٍ بيضاء تتكاتف لتبين وطناً أذهل العامل بتنوّعه ومتاسكه.
السيدة "أمساء األسد" التقت منوذجاً من اجلوقة وكرّمتهم ،حتدّثت
عن الوطن ،احلب ،التطوع ،ثقافة املواطنة… استمعت هلم وأمسعتهم…
السيدة "أمساء األسد" اليت آثرت تأخري التكريم النتهاء الدراسة،
مقدّرةً كم أخذت اجلولة من وقت اجلوقة ليح ّققوا اإلجن��ازات اليت
ح ّققوها ،أ ّك��دت أمهيّة ما قدّمته اجلوقة على مستوى الوطن ،من
خالل تـعبريها عن التنوع الغين الذي تعيشه سورية ،ومن خالل ما
تقوم به من نشر احملبة بني السوريّني.
وقالت السيدة "أمساء األسد" ألعضاء اجلوقة" :لقد كانت رحلتكم
إىل واشنطن حمط ًة هام ًة جدّاً ،من رحلةٍ مستمرّةٍ منذ  37عاماً ،فهي
تعبريٌ عن احلوار واحملبّة والتنوع املوجـودين يف سورية" .وأضافت" :كنّا
نفتخر باحملبّة املوجودة يف سورية والتنوع واألخوّة… لكن اليوم ال يكفي
الفرد أن يكون فخوراً بذلك…" وأضافت" :ملاذا ال يكفي؟… ألننا حباجة
لنشر هذه الثقافة املوجودة لدينا يف العامل كله… علينا نشر احملبّة بدل
نشر الكره والتعصّب ،وهذا ما قمتم أنتم به ،من خالل الرحلة اليت
قمتم هبا ،وتواصلتم مع اجلميع فـي تلك املنطقة".
وش���دّدت السيدة "أمس��اء األس��د" على أمهية مشاركة اجلوقة يف
مهرجان جون كينيدي ،مؤ ّكدةً أنّ سورية أرسلت إىل واشنطن أغلى ما
متلك وهم (أوالدها وشباهبا واملواطن السوري) واعتربت السيدة أمساء
أنّ أطفال اجلوقة مل يكونوا سفراء لبلدهم فحسب ،وإمنا كانوا سفراء
للمحبّة وسفراء للعطاء ،عرّفوا املواطن األمريكي على بلدنا سورية.
وأشادت السيدة أمساء باجلوقة وقالت" :جنحتم أكثر من أي سفري

عادي… بالسياسة يستطيعون تشويه صورتنا ويقدرون على معارضة
أفكارنا… لكن بالفن واملوسيقا جـعلتموهم يصمتون ،ليسمعوا كلمات
احملبة الواضحـة اليت كـانت خترج منكم" وأشارت السيدة أمساء إىل
الشهادات العديدة اليت مسعتها من مغرتبني نقلوا من خالهلا ما
مسعوه ودهشوا به بعد أمسيات عديدة قدّمها أطفال جوقة الفرح فـي
ثالث واليات أمريكية.
ورأت السيدة أمساء أنّ هذا النجاح متيّز أكثر لكون الفرقة ك ّلها
من املتطوعني ،وألنّ للجميع مشاغلهم ومسؤولياهتم وواجباهتم يف
جمتمعهم وحميطهم .وأنّ ما أجنزوه كمتطوّعني هو تكريس لقناعةٍ
أكيدةٍ مبحبتهم وانتمائهم الكبري لبلدهم سورية.
وأوض��ح��ت السيدة "أمس���اء األس���د" أنّ اإلرادة ق���ادرةٌ على صنع
املعجزات ،وأنّ هذا ما متيّزت به اجلوقة ،وشدّدت على أنّ بناء الوطن
هو مسؤولية اجلميع ،وأن ّ
كل مواطن سوري قادر على املسامهة يف
ذلك من خالل عمله الذي يقوم به ،حبيث يضع قطعة بناء واحدة من
املوزاييك الغين املوجود هبذه اللوحة الفنية املتأ ّلقة دائماً باإلنسان،
وهي لوحة (ســـــــورية).
ووصفت السيدة "أمس��اء األس��د" قائد ومؤسس جوقة الفرح
ب��أ ّن��ه أب ال��ع��ط��اء واحمل��ب��ة ،وأن��ه أث��ب��ت أ نّ اإلخ�ل�اص للوطن هو
ّ
لكل
األس��اس ،وأن اإلمي��ان بالوطن هو مصدر إهلام وثقة وفخر
مواطن يف هذا البلد.
السيدة "أمساء األسد" رأت أنّ هذه اجلوقة هي نتاج ما زرعه األب
زحالوي منذ سنوات طويلة وقالت" :ما نراه اليوم من ورود هي نتاج
البذار اليت زرعها األب زح�لاوي وال ّ
تقل أمهيتها عن أمهية ال��وردة
الدمشقية واليامسني واليت تفوح بعطرها ليس يف دمشق فحسب ،بل
بكل بالد الشام عرب سورية".
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واعتربت السيدة أمساء أنّ البذرة اليت زرعها ،وعطر احملبة الذي نشره،
سيبقى منتشراً من خالل اجلوقة اليت أسّسها قائل ًة" :سورية تفتخر
بعراقة وحضارة ماضيها ،وأنتم مجيعاً بإبداعكم وإجنازاتكم أضفتم اليوم
لوناً مهمّاً من ألوان اإلجناز لسورية"… ورأت السيدة أمساء أن املرء حيتار
فيما يقدّم ويعطي لشخص أعطى كل ما لديه ،ليس من خالل يوم أو
هنار أو ساعة أو سنة ،بل من خالل احلياة كلها ،فلم أجد إال قو ً
ال بسيطاً
(فخر بلدي) ،مق ّلدة هذه العبارة كوسام على صدر األب الياس زحالوي.
بدوره األب زحالوي شكر للسيدة أمساء اهتمامها الكبري ورعايتها
للجوقة واستعرض تاريخ تشكيل اجلوقة وق��ال" :ه��ذه اجلوقة اليت
انطلقت من دمشق ووصلت إىل واشنطن ،استطاعت أن تنقل صوت
وصورة سورية احلضارة والتفاهم واحملبة والسالم".
وأوض��ح األب زح�لاوي أنّ فكرة إنشاء اجلوقة أتت عندما شاهد
جوقة فرنسيّة تنشد يف سينما الزهراء يف ستينيّات القرن املاضي ،وأنه
ومنذ ذلك الوقت عمل على تأسيس جوقة سورية جتوب العامل وتقدّم
رسالة سورية احلضارية.
وأش���ار األب زح�ل�اوي إىل اجل��و التطوعي اجلميل ال��ذي تعيشه
اجلوقة ،مؤ ّكداً أنه لو مت االعتماد على امل��ال ،لكان دمّر ّ
كل شيء…
وأض��اف" :اعتمدنا على حمبّتنا لبلدنا ال��ذي هو حباجة جلهودنا
مجيعاً ،فواصلنا الطريق بكل حمبّة ،بـعيداً عن املال الذي هو آخر
اهتمامات اجلوقة".
وأ ّكد األب زحالوي على أن احلياة ليست سهلة وتابع" :وألهنا ليست
سهل ًة فإ ّننا مطالبون بالعطاء وهذا واجبنا جتاه بلدنا… اهلل أعطانا
سورية… هذا البلد العريق ال��ذي انطلقت منه الديانات السماوية
الكربى وانطلقت منه أعظم احلضارات يف التاريخ… وهذا ما يؤ ّكد
أمهية دور اجلميع يف بناء هذا الوطن".

578

ويف هناية حديثه ق �دّم لوح ًة للسيدة "أمس��اء األس��د" هدي ًة من
ّ
كل جوقته حتمل رمزاً كبرياً (للسيدة العذراء… أم اجلميع) وأيقونة
سائالً اهلل أن حيفظ ويرعى الرئيس "بشار األسد" والسيدة "أمساء"
وعائلتهما ،وعائلتهما الكبرية سورية ،حممّالً أطفال اجلوقة رسالة
بالتصميم على املتابـعة ومح��ل الرسالة ال�تي  ليست حبجم سورية
فحسب ،بل حبجم الوطن العربي.
بعد ذلك تو ّقفت السيدة "أمساء األسد" مع جمموعات املكرّمني،
وأثنت على إجنازاهتم وتطوّعهم ٍّ
كل حسب دوره وموقعه سواء كانوا
منشدين أو عازفني أو متطوّعني .كما استمعت منهم عن عملهم
وانطباعاهتم ،وشجّعتهم على بذل اجلهدٌّ ،
كل حسب موقعه ،للمسامهة
يف بناء ورفعة الوطن.
وعقب التكريم قال األب "الياس زحالوي" يف تصريح للصحفيّني:
الرئيس "بشار األسد" والسيدة عقيلته يقدّمان دعماً كبرياً للجوقة.
وه��ذا ليس غريباً .فهما يُبديان اهتماماً كبرياً ّ
بكل ما فيه خدمة
للوطن ويكونان أوّل املشاركني واملتطوعني فيه.
وأضاف األب زحالوي" :أنا مواطن سوري .وما قمتُ به ،هو خدمة
لبلدي ،وبالتايل اجلوقة هي جوقة سورية بامتياز ،وال جيوز أن ُتنسب
إيلّ كفرد ،ألنّ اجلوقة من سورية ولسورية".
ويف معرض ردِّه على س��ؤال شام برس حول الرسالة اليت أرادت
اجلوقة إيصاهلا يف واشنطن قال" :قدّمنا هلم وجه سورية احلقيقي…
التاريخ ،احلضارة ،العيش املشرتك ،احملبة ،هذه الرسالة وصلت ّ
لكل
األمريكيني ومن قلب واشنطن ،وحتى األمريكيّني أنفسهم اعرتفوا
بذلك يف صحفهم".
وأضافّ :
"كل مواطن سوري ،سواء يف سورية أو خارجها ،يستطيع
املسامهة يف بناء وطنه ،وهذا واجبنا مجيعاً".

السيدة "كلوديا توما خنلة" ق��ائ��دة جوقة األط��ف��ال قالت فـي
حديث ل��ـ  ش��ام ب��رس" :ك�لام السيدة "أمس��اء األس��د" أعطانا دفعاً
كبرياً .فحديثها عن لوحة الفسيفساء السورية ،ودور كل مواطن
يف بناء وط��ن��ه ،ه��و منهج عمل حقيقي .ولقد ك��ان هل��ذا التكريم
محلنا مسؤولية
دورٌ كبريٌ يف إعطاء دف��ع كبري للجوقة ،كما أن��ه ّ
كبرية لبذل املزيد من اجلهد والوقت خلدمة وطننا واملشاركة يف
بنائه" .وأضافت" :عندما دُعينا إىل مهرجان كيندي ،أردن��ا تقديم
وجه سورية احلضاري ،وأنّ سورية بلد األحرار يف العامل .وكان هدفنا
تسليط الضوء على أجواء اإلخاء واحملبّة والتسامح الذي نعيشه يف
ّ
كل بقعة من بقاع هذا الوطن الكبري".
ّ
فبكل
أطفال اجلوقة عبّروا عن سعادهتم الكبرية هبذا التكريم
بساطةٍ وع��ف��و يّ�ةٍ ،قالت الطفلة "راي��ة ال��ري��س" 13 ،ع��ام�اً ،إحدى
أعضاء اجلوقة" :أن��ا سعيدة ج��داً… السيدة "أمس��اء األس��د" رائعة .
أنا فرحة جداً… إهنا حتب سورية وحنن حنب سورية  .سأتذ ّكر هذا
اليوم ولن أنساه ما حييت  .حنن حنب السالم والفرح ،حنب اجلميع
ونعمل من أجلهم".
الطفل "روي السليم" 15 ،عاماً" :استمعت من السيدة "أمساء األسد"
أثناء حديثها معنا إىل كالم مجيل… إ ّنها تريد أن نساهم مجيعاً يف
بناء الوطن… إهنا حتبّ الوطن إىل أقصى احلدود وهذا ما يتوجّب
ٌ
مثال رائع… سأحتفظ بكالمها يف ذاكرتي…
علينا أن نؤمن به… إهنا
لن أنسى صورهتا بيننا… ستبقى صورةً حيّ ًة يف خيايل"… وعن الرسالة
اليت قدّمتها اجلوقة فـي واشنطن قال" :الرسالة هي احملبّة والسالم،
هي وجه سورية احلقيقي الذي يعرفه اجلميع"…
الدكتور "سريج حجري" املغرتب السوري يف الواليات املتحدة قال:
"لقد كان اللقاء رائعاً… السيدة "أمساء األسد" تؤمن هبذا الوطن إىل

كل إنسان فيه… ترى أنّ ٍّ
درجة ال ميكن وص ُفها… تؤمن بقدرة ّ
لكل منّا
دورُه اهلام والذي ال ّ
يقل عن دور أيّ مواطن آخر…
وبالنسبة يل فقد كنتُ مع اجلوقة خالل رحلتها يف الواليات
املتحدة… لقد استطاعت أن تنشر رسالة سورية بالتسامح واحملبّة…
أن تظهر وج���ه س��وري��ة احل��ض��اري واإلن��س��ان��ي… ل��ق��د استطاعت
اجلوقة أن تكشف األكاذيب اليت ت��روّج هناك واليت هتدف لإلساءة
إىل سورية… لقد ع ّلموا األمريكيني معنى احملبة واحلوار واحلرية
والسالم احلقيقيّني".
"ميس خطيب" إحدى املتطوّعات مع اجلوقة قالت" :أنا كنت مغرتب ًة
يف الواليات املتحدة .وملّا علمتُ أنّ اجلوقة ستقوم بزيارة إىل الواليات
املتحدة ،سامهت بدور تطوّعي بسيط من أجل خدمة هذه اجلوقة،
إمياناً بأمهية الرسالة اليت ستنقلها عن وجـه سورية احلضاري" ».

أعظم شكر…
سريافقنا طول العمر
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ماذا بعد؟
هل يسعين أن أطوي هذا الكتاب /التاريخ ،دون استحضار
•
ذك��رى من نالوا شرف الشهادة القصوى ،اليت عناها السيد
املسيح ،يوم قال يف اإلجنيل املقدس:

أعظم من أن َ
يبذل
نفسه فدا ًء عن أحبائه!"؟
ُ
"ما من ٍّ
حب ُ
اإلنسان َ
إهنم ملئات األلوف يف سورية… وإهنم خلمسة يف جوقة الفرح.
« الشابة ماري يوسف كحال… يف
الشاب شادي الياس شلهوب… يف 2013/10/23
الصبية لني بطرس كويتر… يف 2013/11/18
الطفلة نيقول يوسف بربارة… يف 2014/3/20
الشاب الياس حبيب رعد… يف » 2014/6/26
2012/5/10

بالطبع ،ليس بوسع أحد أن يصف ما كان هؤالء الشهداء اخلمسة،
بالنسبة إىل أهلهم وأصدقائهم وجوقة الفرح ،أسرهتم الثانية.
وليس بوسع أحد أن يفيهم ح ّقهم من حمبّة مجيع من عرفوهم
وأحبّوهم… فما عسانا نقول فيهم؟
قد يتبادر إىل ذهن الكثريين أنّ اختيار بعض ما كتبوه هم،
يف حدس مسبّق ،أو ما كتبه عنهم بعض مَن عرفهم ،سيكون
خري خامتة نطوي هبا هذا الكتاب /التاريخ.
إال أني أرى أنّ خري الكالم بشأن مجيع شهداء سورية عامة،
وشهداء جوقة الفرح خاصة ،هو الكالم الذي نطقت به أو ً
ال
السيدة العذراء يف بيتها املبارك ،يف حي الصوفانية ،عام ،1983
ثم يف بلدة براسكات ببلجيكا عام  ،1990وهو ثانياً الكالم الذي
نطق به السيد املسيح يف دمشق ،عام  ،2004ثم عام .2014
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بوهلش سايلا يداش

ففي  ،1983/11/4قالت السيدة العذراء كلمة مل تنطق مبا
يشبهها او يقارهبا ،يوماً ،يف أي من مجيع ظهوراهتا الثابتة،
السابقة عرب العامل .قالت بالعربية احملكية:

« قليب احترق على ابين الوحيد،
ما رح حيترق على كل أوالدي »
ويف "براسكات" ببلجيكا ،قالت يوم  ،1990/8/15أي قبل احلرب
الظاملة على العراق خبمسة أشهر ،قالت بالعربية الفصحى:

« أبنائي،
ص ّلوا من أجل السالم،
وخصوصًا يف الشرق،
ألنكم َّ
كلكم أخوة يف املسيح! »
وأما السيد املسيح ،فقد قال يف  ،2004/4/10قو ً
ال بالغ اخلطورة،
خصّ بقسمه األول الغربيّني احلاضرين من أطباء والهوتيني
وحجّاج عاديني ،وخصّ بقسمه الثاني من مسّاهم "شرقيني" ،قال:

« وصيّيت األخرية لكم:
اِرجعوا ّ
كل واح ٍد إىل بيتِه،
َ
الشرق يف قلوبِكم.
ولكن امحلوا
انبثق نو ٌر من جديد ،أنتم شعا ُعه،
من هنا َ
لعاملٍ أغوته املاد ُة والشهو ُة والشهرة،
حىت كا َد أن يفق َد القيم…
أما أنتم ،حافظوا على شرقيّتِكم!
سلب إرادتُكم،
ال تسمحوا أن تُ َ
حريّتُكم وإميانُكم يف هذا الشرق! »

لحك فسوي يرام
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وعاد فقال يف :2014/4/17

اجلراح اليت ن َز َف ْت على هذه األرض،
«
ُ
اجلراح اليت يف جسدي.
هي عينُها
ُ
السبب واملسبّ َب واحد.
ألن
ّ
َ
بأن مص َريهم ُ
مثل مص ِري يهوذا! »
ولكن كونوا على ثقةّ ،
ْ

ولئن كان يسوع هو الشهيد األول ،وقد مات فداء عن البشرية
مجعاء ،فإنّ سورية اليوم هي الشهيدة الكربى ،اليت تقدّم أبناءها
وبناهتا مجيعاً ،فداءً عن الشرق أو ً
ال ،ثم عن البشرية مجعاء…!
وألن جوقة الفرح ،شاءت ذا َتها فرحاً… أجل ،فرحاً…
َ
وسط عامل يغوص يف احلزن واخلوف والقتل املمنهج ،واملوت!
وشاءت ذا َتها عمالً مجاعيّاً… وسط جمتم ٍع عربي
ّ
ويتشظى من فرديّة وجهل وطائفية!…
يتمز ُّق
وشاءت ذا َتها نشيداً… نشيداً هلل واإلنسان واألرضّ ،
كل األرض!
من دمشق بدأت مهسَها ،منذ سب ٍع وثالثني سن ًة
خبمسةٍ ومخسني طفالً…
فباتت اليوم موجاتٍ متلوّن ًة من كلماتٍ وأحلان،
تتقاذ ُفها أصواتُ مخسمائة منشد،
يبنون جسورَ التحدّي والدهشة ،واحملبّة والفرح،
بني سورية… أرض اهلل واحلرف واحلضارات،
والوطن العربي ،وعلى امتداد العامل!
جوقة الفرح،
مشروعُ حتدٍّ … ودعوةٌ… وفرح
لإلنسان العربيّ اآلتي…
وإلنسان العامل املرجوّ…!
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األب الياس زحالوي

تيوك سرطب نيل

ةرابرب فسوي لوقين

دعر بيبح سايلا
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الشكر ،كل الشكر… هلل تعاىل
ولسورية احلبيبة
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