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أشخاص

خالد صاغية

ّ
معركة أخالقية

طاهر مامللي
ثالث دقائق موسيقى تختصر كل الحكاية
خليل صويلح
م � �ن ��ذ أن أس � �ن � ��د إل � �ي � ��ه ه� �ي� �ث ��م حقي
كتابة املوسيقى التصويرية لعمله
ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي «ال �ث��ري��ا» ( ،)1996وجد
طاهر مامللي فضاءه التعبيري في
ّتشريح الشحنة الدرامية إلى ثيمات
م��وس�ي�ق� ّ�ي��ة ت��ؤط��ر م�س��ال��ك ال �ح��دث ،م��ن خ�ل�ال نوتة
تضبط إي�ق��اع العمل ومفاصله ،وتضعه ف��ي مقام
آخر.لم تعد املوسيقى التصويرية إذًا ،مجرد ضربات
إي�ق��اع�ي��ة ت�ن�ب��ئ ب�ت�ط��ور درام� ��ي م ��ا ،ب��ل ب� ّ�ات��ت نصًا
م��وازي��ًا ،له حضوره املؤثر في ذه��ن املتلقي .شارة
ال�ع�م��ل ال�ت��ي تحمل ت��وق�ي��ع ه��ذا امل��ؤل��ف املوسيقي،
باتت اليوم ركنًا أساسيًا في عناصر العمل الدرامي،
وتعويضًا عن غياب األغنية السورية .هذه األغنية
ال �ت��ي ف �ق��دت م��وق�ع�ه��ا م �ن��ذ ع �ق��ود ب �غ �ي��اب شركات
اإلنتاج من جهة ،وضياع قوانني حماية املصنفات
جهة ثانية.
الفنية في كواليس وزارة الثقافة من ٍ
ف��ي ه ��ذه ال�ف�س�ح��ة ،وج ��د ط��اه��ر م��ام�ل�ل��ي تطلعاته
الجمالية في صوغ أغنية سورية جديدة ،ستبقى
ً
ح� ّ�ي��ة ب�م�ع��زل ع��ن ال�ع�م��ل ال ��درام ��ي ،وخ �ص��وص��ًا أن
نصوص شعرية
معظم شارات األعمال ،تتكئ على
ٍ
الفتة ،وعلى أص��وات لم تجد فرصتها الكاملة في
التعبير ع��ن ح�ض��وره��ا .ه�ك��ذا ت�ع� ّ�رف�ن��ا إل��ى صوت
املغنية األوبرالية لبانة قنطار في ش��ارة «الثريا»،
وصوت ديمة أورشو في «بقعة ض��وء» ...فيما أدت
أصالة قصيدة محمود درويش «أيها العابرون لن
ّ
تمروا» في مسلسل «صالح الدين» للمخرج حاتم
علي .وس��وف تترسخ في ال��ذاك��رة قصيدة إبراهيم
طوقان «صامت لو تكلما /لفظ النار وال��دم��ا» في
شارة «التغريبة الفلسطينية» ،إحدى أبرز املحطات
املوسيقية التي أنجزها طاهر مامللي في مسيرته.
ي �ب��رر امل��وس�ي�ق��ي ال �س��وري ال �ش��اب غ� ��زارة حضوره
ك �م��ؤل��ف م��وس�ي�ق��ي ف ��ي األع� �م ��ال ال ��درام �ي ��ة بغياب
ّ
ف��رص العمل األخ ��رى .ويضيف إن ه��ذا النمط من
مشروعه املوسيقي .ذلك
التأليف يدخل في صلب
ّ
أن املقطوعات املوسيقية التي ألفها في هذا اإلطار،
سرعان ما وجدت لها مكانًا خارج العمل الدرامي:
لقد قدمها في حفالت موسيقية مستقلة ،بمشاركة
أص � ��وات غ�ن��ائ�ي��ة س ��وري ��ة ،وج�م�ع�ه��ا ف ��ي أك �ث��ر من
أسطوانة .لقاؤه املوسيقار الراحل صلحي الوادي،
كان منعطفًا حاسمًا في حياته املهنية .كان الشاب
الذي ّ
تربى في بيئة حلبية موسيقية ،قد قرر الهجرة
إلى أوروبا ،لدراسة املوسيقى الغربية .بعد سنة من
الدراسة في لندن ،عاد إلى دمشق ،والتحق باملعهد
العالي للموسيقى .في أروقة املعهد ،اكتشف رحابة
بأن
املوسيقى الشرقية «كانت ل��دي قناعة راسخة ً
امل��وس�ي�ق��ى ال�ش��رق�ي��ة ال تتمتع ب��أي أه�م�ي��ة مقارنة
بمثيلتها الغربية ،لكنني اكتشفت ف�ض� ً
�اء واسعًا
للنغم الشرقي».
اخ �ت��ار ط��اه��ر دراس ��ة ال �ك �م��ان ،ق�ب��ل أن ينفتح على
إم �ك��ان��ات اآلالت ال �ش��رق �ي��ة ب�م�ق��ام��ات�ه��ا املوسيقية
املتعددة .لم يخض مجال التلحني خارج مقترحات
العمل ال��درام��ي ،لكنه واج��ه تحديًا صعبًا« :بثالث
دق ��ائ ��ق ،ي�ن�ب�غ��ي اخ� �ت ��زال م �ن��اخ��ات ث�ل�اث�ي�ن ساعة
درامية» يقول .يؤخذ على موسيقاه أنها متشابهة
ف��ي ث�ي�م��ات�ه��ا اإلي �ق��اع �ي��ة ،ل �ك��ن م��ام�ل�ل��ي ي�ن�ف��ي هذه
ال �ت �ه �م��ة« :ه �ن ��اك م �س��اف��ة واض �ح ��ة ف ��ي ب �ن��اء جملة
موسيقية لعمل تاريخي وآخر كوميدي ،سواء في
نوعية اآلالت املستعملة ،أو في بنية العمل ككل».
وي �ض �ي��ف ش ��ارح ��ًا رؤي� �ت ��ه« :ال ي �ع �ق��ل أن أستعمل
البيانو في عمل تاريخي ،مثل «الزير سالم» ،فيما
أجد في البزق آلة أساسية في عمل من نوع «ضيعة
ضايعة» .عندي طبعًا أسلوبي الخاص ،وبصمتي
الشخصية ،لكن األمر ال عالقة له بالتكرار».
في ال��واق��ع ،أسهم منجز ه��ذا املوسيقي في إنجاح
أعمال تلفزيونية كثيرة ،انطالقًا من ال�ش��ارة التي
هي مفتاح أساسي في تواصل املشاهد مع العمل.
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تواريخ
1966
الوالدة في حلب ألسرة موسيقية
1990
االنتساب إلى املعهد العالي للموسيقى
في دمشق
1996
تأليف املوسيقى التصويرية ملسلسل
«الثريا» للمخرج هيثم حقي
2009
جائزة أفضل موسيقى تصويرية من
مهرجان اإلذاعة والتلفزيون في القاهرة
عن مسلسل ّ
«الدوامة»
2010
كتابة املوسيقى التصويرية ملسلسلي
«كليوباترا» ،و«لعنة الطني»

ّ
ي �ت��ذك��ر ال �ج �م �ه��ور ج� ّ�ي �دًا ش� ��ارة «س �ح��اب��ة صيف»،
ّ
أو «زه ��رة ال�ن��رج��س» ،أو «ال ��دوام ��ة» .ه�ن��اك ً منطقة
م��وس�ي�ق�ي��ة م�ح�س��وس��ة ،ت �ت��رك أث��ره��ا ط��وي�ل�ا كفعل
ّ
يؤجج حضور الصورة في خطوط بيانية مؤثرة.
يقرأ مامللي النص الدرامي قبل تصويره ،ثم يكتب
ّ
تصوراتهً ،
بناء على بيئة العمل .في «صقر قريش»،
أدخ � ّ�ل آالت ش��رق�ي��ة ق��دي �م��ة ،ف��ي ص �ي��اغ��ات جديدة
للموشح األندلسي .أما في «التغريبة الفلسطينية»
ف�ق��د اع�ت�م��د األه ��زوج ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ع�ل��ى خلفية
تراجيدية ،في تكثيف املأساة .فيما نجد في «ضيعة
ض��اي �ع��ة» ،ت�ن��وي�ع��ات ع�ل��ى امل��وس�ي�ق��ى ال�ت��راث�ي��ة في
الساحل السوري ،مكان الحدث .هكذا يمتزجلاّ البعد
املوسيقي بالبعد الحكائي في إنتاج سرد خ ق.
على أهمية الزمن في إنجاز نص موسيقي متكامل،
ّ
ف � ��إن ح� ّ�م��ى ال� ��درام� ��ا ،ال ت �س �م��ح ب��ال �ت��أم��ل الطويل.

ّ
ّ
أنجز موسيقى «الدوامة» خالل
ه
أن
يتذكر مامللي
ّ
س��اع��ات ،ب�ع��دم��ا ت�خ��ل��ف م��وس�ي�ق��ي آخ ��ر ع��ن وعده
بإنجازها في الوقت املحدد ،وإذا بها تحصد جائزة
أف �ض��ل م��وس�ي�ق��ى ت�ص��وي��ري��ة ف��ي م�ه��رج��ان اإلذاعة
وال�ت�ل�ف��زي��ون ف��ي ال �ق��اه��رة .وي�ش�ي��ر ه ��ذا املوسيقي
ال��دؤوب واملثابر إلى أهمية املوسيقى التصويرية
في انتشال الذائقة التي تغوص اليوم في «مستنقع
ال ّ
يميز بني شكسبير وهمام حوت» .لذلك ،ال بد من
التأسيس لذائقة مضادة من أجل رفع سوية املادة
السمعية في الفنون املرئية.
ي �ح �ل��م ط ��اه ��ر م��ام �ل �ل��ي ب� ��أن ت �ش �ه��د س ��وري ��ا فورة
م��وس �ي �ق �ي��ة وغ �ن��ائ �ي��ة ت� � ��وازي ت �ل��ك ال �ت��ي تشهدها
ال ��درام ��ا ال� �ي ��وم ،ع��ن ط��ري��ق ش��رك��ات إن �ت��اج كبرى،
ت�س�ت�ق�ط��ب األص � ��وات امل�ح�ل� ّ�ي��ة ال �ت��ي ان �ح �س��رت إلى
ال �ظ��ل ،وع� �ش ��رات امل��وس�ي�ق�ي�ين ال��ذي��ن ات �ج �ه��وا إلى
مهن أخ��رى للعيش .ويتساءل بحسرة «أي��ن عازف
ٍ
العود عبد الرحيم صيادي ،وأي��ن راج��ي سركيس،
�االت الحقة،
ودي�م��ة أورش ��و وآخ � ��رون؟» .ف��ي اش�ت�غ� ٍ
سنالحظ نبرة أوبرالية في بعض الشارات ،أو آهات
تتسرب بني الجمل املوسيقية .يقول طاهر مامللي
«س�ع�ي��ت إل��ى ك�س��ر م��ا ه��و اع�ت�ي��ادي ف��ي املوسيقى
ال�ت�ص��وي��ري��ة ،وإدخ ��ال ال �ص��وت ف��ي ص�ل��ب الصورة
كوجهة نظر في املعنى الداللي للمشهد» .يستدرك
ً
قائال «لم أكن وحدي في هذا املجال ،فنحن كمؤلفني
م��وس�ي�ق�ي�ين ن�ع�م��ل م�ث��ل ورش� ��ة ،أق �ص��د رع ��د خلف،
وس �ع��د ال �ح �س �ي �ن��ي ،وس �م �ي��ر ك��وي �ف��ات��ي ،ورضوان
ن� �ص ��ري ،وآخ ��ري ��ن ،ف �ع �ل��ى أك� �ت ��اف ه � ��ؤالء ،نهضت
صياغات جمالية متباينة».
الدراما السمعية عبر ّ
ّ
موسيقيونا الشباب،
هذه النجاحات التي حققها
ّ
في فترة قصيرة نسبيًا ،ال يعدها ،نهاية املطاف،
في مشروعه األكاديمي ،بل لبنة أولى في استعادة
هوية األغنية السورية الغائبة ،وربما ّ
املغيبة.
ويتساءل مامللي أخيرًا« :ملاذا ال تشتهر األصوات
السورية إال خارج الحدود؟ مع العلم
بعشرات األصوات
أن الساحة تزخر
ً
األصيلة» .يصمت قليال ،ثم يضيف:
«ال أري � ��د أن أذك � ��ر ع� �ش ��رات الطيور
املوسيقيني ،وبعضهم
امل�ه��اج��رة م��ن ً
يعمل اليوم نادال في مقهى».

ل��م ي�ك��ن ال �ص��راع ال�ن ّ��اش��ب ف��ي لبنان
ّ
سياسيًا
منذ خمسة أعوام حتى اآلن
وحسب .ح��اول الطرفان املتنافسان
أخالقي عليه ،ما ّ
ّ
سهل
ّإضفاء طابع
َ
اتساع ّ
ْ
آذار،
و14
8
ي
فريق
بني
الهوة
ً
ٍّ
ّ
ُّ
وص ��وال إل��ى ت �ص��ور ك��ل منهما أنه
ينتمي إلى معسكر الخير في مقابل
انتماء اآلخر إلى معسكر ّ
الشر.
ال �ع� ّ�دة «األخ�ل�اق� ّ�ي��ة» ل� �ـ 14آذار يمكن
تلخيصها باآلتي:
ََ
 )1نحن نريد محاسبة القتلة لتحريم
ّ
السياسية
م �س �ل �س��ل االغ � �ت � �ي ��االت
ف��ي لبنانّ .أم��ا س��وان��ا ،فيريد تبرئة
املجرمني.
 )2ن �ح��ن ن��ري��د ب �ن��اء ال ��دول ��ة ال �ت��ي ال
يمكن أن تستقيم من دون احتكارها
ّ
فيصر
وس��ائ��ل ال�ع�ن��فّ .أم ��ا س��وان��ا،
ّ
التمسك بسالحه ال �خ��ارج عن
على
أمرة الدولة.
 )3ن �ح��ن ن��ري��د ت�ح�ص�ين استقالل
لبنان بعد خ��روج الجيش السوري.
ّأم ��ا س��وان��ا ،ف�ت��اب� ٌ�ع ل �س��وري��ا ،ويريد
ّ
إقليمية في
إدخال البالد في أحالف
غير مصلحتها.
طبعًاً ،يمكن إض��اف��ة عناوين أخرى
ّ
أقل ّ
جد ّية ك ّ
ـ«حب الحياة» في مواجهة
«ثقافة املوت» ،أو «ثقافة الوصل» في
م��واج�ه��ة «ث�ق��اف��ة ال�ف�ص��ل» ،كما ورد
في إحدى وثائق  14آذار.
ال� �ع � ّ�دة «األخ�ل�اق � ّ�ي ��ة» ل � �ـ 8آذار كانت
مختلفةّ .
تحصنت باملقاومة أساسًا،
ّ
قبل أن ي�م� ّ�ده��ا ال�ت��ي��ار ال��وط�ن��ي ّ
الحر
ّ
بشعار «مكافحة الفساد» .لكن هذا
الفريق الذي بقي ّ
مدة طويلة في موقع
دفاعي ،عمل على كسر ّادعاء ّ
ّ
التفوق
ّ
األخ�لاق� ّ�ي لخصومه أكثر مما عمل
على إثبات ّ
تفوقه .وإن كان بند «بناء
ال��دول��ة» ل��م ي�ح�ت��ج ت�ف�ن�ي��ده إل��ى جهد
كبير ـــــ فمآثر ال�ح��ري� ّ
�ري��ة ف��ي الدولة
ّ
أك�ب��ر م��ن أن تحصى ـــــ ف��إن تجربة
«ال �ش��رك��ات األم �ن �ي��ة» لـ«املستقبل»
ال �ت��ي ان� �ه ��ارت ف ��ي ّ 7أي � ��ار أسقطت
أي �ض��ًا أط ��روح ��ة «اح �ت �ك��ار العنف».
ّ
لكن ح��رب ت� ّ�م��وز تبقى ه��ي م��ن رفع
س�لاح املقاومة إل��ى مقام أسمى من
ّ
الداخليةّ .أما بند
أن تصيبه السهام
«االس� �ت� �ق�ل�ال» ،ف��رف �ع��ت  8آذار في
م��واج �ه �ت��ه ش �ع��ار «م� ��ن ع �ن �ج��ر إلى
عوكر» ،ول� ّ�م يخذلهم خصومهم في
ّ
األميركية
مشهد ال��ذل ف��ي السفارة
خالل حرب ّتموزّ .وإن كان االرتباط
ب��ال�س�ع� ّ
�ودي��ة ل��م ي�م��ث��ل م � ّ�ادة تجاذب،
ّ
�إن «االن �ت �ف��اض��ة» سقطت ّ
برمتها
ف�
عند عتبة رستم غ��زال��ي التي عادت
ّ
وتكرس
الس� �ت� �ق� �ب ��ال ال � �ض � �ي� ��وف،
سقوطها في زيارات رئيس الحكومة
ّ
املتكررة لدمشق ،التي ال عالقة لها
ببناء العالقات بني دولتني.
بقي البند ّ
األول .مالحقة شهود الزور
ُ
فبركيهم يرمي ،في أح��د أهدافه،
وم
ِ
ّ
إل� ّ�ى القول إن ًفريق  14آذار لم يكن
ح��ت��ى مشغوال باكتشاف الحقيقة،
ّ
وإن «ال �ح �ق �ي �ق ��ة» ل� ��م ت �ك ��ن شعارًًا
أخ�لاق �ي��ًا ،ب �ق��در م��ا ك��ان��ت استغالال
اغتيال
«غ� �ي ��ر أخ �ل��اق � � ّ�ي» ل �ج��ري �م��ة
ّ
الرئيس رفيق الحريري .املفارقة ،كل
ّ
ّ
األخالقية
امل�ف��ارق��ة ،أن ه��ذه امل�ع��رك��ة
ّ
يخوضها عن  8آذار جميل السيد!

