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م�سك ختام مهرجان قرطاج ...لطفي بو�شناق

مهرجان المو�سيقى العربية في يومه الثالث...
�أ�صوات مم ّيزة بمرافقة فرقة «طرب دهب»
طحان
محمد سمير ّ
أحيا ك ّل من الفنانين حسام لبناني وسهر
أبو شروف وناديا منفوخ ،بمرافقة فرقة «طرب
دهب» بقيادة براق تناري ،أمسية موسيقية
على م��س��رح دار األوب���را ف��ي دم��ش��ق ،ضمن
مهرجان الموسيقى العربية.
وق���دّم المغني ح��س��ام لبناني ف��ي بداية
األمسية أغنية «س��ه��رت منه الليالي» من
كلمات حسين أحمد شوقي وألحان محمد عبد
الوهاب ،بأداء متم ّكن وصوت منضبط أعطى
القصيدة واللحن بُعدا ً جماليا ً إضافيا ً
ّ
استحق
عليه تصفيق الجمهور.
المغنية سهر أبو شروف كان لها نصيب أكبر
في عدد األغاني التي أدّتها ،إذ غ ّنت بصوتها
الرخيم أغنية «كان يا ما كان» للمطربة ميادة
الحناوي م��ن كلمات وأل��ح��ان بليغ حمدي،

وأغنية «صعبها بتصعب» للمطربة ربى
الجمال من كلمات نبيل أنيس وألحان عماد
الملحنة
توفيق سليم ،وأغنية «أنا سورية»
ّ
على نمط لحن أغنية «على العقيق اجتمعنا»،
وفيها وصف للمدن والمحافظات السورية.
وختمت سهر وصلتها بأغنية «دارت األيام»
لكوكب الشرق أ ّم كلثوم من كلمات مأمون
الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب ،والتي
تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق.
أما ناديا منفوخ ،فقدّمت عددا ً من األغاني
المن ّوعة التي ترافقت مع انسجام من قبل
الجمهور ،إذ غ ّنت «منك يا الله العونا» ،وأغنية
«مظلومة يا ناس» للمطربة سعاد محمد من
كلمات محمد علي فتوح وألحان محمد محسن،
وأغنية جديدة قدّمتها للم ّرة األول��ى في هذه
األمسية بعنوان «رح تبقي يا حلب» من كلمات
كمال قبيسي وألحان وجدي أي��وب ،وختمت

وصلتها بأغنية لكوكب الشرق أيضاً« ،أنا
الحب» ،من كلمات عبد الوهاب
وانت ظلمنا
ّ
محمد وألحان بليغ حمدي ،فنالت التصفيق
والتشجيع الكبيرين من الجمهور الذي أسعِ د
بصوتها وأدائها المميزين.
واخ ُتتمت األمسية بأغنية «س��وري��ة يا
حبيبتي» أدّاها الفنانون الثالثة مع المجموعة،
ورافقهم الجمهور بالغناء والتصفيق ،ما أعطى
الطربي
الحفل أج���واء اختلط فيها ال��وج��د
ّ
باإلحساس الوطني العالي.
وقال المايسترو براق تناري :إن مشاركة
فرقة «ط��رب ده��ب» ف��ي ه��ذا المهرجان إلى
جانب أسماء كبيرة في عالم الطرب الشرقي
في سورية ،أمر مه ّم ج ّدا ً للفرقة وأعضائها ،ما
يضعنا أمام الجمهور في السياق الموسيقي
ال��ذي نهدف إل��ى تقديمه ونشتغل عليه من
حيث تقديم األغاني الطربية بطريقة جديدة.

مشيرا ً إلى أنّ برنامج الحفل اختير ليتوافق
التوجه الذي اختارته الفرقة لنفسها
مع هذا
ّ
وبتعاون تام من الفنانين المشاركين في هذا
السياق.
وأوض���ح ت��ن��اري أن مهرجان الموسيقى
العربية نشاط ثقافي ف ّني يخلق حالة إبداعية
جميلة ،وي� ّ
�دل على ع��ودة سورية إلى ألقها،
ويعبّر عن حيوية الشعب السوري وقدرته
على الحياة عبر الموسيقى.
يذكر أن الفنان حسام لبناني من مواليد
حلب عام  ،1980تتلمذ على أي��دي الفنانين
صبري مدلل وعبد الرحيم لبناني ،وشارك في
مهرجانات عربية وأوروبية ،وانض ّم إلى فرقة
«طرب دهب» عام  .2014أما الفنانة سهر أبو
شروف ،فهي من مواليد مدينة حلب وتتلمذت
على أيدي الموسيقيين محمد قصاص وخالد
ترمانيني ،وتعلّمت العزف على آلة العود على
يد الفنان بشار الحسن ،وهي شغوفة بتأدية
األدوار والموشحات .والفنانة ناديا منفوخ
ولدت في معرة النعمان في ريف إدلب ألسرة
فنية ،والتحقت بالمعهد الموسيقى العربي
في حلب ،وتتلمذت على أيدي الموسيقي عبد
الحميد تناري ومحمد قصاص ،وأحيت عددا ً
من الفعاليات الموسيقية في سورية وتونس
وروسيا ،وحازت على جوائز عقب مشاركتها
في مسابقات غنائية.
ف��رق��ة «ط���رب ده���ب» أ ُ ّس��س��ت ع��ام 2014
تحت قيادة عازف الكمان براق تناري ،وتضم
 36عضوا ً بين موسيقيين ومغ ّني ك��ورال،
وشاركت في عد ٍد من الفعاليات والمهرجانات.
أما مؤسسها براق تناري فولد في مدينة حلب
ألسرة فنية ،وتعلّم العزف على الكمان وهو
في الثامنة من عمره على يد أبيه عبد الحميد
تناري ،وتابع بعدئ ٍذ التعلّم على يد العازف
ال��روس��ي إم��ي��ل ت��ش��ال��ب��اش ف��ي معهد حلب
الموسيقي وتخ ّرج منه عام  ،1995ودرس فيه
عامَي  1997و ،1998وأصبح مديرا ً لمعهد
باسل األسد الموسيقي في إدلب ،وأسس فرقة
«الوتر الذهبي» عام  ،2007ث ّم «طرب دهب»
عام .2014

«�أحفاد ع�شتار» ...و�أم�سية �سينمائية عامرة في ِ«كندي» ـ دم�شق
مجدّداً ،كان النادي السينمائي
التابع لمؤسسة «أحفاد عشتار»،
على موعد مع عروضه ،إذ احتفى
أم��س بفيلمين سوريين قصيرين
ه��م��ا «ال���ب���رزخ» و«ت��وت��ر ع��ال��ي»
للمخرج الشاب المه ّند كلثوم ،وذلك
في صالة سينما كندي دمشق.
ينتمي الفيلم األول إل��ى نمط
األفالم التسجيلية ،إذ يقدّم شهادة
الفتاة رش��ا فياض التي شاركت
آالف ال��ش��ب��اب الفلسطينيين
والسوريين االعتصام على حدود
ال��ج��والن ال��س��وري المحتل في
ذكرى يوم النكبة في أيار ،2011
ثم العبور إلى الجوالن واألراضي
الفلسطينية المحتلة .وت��روي
رش��ا اجتيازها األس�لاك الشائكة
وتحدّيها مع زمالئها الرصاص
�ي ال���ذي أطلقه
�ي وال��م��ط��اط� ّ
ال��ح� ّ
جنود االحتالل ،وقيام أهالي بلدة
مجدل شمس في الجوالن المحتل
بإسعاف الجرحى ،وص��وال ً إلى
اعتقالها من قبل سلطات االحتالل
على م��ش��ارف بحيرة طبريا ،ثم
اإلفراج عنها وعودتها إلى سورية
ب��ع��د أي����ام ق��ض��ت��ه��ا ف���ي س��ج��ون
االحتالل «اإلسرائيلي».
بينما ينتمي فيلم «توتر عالي»
إل��ى األف�ل�ام ال��روائ��ي��ة القصيرة.
وهو من إنتاج المؤسسة العامة
للسينما ،وال��س��ي��ن��اري��و لسامر

إس��م��اع��ي��ل ،ب��ي��ن��م��ا ل��ع��ب أدوار
البطولة فيه كل من الفنانين أديب
قدورة وعلي صطوف ومي مرهج.
ي���روي الفيلم ع��ل��ى م���دى نصف
��ب ب��ي��ن ش��اب
س��اع��ة ،ح��ك��اي��ة ح� ّ
يعمل كف ّني إضاءة في المسلسالت
التلفزيونية ،وفتاة تدرس التمثيل
في معهد الفنون المسرحية في
دم��ش��ق ،وتنتهي ه��ذه الحكاية
بموت الشاب وهو يحاول إعادة

التيار الكهربائي إلى بيت حبيبته.
وقالت الدكتورة أيسر ميداني
رئيسة مؤسسة «أحفاد عشتار»،
إن ال��ن��ش��اط ال��س��ي��ن��م��ائ��ي في
المؤسسة جزء من الجانب الثقافي
ال���ذي ت��ول��ي��ه «أح���ف���اد ع��ش��ت��ار»
ج ّل اهتمامها ،ال سيما أن األفالم
المختارة ال��ي��وم ُن � ّف��ذت بسواعد
سوريّة شابّة ،لتؤكد أن هذا البلد
أرض ولاّ دة تتحدّى الموت وتح ّول

دماء شهدائها إلى طاقة تجدّد فيها
الحضارة والتط ّور.
وعقب ع��رض الفيلمين ،دارت
ن����دوة ح���واري���ة ع��ن��ه��م��ا ،إذ ق��ال
المخرج كلثوم إن فيلم «البرزخ»
ي��ح��ظ��ى ل��دي��ه ب��م��ك��ان��ة خ��اص��ة
لكونه أول��ى تجاربه ،فضالً عن
مشاركته الشباب الذين اجتازوا
األس�ل�اك الشائكة إل��ى األراض���ي
المحتلة .أم��ا فيلم «توتر عالي»

فأُنجز وسط قذائف اإلرهاب التي
أطلقها أعداء الحضارة على أحياء
دمشق ،مؤ ّكدا ً أن المشاركين في
هذه األعمال جمعتهم الحرب على
سورية وتشبثوا به ألنهم متعلقون
بوطنهم.
أما الفنان قدورة فأبدى امتنانه
ل��ه��ذه ال��ف��رص��ة ال��ت��ي وف��رت��ه��ا له
مؤسسة السينما في العودة إلى
الشاشة الذهبية التي قدّم عبرها
ع���ددا ً م��ن األف��ل�ام ،وال��ت��ي كانت
عالمة فارقة في تاريخ الصناعة
السينمائية ال��س��وري��ة .بينما
تحدثت الفنانة مرهج عن تجربتها
السينمائية األول���ى التي ت��ؤدّي
فيها دور البطولة لفتاة ريفية
بسيطة ت��ح��اول أن ت��دخ��ل عالم
التمثيل بصحبة حبيبها ،ولكن
الواقع يصدمها كما يصدم أحالم
البسطاء.
وت��م� ّن��ى ال��ك��ات��ب إسماعيل أن
تكون هذه العروض السينمائية
مقدّمة ل��ع��ودة الحياة إل��ى الفن
السابع في سورية ،حتى يرجع
الجمهور المتعطش للسينما إلى
صاالت العرض.
يشار إلى أن النادي السينمائي
ف��ي م��ؤس��س��ة «أح���ف���اد ع��ش��ت��ار»
يقدّم دوريا ً عروضا ً ألفالم سورية
حديثة وقديمة حققت بصمة في
الذاكرة السورية.

«تاريخ مملكة �إبال و�آثارها»...
ق�صة مملكة من ال�شرق القديم في �سورية
ّ
إيناس سفان
يبدأ الدكتور عيد مرعي مقدّمة كتابه «ت��اري��خ مملكة
الغني
إبال وآث��اره��ا» ،باإلشارة إلى تاريخ سورية القديم
ّ
والمتن ّوع ،وظهور عد ٍد من المدن والممالك منذ بدايات األلف
الثالث قبل الميالد ،ومن أبرزها مدينة «إبال» التي ش ّكلت
عاصمة لمملكة شملت بنفوذها جميع مناطق شمال سورية،
وامتدت عالقاتها لتصل إلى كل المناطق المجاورة لها في
بالد الرافدين وهضبة األناضول ومصر وقبرص.
وقسم الدكتور مرعي كتابه ال��ذي ج��اء في نحو 200
ّ
صفحة من القطع الكبير ،والصادر مؤخرا ً عن «الهيئة العامة
السورية للكتاب» ،إلى ثمانية فصول ،تحدّث في األول منها
عن أهمية تاريخ سورية القديم ،نظرا ً إلى أنّ سورية عرفت
االستيطان البشري منذ عصور ما قبل التاريخ .فيما قدّم
في الفصل الثاني عرضا ً تفصيليا ً عن موقع «إبال» وقصة
اكتشافه الذي يقع في تل مرديخ الحالي ضمن منطقة سهلية
قرب بلدة سراقب في محافظة إدلب ،وانطالق مواسم التنقيب
األولى فيه عام .1964
ويقول الكاتب إن نقطة البداية في اكتشاف «إبال» كانت
العثور خالل موسم التنقيب سنة  1968على جذع تمثال
ملتح ُنحِ ت من حجر الصوان ،وعلى صدره نقش
لرجل
ٍ
مؤ ّلف من ستة وعشرين سطرا ً
ّ
بالخط المسماري واللغة
األكادية ،وهو عبارة عن نقش نذريّ أمر بكتابته «أبيط
ليم» أحد ملوك «إبال» في بداية األلف الثاني قبل الميالد.
وعندئ ٍذ تأكد للمنقبين اإليطاليين أنهم يحفرون في
موقع مدينة «إبال» التي ظلّت لتاريخه معروفة باالسم
فقط ،عبر ذكرها في عد ٍد من النصوص الرافدية .ومع
مواصلة التنقيبات عامَي  1974و ،1975اك ُتشفت
المحفوظات الملكية في القصر الملكي ،ومعها بدأ
عصر جديد في دراسة تاريخ الشرق القديم عموماً،
وتاريخ سورية القديم خصوصاً .وليظهر فرع
جديد ضمن إطار دراسة تاريخ الشرق القديم هو فرع
الدراسات اإلبلوية.
ورصد الباحث من الفصل الثالث حتى الفصل السابع،

مراحل تاريخ «إبال» منذ البدايات األولى حتى زوالها .معتمدا ً
على المحفوظات الملكية اإلبلوية وعلى اآلث��ار المختلفة
ا لمك َتشفة ف��ي موقع «ت��ل م��ردي��خ» التي كشفت عنها
بعثة التنقيب األثرية اإليطالية
من جامعة روم��ا،
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برئاسة البروفسور باولو ماتييه ،عبر مواسم تنقيب متتالية
ولم تنته بعد من الكشف الكامل عن كل آثار الموقع.
وش���رح ال��ك��ات��ب ف��ي ه��ذه ال��ف��ص��ول ال��ح��ي��اة السياسية
واالقتصادية والثقافية في «إبال» ولغتها التي أطلق عليها
اسم اللغة «اإلبلوية» والمعتقدات الدينية التي كانت سائدة
فيها ،إذ أظهرت الدراسات الدقيقة للنصوص «اإلبلوية»
أسماء ما يقارب  100إل� ٍه كانوا يشكلون مجمع اآللهة
اإلبلوي ،ومن أهم هذه اآللهة «نيداكول».
وتحدّث مرعي عن عصر ازده��ار «إبال» الثاني
ونهايتها ،موضحا ً أن ازدهارها الذي عاشته في
األل��ف الثالث قبل الميالد ،توقف بعدما تع ّرضت
للتدمير نحو بين عامَي  2300و 2250قبل الميالد،
على ي��د «ن���ارام س��ي��ن» أش��ه��ر م��ل��وك االم��ب��راط��وري��ة
األكادية .ثم عاودت ازدهارها من عام  2000حتى عام
 1600قبل الميالد ،إذ ضعفت نتيجة غزوات الحثيّين
على رغم أن االستيطان استمر في «تل مرديخ» حتى
منتصف القرن األ ّول قبل الميالد.
ويرى الكاتب أن «إبال» التي بقيت غافية في أعماق «تل
مرديخ» قرونا ً طويلة حتى أيقظتها معاول من ّقبي اآلثار
في سبعينات القرن الماضي ،أظهرت للعالم أجمع عظمة
الحضارة التي نشأت في سورية منذ آالف السنين ،وقبل
أن تعرف أوروبا أيّ مظاهر حضارية .مبيّنا ً أنه وضع هذا
الكتاب لس ّد النقص في الدراسات عن «إبال» المكتوبة باللغة
العربية.
يذكر أن الدكتور عيد مرعي أستاذ في قسم التاريخ في
كلّية اآلداب ـ جامعة دمشق ،اختصاص تاريخ الشرق القديم
ولغاته ،ويحمل دكتوراه فلسفة من جامعة فورتسبورغ ـ
ألمانيا ،وهة عضو لجنة تاريخ العرب في جامعة دمشق،
وخبير في موسوعة اآلثار السورية .من مؤلفاته« :تاريخ بالد
الرافدين» ،و«موجز تاريخ الشرق األدنى القديم» ،و«اللسان
األكادي ...موجز في تاريخ اللغة األكادية وقواعدها» ،إضاف ًة
إلى عد ٍد من الكتب الجامعية التي ُتد َّرس في قسم َْي التاريخ
واآلثار في كلّية اآلداب ـ جامعة دمشق.

اختتم الفنان التونسي لطفي بوشناق ( 63سنة)،
فعاليات ال��دورة الحادية والخمسين من مهرجان
قرطاج الدولي ،بحضور جماهيري الفت ،إذ امتألت
ك ّل مدارج المسرح تقريباً ،وقدّم بوشناق على امتداد
أكثر من ساعتين ،مجموعة من الموشحات واألدوار
واألغاني التي اشتهر بها.
وتفاعل الجمهور الحاضر وص ّفق طويالً ألغنية
«أنا مواطن» للمطرب التونسي التي تنتقد األنظمة
السياسية المتسلّطة ،إذ يقول فيها:
أنا مواطن وحائر ...أنتظر منكم جواب
منزلي في ك ّل شارع ...في ك ّل ركن وك ّل باب
وأكتفي بصبري وصمتي ...وثروتي حفنة تراب
ما أخاف الفقر لكن ك ّل خوفي من الضباب
ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب
سادتي وأنتم حكمتم ...حكمكم حكم الصواب
وثورتي كانت غنيمة ...وافرة لحضرة جناب
ما يه ّم وال أبالي ...الدنيا دايسة بمداسي
لكن خلّولي بالدي ...وكل ما قلتم عا راسي
يا هنايا إن كان مثلي ال يه ّمه من ومن
انتم أصحاب الفخامة ...والزعامة وأدري لن
لن أكون في يوم منكم ...يشهد الله والزمن
أنا حلمي بس كلمة ...أن يظل عندي وطن
ال حروب وال خراب ...ال مصائب ال مِحن
خذوا المناصب والمكاسب ...لكن خلّولي الوطن
خذوا المناصب والمكاسب ...لكن خلّولي الوطن
يا وطن وانت حبيبي ...وانت ع ّزي وتاج راسي
أنت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي
أنت أجمل وانت أغلى وانت أعظم من الكراسي

وبادل بوشناق التفاعل مع الجمهور برمي الكرسي
في حركة رمزية.
يشار إلى أنّ فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في
تونس بنسخته الـ ،51انطلقت في  11تموز الفائت،
وس��ط احتفاء بأنماط موسيقية عالمية ع �دّة منها
األفريقية والصوفية والراب والروك والبوب.
وأجلت لجنة التنظيم سهرة الختام التي كانت
ّ
مق ّررة يوم الثالثاء إلى أول من أمس الخميس ،بسبب
األمطار واألح���وال الج ّوية المتقلبة .وأعلنت إدارة
المهرجان إلغاء عدد من العروض بسبب األوض��اع
األمنية التي تشهدها البالد ،خصوصا ً على إثر الهجوم
اإلره��اب��ي المسلّح ال��ذي أودى بحياة  38سائحا ً
أجنبيا ً في مدينة سوسة الساحلية في  26حزيران
الماضي.
ووجهت لهذه الدورة انتقادات في األوساط الفنية
ّ
متوسطا ً
تعلّقت أساسا ً باإلقبال الجماهيري الذي كان
ّ
ترتق
وضعيفاً ،إضاف ًة إلى نوعية عروض كثيرة لم
ِ
إلى مستوى المهرجان وفقا ً لبعض الن ّقاد.
وشمل برنامج المهرجان عروضا ً غنائية ،ورقصا ً
وعزفا ً لفنانين مشهورين إقليميا ً وعربيا ً وعالميا ً
مثل الفنان اللبناني وائل كفوري ،والفلسطيني محمد
عساف ،والمصرية آم��ال ماهر إل��ى جانب العازف
التركي عمر ف���اروق تكبيلك وك��ذل��ك فنان ال���راب «
 ،»RNBوالمغنية األميركية شارلي ونستون.
وقدّرت موازنة المهرجان بنحو  1.8مليون دوالر،
مسجل ًة تراجعا ً مقارنة بالدورة السابقة (في حدود
ّ
 2.2مليون دوالر) ،وه��و تراجع ب�� ّرره المشرفون
بالظروف االقتصادية التي تم ّر بها البالد.

قمر في ليل الجليل!
ٌ
نصار إبراهيم
ّ
تتوسد
هناك ،عند أعالي الجليل ،ام��رأة كنعانية
ّ
أحالمها تحت شجرة تين فوق السفوح المطلّة على البحر
غرباً .انزاح شالها األبيض فتهدّل شعرها مضيئا ً كأغمار
القمح .في عينيها أض��واء شاسعة ،سهول وشواطئ،
وغابات من أطفال.
تقول إ ّنها في العقد السادس وأكثر .لك ّنها نسيت أن
تكبر فبقيت طفلة في العاشرة .ترسل وجهها نحو قمر
الجليل المعلّق فوق عينيها ،وتهمس :إلى أين تمضي في
هذا الليل! البحر من أمامك وسفوح الجليل من ورائك .وأنا
هنا أنتظر منذ ستين سنة .فابق هنا!
هناك ،على صدر الليل العميق ،كان قمر الجليل ينتظر
كطفل هو أيضاً.
األشجار المنسيّة على الهضاب تحاور األف��ق .ومن
هناك ،تصعد أشجار السرو وتصعد .تميل قليالً نحو
البحر .تقول إ ّنها ك ّل غروب تنتظر خبرا ً سيأتيها .وفي
المساء تلملم أغصانها وتحضن رفوف العصافير واليمام،
لتغفو وحيدة .تغفو على حكايات السرو وهو يودّع الريح
الذاهبة جنوباً.
فضي
بحزن
فيضيء
الليل
وجه
القمر
«يتعربش»
ّ
صفحة البحر في األفق الغربي .تقول المرأة الجليلية :ك ّل
غروب ،يغوص قرص الشمس كبرتقالة في البحر .يحدث
هذا منذ ستين حوالً .لماذا ال تشرق الشمس من البحر؟
يقول القمر :لن تشرق الشمس من البحر إلاّ إذا غيّرت
األرض دورتها!
ّ
تلف المرأة الشال على رأسها فتبدو كإلهة تنتظر.
وهناك ،وهنا تتناثرعلى التالل المقمرة أشجار اللوز
والتين والصبّار وال��خ � ّروب .قالت :كم تبدو األشجار
موحشة بال ناسها.
تم ّر المواسم .يزهر اللوز ويثمر ،فيكون لوز أخضر ثم
ّ
يجف .ثم يسقط ليجدّد ذاته .تزهر أشجار الصبّار ليالً

بزهور كالضوء .فتنبض أك��واز الصبّار .ثم تنضج ث ّم
تذوي.
تقول الجليلية الكنعانية :كم هي حزينة األشجار بال
ناسها ،تنتظر ضجيج األطفال .كما تنتظر مع الندى البكر
حبّات التين يد فالح سامية .ولكن ال صوت ،وال مواقد.
ال نار وال دخ��ان ،ال ضحكات أطفال وال بكاء ،ال أغاني
األمهات يهدهدن مهود أطفالهن ،ال صوت يدعو إلى كأس
شاي ،ال رائحة خبز القمح ،ال صهيل حصان ،ال صوت
شجي وال ناي يعزف ليمسح قلوب العصافير في
شبّابة
ّ
وحدتها.
فقط أشجار تداعبها الريح ،فترتعش قليالً ثم تصمت
من جديد .ضاعت ال��دروب على السفوح بين األشجار.
تكاثفت عليها األشواك وأيضا ً القش .فبدت كذكرى ضحى
بعيد.
نهضت المرأة الجليلية ،س��ارت نحو الغرب ،مدّت
نظرها نحو البحر ،همست :متى سيأتيني البحر بشراع
يحمل فرحاً؟
انحنت على ذاتها وعادت إلى شجرة التين .أسندت
أحست بالدفء يسري في قلبها .فغفت
ظهرها إليها،
ّ
تحرسها نقوش ثوبها الكنعاني المزيّن بأوراق العنب
وأشجار السرو.
قمر الجليل لم يرحل غرباً .بقي معلّقا ً هناك فوق
السفوح ليضيء ليل امرأة جليلية نسيت أن تكبر .كانت
تنتظر تحت شجرة التين .تنتظر أن يعود أطفال الجليل
إل��ى أشجارهم التي لم تغادر مكانها .كانت تواصل
دورة المواسم وتنتظر .يأتي ليل ويذهب ،يأتي صباح
ويمضي ،تمر سنة ،تمضي سنون .وما زالت تنتظر .لم
يغادرها األمل وإن غمرها الصمت مع ك ّل غروب .وهناك،
في ثنايا أشجار السرو ،ما زالت تؤوي رفوف العصافير
وعيونها لم تفارق البحر.
تقول المرأة الكنعانية الجليلية :ستشرق الشمس
يوما ً من البحر!

المر�صد
«ال�سو�شل ميديا» ...ودجل الف ّنانين
هنادي عيسى
ال ّ
شك أ ّننا نعيش عصر «السوشل ميديا» الذي قضى
على حياة البشر االجتماعية .إذ أضحى التواصل بين
الناس عبر هذه المواقع ،سواء «تويتر» و«فايسبوك» أو
«إنستغرام» وغيرها .إنما للنجوم العرب استخداماتهم
المختلفة لهذه المواقع .فهي ،على رغ��م أنها صارت
مقياسا ً لنجوميتهم عبر عدد متابعيهم على صفحاتهم
الخاصة ،إلاّ أنها اع ُتمدت من بعض الفنانين للكذب على
الجمهور وإيهامه أنّ نجمه المفضل هو األقوى في ذلك
العالم االفتراضي.
واضط ّر الفنانون الستعمال أساليب ملتوية يعتقدون
من خاللها أ ّنها ستم ّر على أهل اإلعالم والصحافة ،وآخرهم
كانت إليسا ،التي أحيت حفلة مجانية ناجحة في السويد
حضرها نحو  30ألف شخص .ونشرت «ملكة اإلحساس»
مجموع ًة من الصور والمقاطع المص ّورة التي أظهرت مدى
تفاعل الجمهور معها .إنما الالفت كان أن إليسا في اليوم
التالي ،نشرت صورة على «تويتر» لحفلة فيها عشرات
اآلالف ،مأخوذة من الج ّو ،وعلّقت عليها« :أجمل حفل لي
في السويد» .وبعد دقائق ،تبيّن أن هذه الصورة ال تعود
إلى حفلها ،إنما للفنان العالمي ديفيد غيتا ،والتي نشرها
قبل ثالثة أسابيع بعد حفله في مهرجان «tomorow
.»land
وهنا ،شنّ ر ّواد مواقع التواصل االجتماعي والصحافة
هجوما ً كبيرا ً على إليسا التي «استعارت» صورة ليست
لها بهدف خ��داع محبّيها .وبعد هذا الهجوم اضطرت
لالعتذار وكشفت أنّ أحد معجبيها أرسل لها الصورة،
فاعتقدت أنها من حفلها في السويد ،فنشرتها ،وعندما
عالمي حذفتها.
علمت أنها لفنان
ّ

أم��ا رام��ي ع � ّي��اش ،فلم يخجل مكتبه اإلع�لام��ي من
استخدام صور زميله الفنان األردن��ي عمر عبد الالت
الذي أحيا حفالً ناجحا ً ج ّدا ً في مهرجان جرش المنصرم،
وك��ان��ت ال��م��درج��ات ممتلئة ع��ن بكرة أبيها .أم��ا هذه
المد ّرجات ،فكانت في معظمها فارغة أمام عيّاش ،فق ّرر
االستعانة بصور عبد الالت .لكن الصحافة كشفت زيفه
وبيّنت الصور المستخدمة من قبل مكتب عيّاش ،والتي
نشرها على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل
االجتماعي .وإذ انتظر المتابعون أن يعتذر صاحب
أغنية «الناس الرايقة» ،فوجئوا أ ّنه ا ّتهم الصحافة بأ ّنها
تحاربه.
وث ّمة حادثة أخ��رى حصلت قبل أي��ام مع المطرب
المصري تامر حسني ،ال��ذي يهوى إط�لاق اإلشاعات
على نفسه .واستغ ّل وجوده في لبنان حيث كان يص ّور
برنامج « »the voice kidsالذي يشارك فيه عضوا ً
في لجنة الحكم إلى جانب نانسي عجرم وكاظم الساهر،
فق ّرر أن يطلق إشاعة على نفسه عبر المواقع اإللكترونية،
وس � ّرب خبر تع ّرضه العتداء من قبل مسلّحين .وبعد
هجوم الصحافة عليه لعدم صحة الخبر ،اعتذر عبر
ّ
ضخم الحدث .وفي اليوم
«فايسبوك» وقال إن اإلعالم
التالي استأجر مجموعة من الشباب والصبايا وص ّورهم
وهم يستقبلونه في مطار بيروت ،ونشر الصوَر عبر
«تويتر» وإنستغرام» ،ليبرهن أ ّنه محبوب في لبنان.
وك ّل ذلك عبر مواقع التواصل االجتماعي التي صارت ـ
لألسف ـ منبرا ً يهدف إلى النجومية الزائفة لدى عدد كبير
من النجوم ،الذين يعيشون اليوم في عالمهم االفتراضي.
أما على أرض الواقع فهم ...يضرسون.
«السوشل ميديا» مسيطرة حتما ً في الوقت الراهن،
لكنها موضة زائلة مع األيام كما الموجات التي سبقتها.

