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المو�سيقي �إطالق ثالثة كتب
�أوغاريت� ...سيدة كنعان البحرية تباهي العالم بابتكار الأبجدية والتدوين
ّ
إيناس سفان
في الذكرى المئوية للإبادة الأرمينية
�ي ال نظير ل��ه ف��ي العالم،
ف��ي تعاقب زم��ن� ّ
تط ّور اإلنسان على األرض السورية من حاالته
األول��ى في البحث عن مفاتيح الحضارة ،إلى
اإلمساك بهذه المفاتيح .فبعيد العصر الحجري
الحديث ،تط ّورت البنى السكانية في سورية،
فأنشأ العموريون والكنعانيون م��ا يعرف
بممالك المدن التي امتدت من الشرق في ماري
وحتى أوغاريت في الغرب ،واتصلت هذه المدن
وجغرافي.
ببعضها برباط
عرقي واقتصاديّ
ّ
ّ
تع ّد أوغ��اري��ت التي م��رت سنون  87على
اكتشافها ،من أهم هذه الممالك التي سكنها
اإلنسان السوري منذ العصر الحجري الحديث،
وشغلت موقعا ً متقدما ً على خريطة الحضارات
القديمة في الشرق ،لألهمية التي تتمتع بها وما
تم الكشف عنه من آثار لمدينة جيدة التخطيط
والمباني ،متقدمة في العلوم والصناعة ،وعُ دّت
ملتقى اللغات وموطن األبجدية األول��ى في
تاريخ البشر.
أوغاريت التي كانت معروفة لدى اآلثاريين
عبر ورود اسمها في وثائق وجدت في ممالك
كنعانية أخ��رى كماري ويمحاض ،حيث ذكر
وج��ود مدينة مزدهرة تقع قرب موقع مدينة
الالذقية الحالي ،وكما الحال مع سائر المدن
المدفونة تحت األرض ،اك ُتشفت أوغ��اري��ت
صدفة عام  1928عندما اصطدم محراث فالح
من أهالي قرية رأس شمرا بحجارة منحوتة
عائلي،
ضخمة ،تبيّن أنها سقف لمدفن أث��ريّ
ّ
َف ُش ّكلت على إث��ر ذل��ك بعثة أثرية للعمل في
الموقع برئاسة عالم اآلثار الفرنسي كلود شيفر
بدءا ً من عام .1929
وجاءت تسمية رأس شمرا لموقع أوغاريت
من نبات الشمرا الذي يغطي التل المرتفع الذي
ّ
توضعت عليه .كما اشتق اسم أوغاريت من كلمة
«أغارو» ،التي تعني باللغة اآلكادية «الحقل».
وي��ورد الباحث الدكتور محمود حمود في
دراس��ة له عن أوغ��اري��ت أن عمليات التنقيب
بيّنت وجود خمس سويّات أثرية في الموقع،
تمتد من نحو  7500إلى  1200قبل الميالد،
أهمها السوية العائدة إلى عصر البرونز المتأخر
 1600ـ  1200قبل الميالد ،والتي أظهرت أنّ
أوغاريت كانت إحدى أهم ممالك الشرق القديم.
وتألفت مدينة أوغاريت من قسمين :األول
م��دي��ن��ة مرتفعة تتضمن األب��ن��ي��ة الضخمة
كالمعابد والقصور .والثاني مدينة منخفضة
تتض ّمن بيوت الناس العاديين .وأحيط كال
دفاعي مه ّم ،كشف عن جزء منه
القسمين بسور
ّ
في الجهة الغربية من المدينة ،وهو من النوع
المسمى السور المنحدر ذي القاعدة العريضة،
تدعمه األب��راج القوية وتخترقه البوابات من
نوع الكماشة التي يعتقد أن أوغاريت احتوت
أربعة منها على غرار باقي المدن العمورية/
الكنعانية.
وكانت األبنية تتألف من طابقين أو أكثر.
وكان قبر العائلة في البيوت الكبيرة يقوم تحت
أبنية السكن المرصوفة باألحجار والمنحوتة
بعناية .كما احتوت ه��ذه البيوت آب��ار مياه
وح ّمامات وتمديدات أخرى ّ
تنظم عملها أقنية
وشبكة توزيع وتصريف دقيق للمياه.
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مقدّم الحضور

وفي القسم الغربي من المدينة ،يقوم القصر
الملكي الكبير الذي يعود تاريخه إلى ما بين
القرن الخامس عشر والثالث عشر قبل الميالد،
وأصبح أحد أهم القصور العمورية الكنعانية
ّ
واستدل على شهرته من الرسالة
في المشرق
التي بعث بها ملك جبيل «رب عدو» إلى فرعون
مصر «أمينوفس الرابع» يمتدح فيها هذا القصر
العظيم .وض ّم هذا القصر تسعين غرفة تلتف
ح��ول خمس باحات مكشوفة بينها حديقة،
وأرب��ع باحات صغيرة مسقوفة ،ويتألف من
طابقين ،ف��ي األول قامت ق��اع��ات االستقبال
وملحقاتها ،إضافة إل��ى األرش��ي��ف والمكاتب
والمخازن والمستودعات والحرس والخدم.
خصص الطابق األعلى لسكن العائلة
بينما
ّ
الملكية .كما ُوجد في القصر الملكي عدد كبير
من الوثائق الكتابية واللقى األخرى من بينها
الرأس العاجية والطاولة واألسرة.
وإلى الشرق من القصر ،هناك الحي الملكي،
وف��ي الجهة الشمالية الشرقية في األكربول
معبدان لـ«بعل» و«دجن» وبينهما بيت الكاهن
األكبر.
و ُك��ش��ف ف��ي أوغ��اري��ت إض��اف��ة إل��ى القصر
الملكي الرئيس الكبير ،عن قصرين آخرين:
األول القصر الشمالي لوقوعه شمال القصر
الرئيس ،وهو أق��دم قصور أوغاريت ،ويتألف
وص ّمم في القرن السادس
من ثالثين غرفةُ ،
عشر قبل الميالد .والثاني هو القصر الجنوبي،
وهو عبارة عن بناء صغير مساحته  1600متر
مربع يقع جنوب القصر الرئيس ،عُ ثر في بعض

قاعاته على أرشيف معظم وثائقه وهي عبارة
عن نصوص تجارية متبادلة بين أوغاريت
وقبرص ومصر وفلسطين.
وبحسب وثائق األرشيف الملكي ،فإنّ سكان
أوغاريت عبدوا آلهة بالد الشام وعلى رأسها
«إيل» و«بعل» و«عشتروت» و«عنات» ،وبنوا
لها معابد مارسوا فيها طقوسهم حيث كشفت
التنقيبات عن أربعة معابد في المدينة ،أكبرها
معبد «بعل» الذي شيّد في مطلع األلف الثاني
قبل الميالد.
وكان هذا المعبد على شكل برج عال بحكم
موقعه ،يُرى من مسافة بعيدة في البحر ،فكان
بمثابة نقطة «عالم» للبحارة القادمين إلى مرفأ
«مينة البيضا» ق��رب الموقع .وإل��ى الجنوب
الشرقي من معبد «بعل» يقوم معبد «دجن»
الذي بني مثل مخطط معبد «بعل» لكنه أصغر
حجماً.
ويمكن قياس مستوى تط ّور أوغاريت من
االكتشاف األه��م فيها ،والمتمثل باألبجدية
األوغاريتية التي تع ّد أه��م ركائز الحضارة
البشرية .فالقدرة على اخ��ت��زال اللغة بهذه
الطريقة ّ
معرفي راق ج ّداً.
تدل على مستوى
ّ
وكما ورد في كتاب «ولنا في ال��رؤى أثر»
للباحث الدكتور علي القيم ،فإنّ تاريخ األبجدية
األوغاريتية يعود إلى القرن الرابع عشر قبل
الميالد ،وهي أق��دم أبجدية معروفة مكتشفة
حتى اآلن في العالم القديم ،وكان استخدامها
في الكتابة بمثابة اختصار إلشارات كانت تصل
بين  600و 800إشارة في الكتابة المسمارية
المقطعية .وي��ع��ود الفضل ف��ي استخدامها
ونشرها في العالم القديم إلى سكان الساحل
السوري في األلف الثاني قبل الميالد.
ُف ّكت رموز اللغة األوغاريتية بعد جهد كبير
من العلماء ،ويُظهِر طابعها األبجدي المؤ ّلف
من ثالثين عالمة ،كلمات متتالية قلّما تزيد على
أربعة أحرف مفصولة بفاصل شاقولي .وأول
من نشر النصوص األول��ى ،كان العالم شارل
فيرولو وإدوارد دورم الذي ّ
فك رموزها الكتابية.
وتشهد ال��وث��ائ��ق الكتابية التي اكتشفت
في أوغ��اري��ت على وج��ود ثماني لغات كانت
متداولة في مملكتها وهي األوغاريتية واآلكادية
وال��ح��وري��ة والحثية واللوفية والسومرية
والمصرية والقبرصية.
أم��ا «أن��ش��ودة العبادة» األوغاريتية التي
اكتشفت عام  1948في رأس شمرا على رقيم
مسماري نقشت عليه رم��وزه��ا ،والتي يعود
تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميالد ،فما
زالت تستأثر باهتمام الباحثين والموسيقيين
والمهتمين بشؤون التاريخ والموسيقى حتى
اليوم .وهي أقدم مد ّونة موسيقية وجدت في
العالم ،وتتميز بأن سلّمها الموسيقي أقدم من
السلّم السباعي الدياتوني ال��ذي ينسب إلى
العالم اليوناني فيثاغور بنحو  900سنة.
كما عثر ف��ي أوغ��اري��ت على مئات القبور
الحجرية ،وعلى ع��دد م��ن اللقى األث��ري��ة من
بينها تماثيل اآللهة المقدّسة صغيرة الحجم،
المصنوعة من الذهب والبرونز والحجر ،ومن
أهمها تمثاالن لـ«إيل» و«بعل» مطليان بالذهب،
إض��اف��ة إل��ى تماثيل آللهة وبشر وحيوانات
ّ
مغشاة بالذهب ،من بينها الصقر وهو
وطيور

رمز اإلله المصري «حورس».
وعُ ��ث��ر اي��ض �ا ً ع��ل��ى م��ئ��ات ال��رق��م الطينية
المسمارية التي كتبت بلغات متعدّدة ،إضافة
والحلي وأدوات
إل��ى مجموعة المجوهرات
ّ
ال��زي��ن��ة وال��ع��اج��ي��ات واألخ��ت��ام األسطوانية
واألواني الفخارية والمعدنية ،فضالً عن عدد من
األنصاب الحجرية.
واشتهرت أوغ��اري��ت بالنقش على األوان��ي
المعدنية التي أظهرت مهارة الفنان الكنعاني،
إذ اك ُتشفت قصعة من الذهب الخالص قطرها
 17سنتمتراً ،نقشت عليها أشكال متن ّوعة تؤلف
بمجموعها مشهدا ً معيّنا ً تتك ّرر عناصره على
أدوات تعود إلى عصر «توت عنخ آمون».
كما اشتهرت أوغاريت بحرفة صناعة العاج،
ول��م يقتصر استعماله على صناعة األدوات
الصغيرة ،إن��م��ا استخدم ف��ي ترصيع قطع
األثاث وتطعيمها ،إذ عُ ثر في «مينة البيضا» في
عاجي ُنقشت عليه صورة
أوغاريت على غطاء
ّ
سيدة جميلة ،كما عُ ثر في حديقة القصر الملكي
على قطع عاجية من أثاث.
وتميّزت أوغاريت بصناعة األرج��وان الذي
د ّرت صناعته والمتاجرة به أرباحا ً وافرة على
األوغاريتيين ،ألنه كان من المواد باهظة الثمن،
وكان يستخرج من المحار ،وهذا ما دفع اإلغريق
ليطلقوا على سكان الساحل ال��س��وري اسم
«الفينيقيين» الذي يعني باإلغريقية األرجوان.
ولع ّل أحد أهم ميزات أوغاريت أنها بنيت
كمدينة قادرة على استيعاب التط ّور الذي من
الممكن أن يحصل في ما بعد ،واستفادت من
موقعها كمرفأ بحريّ في نقطة استراتيجية
وسيطة ،ومن خيراتها الزراعية الوفيرة لتلعب
دورا ً تجاريا ً وحضاريا ً متميزاً ،وليصل تأثيرها
حتى ب��اب��ل ف��ي ال��ش��رق ،وم��ص��ر ف��ي ال��غ��رب،
مستفيدة من أسطولها البحري الضخم.
ويقدّم اآلثاريون فرضيتين حول زوال مملكة
أوغاريت ،تؤكد األولى أن ذلك ت ّم بعد تدميرها
على يد شعوب البحر القادمة من البلقان في
مطلع القرن الثاني عشر قبل الميالد في عصر
آخر ملوكها «عمورابي» ،وفرضية أخرى تعزو
زوال أوغاريت إلى كارثة طبيعية ربما تكون
زلزاالً.
وبحسب ال��ب��اح��ث األث���ري غ��س��ان القيّم،
ف��إن مملكة أوغ��اري��ت التي وصلت مساحتها
الجغرافية إل��ى نحو  36ه��ك��ت��ارا ً ل��م تكشف
عمليات التنقيب حتى اآلن سوى عن  20في
المئة منها ،وبحسب ترجمة الوثائق فيها تبيّن
أنها ض ّمت العاصمة أوغاريت وأكثر من 350
قرية وبلدة ومزرعة حملت أسماء مطابقة في
معظمها ألسماء القرى والبلدات الحالية في
محافظة الالذقية مثل «بسنادا» و«روض��و»
و«العمرونية» و«جناتا» وغيرها.
وأشار إلى أن آالف اللقى األثرية وال ُر َقم التي
ُوجدت ّ
تدل على عظمة الفنّ األوغاريتي وروعته،
وإبداع الفنان السوري.
وإذا كان المؤ ّرخ اليوناني األشهر هيرودوتس
قد أكد قبل نحو  2500سنة أنّ الفينيقيين نقلوا
إلى اإلغريق معارف لم يكونوا يعرفونها ومن
بينها الحروف ،فإن الواقع الحالي يشير إلى أن
نحو خمسين جامعة في العالم تد ّرس طالبها
أبجدية أوغاريت.

«الحب والحرب» الم�سرحية
«عري�س مد ّمى» ...باكورة �أعمال فرقة
ّ
صبا خير بيك
مسرحي عنوانه
انطلق مؤخرا ً في محافظة حمص ،عرض
ّ
«الحب والحرب»
«عريس م��د ّم��ى» ،وه��و باكورة أعمال فرقة
ّ
المسرحية ،وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب الجامعيين
الذين اختاروا خشبة المسرح فضا ًء لنشر أفكارهم والتعبير
عما يجول في خلدهم من رؤى وتص ّورات حول الواقع السوري
الراهن ،والمستقبل المنظور.
ويعكس العرض الذي ُقدّم قبالً في صالة كنيسة مار جرجس
ـ حي األرمن ،وأيضا ً في صالة نادي السريان في حي الحميدية
في مدينة حمص ،جملة األهداف التي يرمي إليها هذا المشروع
الثقافي ،إذ ق��دّم الممثلون الشباب برفقة ع��دد م��ن األطفال
وطني ،بأسلوب جديد يش ّد
الموهوبين رؤية فنية ذات مضمون
ّ
المتل ّقي إلى مساحة من التفكير والتأمل العميقين.
في هذا الجانب ،ذكر مجد عيد مخرج المسرحية ومؤ ّلفها،
وهو طالب سنة رابعة ـ قسم جيولوجيا ،أنّ فكرة العمل تجسيد
لعدد من األفكار والمشاعر التي تدور في عقل الشباب السوري
ووجدانه ،في ظل ما تتعرض له سورية من إرهاب ممنهج .إذ
يناقش العمل موضوعات مختلفة مستقاة من رحم الواقع اليومي،
لتجسد جانبا ً من مجريات األحداث الحقيقية على األرض ضمن
ّ
صوغ ف ّني يدعم مضمون المسرحية الفكري.
وقال المخرج إنّ الهدف من المسرحية ،توجيه رسالة محبّة
ّ
وحث الناس على إجراء وقفة
وسالم وأمل بالمستقبل المقبل،
تأمل لما يجري حولهم ،ليدرك الجميع أنهم أبناء بلد واحد،
وعليهم الحفاظ عليه .مشيرا ً إلى أنّ مدة العرض ساعة وربع
الساعة ،ويشارك فيه عشرة ممثلين من أصل ثالثين ،هم كامل
أعضاء الفرقة م ّمن يتو ّلون كل أعمال التمثيل واإلضاءة والصوت
وتصميم الديكور.
من ناحيتها ،أشارت الممثلة الشابة تقال عساف ،وهي طالبة
في كلّية الموسيقى ،إلى أنها التحقت بالفرقة لمجرد انطالقتها،

ونظرا ً إلى تعلقها الشديد بالمسرح الذي ترى فيه فضاء لتفريغ
الداخل اإلنساني ورس��م االبتسامة على وج��وه المشاهدين.
مشيرة إلى أنّ تجربتها في هذا العرض منحتها أسرة جديدة
وأكسبتها ميزة العمل الجماعي ،نظرا ً إلى أجواء التشاركية التي
سادت فترة البروفات.
أما الممثلة الشابة كريستين كرمبة ،وهي طالبة أدب إنكليزي،
فأ ّكدت أنّ العمل يحكي بأمانة وشفافية عن الواقع اليومي
ال��ذي يعيشه السوريون .وج��اءت مشاركتها فيه لرغبتها في
إيصال رسالة ت��روي من خاللها ما يحدث على األرض اآلمنة

التي استباحها اإلرهاب المدعوم من أنظمة عربية ودول إقليمية
وغربية ،عسى أن يصحو العالم على جملة الحقائق التي يطرحها
العرض.
وق��ال الممثل مارتن حاماتي ،وه��و طالب تسويق وتجارة
إلكترونية ـ سنة ثانية ،إنّ أهمية العمل تنبع من كونه يتيح أوال ً
للشباب المشاركين فيه طرح وجهات نظرهم في األحداث التي
تجري حولهم ،وتقييمها بكثير من الموضوعية والصدق ،وهو
األم��ر ال��ذي جعل اإلقبال على العرض كثيفا ً وواسعا ً على ح ّد
تعبيره.

أقيم في كاثوليكوسية األرمن األرثوذكس في أنطلياس،
احتفال ُقدّمت خالله ثالثة كتب لمناسبة الذكرى المئوية
لإلبادة األرمينية ،والكتب لكل من نورا بيرقداريان وصالح
زهر الدين وسيتا دادوي��ان ،وذلك برعاية الكاثوليكوس
آرام األول ،بضور بطريرك السريان الكاثوليك أغناطيوس
يوسف الثالث ي��ون��ان ،المطران بولس صياح ممثالً
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ،والمطران
ثيوفيلوس ج���ورج صليبا ممثالً ب��ط��ري��رك السريان
األرثوذكس أغناطيوس أفرام الثاني ،وفاعليات .وتخلّلت
الحفل معزوفات فنية كالسيكية.
بداي ًة ،تحدّث األرشمندريت هوسيك مارديروسيان
ِب��اس��م الكاثوليكوس آرام األول وق���ال :كما تعلمون،
تصادف هذه السنة ،الذكرى المئوية لإلبادة الجماعية
األرمينية ،واحتراما لذكرى هذه الكارثة الوطنية األليمة،
أقيمت نشاطات مختلفة من قبل األرمن في أرمينيا وفي
دول العالم ،كما أقيمت نشاطات عدّة عن مذابح السريان
والكلدان واليونانيين .وقد شارك أبناء هذه الكنائس في
نشاطاتها كافة ،فنحن تذكرنا سو ّيا ً شهداءنا وطالبنا
بالعدالة ،وسنظ ّل نطالب بها المجتمع الدولي.
وتابع :إن الكنيسِ ة األرمينية ،كضحية هذه اإلب��ادة
وال��ت��ش��ري��د ،ب��ذل��ت وم��ا ت���زال ت��ب��ذل ج��ه��دا ً ج��ب��ارا ً في
مجال التوعية والمطالبة .وم��ن ضمن ه��ذه الجهود،
طباعة دراس��ات ومؤ ّلفات عن اإلب��ادة األرمينية .نذكر
هنا ثالثة كتب وه��ي« :ش��ه��ادات لبنانية ف��ي اإلب��ادة
األرمينية»Legal Avenues for Armenian« ،
 ،»Genocide ,Reparationsو«The Armenian
.»Catholicosate of Cilicia
وختم الفتا ً إلى أن الكاثوليكوس آرام األول يقدّر عاليا ً
جهود المؤلفين الثالثة ،وجهودهم التي بُذلت لمناسبة
الذكرى المئوية األولى لإلبادة األرمينية.
وأش����ارت ب��ي��رق��داري��ان ،ك��ات��ب��ة «Avenues for
 »Armenian Genocideإل��ى أنّ مئوية اإلب��ادة

األرمينية ش ّكلت مرحلة مفصلية في التاريخ المعاصر
للشعب األرميني ،وشهدت مواقف وح��رك��ات مطلبية
ومشاريع ج ّمة في مختلف أقطار العالم ،جاءت تثبت
أن القضية ما زالت حية وبق ّوة ،ولو بعد مرور مئة سنة
عليها ،في ذاك��رة أبناء الشعب األرميني وف��ي ضمائر
الشعوب الوفية.
وتحدّث زهر الدين عن كتابه «شهادات لبنانية في
اإلبادة األرمينية» قائالً :ش ّكلت مئوية اإلبادة األرمينية
حدثا ً بارزا ً في مختلف األوساط كما في مختلف الدول،
واحتلت مرتبة دولية مميزة على هذا الصعيد ،ونظرا ً إلى
هذا االمتياز ،كان ال ب ّد من عمل ثقافي فكري توثيقي يليق
بالمناسبة والذكرى ،فكان هذا الكتاب كتابا ً جديدا ً في
عنوانه وموضوعه وتوقيته وشهاداته.
وأضاف :لقد كانت فكرة الكتاب التفاتة كريمة من قداسة
الكاثوليكوس آرام األول إلى لبنان واللبنانيين تقديرا ً
واحتراما ً في ذكرى مئوية اإلبادة ،الحتضانه واحتضانهم
الشعب األرميني وحمايته بعد الجريمة اإلبادية التي
تع ّرض لها على أيدي العثمانيين الطورانيين ،فكانت
المجزرة األكبر واألول��ى التي شهدها القرن العشرين،
وذهب ضحيتها أكثر من مليون ونصف مليون أرميني.
وأشارت دادوي��ان إلى أن كتاب «The Armenian
Catholicosate of Cilicia History, Mission,
( ،»Treasureكاثوليكوسية األرم��ن لبيت كيليكيا:
تاريخ ،رسالة وثروة) ،هو عمل مميز في الشكل والمضمون،
والهدف عمل تاريخي بمفهوم التاريخ المعاصر.
وقالت :يتطرق هذا الكتاب إلى ذكريين مئويتين ،لكن
ليس عن طريق الصدفة .األولى ذكرى اإلبادة األرمينية
والثانية االنتقال الجبري للكرسي الرسولي من كيليكيا.
والجدير ذك��ره أن��ه في الحاالت واألوق���ات كافة ،كانت
الكنيسة مع الشعب في كل مكان ،ولكن بعد االنتقال
الجبري استطاعت الكنيسة أن تحقق نهضة في تاريخ
الكنيسة وتاريخ الشعب األرميني.

ميرنا ملوحي :م�شكلة الأغنية ال�سورية
في �ضعف الإنتاج

طحان
محمد سمير ّ
ج���اءت المغنية ال��ش��اب��ة ميرنا
ملوحي إلى عالم الغناء من كورال
ال��ك��ن��ي��س��ة ،وم���ن «ج��وق��ة ال���وادي
الدينية» ال��ت��ي ك��ان��ت ت���ؤدي فيها
تراتيل منفردة كمرتلة صولو .وعلى
رغم دراستها األدب االنكليزي وعملها
في أحد البنوك ،إال أن شغفها بالغناء
دفعها إلى دخ��ول هذا العالم الذي
بدأته بالتد ّرب على أص��ول الغناء
الشرقي تحت إشراف أستاذها باسل
صالح ،األستاذ في المعهد العالي
للموسيقى ،لتضع قدمها على أولى
درجات االحتراف الف ّني.
وع��ن بدايتها الفنية وطموحها
تقول ميرنا :أغنيتي األول��ى كانت
دي��و بمشاركة ال��ف��ن��ان إي���اد حنا،
والتي جاءت موجهة أل ّم الشهيد في
عيد األم عام  .2014ث ّم اتصل بي
المايسترو ب��راق تناري ال��ذي كان
بصدد إن��ش��اء فرقة «ط��رب ده��ب»
المعنية بتقديم ال��غ��ن��اء التراثي
والطربي بتوزيع جديد ،وتض ّم عددا ً
كبيرا ً من العازفين وثالثة مغ ّنين.
وطلب م ّني االنضمام إل��ى الفرقة
بتوجهاتها ،وبدأنا
فوافقت إلعجابي
ّ
بالتدريب والتحضير لتكون أولى
حفالتنا في دار األوب���را في كانون
األول الماضي.
وتابعت :بعد النجاح الذي القته
الحفلة ،قمنا بجولة ف��ي ع��دد من
المحافظات وأقمنا حفالت في المراكز
الثقافية ضمن مهرجان «معا ً إلى
سورية» ،ث ّم كانت هناك عدة حفالت
كان آخرها «مهرجان ال��وادي» في
تموز .مشيرة إلى أنها حاليا ً بصدد
التحضير ألغنية ديو جديدة إضافة

إلى مشاركتها في أوبريت غنائي مع
مغنين عرب.
وع��ن اللون الغنائي األق��رب إلى
صوتها تشير ميرنا إلى أنه النمط
الغنائي ال��ذي اشتهرت به الفنانة
الكبيرة ف��ي��روز ،إضافة إل��ى اللون
الطربي ال��ذي كانت تقدّمه الفنانة
ال��راح��ل��ة وردة .مشيرة إل��ى أنها
ت��ح��اول ال��ي��وم دراس����ة خطواتها
الفنية وتحديد هدفها ،وهذا ما ّ
أخر
انطالقتها وجعل خطواتها تأخذ
وقتاً.
وأكدت أنها تطمح لتقديم األغنية
التي ترضيها وتعبّر عن موهبتها،
وف��ي ال��وق��ت ذات��ه ت��رض��ي ال��ن��اس،
خصوصا ً ال��ذي��ن آم��ن��وا بموهبتها
وينتظرون منها الكثير .معتبرة
أن ه��ذا يح ّملها مسؤولية كبيرة
تجاه الجمهور لتقدم األغنية التي
يستح ّقها.
وحول العقبات والصعوبات التي
تراها تعيق طريق أيّ فنان سوري،
تقول ميرنا أنّ أهم المشاكل ،تكمن
في غياب شركات اإلنتاج الف ّني في
مجال األغنية ،إل��ى جانب ضعف
الدعم ال��ذي يقدّم لألغنية وللفنان
السوري من قبل المؤسسات المعنية
بالفنّ والثقافة ،من دون أن تغفل دور
اإلع�لام في ض��رورة تب ّني المواهب
ال��س��وري��ة ال��ش��اب��ة ،ومساعدتها
ف��ي ب��داي��ة طريقها ل��ل��وص��ول إل��ى
الجمهور.
وال تثق ميرنا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
ب��ب��رام��ج ال��م��واه��ب الغنائية على
ال��ف��ض��ائ��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��رى
ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر م���ن ع���دم ال��ن��زاه��ة
والمحسوبيات لمصلحة مكاسب
مادية للشركة المنتجة ،وسياسة

القنوات الفضائية الداعمة لهذه
ال��ب��رام��ج .لكنها على رغ��م ذل��ك ،ال
تمانع من حيث الفكرة في المشاركة
ببرنامج مسابقات للمواهب إذا تو ّفر
فيه شرط النزاهة واالحترافية ،بعيدا ً
عن المعايير السياسية والمادية
البحتة.
وت��وض��ح المغنية ال��ش��اب��ة أن
الحضور والشكل عامالن أساسيان
في نجاح الفنان ،ولكن ال يمكن أن
يعتمد الفنان عليهما وحدهما ،إذ
يأتيان في المرتبة الثالثة في قائمة
عوامل نجاح الفنان بعد الصوت
الجميل واالختيار المناسب والذكي
لألغنية كلمة ولحناً .الفتة إلى أنّ أيّ
خلل في هذا الترتيب ستكون نتيجته
اإلخ��ف��اق واالخ��ت��ف��اء ع��ن الساحة
الغنائية ،حتى ل��و تحقق نجاح
سريع في البداية ،لكنه ال يدوم.
وتدعو ميرنا الجهات والمؤسسات
المعنية بالفنّ والثقاقة واإلع�لام
إلى دعم المواهب الفنية السورية
ال��ج��ادة ،لتطوير األغنية السورية
بكل أل��وان��ه��ا .مشيرة إل��ى أن لون
الغناء الشعبي ـ على أهميته ـ إال أنه
طغى في الفترة األخيرة على باقي
األل���وان الغنائية السورية بسبب
ح��اج��ة ال��ن��اس إل���ى س��م��اع أغنية
مفرحة بسيطة تخرجهم من حالة
الحزن بسبب ما نم ّر به من أزمة.
وال تخفي المغنية الشابة في
ختام حديثها خوفها على األغنية
السورية ،متمنية في الوقت ذاته
أن تستطيع ه��ذه األغنية ـ في ظ ّل
كل العقبات والصعاب ـ أن تتط ّور
وت��ن��اف��س ف��ي ال��س��اح��ة الغنائية
العربية كما الدراما السورية تنافس
وتح ّقق المراتب األولى عربياً.

