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تدمر الح�ضارة والفن والخير والجمال تقوم من تحت الردم
على المسرح الروماني الشهير في مدينة تدمر
األثرية ،أحيا ما يزيد على  500من موسيقيّي
سورية ،احتفالية عيد الشهداء المئوية تحت
عنوان «بوابة الشمس» ،تمجيدا ً وتخليدا ً لشهداء
سورية ،بعد أربعين يوما ً على دحر إرهابيي
«داع���ش» م��ن المدينة األعجوبة كما س ّماها
اآلرام��ي��ون ،على أي��دي بواسل الجيش العربي
السوري.
سوريون من ك ّل المدن والقرى السورية ح ّثوا
الخطى من الشارع المستقيم إلى المسرح الذي
شهد في تموز الماضي أفظع الجرائم ،حين أوعز
تنظيم «داع��ش» ألطفال يسيطر عليهم ،بتنفيذ
جريمة إعدام بالرصاص بحق  25إنسانا ً قبل
أن يعدم إرهابيو التنظيم التكفيري مدير آثارها
العالم خالد األسعد ،ويم ّثلوا بجثمانه بعد صلبه
على أحد األعمدة في مدينته التي أحبها.
وع � ّب��ر ال��ق��ادم��ون ع��ن س��ع��ادت��ه��م ال��غ��ام��رة
لوجودهم في تدمر ،فكان حالهم حال من وجد
شيئا ً ثمينا ً ظنّ لوهلة أنه فقده أبد الدهر .آباء
الشهداء وأمهاتهم من تدمر كابروا على جراحهم
وتناسوا لوعة ف��راق فلذات أكبادهم ممتلئين
بشعور حب الوطن .بدرية حسين ،والدة المعلّمة
الشهيدة فاطمة آغا ،والتي غالبت دمعتها وهي
تتحدث عن ابنتها الشهيدة التي قتلها إرهابيو
«داعش» ألنها رفضت اإلذعان ألفكارهم الظالمية
تقول :اتهموها باستهزائها بدينهم فقتلوها.
الحمد لله رجعنا إلى بيوتنا ،وتدمر بخير .وهذا
ما ردّده والد فاطمة :عدنا إلى مدينتنا فخورين
بجيشنا والعيش بكرامة في وطننا.
أب لشهيد ي��ق��ول :أنا
عيد أحمد السبكيٌ ،
وأوالدي فداء لسورية .معبّرا ً عن فرحته بالقدوم
إلى مسرح تدمر مجدّداً ،والذي يصفه بأنه تراث
حي كما شعب سورية .فتدمر حضارة إنسانية
ّ
نعت ّز بها.
المسرح الذي أراده اإلرهابيون مكانا ً لسفك
الدماء ،اشتعل بنور الموسيقى والفنّ السوري،
ليرسخ الصورة الدائمة لهذا المكان الذي عكس
وجه سورية الحضاري بمشاركة فرق موسيقية
هي فرقة مراسم الشرطة والجيش والقوات
المسلحة «جوقة ال��ف��رح» ،والفرقة الوطنية
للموسيقى العربية ،والفرقة السمفونية الوطنية
السورية،ـ و«كورال الحجرة».
ميساك باغبودريان قائد الفرقة السمفونية
الوطنية السورية ،أ ّك��د أن تدمر جزء مهم من
تاريخ سورية الممتد والكفيل بمواجهة أيّ فكر
إرهابي يحاول العودة بالسوريين إلى عصور
الظالم .وق��ال :إن سورية مصدر النور ،ولذلك
كان من الضروري اليوم أن نفتح مجددا ً بوابة
الشمس لتنير سورية والخارج.
وأوض��ح باغبودريان أن الفرقة السمفونية
الوطنية السورية عزفت على المسرح الذي
كان اإلرهابيون ين ّفذون عليه أحكاما ً باإلعدام،
لنشر ثقافة الحياة وال��ح��ض��ارة ،ولمحو تلك
الصورة السوداء التي حاولوا طبعها في ذاكرة
هذا المكان .معتبرا ً أن الوقوف على مسرح تدمر
مه ّم ج � ّدا ً لقيمته األثرية والمعنوية في قلوب
السوريين الذين غمرت قلوبهم السعادة حين
استعاد أبطال الجيش العربي السوري المدينة
وطردوا منها إرهابيي «داعش».
وعن المقطوعات التي قدّمتها الفرقة ،أشار
باغبودريان إل��ى أنها تن ّوعت بين العالمية
والعربية ومنها «مارش النصر» من أوبرا عايدة
تمسان
لجوزبيه فيردي ،إضافة إلى أغنيتين
ّ
مشاعر السوريين بشكل خاص في هذه األوقات
«مهما يتج ّرح بلدنا» للمطرب اللبناني زكي
ناصيف ،و«سورية يا حبيبتي» لألخوين فليفل.
ووصف باغبودريان شعوره بالوقوف على
مسرح تدمر بأنه حلم كبير عاشه مع زمالئه
المشاركين في التحضير لهذه االحتفالية .مضيفا ً
أن حلم العزف على مسرح تدمر بعد خالصها
من اإلرهاب تح ّقق ،وهم ينتظرون اآلن الذهاب
إلى حلب وكل المدن السورية لنشر الموسيقى
والحضارة والثقافة.
من ناحيتها ،قالت قائدة إحدى جوقات الفرح،
رج��اء األمير الشلبي ،إن مشاركة الجوقة في
االحتفالية كانت عبر تقديم أغان تمثل النصر
والفرح وتعكس حضارة سورية وتدمر .مشيرة
إلى أن  142شابا ً وفتاة قدّموا مقطوعات وأغنيات
على مدى  18دقيقة تفاعل معها الحضور بشكل
الفت.
ولفتت الشلبي إلى أنه تم استبدال كلمات
بعض األغ��ان��ي التي تحكي عن النصر بكلمة
تدمر ،وأن جميع أعضاء الجوقة كانوا متحمسين
ج ّدا ً وقدّموا األغنيات بإحساس كبير .وقالت إن

جوقة الفرح التي قدّمت خمسة شهداء على مدى
سني هذه الحرب استعادت ذكراهم ،وشعرت
ّ
ب��أن حقها استعيد بتحرير تدمر وإقامة هذه
االحتفالية على مسرحها.
الفنان مصطفى الخاني كان أحد الفنانين
السوريين الذين حضروا االحتفالية وقال :إننا
هنا اليوم لنقدّم ثقافتنا السورية الحقيقية
من أدب وفنّ  ،والقول إن هذه هي سورية التي
تع ّرضت على م� ّر التاريخ لغزاة سابقين من
التتار والمغول حاولوا تدميرها لكنها بقيت.
مشيرا ً إلى أنهم أرادوا أن يجعلونا نشعر باليأس
في لحظات بأننا لن نعود إلى تدمر ثانية ،إال أننا
عدنا به ّمة السوريين وجيشهم لنؤكد أن سورية
هي جمال الحضارة وحضارة الجمال .بأيدينا
وتصميمنا جميعا ً سنحميها.
الخاني ،الممثل الذي ذاع صيته في عدد من
األعمال الدرامية ،وقف عاجزا ً عن وصف شعوره
وهو يه ّم بالدخول إلى حرم المسرح .الفتا ً إلى أنه
خليط من اإلحساس بالسعادة والفخر واالعتزاز
بتضحيات أب��ط��ال الجيش العربي السوري
وال��ش��ب��اب السوريين ال��ذي��ن ينتجون األدب
والفن السوري للحفاظ على الثقافة والحضارة
السورية.
ول��م ُي��خ� ِ
�ف ال��م��خ��رج المهند كلثوم ت��أ ّث��ره
بحضور هذه الفعالية على مسرح تدمر في عيد
الشهداء ،لكونه ابن شهيد .واصفا ً هذا اليوم بأنه
استثنائي تمتزج فيه مشاعر الفخر بتضحيات
الشهداء والفرحة بعودة تدمر التي تختزن
ثقافتنا وحضارتنا« ...رجعت للسوريين».
وأكد كلثوم أن وجوده مع كثيرين من ف ّناني
سورية لحضور الفعالية ،هو للتأكيد على حرص
جميع السوريين على آثار البالد وحضارتها،
والحفاظ على الهوية السورية.
أما الفنان فادي صبيح ،ورغم شعور الصدمة
الذي انتابه وهو يدخل المدينة األثرية لما وجده

من تدمير وعبث بالحضارة اإلنسانية على يد
اإلرهابيين ،فأكد أن نور الحضارة والفنّ عاد
ليشعّ من جديد وسيرسل موسيقيّو سورية
رس��ال��ة حضارية إل��ى ك��ل العالم وسيشارك
الجميع ملكة تدمر زنوبيا فرحة االنتصار.
إلى ذلك ،لم يكن أكثر من  100إعالمي يمثلون
نحو  50وسيلة إعالمية بينها أوروبية وأميركية،
أقل اندهاشا ً بحضارة تدمر ،ورأوا في االحتفالية
تأكيدا ً على انتصار سورية على اإلره���اب .إذ
ق��ال ميخائيل ع�لاء الدين مدير مكتب روسيا
سيغودينا الوكالة الوطنية الروسية في دمشق،
إن الحضور اإلعالمي الكبير يدل على األمان في
مدينة تدمر التي استعادها الجيش السوري
مع حلفائه وأصدقائه .م��ؤك��دا ً أن اإلعالميين
يستطيعون أن يروا جمال هذه المدينة في يوم
هو ذكرى للشهداء الذين قدّموا دماءهم لحماية
سورية.
اإلعالمي اللبناني غانم شرف الدين أكد أن
الوجود اليوم في تدمر هو تأكيد على أن إرادة
الشعب السوري هي التي انتصرت على اإلرهاب.
مشيرا ً إلى أنه رأى مع اإلعالميين حجم التدمير
الذي ألحقه إرهابيو «داع��ش» بالمدينة ،إال أن
ذلك لن يمحو الحضارة السورية اإلنسانية.
بدوره ،عبّر مراسل جريدة «الشعب» الصينية
هوان عن سعادته لوجوده في تدمر مشيرا ً إلى
أن إقامة هذه االحتفالية انتصا ٌر على اإلرهاب.
بالطبع هي البداية ،بوابة شمسنا الساطعة
لم يتمكن ظالمهم من أطفائها .عظيمة بنصرها،
نصرها ال���ذي ل��م يكن ل��وال الجيش العربي
األبي .وأهل أحبوا أرضهم وانتموا إليها،
السوري
ّ
وضحى .وموسيقى
وشعب ص ّمم وأراد وصمد
ّ
ستصدح اليوم رغما ً عن ظالمهم وتط ّرفهم .بوابة
شمسنا بدايتها اليوم في تدمر وغدا ً في حلب وك ّل
سورية.
تجدر اإلشارة إلى أنّ فعالية بوابة الشمس،

أس��ر شهداء من تدمر
حضرها حشد كبير ،من َ
والمحافظات السورية ،ووزراء :شؤون رئاسة
الجمهورية منصور ع���زام ،والسياحة بشر
ي��ازج��ي ،والثقافة ع��ص��ام خليل .وفاعليات
رسمية وشعبية وثقافية وفنية وإعالمية ،وفرق
غص بها
شبابية تط ّوعية تمثل المجتمع األهليّ ،
مدرج تدمر األثري الذي ي ّتسع ألكثر من 1500
شخص.
وفي تصريح صحافي ،قال وزير الثقافة عصام
خليل إن ما نشهده اليوم من ظاهرة احتفالية ما
هو إال رسالة تقدير وتمجيد للشهداء الذين قدّموا
حياتهم لتبقى سورية خالدة مستم ّرة .مشيرا ً
إلى أن تدمر العظيمة التاريخية الراسخة في
الدهر ال يمكن إال أن تنتج المعرفة اإلنسانية التي
تتيح لألجيال أن تتكامل وتتواصل وتستمر في
إنتاج إبداعها النوعي.
ولفت خليل إل��ى أن االحتفالية رسالة إلى
العالم تقول إن السوريين هم أبناء الشمس وهم
مستم ّرون في ألقهم ومجدهم.
ب��دوره ،أكد وزي��ر السياحة بشر يازجي أن
تضحيات الجيش العربي ال��س��وري أع��ادت
تدمر إلى سياقها التاريخي .والشباب السوري
بفعاليته يعيدها إل���ى سياقها اإلن��س��ان��ي
والطبيعي.
وقال يازجي :إن أرواح شهداء مدينة تدمر من
جنود الجيش الذين أعدموا على مسرحها األثري
موجودة في سماء تدمر ترفرف فوق رؤوسنا،
وصورهم موجودة في قلوبنا كما هي أسماؤهم
محفورة على ج��دران مدينة تدمر التي أذهلت
العالم عندما خطفها إرهابيو «داع��ش» ،وهي
اليوم تذهله بإعادة الحياة الطبيعية إليها على
أيدي أبطال الجيش العربي السوري.
وقال يازجي إن مدينة تدمر اليوم أكثر غنى
وس��م � ّواً ،وه��ي تعتبر نقطة ج��ذب كبيرة لك ّل
السيّاح من حول العالم .مشيرا ً إلى أن وزارة
السياحة بصدد إع��داد خطة من أج��ل العودة
التدريجية لمدينة تدمر تبدأ بزيارة اليوم الواحد
ريثما يتم تأهيل المنشآت وعودتها إلى وضعها
المقبول.
من جانبه ،أكد محافظ حمص طالل البرازي
أن سورية ستبقى بلد المحبة والسالم والثقافة
وال��ح��ض��ارة وال��ت��اري��خ ول��ن تقبل التكفيريين
والمجرمين والقتلة ،وستبقى بلدا ً للتعايش
والمحبة.
ومن موسكو ،أعلن آلِكسي بوشكوف رئيس
لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي
الدوما ،أن الحفل الموسيقي الذي أقيم في مدينة
تدمر ،ر ّد على تشكيك الواليات المتحدة في شأن
استعادتها من تنظيم «داعش» اإلرهابي.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن بوشكوف
قوله على صفحته في موقع «تويتر» ،إنه في
وقت ستق ّرر الواليات المتحدة هل كان تطهير
تدمر من سيطرة تنظيم «داعش» أمرا ً جيدا ً أم ال،
أصبح الحفل الموسيقي المدهش في مدرجات
تدمر ر ّدا ً أذهل العالم كلّه.
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وزارة الثقافة تك ّرم �أبو فرحات و�صبرا و�إبراهيم

ك ّرمت وزارة الثقافة اللبنانية،
الممثلين :ع��اي��دة ص��ب��را ،وف��ادي
اب��ره��ي��م ،ون���دى أب���و ف��رح��ات في
مسرح قصر األونيسكو ،خالل الحفل
الختامي للمهرجا َنين المسرحيَّين
الجامعي والمدرسي لعام ،2016
وذل��ك ت��ق��دي��را ً لعطاءاتهم الف ّنية
المميزة.
وت��وج��ه��ت ال��م��م��ث��ل��ة ن���دى أب��و
ّ
فرحات عبر «البناء» ،بجزيل الشكر
إل��ى وزارة الثقافة التي ك ّرمتها،
خصوصا ً أ ّن��ه��ا م��ا زال��ت على قيد
الحياة .واعتبرت أبو فرحات هذه
تشجع
الخطوة تشجيعية ،كونها
ّ
ثقافة المسرح ،والمسرح هو نبض

بيروت.
ندى التي تص ّور حاليا ً مشاهدها
في الفيلم اللبناني الجديد «يلال
شباب عقبالكن» ،تقول إنّ الفنان
عندما يك ّرم من وزارة الثقافة في
بلده ،ال يرفع اسمه فقط ،إنما اسم
لبنان أيضا ً في المحافل الدولية.
الممثل فادي ابرهيم في تعليقه
األول على التكريم قال« :في مجالنا
الف ّني ،هذا النوع من التكريم يعطينا
دفعا ً إضافيا ً معنويا ً نحن في أش ّد
الحاجة إليه ،أل ّنه يزرع فينا فرحا ً
داخليا ً كي نكون أكثر حرصا ً من
أجل تقديم األفضل».
ويدرس إبرهيم إمكانية مشاركته

سينمائي لبناني ،إلى
ف��ي عمل
ّ
جانب دراس��ة مشاركته في ثالثة
عروض خارج لبنان.
من ناحيتها ،عبّرت الممثلة عايدة
صبرا عن سرورها للتكريم المعنوي
الذي قامت به وزارة الثقافة ،داعية
إلى تشجيع النشاطات المسرحية
س���واء الجامعية أو المدرسية،
وق��ال��ت« :م��ن ال��م��ف��رح أن يحصل
ال��ف��ن��ان على تقدير للجهد ال��ذي
ي��ق��وم ب���ه» .وت��أم��ل ص��ب��را حاليا ً
أن تعيد ع��رض مسرحية «الست
نجاح والمفتاح» في الحمرا ،وهي
تبحث عن الجهة المنتجة لدعم هذا
النشاط.

توقيع كتاب «ر ّواد ومجاهدون...
ح�سيب ذبيان في ذاكرة الثورة العربية»

و ّق���ع ال��ك��ات��ب تيسير ح��س��ن ذب��ي��ان ك��ت��اب��ه «ر ّواد
ومجاهدون ...حسيب ذبيان في ذاكرة الثورة العربية» ،في
قاعة المحاضرات في المكتبة الوطنية ـ بعقلين .وشارك في
مناقشة الكتاب الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ،الدكتور
رياض غ ّنام ،الدكتور حسن البعيني ،إضافة إلى المؤلف
ذبيان .فيما قدّم للندوة مدير المكتبة غازي صعب ،بحضور
جمع من الضيوف وأهل الفكر والمهتمين.
ويعتبر ذبيان أنّ الكتاب يش ّكل إطاللة متواضعة على
مرحلة من تاريخ األمة ،حيث تشتاق الذاكرة إلى وقائع

ثورة استوقدها رجال رحلوا عن جيل ما زال يبحث عن
ك ّوة في جدار حاضره ،يط ّل منها إلى مستقبل واعد بجديد
مشرق.
يقع الكتاب في أربعة فصول يتحدث أ ّولها عن مولد
حسيب ذبيان في بلدته مزرعة الشوف وصوال ً إلى معركة
ميسلون .بينما يؤرخ الفصل الثاني لحياة المجاهد ذبيان
في األردن ،ويسرد ثالث الفصول مسيرة المجاهدين في
عشرينات القرن الماضي ،وانتهاء بمالحق الكتاب من
وثائق وصور وغير ذلك.

�سيدر زيتون تطلق �ألبومها عن ق�صائد �سميح القا�سم

يوم غ ّنت الأ�سطورة �صباح في فرن�سا وبلجيكا...
�سحرت الغرب و�أزعجت ال�صهاينة
جهاد أيوب
عام  ،1969غ ّنت األسطورة صباح على أه ّم مسارح فرنسا وبلجيكا .في فرنسا كانت حفلة واحدة على
أشهر المسارح في اوروبا وهو «أولمبياد» .وصلت صباح قبل خمسة أيام إلى باريس ،فيما وصلت الفرقة
المؤلفة من  70راقصا ً وراقصة قبل يوم واحد من الحفل .مدير فندق «جورج الخامس» المبير أص ّر أن تكون
صباح نزيلته ،وهو من المعجبين بف ّنها حتى الجنون.
يوم اإلعالن عن الحفل أخذت الصحف التابعة للصهاينة هناك االستخفاف بقدرة فنّ صباح والفنّ
العربي ،وشنّ الهجوم على صباح ،والبعض كتبوا يج ّرحون بها وبالعرب ،وبأنهم رعاع ال حضارة لديهم،
وال يزالون يرعون الجمال .وقد وصلت هذه التعليقات والمقاالت إلى صباح التي أص ّرت أن تكون مختلفة،
وق ّررت أن تل ّقن الصهاينة درسا ً في أصول الفنّ والحضور والغناء.
أذكر السيدة صباح عندما قالت لي عن تلك الحفلة :أنا المطربة اللبنانية األولى التي غنت على مسرح
أولمبياد والعربية الثانية بعد أ ّم كلثوم .حفلتي حا َر َب ْتها الصهيونية من خالل شراء ذمم بعض الصحافيين
في باريس ،استخفوا بنا ،واعتقدوا أن صباح مج ّرد مغنية .وهذا أوجد الفضول لدى الباريسيين كي
يشاهدونا ويستمعوا إلينا .وبعد نجاح الحفل األسطوري ،وبعدما «ع ّقدتهم وج ّننتهم» ،طلبوا م ّني تنفيذ
عشرات الحفالت ،ووضعوا أمامي الشروط المالية والفنية المفتوحة ،واستم ّروا في االتصال بي لعشرات
السنين كي أحيي حفالتي هناك .لكن الظروف اختلفت ،ولم يعد طموحي أن أغ ّني هناك ...أذكر أنّ ه ّمتي يوم
الحفلة كانت كالطائر ،وغ ّنيت كما لم أغ ِّن من قبل .النور خرج من صوتي ألنني كنت أتحدّى من يتحدّانا،
وفعالً ص ّفق الجمهور الباريسي المبهور بي وبالفرقة والفنّ اللبناني العربي األصيل بطريقة مختلفة ّ
تدل
على االحترام والدهشة.
وأخبرتني السيدة صباح أيضا ً أن غالبية الصحافيين الفرنسيين أجروا معها قبل الحفل حوارات
استفزازية .وحينما سألها أحد الصحافيين عن الالفتات التي علّقها ،ويرفعها بعض الصهاينة أمام المسرح
ضدّها وض ّد الفنّ اللبناني العربي ،رافضين أن تغ ّني على أهم مسارح أوروبا ،قالت مبتسمة :عقولهم
ناقصة ،ومن غ ّنى في بعلبك يسهل عليه الغناء في الفضاءُ .ذهل الصحافي من ر ّد صباح البارد ،فعاود
وسألها مشيرا ً إلى أن الجمهور الباريسي ينتظرها بشغف ،ولديه الفضول الكبير ليشاهد صباح ،وهو
ال يرحم بنقده .فردّت عليه :أنا أحترم فرنسا وأهلها ،لكنني أتيت من بلد حضارته سبقت التاريخ ،وغدا ً
ستكون حاضراً ،وستستمع ،وتشاهد وتكتب ...نحن ال نرتجل في الفنّ بل نملك تراثا ً يؤهّ لنا ً أن نفتخر به.
وغ ّنت صباح في ذلك المساء كأميرة األح�لام والسحر .غ ّنت من استعراض «م��وال» و«ميجانا»،
و«القلعة» ،و«عالضيعة» ،و«يا عزيز عيني» .لكنّ القنبلة كانت «عال ّندا» بالفرنسية ،فاستعادها الجمهور
الكالمي المعبّر عن االحترام والتقدير .أ ّما كلمات
وبالجنوني
الفرنسي ثالث مرات وبالتصفيق الحاد
ّ
ّ
اإلعجاب فكانت تسقط كالمطر بينما صباح تغ ّني .بينما ـ عاد ًة ـ كان جمهور «أولمبياد» ،يستمع ويص ّفق
فقط  ،وهذا لم يحدث في تاريخ المسرح الفرنسي.
خالل االستراحة األولى عرضت شركة «فيليبس»  1500أسطوانة لصباح للبيع في باحة المسرح
فنفذت كلّها خالل االستراحة .بينما ع ّمال «أولمبياد» استعدّوا للحفل بطباعة آالف الصوَر المل ّونة لصباح،
وباعوا الصورة الواحدة بعشرة فرنكات ،ونفذت كلها.

بعد الحفل ُكتب ما يشبه السحر عن صباح في الصحف الفرنسيةُ ،
وشبّهت باألميرات الواثقات
الساحرات ،بينما قال صاحب «أولمبياد» برونو كو كاتريس :من بين ك ّل مطرباتنا ،نحن ال نملك مطربة
مثل صباح ،صباح تجمع الجمال ،والسحر ،والذوق ،والصوت وعذوبة األداء واألناقة ،والشخصية اآلسرة،
وال تستطيع االنفالت منها ،ومن بين ك ّل من وقف على «أولمبياد» لم أجد الجمهور يتجاوب كما تجاوب مع
صباح.
بعد باريس ،ذهبت صباح مع الفرقة والمخرج روميو لحود إلى ك ّل أنحاء بلجيكا إلحياء خمس حفالت.
والمحطة األولى كانت على المسرح العالمي «تورن هاوت» ،والذي يبعد عن بروكسل  97كيلومترا ً ويجاور
هولندا .يومذاك ،حضر  2500شخص لتعلو عاصفة حادة من التصفيق يطالبها باإلعادة رغم أن غالبية
الحضور ال ينطقون اللغة العربية .وم �دّدت إدارة المسرح الوقت لساعة إضافية حتى تسعد صباح
الجمهور ،وهذا ال يحدث في تاريخ ذلك المسرح عادة.
بعد الحفلة كتبت صحف بلجيكيا الكثير عن عالمية صباح ،فقد قال السفير البابوي هناك :حسبت
نفسي وأنا أستمع إلى صباح وأراها ،أنني أرى لبنان بجباله وأنهاره وشمسه .صباح حالة خاصة ّ
تبشر
بالجمال والسعادة والتميّز.
وكتب صحافي بلجيكي :صباح ساحرة لبنان والعرب ،سحرت بلجيكا ،فقد جاءت إلينا مع الفرقة
اللبنانية بالزهور والشمس الدافئة .وكتبت مجلة «لو سوار» البلجيكية :حلم ألف ليلة وليلة الذي نسمع به
جسدت لنا الحلم .والليلة الثانية بعد األلف ،صباح ال تقارن مع أحد،
انقلب إلى حقيقة بفضل صباح التي ّ
وال يوجد في بالدنا من يوازيها ،إ ّنها ملكة من الشرق فرضت وجودها بق ّوة صوتها وسحر حضورها علينا.

أطلقت الفنانة الفلسطينية سيدر
زيتون في فندق «موفمبيك» أمس،
�ي ال��ج��دي��د ،ال��ذي
ألبومها ال��غ��ن��ائ� ّ
يتض ّمن قصائد للشاعر ال��راح��ل
سميح القاسم ،وعنوانه «أعيش
اشتياقاً».
حضر االحتفال سفراء :فلسطين
أشرف دبور ،مصر محمد بدر الدين
زاي��د ،تونس كريم دال��ي ،والجزائر
أحمد بوزيان .كما حضر المايسترو
إحسان المنذر الذي عمل على تلحين
خمس قصائد في األلبوم المذكور،
وال��ف��ن��ان معين شريف ال��ذي أدّى
قصيدة «غربة» مع الفنانة زيتون،
وغ��اب الفنان م��روان خ��وري الذي
شارك في تلحين عدد من القصائد،
الفلسطيني رامي
الموسيقي
ومثله
ّ
ّ
زيتون الموجود في حيفا ـ فلسطين.
وحضر أيضا ً جورج وديع الصافي،
الفنان إحسان صادق ،الناقد الف ّني
ج��م��ال ف��ي��اض ،وع���دد م��ن ال��وج��وه
اإلعالمية والفنية.
بداي ًة ،كانت كلمة تقديم من مدير
شركة «ستراتيجي فالكون» رمزي
خاص
خوري ،فقال« :إنّ هذا الحفل
ّ
وتاريخي ،أل ّنها المرة األول��ى التي
ّ

تشهد إص��دار ألبوم كامل يتض ّمن
ق��ص��ائ��د ل��ش��اع��ر ال��ع��روب��ة سميح
فلسطيني ـ
ال��ق��اس��م ،وألن���ه عمل
ّ
لبناني مشترك».
ّ
ث ّم تحدثت الفنانة سيدر زيتون
فذكرت أنها التقت سميح القاسم
قبل وفاته بشهرين في بلدته راما
في فلسطين ،وقد أهداها ترخيصا ً
يسمح لها باستخدام قصائده في
أيّ عمل ف ّني.
وأه��دت زيتون األلبوم إلى روح
الشاعر سميح القاسم ،وإلى شعب
فلسطين الذي يعاني وما يزال من
االح��ت�لال ،على أم��ل أن ي��رى النور.
وش��ك��رت ك��ل م��ن ال��م��ن��ذر وش��ري��ف
وخوري ،وقالت« :جمعنا كلّنا حبّنا
لفلسطين».
وأع�����رب ال��م��وس��ي��ق��ار إح��س��ان
المنذر عن سعادته بهذه المناسبة،
موضحا ً أنّ التع ّرف إل��ى الفنانة
زي��ت��ون ت��م عبر المراسلة بالبريد
اإللكتروني ،أعقبه تعاون ف ّني أنتج
ه��ذا العمل بسبب اقتناعه بصوت
زيتون ،وألنها صاحبة قضية مثله.
وأثنى المنذر على الفنانة زيتون
أل ّنها تبحث عن عمل ف ّني يبقى ،وال

تبحث عن الشهرة .وأس��ف لغياب
مروان خوري عن هذا الحفل ،مشيدا ً
بالفنان معين شريف لمشاركته في
تأدية ثنائية مع زيتون.
كما تحدث الفنان معين شريف
وقال« :لنا الشرف أن نغ ّني لفلسطين
التي هي ال��روح ،روحنا جميعاً».
وأضاف« :عندما قرأت قصيدة غربة
شعرت أنّ سميح القاسم يناديني
ألنّ أغنيها مع سيدر زيتون».
وقدّمت الفنانة زيتون مجموعة
من الشهادات التقديرية إلى كل من
الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
وإلى السفير أشرف دبور ،وإحسان
ال��م��ن��ذر وم��ع��ي��ن ش��ري��ف وم���روان
خوري ورام��ي زيتون ،وإلى الفنان
الموسيقار الياس الرحباني ،وإلى
عائلة الشاعر الراحل سميح القاسم،
وسيتم تسليمها إل��ى عائلته في
فلسطين.
وشاركت زيتون والمنذر وشريف
ف��ي قطع قالب الحلوى ف��ي نهاية
االحتفال .وكان مزيّنا بصورة غالف
األلبوم الغنائي.

