22

االثنين  15كانون األول  2014العدد 2470

ثقافة وناس

تلفزيون

قضية

العلم السوري ممنوع في «أراب آيدول» ،برافو mbc
زكية الديراني
على باب استديوات  mbcفي ذوق
مـصـبــح (بـ ـي ــروت) ّأول م ــن أم ــس،
ّ
مشددة أشرفت على
حراسة أمنية
الحلقة الختامية من «أراب آيدول
 .»3حــرص األمــن على عــدم إدخــال
ّ
أي علم إلــى االسـتــديــو ،خصوصًا
ّ
السوري منعًا ألي خــاف محتمل
بني الجمهور املنقسم بني معارض
ّ
ومـ ـ ـ ــوال لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام .ك ـ ـ ــأن ال ـق ــائ ـم ــن
ع ـل ــى ال ـش ـب ـكــة ال ـس ـع ــودي ــة ع ــرف ــوا
ـوز سـ ُـيـكـتــب ل ـحــازم شــريــف،
أن ال ـفـ ّ
لــذلــك فــض ـلــوا ع ــدم تـعــويــم صــورة
املغني الشاب بالسياسة ،فمنعوا
العلم .تلك الخطوة كانت حساسة
بالنسبة إلى املشترك السوري ألنه
كان يحلم بتقبيل العلم كما تجري
ع ـل ـيــه الـ ـعـ ــادة ع ـن ــد ّ
أي ف ـ ــوز .لـكــن
ف ــور تـتــويـجــه «م ـح ـبــوب ال ـع ــرب»،
ّ
شدد شريف على شكر أبناء بلده
ّ
ال ــذي ــن ص ــوت ــوا ل ــه ب ـك ـثــافــة لـنـيـلــه
اللقب .تلك الخطوة من قناة mbc
ك ــادت أن ت ـمـ ّـر ب ـســام ل ــوال ظـهــور

الـ ـعـ ـل ــم ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ال ـ ـ ــذي حـمـلـتــه
املغنية اإلماراتية أحالم ،فطرحت
تـ ـس ــاؤالت عـ ـ ـ ّـدة :مل ـ ــاذا م ـنــع الـعـلــم
ال ـ ـسـ ــوري م ــن دخـ ـ ــول االسـ ـت ــدي ــو،
بينما ال ـس ـعــودي ظـهــر ف ـجــأة بني
يدي أحالم؟ وهل تصنيف األشياء
بني «السمن والزيت» (كما يقال)،
وصـ ـل ــت م ــواصـ ـيـ ـل ــه إلـ ـ ــى األعـ ـ ــام
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا؟ بـ ــال ـ ـط ـ ـبـ ــع ،ي ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـرر ب ـعــض
ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى  mbcخ ـط ــوة مـنــع
ّ
تفاديًا
العلم السوري بأنها جاء ت
ملشاكل قد تحصل بني الجمهور.
فـ ـ ــوز شـ ــريـ ــف ابـ ـ ــن م ــديـ ـن ــة ح ـل ــب،
واج ـه ـتــه م ـطـ ّـبــات عـ ـ ّـدة ،لـكـنــه لقي
دع ـمــا قــويــا مــن أب ـنــاء ب ـلــده الــذيــن
أج ـم ـعــوا ع ـلــى صــوتــه وح ـض ــوره.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،قـ ــامـ ــت ش ــرك ــة
«سـيــريــاتــل» الـســوريــة لالتصاالت
بـ ـت ــذكـ ـي ــر م ـش ـت ــرك ـي ـه ــا ب ـ ـضـ ــرورة
ال ـت ـصــويــت ل ـش ــري ــف ،ع ـبــر رســالــة
نـ ـصـ ـي ــة .وع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــدار األس ـ ـبـ ــوع
امل ــاض ــي ،بـثــت اإلذاع ـ ــات الـســوريــة
أغ ـ ـن ـّ ـي ـ ــات تـ ـشـ ـجـ ـيـ ـعـ ـي ــة لـ ـش ــر ّي ــف
م ـحــفــزة ع ـلــى دع ـم ــه .ك ـمــا تـحــضــر

ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت لـحـفـلــة تـكــريــم
تـقـيـمـهــا ل ـل ـفــائــز ف ــور ع ــودت ــه ّإلــى
وطنه .صــورة شريف التي تكللت
بــالـفــرح وال ـحــزن مـعــا ،أع ــادت إلــى
الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ل ـح ـظ ــة تـ ـت ــوي ــج امل ـغ ـن ــي
الفلسطيني محمد عـســاف بلقب
«مـحـبــوب ال ـعــرب» ال ـعــام املــاضــي.

عادت المجموعة عن قرارها بإقصاء
اللجنة وطلبت من أحالم الهدوء
ت ـش ـيــر م ـع ـل ــوم ــات داخ ـ ــل الـشـبـكــة
ّ
السعودية إلى أن نسبة التصويت
ل ـع ـس ــاف ه ــي األعـ ـل ــى م ـن ــذ والدة
ال ـب ــرن ــام ــج ،وق ــد ال ي ــأت ــي مـشـتــرك
يضاهي بشعبيته صــورة عساف
ونجوميته.
ّ
ّ
ل ـ ـكـ ــن امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ت ـل ـف ــت إل ـ ـ ــى أن
ال ـت ـص ــوي ــت ل ـ ـحـ ــازم ك ـ ــان م ـفــاج ـئــا
أي ـضــا ،خـصــوصــا خ ــال الـســاعــات
األخيرة من «أراب آيــدول  ،»3وهي
املرة األولى التي يلقى فيها مشترك
س ـ ــوري ت ـلــك ال ـن ـس ـبــة ال ـعــال ـيــة من

التصويت .لكن كما جــرت الـعــادة،
ت ـح ــرص  mbcع ـلــى ع ــدم ال ـخــوض
في مجال األرقام والكشف عن ّعدد
األص ـ ــوات ،مكتفية بــال ـقــول بــأنـهــا
ّ
«سرية للغاية» .وللمرة األولى في
ّ
«أراب آيدول  ،»3تسربت إحصاءات
(رسم بياني) على مواقع التواصل
ع ــن ن ـس ـبــة ال ـت ـصــويــت ت ـش ـيــر إلــى
فــوز الفلسطيني هيثم خاليلة في
املــرت ـبــة األولـ ـ ــى ،ويـلـيــه الـسـعــودي
ماجد املدني وأخيرًا شريف .ولكن
ات ـضــح الح ـقــا أن تـلــك اإلحـصــائـيــة
ليست صحيحة ،بل نشرت من أجل
رفـ ــع ال ـت ـصــويــت لـ ــدى امل ـشــاهــديــن
ف ـ ـقـ ــط .ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،اسـ ـتـ ـط ــاع ال ـف ـن ــان
االماراتي حسني الجسمي أن يقلب
مـعــادلــة الـضـيــوف ويـثـبــت أن ــه رقــم
ّ
صعب في الـفــن ،فسيطر إحساسه
ب ـق ـ ّـوة ع ـلــى األغ ـن ـي ــات ال ـت ــي ّأداهـ ــا
ومنها «بحبك يا لبنان» و«بشرة
خير».
وعـكــس كــل الـتــوقـعــات ،ع ــادت mbc
عــن ق ــراره ــا بــإقـصــاء الـلـجـنــة التي
ت ـتــألــف م ــن نــان ـســي ع ـج ــرم ووائ ــل

كـفــوري واح ــام وحـســن الشافعي،
عـ ــن حـ ـض ــور امل ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـحــافــي
الــذي أقيم بعد تتويج الفائز .وقد
أجريت اتصاالت ّ
عدة قبيل اختتام
الـ ـب ــرن ــام ــج ش ـ ــددت ع ـل ــى ض ـ ــرورة
ُوجـ ــود الـلـجـنــة ف ــي املــؤت ـمــر ك ــي ال
تحرج اللجنة بحضور مازن حايك
املتحدث الرسمي باسم .mbc
واش ـ ـتـ ــرط ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ــى ال ـق ـنــاة
أن ت ـك ــون إج ــاب ــات أح ـ ــام مـســاملــة
ومتعاونة مــع الصحافة .بالفعل،
نـفــذت أح ــام تلك التوصية جيدًا،
وبدت هادئة في لقائها مع االعالم
العربي الحاضر وأجابت بكل ٍّ
ترو
على األسئلة الـتــي طــرحــت عليها.
بدورهم ،أجمع أعضاء اللجنة على
ّ
أن فوز شريف أثلج قلوب السوريني
ّ
في ظل املــوت الــذي يشهده بلدهم.
ليس اللقب ّ
مهمًا في رحلة شريف،
بــل األه ـ ّـم هــو مــا إذا كــان سيمشي
ّ
ً
عـ ـل ــى درب ال ـ ـفـ ــن ويـ ـ ـق ـ ـ ّـدم أعـ ـم ــاال
ناجحة ،أم يكون مصيره مشابهًا
ملـصـيــر زم ــائ ــه ال ــذي ــن مل ــع اسـمـهــم
فترة ومن ثم اختفى؟

حازم شريف «محبوب العرب» وجامع السوريين
وسام كنعان
عندما عــاد ناصيف زيتون إلــى دمشق
بعد فوزه في برنامج «ستار أكاديمي »7
( ،)lbciانتظره موكب من السيارات وجال
به في منطقتي باب توما والقصاع ،قبل
ّ
يتوجه إلــى بلدته «جــديــدة عرطوز»
أن
في ريف دمشق .بتلك الحالة املختصرة،
ّ
عبر جمهور زيتون عن سعادته بوالدة
ّ
م ـغ ــن ج ــدي ــد ون ـي ـل ــه ل ـق ــب أح ـ ــد ب ــرام ــج
املــواهــب .لكن حــالــة الـفــرح الـتــي ّ
خيمت
على السوريني ّأول من أمس عندما نال
حـ ــازم شــريــف ل ـقــب «م ـح ـبــوب ال ـعــرب»
كانت سابقة مــن نوعها ،أع ــادت إحياء
ّ
مشهد حدث في املرات القليلة التي تمكن
فيها املنتخب ال ـســوري لـكــرة الـقــدم من
تحقيق إنجاز معني.
ص ـح ـي ــح أن لـ ـق ـ ّـب بـ ــرنـ ــامـ ــج م ــواه ــب
غنائية ال يستحق كل تلك البهجة ،لكن
ال ـج ــرح ال ـس ــوري ال ـن ــازف جـعــل الـفــوز
بمثابة انتصار للفرح على الخيبات
ال ـ ـتـ ــي ُي ـع ــان ـي ـه ــا الـ ـشـ ـع ــب مـ ـن ــذ أربـ ــع
ّ
سنوات .كأن الحالة أخذت ُبعدًا رمزيًا
لتعطي للجمهور الذي تابع البرنامج
دفعة من األمــل باستمرار الحياة رغم

كانت صورته بلقطات مختلفة
ّ
تتسيد كامل المشهد االفتراضي
املــوت الــذي يحيط بمدينة الياسمني،
وقــدرة الشعب املكلوم على الفرح ولو
بلقب صغير مثل «أراب آيدول» .هكذا،
ّ
اضطرت قناة  mbcلبث بضع لقطات
ّ
من أحد مطاعم دمشق لتسلط الضوء
على متابعة السوريني ملواطنهم وهو
يـعـتـلــي أك ـثــر م ـس ــارح ال ــوط ــن الـعــربــي
شهرة .لكن االنقسام السياسي أبى إال
أن يكون حاضرًا.
رغ ـ ــم ح ـ ــرص امل ـش ـت ــرك ع ـل ــى ال ـث ـبــات
مــن دون اإلدالء بــإشــارات تحمل آراء
سياسية حيال مــا يحدث ّفــي بــاده،
إال أن املحطة السعودية فضلت عدم
ّ
بث اللحظات من دمشق خالل إعالن
ّ
ف ــوز شــريــف ،وبــالـتــالــي غــيـبــت فرحة
مشجعيه ال ــذي ــن الحـقـتـهــم الـكــامـيــرا
أثـنــاء عــرض الـبــرنــامــج ً .وقــامــت mbc
ب ـت ـل ــك الـ ـخـ ـط ــوة خـ ــدمـ ــة مل ـصــال ـح ـهــا
وتـ ّصــديــر ص ــورة الـجـمــاهـيــريــة التي
يحققها الـبــرنــامــج ،فيما غــاب العلم

الـ ـس ــوري ع ــن ي ــد «م ـح ـب ــوب ال ـع ــرب»
وهو يشدو أغنيته الختامية «بكتب
اس ـم ــك ي ــا ب ـ ــادي» ،م ــا أثـ ــار حفيظة
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـضـ ــر ب ـك ـث ــاف ــة
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي.
وس ــرع ــان م ــا ع ـ ّـب ــرت املـمـثـلــة نـســريــن
ف ـن ــدي ع ـمــا ي ـج ــول ف ــي خ ــاط ــر كثير
ـت عـلــى
مـ ــن الـ ـس ــوري ــن ع ـن ــدم ــا ك ـت ـب ـ
ُ ّ
صـفـحـتـهــا ع ـل ــى ف ــاي ـس ـب ــوك« :ف ــت ــش
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـل ــى أب ـ ـ ـ ــواب االسـ ـت ــدي ــو
ملصادرة العلم السوري منه ،لكن من
يستطع تفتيش قلوبنا لينزع منها
صورة علمنا» .وراح آخرون ينشرون
صورة العلم السوري عبر صفحاتهم
وحـســابــاتـهــم االف ـتــراض ـيــة .ورغ ــم أن
الحادثة منحت فرصة ضئيلة ألعداء
الفرح كي ينتقدوا الفائز لعدم رفعه
العلم ،إال أن كثيرين ّ
ردوا بالتذكير
ّ
بـ ــأن ه ـن ــاك م ــن أع ـط ــى ش ــري ـ ّـف الـعـلــم
ال ـس ـعــودي ليرفعه وه ــو يـغــنــي ،لكن
بديهيته أنقذته فــي الــوقــت املناسب
ّ
ع ـنــدمــا ن ــك ــس ع ـلــم امل ـم ـل ـكــة واك ـت ـفــى
بــالـغـنــاء لــوطـنــه .سـلــوك كـشــف نــوايــا
ّ
حتى في
املحطة وأهــدافـهــا املسيسة ّ
الـبــرامــج الترفيهية الـتــي تـحــقــق لها
أرباحًا طائلة.
اسـ ـتـ ـم ــرت ال ـص ـف ـح ــات الـ ـس ــوري ــة فــي
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال ح ـ ـتـ ــى س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات الـ ـفـ ـج ــر
األولـ ـ ــى ،بـيـنـمــا ك ــان ــت صـ ــورة شــريــف
ّ
تتسيد كامل املشهد
بلقطات مختلفة
االفتراضي .على ضفة مقابلة ،لم تغب
امل ـح ـط ــات ال ـس ــوري ــة املـ ـ ّ
ـؤيـ ــدة لـلـنـظــام
عــن ال ـحــدث ،إذ ب ــادر تلفزيون «سما»
ل ـل ـت ـجــوال ف ــي ش ـ ــوارع ال ـش ــام وس ــؤال
ُ
الـنــاس عــن مشاعرهم ،وتــركــت عدسة
ال ـكــام ـيــرا مـفـتــوحــة ع ـلــى مـشـهــد كتب
عـلـيــه «ال ـس ــوري ــون يـحـتـفـلــون بــالـفــوز
وقريبًا بالنصر» .أمــا أحــد اإلعالميني
ّ
امل ـس ـت ـقــلــن ف ـن ـشــر صـ ـ ــورة لـلـمـصــريــة
كـ ــارمـ ــن س ـل ـي ـم ــان ال ـ ـفـ ــائـ ــزة بـ ـ ـ «أراب
آيــدول  »1وســأل متابعيه عن صاحبة
ّ
الـ ـص ــورة ،لـيـلـفــت إل ــى أن  mbcتــوهــم
املشتركني بأنهم صاروا نجومًا لهدف
ت ـج ــاري .وم ــع ان ـت ـهــاء ال ـبــرنــامــج ،يـتـ ّـم
إهمالهم وينسى الجمهور أشكالهم.
عـ ـل ــى أي ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ــال ،ت ـث ـب ــت ّ
ردة ال ـف ـع ــل
السورية بأنه مهما تـعـ ّـددت األسباب
الزدي ـ ــاد اإلن ـق ـســام واالخ ـت ــاف فــي ما
بـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ال ي ــوح ـ ّـده ــم س ــوى
حاجتهم لشيء واحد اسمه الفرح.

«شات آب يور ماوس»
أفيخاي
أعلنت إذاعة جيش
العدو اإلسرائيلي أمس
عن دعوة المشترك
في برنامج «محبوب
العرب» هيثم خاليلة
(من فلسطينيي الـ 48ــ
الصورة) للتحقيق بعد
إنتهاء البرنامج ّأول من
أمس .برنامج تمكن خالله
إبن قرية مجد الكروم
إلى الوصول إلى الحلقة
النهائية .وخالل عرض
أصر
الحلقة األخيرةّ ،
الناطق الرسمي بإسم
الجيش اإلسرائيلي إلى
اإلعالم العربي ،أفيخاي
أدرعي ،على الدخول
على الخط ،إذ كتب
على فايسبوك« :يا إبن
مجد الكروم اإلسرائيلية
العربية ،أنت نجم حتى
لو ما طلعت بلقب «أراب
آيدول» .وطبعًا هذا
البرنامج كان بداية طريقك
للفن ...وطبعًا ألف مبروك
لحازم إبن سوريا ،إبن الجار».

