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ثقافة وناس
zoom

موسيقى

ّ
اإلعالم اللبناني على خطى انتحاريي البرج

رلى عازر ...شجن آت من فلسطين
ّ
بدعوة من «نادي لكل الناس» ،تحل ابنة الناصرة
على بيروت لتقدم الليلة أمسية على خشبة «المركز الثقافي
الروسي» .حفلة تتخللها مواويل وأغنيات من التراث
الفلسطيني بمشاركة كل من زياد ّ
سحاب ،ريان الهبر ،طراد
ٍ
طراد ،سلمان بعلبكي ،فؤاد عفرا ،وجان مدني
عبد الرحمن جاسم
بدعوة من «نــادي لكل الناس» ،تأتي
ال ـف ـنــان ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـش ــاب ــة رل ــى
م ـيــاد ع ــازر (ال ـنــاصــرة ـ ـ  )1991إلــى
لبنان لتقدم الليلة حفلة «من فلسطني
ٌ
سالم إلى بيروت» على خشبة «املركز
الثقافي الروسي» .رلى التي املتحدرة
مــن عــائـلــةٍ فنية (وال ــده ــا هــو الفنان
مـ ـي ــاد عـ ـ ـ ـ ــازر) ،تـ ـخ ــوض ت ـجــرب ـت ـهــا
األولى في الغناء خارج حدود الوطن
األم ،لـكـنـهــا لـيـســت زي ــارت ـه ــا األول ــى
ً
إلــى لبنان .جــاءت قبال مرتني للعمل
مشاريعها الفنية املقبلة .يمكن
على ّ
القول بأنها مشاريع ستكون متميزة
من خالل تعاونها مع املنتج وعازف
الـبــاص اللبناني جــان مــدنــي (يمكن
م ـشــاهــدة نـتـيـجــة تـعــاونـهـمــا ّ
األول ــي
مـعــا م ــن خ ــال م ـ ــوال /أغـنـيــة «جـيــت
ال ـ ـ ـ ــدار» ع ـل ــى ص ـف ـح ــة ال ـف ـن ــان ــة عـلــى
فايسبوك ويوتيوب) ،وزياد ّ
سحاب،
وريـ ــان ال ـه ـبــر ،وع ـصــام ال ـحــاج علي.
ت ــؤدي ع ــازر فــي الـحـفـلــة أغـنـيــات ٌمن
التراث الفلسطيني «بعضها معروف
ج ـدًا ،واألخ ــرى ربما سيستمع إليها
الجمهور للمرة األولى ألنها ستكون
من تراث مدينة الناصرة تحديدًا».
أعـطــى ت ــراث العائلة الفني رلــى حبًا
ج ــارف ــا ل ـل ـغ ـنــاء ف ـ ـ «ج ــدت ــي صــوتـهــا
ّ
ج ـم ـي ــل ،ل ـك ـن ـهــا لـ ــم تـ ـغ ــن فـ ــي ال ـع ـلــن
أب ـدًا ،ذلــك أن حياة الفن فــي فلسطني
ـدود مـعـيـنــة ،فــإمــا على
مــرتـبـطــة ب ـح ـ ٍ
االنـ ـ ـس ـ ــان الـ ـ ـن ـ ــزول وامل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
األنشطة املحلية واألع ــراس تحديدًا،
وإمــا التوقف عــن الغناء ،وهــذا ربما

مــا جعل وال ــدي يـقــرر اعـتــزال الغناء،
لكنني أ ًشـجـعــه كـثـيـرًا ل ـل ـعــودة ،فأنا
أرى ملـعــة فــي عينيه حــن يشاهدني
ّ
أغ ــن ــي» .وكــانــت بـعــض الـفـيــديــوهــات
على يــوتـيــوب تظهر الفنانة الشابة
ّ
تغني مع والدها الذي ال يزال يتمتع
بصوت شجي عذب.
ٍ
تغني عازر على املسارح منذ نعومة
أظ ــاف ــره ــا .ه ــي ت ـع ــرف الـخـشـبــة منذ
عمر التاسعة تقريبًا« :بداياتي كانت
ّ
مع والــدي .اهتم كثيرًا بجعلي أتعلم
الغناء الصحيح ،كما التربية الفنية
الصحيحة ،ولوال ذلك الجهد الكبير،
ملا كنت هنا» .غنت رلى ضمن العديد
مــن الـفــرق الفلسطينية املحلية مثل
«حــق للفن املـلـتــزم» ،و«بـيــت الـعــود».
ت ـقــول« :كـنــت فعليًا أش ـتــرك فــي أكثر
من  3أو  4فرق معًا .بالتأكيد ،لم ّيكن
ذل ــك ي ـت ـعــارض م ــع تـلــك ال ـف ــرق ألنـهــا
ك ّــانــت متنوعة .أهمية هــذه التجربة
أنـ ـه ــا س ــاع ــدت ـن ــي ف ــي ال ـت ـخ ـلــص مــن
ً
خوف الصعود إلى املسرح ،فضال عن
الخشبة».
تعليمي الغناء ثابتة على
ّ
مـ ـ ــاذا ع ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات ّال ـت ــي أثـ ــرت
بها فنيًا؟ تحدثنا رلى أنها تتلمذت
ع ـلــي ي ــد ف ـنــانــن فـلـسـطـيـنـيــن كـبــار
أم ـثــال أس ـتــاذهــا ّ
األول ّ خـضــر شــامــة
(من الناصرة) الــذي غنت معه الحقًا
فــي فرقة «حــق للفن املـلـتــزم» ،وكذلك
س ــام ــي خ ـش ـب ــون (م ـ ــن م ـن ـط ـقــة كـفــر
ّ
كـنــا) ال ــذي علمها ملــدة ثــاث سنوات
ف ــي «أك ــادي ـم ـي ــة ال ـق ــدس لـلـمــوسـيـقــى
والـ ــرقـ ــص» .ت ـق ــول ع ـن ــه« :هـ ــو ع ــازف
كـ ـم ــان وع ـ ـ ـ ــواد ويـ ـغـ ـن ــي أي ـ ـضـ ــا .لـقــد
ساعدني كثيرًا فــي بناء شخصيتي

زينب حاوي
بـعــد الـكـشــف عــن الـشـبـكــة اإلرهــابـيــة
َ
لتفجيري برج البراجنة
التي خططت
ّ
ونفذتهما ،وانـكـشــاف أمــاكــن وجــود
هذه الشبكة وانطالقها من األشرفية
ومـ ــن ت ـخ ــوم م ـخ ـيــم بـ ــرج ال ـبــراج ـنــة،
تــوج ـهــت ال ـك ــام ـي ــرات أول م ــن أمــس
َ
الى شقتي األشرفية وبرج البراجنة
ف ــي م ـحــاولــة اس ـت ـطــاع ال ـس ـكــان عن
قاطنيهما اإلرهابيني ،وكذلك تحديد
مـســار املخطط التفجيري ال ــذي كان
يـنــوي فــي الــدرجــة األول ــى استهداف
مستشفى «الرسول األعظم» القريب
مــن شـقــة ال ـب ــرج .تـنـ ّـوعــت التغطيات
اإلع ــامـ ـي ــة ل ـه ــات ــن ال ـش ـق ـت ــن ،ن ـظ ـرًا
إلــى حيثية كــل منهما ،ديموغرافيًا
وسـيــاسـيــا .شـقــة الـبــرج تـقــع بالقرب
مــن مخيم الـبــرج الفلسطيني ،الــذي

الـفـنـيــة وال ـغ ـنــائ ـيــة ،ك ــان يـقـســو علي
أح ـيــانــا ك ــي يـشـتــد عـ ــودي الـغـنــائــي،
ولكن ذلك أفادني في الوصول إلى أنا
عليه ال ـيــوم» .وال تنسى ع ــازر تأثير
كـمـيــل شـ ـج ــراوي (عـ ــزف م ــع الـسـيــدة
فـ ـي ــروز ف ــي ال ـس ــاب ــق وف ـ ــي أكـ ـث ــر مــن
مناسبة) وهو من الناصرة.
ال تملك عــازر ألبومها الخاص حتى
اللحظة ،وهــذا ربما من األمــور التي
دفعتها إلى زيــارة لبنان الــذي كانت
تحلم في زيارته« :كنت أحلم بزيارة
لبنان ،فهو ٌ
ميزات خاصة،
بلد يمتلك
ٍ
ون ـجــومــا ت ــأث ــرت بـهــم وتــرب ـيــت على
سـ ـم ــاع أغ ـن ـيــات ـهــم ك ـف ـي ــروز وودي ـ ــع
ال ـص ــاف ــي» .تـعـمــل عـ ــازر حــال ـيــا على
ثـ ــاث أغ ـن ـي ــات س ـت ـح ــاول إن ـتــاج ـهــا
على شكل «أغنيات منفردة» ()single
ـذي
ول ــن ت ـكــون ج ــزءًا م ــن ألـبــومـهــا ال ـ َّ
ستصدره الحـقــا مــن لبنان ،ذلــك أنــه
حـتــى الـلـحـظــة ال شــركــات إن ـتــاج في
فـلـسـطــن« ،ل ــذل ــك ف ـك ــرت ف ــي الـبـحــث
ع ــن ش ــرك ــة إنـ ـت ــاج ت ـتــولــى أغـنـيــاتــي
ً
خارج فلسطني ،فأنا لدي مثال أغنية
رائ ـ ـعـ ــة ول ـ ــم أج ـ ــد مـ ــن ي ـس ـج ـل ـهــا لــي
هناك .وللمفارقة اتصل بي األستاذ
ك ـ ــارم م ـطــر (وه ـ ــو ف ـن ــان فلسطيني
معروف) وأخبرني أنــه خــال سفري
إلــى لبنان هــذه امل ــرة ،قــد قــرر افتتاح
شركة انتاج هناك» .تتعاون عازر في
األغنيات مع ريــان الهبر الــذي يكتب
وي ـل ـحــن أغ ـن ـيــة واح ـ ـ ــدة ،وهـ ــو ال ــذي

فــي شباط (فـبــرايــر) املــاضــي ،نشرنا
ً
مـ ـق ــاال (األخ ـ ـبـ ــار  )2014/2/14عــن
فارتان ملكونيان (مولود في لبنان
بسنة غير م ـحـ ّـددة مــن خمسينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي) ،ق ــائ ــد األورك ـس ـت ــرا
األرم ـ ـ ـنـ ـ ــي األص ـ ـ ـ ـ ــل ،بـ ـع ــدم ــا ع ـل ـم ـنــا
باملغامرة التي ّ
قرر القيام بها برفقة
ابنته فيرونيكا فــي ذلــك الشهر .في
م ـئ ــوي ــة مـ ـج ــازر ال ـع ـث ـمــان ـيــن بـحــق
األرمـ ــن ،أعـلــن ملكونيان عــزمــه على
ال ـس ـي ــر ع ـل ــى خ ـط ــى أجـ ـ ـ ــداده ال ــذي ــن
مشوا نحو  1000كيلومتر من مدينة
«فـ ـ ـ ــان» ال ـت ــاري ـخ ـي ــة إل ـ ــى م ـخ ـي ـمــات
اللجوء في لبنان.
هكذا ،كان يفترض أن يصل الثنائي
إل ـ ــى ل ـب ـن ــان فـ ــي أح ـ ــد أي ـ ـ ــام ن ـي ـســان
(أبــريــل) املــاضــي ،لكن على األرج ــح،
ف ــرض ــت الـ ـ ـظ ـ ــروف إل ـ ـغـ ــاء امل ـغ ــام ــرة
املـحـفــوفــة بــاملـخــاطــر نتيجة الـحــرب
ّ
الـ ـس ــوري ــة ،إذ ي ـحــتــم املـ ـس ــار مـ ــرورًا
بعني العاصفة ،من عني العرب (رغم
ت ـح ــري ــر األك ـ ـ ـ ــراد ل ـه ــا مـ ــن «داع ـ ــش»
آنذاك) إلى
حلب وحماه وغيرهماً .
قـبــل ق ــرنّ ،
وج ــه العثمانيون رســالــة
شديدة الدموية لألرمن.
اليوم يـ ّ
ـرد عليها ملكونيان برسالة
نبيلة مــن خــال أمسية يحيي فيها
ذكـ ـ ــرى أب ـ ــري ـ ــاء ،هـ ــم أج ـ ـ ـ ــداده ال ــذي ــن
أبيدوا في أرضهم.

جـ ــان م ــدن ــي ،ال ـ ــذي أع ـج ــب بـصــوتــي
كـ ـثـ ـيـ ـرًا» .أمـ ــا األغ ـن ـي ـت ــان ال ـبــاق ـي ـتــان
ف ـي ـتــولــى زيـ ـ ــاد س ـ ّـح ــاب تـلـحـيـنـهـمــا
وك ـتــاب ـت ـه ـمــا (لـ ــم ي ـت ــم االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
اسميهما بعد) ،فيما يتولى عصام
ال ـحــاج عـلــي تـلـحــن وكـتــابــة «بحبك
سفر» (باللهجة اللبنانية) ،وسيتم
التسجيل في استديو «جــان مدني»
الذي سيتولى اإلشراف على األعمال
ومتابعتها.
وبعد مطالعةٍ لبعض الفيديوهات/
ال ـص ــوت ـي ــات امل ـن ـت ـش ــرة ع ــن ال ـف ـنــانــة
الـنـصــراويــة ال ـشــابــة ،يـمـكــن مالحظة
أن صــوتـهــا يـمـتــاز بــالـقــوة والـشـجــن،
وتجيد غناء املواويل واألغاني التي
تـحـتــاج إل ــى الـجـهــد ،كـمــا ي ـبــدو أنها
بشكل جيد على األداء ،فهي
مــدربــة
ٍ

تتعاون في كتابة وتلحين أغنيات
مع ريان الهبر وزياد سحاب وجان
مدني وعصام الحاج علي
ك ــان فــاتـحــة معرفتها بـلـبـنــان« :لقد
تــواصـلـنــا ّأول األم ــر عـبــر فايسبوك،
وس ـ ــرع ـ ــان مـ ــا أص ـب ـح ـن ــا ص ــدي ـق ــن،
أغنيات بصوتي كي
وبت أرسل إليه
ٍ
يـسـمـعـهــا وي ـع ـطــي رأيـ ــه ب ـهــاً .وحــن
أتيت إلــى هناّ ،
تعرفت مصادفة إلى

يجمع البرنامج بيتهوفن وآرام
ختشاتوريان باألخوين رحباني
هـ ــذا ال ـع ـم ــل أنـ ـج ــزه ب ـي ـت ـهــوفــن ع ــام
 ،1808ويـصـ ّـور فيه ح ــاالت مختلفة
في الطبيعة ويمتد استثنائيًا على
 5ح ــرك ــات (ال ـق ــاع ــدة آن ـ ــذاك كــانــت 4

توجهت الكاميرات أول من أمس
ّ َ
الى شقتي األشرفية وبرج البراجنة
«ال ـجــديــد» ،س ــارت «امل ـن ــار» فــي تيار
مختلف عبر تغطيتها لشقة البرج.
كان تركيز التقرير اإلخباري (إعــداد
نعمة نعيم) على الــوحــدة بــن أبناء
املـ ـخـ ـي ــم وسـ ـ ـك ـ ــان ض ــاحـ ـي ــة بـ ـي ــروت
ّ
ال ـج ـنــوب ـيــة ،وال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن هــذه

 ...والفرنسي مشغول بأخالقيات المهنة
تستطيع بسهولة أن تصيب الجواب/
القرار أثناء غنائها من دون صعوبةٍ
خوفها
تذكر .يضاف إلى كل ذلك عدم
ً
م ــن أداء املـ ـق ــام ــات األكـ ـث ــر ص ـعــوبــة
التي لربما تخشاها الفنانات األكثر
مــراســا ألنها قــد تجرح الحنجرة ،أو
تسبب إنهاكًا لها.
وبــالـعــودة إلــى أمسية الليلة ،يرافق
رل ــى ع ــازر عـلــى امل ـســرح ك ـ ٍـل مــن زيــاد
سـ ّـحــاب (ع ــود) ،ريــان الهبر (بيانو)،
طراد طراد (ناي وكالرينيت) ،سلمان
ب ـع ـل ـب ـك ــي (إي ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــات) ،فـ ـ ـ ــؤاد ع ـف ــرا
(درامز) ،وجان مدني (باص).
«مــن فلسطني سـ ٌ
ـام إلــى ب ـيــروت»20:30 :
مـســاء ال ـيــوم ـ ـ ـ «املــركــز الـثـقــافــي الــروســي»
(بيروت) ـ لالستعالم03/888763 :

بعدما رأى «املجلس األعـلــى لإلعالم
ّ
املرئي واملسموع» في فرنسا أن األداء
اإلع ــام ــي فــي اع ـت ــداءات بــاريــس كــان
«مرضيًا» ،انطلق الجدل أخيرًا بسبب
تقريرين عرضتهما قناتا  Tf1وM6
نهار األحد املاضي ،وتضمنا مشاهد
قريبة من اعتداء مطعم «ال بيل إكيب»
في باريس.
املـ ـش ــاه ــد وصـ ـف ــت ب ــال ـق ــاس ـي ــة ألن ـهــا
عـكـســت دم ــوي ــة االعـ ـت ــداء ،والـفــوضــى
والهلع السائدين في مكان االعـتــداء،
مع تصوير أناس ِّ
(موهت وجوههم)
بــن امل ــوت وال ـح ـيــاة ،وآخــريــن ناجني
يطلبون املساعدة .املشهد الذي وصف
ناج
باألقسى على اإلطالق هو لشاب ٍ
من الهجوم يسأل اإلطفائي عن وضع
ـددة على األرض ،فــرد عليه
أخته املـمـ ّ
اإلطفائي بأنه ال أمل لها .هذا املشهد
ورد فــي التقرير األول الــذي بــث على

طرابلس تتذكر الصبوحة

فارتان ملكونيان يحيي ذكرى أجداده
الطفل الــذي نشأ في «عــش الطيور»
دار لـ ــأي ـ ـتـ ــام ّأس ـ ـس ـ ـتـ ــه ع ـ ـ ــام 1928
الدنماركية ماريا جاكوبسن (1882
  ،)1960هــاجــر إلــى بريطانيا إبــانالحرب األهلية وبات قائد أوركسترا
ومــؤل ـفــا مــوسـيـقـيــا .إل ــى جــاكــوبـســن
— أو ال ــ«م ــام ُــا» ك ـمــا ك ــان يـنــاديـهــا
«أطفالها» الكثر — املرأة التي شهدت
على املجازر وحاولت إنقاذ كثيرين
ّ
ّ
مرجعي،
ووثقت الحقائق في كتاب
ّ
يقدم ملكونيان هذه التحية ،فيقود
«أورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا بـ ـي ــروت ال ـس ـم ـفــون ـيــة»
التي تجمع أعضاء من «األوركسترا
اللبنانية الفلهارمونية» وضيوفًا
أجانب.
األمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـيـ ـفـ ـه ــا
ّ
«كازينو لبنان» غـدًا تنظمها لجنة
«م ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ب ـع ـل ـب ــك ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة»،
فـ ــي نـ ـش ــاط مـ ــن خ ـ ـ ــارج الـ ــروزنـ ــامـ ــة
الـصـيـفـيــة ال ـس ـنــويــة ،بــال ـت ـعــاون مع
( AGCCCLاللجنة املركزية إلحياء
مئوية املـجــازر األرمنية فــي لبنان).
أمـ ــا الـ ـب ــرن ــام ــج ،ف ـي ـج ـمــع بـيـتـهــوفــن
( )1827 — 1770وآرام ختشاتوريان
( )1978 — 1903باألخوين رحباني،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ع ـ ـمـ ـ ٍـل م ـ ــن ت ــوق ـي ــع
ملكونيان بـعـنــوان .Drake Passage
من عند املؤلف األملاني ،اختار القائد
ال ـس ـت ـي ـنــي ال ـس ـم ـفــون ـيــة ال ـس ــادس ــة،
لـ ـكـ ـن ــه يـ ـكـ ـتـ ـف ــي بـ ــال ـ ـحـ ــركـ ــة األولـ ـ ـ ــى
منها.

حــاول جاهدًا بعض اإلعــام ومواقع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـت ـص ــوي ــر
ّ
بـ ـ ــأن االنـ ـتـ ـح ــاري ــن أتـ ـ ــوا م ــن ه ـن ــاك،
ّ
وأن املخيم بــات بــؤرة تحمي هــؤالء.
هــذا الكالم الــذي كــان يــراد منه إثــارة
الـفـتـنــة ب ــن أه ــل املـخـيــم والـضــاحـيــة
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،سـ ـق ــط مـ ــع الـ ــوقـ ــت فــي
غياب أي جنسية فلسطينية ضمن
هـ ـ ـ ــؤالء االن ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن أو م ـش ــاري ــع
االنتحاريني .مع ذلكّ ،
أصرت مراسلة
«الجديد» نانسي السبع في تقريرها
ع ــن ش ـقــة ال ـب ــرج أول م ــن أم ــس على
إقـ ـح ــام الـجـنـسـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة في
امل ــوض ــوع ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إعــانـهــا
فـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـه ــل ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن ال ـش ـق ــة
استأجرها أشخاص من «الجنسية
السورية» .توجهت السبع الى الشقة
املخيم ،فسألت
واستصرحت سكان ُ
أح ــده ــم« :ك ــم شـخـصــا أل ـق ــي القبض

عليهم؟» وأعقبته بسؤال آخــر« :هل
هــم فلسطينيو الـجـنـسـيــة؟» .أصــرت
املــراسـلــة الشابة على لصق جنسية
ً
الفلسطيني في هذا التقرير بدال من
االكتفاء بالسؤال عن الجنسية دون
تحديدها مسبقًا.
وبـ ـ ـخ ـ ــاف ه ـ ــذا ال ـ ـفـ ــخ املـ ـقـ ـص ــود أو
غـيــر املـقـصــود ال ــذي مـشــى بــه تقرير

ال ـش ـق ــة ت ـق ــع خ ـ ـ ــارج نـ ـط ــاق امل ـخ ـي ــم،
وسكنها هؤالء اإلرهابيون «من دون
علم» أبناء املنطقة.
على ال ـ  ،mtvوتحديدًا في تقرير عن
ش ـقــة األش ــرف ـي ــةُ ،عـ ــرض ف ــي الـنـشــرة
املسائية أول من أمس ،حاول املراسل
نخلة عضيمي بــث املــزيــد مــن الرعب
ف ــي ق ـل ــوب امل ـش ــاه ــدي ــن ع ـنــدمــا خـتــم
ال ـت ـقــريــر بــاالس ـت ـنــاد إل ــى م ــا وصـفــه
بـ ــ«مـ ـعـ ـل ــوم ــات أمـ ـنـ ـي ــة» وردت إل ــى
ّ
م ـح ـط ـتــه ،ب ـ ــأن ه ـن ــاك «خ ــاي ــا نــائـمــة
تـقـطــن الـ ــى ج ــان ــب هـ ــذه ال ـش ـق ــة ،وأن
شعبة املعلومات تقوم بعمليات دهم
منذ  24ساعة» .وكان الالفت أيضًا في
التعاطي اإلعالمي مع شقة األشرفية،
اإلص ـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى ربـ ـطـ ـه ــا ب ــ»ج ــام ـع ــة
ّ
ال ـقــديــس ي ــوس ــف» (أوف ـ ـ ــان) ب ـمــا أن
ط ــاب ـه ــا ك ـ ــان ي ـس ـت ـخ ــدم ــون األرض
التي تحوي املبنى مرأبًا لسياراتهم.

ف ــي ت ـقــريــر يـنــاقــض مـضـمــونــه ،نشر
م ــوق ــع «ال ـك ـت ــائ ــب» م ــا أوردتـ ـ ـ ــه ق ـنــاة
 lbciمن معلومات عن شقة األشرفية
م ــع ت ــأك ـي ــد امل ــراسـ ـل ــة ري ـم ــي دربـ ــاس
ّ
عـلــى أن مبنى «م ـخــول» (يـضــم شقة
اإلره ــابـ ـي ــن) م ــأه ــول م ــن جـنـسـيــات
أجنبية فقط .فــي الخبر نفسه ،أورد
ّ
املــوقــع ضمن «معلومات خاصة «أن
طــاب «اليسوعية» كــانــوا «يقطنون
في املبنى نفسه».
فـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـنـ ـ ّـوعـ ــت ال ـت ـغ ـط ـي ــة امل ـح ـل ـي ــة
ب ــات ـج ــاه ــات مـخـتـلـفــة ،كـ ــان الف ـت ــا ما
عـنــونـتــه صحيفة «ال ـق ــدس» الـعــربــي
القطرية ،إذ خرجت علينا بمانشيت
ط ــائ ـف ــي ف ــاق ــع ـ ـ ـ ك ـم ــا جـ ـ ــرت الـ ـع ــادة
ـ ـ ـ ي ـ ـقـ ــول« :ل ـ ـب ـ ـنـ ــان :ان ـ ـت ـ ـحـ ـ ّ
ـاريـ ــا ب ــرج
البراجنة ّ
هربهما شيعي من «اللبوة»
واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأج ـ ـ ــرا ش ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي األشـ ــرف ـ ـيـ ــة
املسيحية».
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َّ
حركات) .االسم املتوقع في البرنامج
ه ــو امل ــؤل ــف ال ـس ــوف ـي ــات ــي م ــن أص ـ ٍـل
أرم ـن ــي خ ـت ـشــاتــوريــان الـ ــذي اخ ـتــار
مـلـكــونـيــان مــن ري ـبــرتــواره املتتالية
األورك ـس ـتــرال ـيــة  Masqueradeالـتــي
ّ
ولـفـهــا صاحبها عــام  1944انطالقًا
م ـ ـ ــن مـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى مل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة وضـ ــع
موسيقاها قبل ذلك ببضع سنوات.

أما من عند األخوين رحباني ،فاختار
ملكونيان «نحنا والقمر جيران» من
أقـ ــدم وأش ـه ــر أغ ـن ـي ــات فـ ـي ــروز ،وقــد
حـظـيــت ب ـتــوزيــع خــالــد أن ـج ــزه زي ــاد
الرحباني في األلبوم «إلــى عاصي»
( .)1995ه ــذه الـتـحـفــة ذات املــامــح
العاملية من كلمات وألحان األخوين
رحباني ،غير أن املايسترو األرمني
أعـ ّـدهــا لــأوركـسـتــرا ،مـحـ ّـيـدًا ّ
نصها
الشعري وواضعًا سحر نغماتها في
الواجهة.
م ـ ــن ه ـ ـ ــذه األع ـ ـ ـمـ ـ ــال يـ ـت ــأل ــف الـ ـج ــزء
األول ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج .أم ـ ــا الـ ـج ــزء
ً
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ف ـي ـض ــم عـ ـم ــا واحـ ـ ـ ـ ـدًا مــن
تـ ــأل ـ ـيـ ــف م ـ ـل ـ ـكـ ــون ـ ـيـ ــان ،عـ ـ ـب ـ ــارة عــن
قصيدة سمفونية (شـكــل موسيقى
أوركـ ـسـ ـت ــرال ــي م ــرت ـب ــط بـ ـح ــادث ــة أو
بشخصية تاريخية أو أسطورية أو
غير ذلك) بعنوان .Drake Passage
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ّـارة ه ـنــا إل ــى أن الـعـمــل
امل ـ ــذك ـ ــور ي ـن ــف ــذ غ ـ ـدًا ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
ف ــي ال ـع ــال ــم أمـ ــام ال ـج ـم ـهــور ،بـعــدمــا
ّ
سجله ملكونيان السنة املاضية مع
«األوركـسـتــرا امللكية الفلهارمونية»
(لندن).
أمسية فــارتــان ملكونيان 20:30 :مساء
الـغــد ـ ـ «كــازيـنــو لبنان» (جونية ـ ـ شمالي
بيروت).
لالستعالم01-999666 :
www.baalbeck.org.lb

يصادف األحد املقبل عيد االستقالل
والذكرى السنوية األولى لرحيل الفنانة
صباح .في هذه املناسبةّ ،
يكرم «مركز
الصفدي الثقافي» (طرابلس) الشحرورة
في سهرة تحمل إسم عنوان «الصبوحة
ّ
في الذكرى االولى تغني االستقالل» .يغني
في كل الحفلة وليد توفيق وروال سعد،
ّ
تتضمن شهادات ألقارب الصبوحة
كما
وعرضًا لفساتينها ومقتنياتها.

ّ
عساف بطل «أحمر»

ّ
السوري رشيد ّ
عساف مع
تعاقد النجم
شركة «سما الفن» على بطولة مسلسل
«أحمر» (تأليف علي وجيه واملمثل
يامن الحجلي ،إخراج جود سعيد)ّ .
يجسد
عساف ّفي العمل شخصية العميد حليم
الذي يحقق في مقتل صديقه القاضي في
جهاز الرقابة والتفتيش خالد (عباس
النوري)ّ ،
ويؤدي التحقيق في الجريمة إلى
الكثير من الخطوط« ،لجهة فتح
كشف ّ
بعض ملفات الفساد في سوريا» ،عبر
ّ
بشخصيات
مالحقة ارتباطات القتيل
فاسدة .ومن املفترض إستكمال قائمة
أبطال املسلسل ،تمهيدًا لتصويره
خالل الشهر املقبل .كما يستعد ّ
عساف
ً
لتصوير مشاهده بطال للمسلسل الشامي
«عطر الشام» (تأليف مروان قاووق ،إخراج
محمد زهير رجب ،وإنتاج شركة قبنض)
ويؤدي فيه دور أبو عامر كبير حارة
«القصب».

قناة  M6مساء األحــد ضمن برنامج
« 66دقـيـقــة» ،وك ــان مخصصًا وقتها
لـتـغـطـيــة خــاصــة العـ ـت ــداءات بــاريــس
الدموية .فريق عمل املحطة كان ّ
يعد
منذ أيام تقريرًا يظهر الحياة اليومية
لعمال اإلط ـفــاء ،لــذا كــان يرافقهم في
ك ــل مـ ـك ــان ،وك ـ ــان م ـع ـهــم ع ـلــى مـقــربــة
من الهجوم في مطعم «ال بيل إكيب»
ق ـبــل وص ـ ــول ال ـش ــرط ــة .هـ ـك ــذا ،سـ ّـجــل
ال ـف ــري ــق اإلعـ ــامـ ــي م ـش ــاه ــد م ـ ّ
ـروع ــة،
وش ـهــادات مفجعة على ال ـســواء .كما
ص ـ ـ ّـور ص ـعــوبــة ع ـمــل ج ـه ــاز اإلط ـف ــاء
فــي ظ ــروف طــارئــة كــالـتــي حــدثــت في
بــاريــس .هــذا التقرير ال ــذي بــث تحت
تنبيه «ال ينصح بمشاهدته ملــن هم
دون العشر سنوات» ،انقسمت حوله
آراء الناشطني على منصات التواصل
االجتماعي ،فمنهم من رأى أنه تضمن
«ش ـه ــادات اسـتـثـنــائـيــة» ،بينما ذهــب

آخ ـ ــرون إل ــى ان ـت ـقــاد ال ـص ــور امل ـ ّ
ـروع ــة
«غير املحتملة» التي تضمنها.
ع ـ ـلـ ــى  TF1أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،وضـ ـ ـم ـ ــن نـ ـش ــرة
الساعة  13:00يــوم األح ــد ،بــث تقرير
آخــر مشابه لتقرير  .M6نقل التقرير
مشاهد مــن املـكــان عينه برفقة رجــال
اإلطفاء ،قبل وصول األجهزة األمنية

و M6من مكان
تقريران لـ ً TF1
االعتداء أثارا جدال كبيرًا
إليه .هي املصادفة البحتة التي قادت
هاتني القناتني الى الوجود في بقعة
االعتداء وتوثيقهما اللحظات األولى.
ّ
لكن الـجــدل ارتـكــز غلى أن التقريرين
امل ــذك ــوري ــن ال يـ ـع ــودان ال ــى الـقـنــاتــن
الـ ـلـ ـت ــن ب ـث ـت ـه ـم ــا ،بـ ــل كـ ـ ــان ي ـف ـتــرض
عــرض ـه ـمــا ف ــي س ـي ــاق م ـخ ـت ـلــف عـلــى

قناتني مختلفتني .على سبيل املثال،
ت ـق ــري ــر  M6ص ـ ـ ـ ّـوره ف ــري ــق ع ـم ــل W9
العامل ضمن شبكتها ،وليس تابعًا
مباشرًا لها .أمــا تقرير  TF1فقد كان
فــريـقــه تــابـعــا لـقـنــاة  .TMCه ــذا البث
للتقريرين بــدا مخالفًا لــأصــول بما
أنهما بثا على قناتني مختلفتني.
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـيــة دخ ـلــت
بـثـقـلـهــا عـلــى امل ــوض ــوع ،وع ـب ــرت عن
غضبها ملـضـمــون الـتـقــريــريــن اللذين
أدرجـ ـتـ ـهـ ـم ــا ضـ ـم ــن خـ ــانـ ــة «ال ـع ـن ــف
وإهانة كرامة الضحايا» وخصوصًا
تقرير  .M6وعابت على القناتني بث
ال ـت ـقــريــريــن ب ــاك ـرًا ق ـبــل م ـعــرفــة هــويــة
الـضـحــايــا .كــذلــك ،وجـهــت انتقاداتها
إلــى القناتني ألنهما خالفتا االتـفــاق
املسبق مع الــوزارة عن تصوير حياة
ّ
تصوران ما
رجال اإلطفاء ،فإذا بهما
حــدث على أرض الـجــريـمــة .لــم تكتف

ال ــوزارة بـهــذا الهجوم على القناتني،
بل ّلوحت باملالحقات القضائية.
م ــن جـهـتـهــا ،داف ـع ــت  M6ع ـلــى لـســان
مــديــر أخـبــارهــا فــانـســان ريـنـيـيــه ،عن
بــث الـتـقــريــر ،واض ـعــة تــوقـيـتــه ضمن
ّ
إطــار «املصادفة» ،بما أن الفريق كان
يتابع الحياة اليومية لعمال اإلطفاء.
وش ــدد أيـضــا عـلــى مــا سـمــاه «القيمة
ً ّ
الـخـبــريــة الـعــالـيــة» لـلـصــور ،قــائــا إن
القناة احترمت عنصرين هامني في
األخالقيات التي تحكم املهنة ،وهما
ع ــدم إعــاقــة سـيــر الـتـحـقـيــق ،واح ـتــرام
الكرامة اإلنسانية ،فـ«الوجوه ِّ
موهت
في التقريرّ ،
ونبهنا إلى وجود مشاهد
ق ــاس ـي ــة» .م ــن ج ـه ـتــه ،رأى «امل ـج ـلــس
األعـ ـل ــى ل ــإع ــام امل ــرئ ــي وامل ـس ـم ــوع»
ّ
أن تـقــريــر  M6لــم يـكــن معيبًا بعدما
وصلته شكاوى وأصداء عدة عليه.
زينب ...

