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برامج الطفل

عرض مواد
مصورة
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مشاهد
جديدة
لدبابات
«حزب الله»

القنوات اللبنانية نسيت َ
«مالعب الصغار»
زينب حاوي

وثائقي

ّ
سلسلة ترصد فصول األزمة واألدوار الخارجية الخفية والخطيرة فيها

ّ
بشار اللقيس وهادي أحمد :الرواية األخرى للحرب السورية
اللقيس وهادي أحمد
بذل بشار
ً
جهدًا متواصال على مدى سنتين،
معتمدين على أكثر من خمسة
آالف وثيقة تمت قراءتها والتحقق
منها بغية الخروج بوثائقي «سوريا...
الرواية األخرى» .العمل الذي تعرضه
«المنار» على حلقات بدءًا من بعد غد
األحد ،يقارب األزمة السورية من زاوية
السائدة في
مختلفة عن الرواية ّ
اإلعالم العربي التي تركز على البعد
الداخلي فقط .وهو يكشف خبايا
تتجاوز مسائل كالطبابة واالستشفاء
التي
والتسليح واألمور اللوجستية ّ
ّ
تشكل جزءًا يسيرًا من عشرات الملفات
التي عملت وتعمل عليها إسرائيل
في الساحة السورية!
فراس خليفة
ّ
ل ــم يـنـتـظــر ب ــش ــار الـلـقـيــس وه ــادي
أح ـمــد ن ـهــايــة ال ـح ــرب ال ـســوريــة كي
ـض مــن
ي ـق ــوم ــا ب ـم ـه ـمــة ت ــوث ـي ــق بـ ـع ـ ٍ
فـ ـص ــولـ ـه ــا وأدوارهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـخ ـف ـ ّـي ــة والـ ـخـ ـطـ ـي ــرة .ول ـ ــم ي ـت ـمـ ّـهــل
الصحافيان الشابان في انتظار ما
الغربي الحقًا عن
قد يكشفه اإلعالم
ّ
الــدور اإلسرائيلي املؤثر في واحدة
مــن أك ـثــر ال ـح ــروب دمــويــة وتعقيدًا
خـ ــال ال ـع ـق ــود األخ ـ ـيـ ــرة« .اآلن هــو
الــوقــت املناسب .ثمة مسافة زمنية
بــن بــدايــة األزمـ ــة وم ــا ي ـجــري اآلن،
ب ــات ــت تـتـيــح ق ـ ــراء ة األحـ ـ ــداث بعقل
هـ ـ ـ ــادئ وس ـ ـمـ ــاع الـ ـ ــروايـ ـ ــة األخـ ـ ــرى
ل ـل ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة» ع ـل ــى م ــا ي ـقــول
ب ـ ـ ـشـ ـ ــار ال ـ ـل ـ ـق ـ ـيـ ــس ُ(مـ ـ ـ ـ ِـعـ ـ ـ ــد وكـ ــاتـ ــب
السيناريو) في حديثه لـ « األخبار».

برأيه ،فإن وثائقي «سوريا ...الرواية
األخ ـ ــرى» (إعـ ـ ــداد ب ـشــار الـلـقـيــس ـ ـ ـ
إخــراج هــادي أحمد) يبدأ من زاوية
م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن الـ ـ ــروايـ ـ ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة
ال ـس ــائ ــدة ف ــي اإلع ـ ــام ال ـع ــرب ــي منذ
انـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار مـ ـ ــا يـ ـ ـع ـ ــرف بـ ـ ـ ـ «الـ ــرب ـ ـيـ ــع
ّ
ال ـعــربــي» قـبــل س ـنــوات وال ـتــي تــركــز
على البعد الــداخـلــي لــأزمــات فقط.
يقول اللقيس« :ننطلق من مجموعة
نقاط لها عالقة بالسياق الخارجي،
وتحديدًا ّ باملسألة اإلسرائيلية على
اع ـت ـبــار أنـ ــه ب ـعــد س ـبــع س ـن ــوات من
األزمة السورية صار متوافرًا لدينا
ّ
مجموعة كبيرة من األدلــة والقرائن
التي ندعو املشاهد العربي للتفكير
فيها وأخذها في االعتبار».
ال ي ـ ّـدع ــي صــان ـعــا ال ــوث ــائ ـق ــي ال ــذي
ستبدأ قناة «املنار» بعرضه ابتداء
مــن األح ــد ّ  13كــانــون ال ـثــانــي 2019
(يـنــايــر) ،أنـهــم يغطون أو يـ ّ
ـؤرخــون
ّ
ك ــل ج ــوان ــب األزمـ ـ ـ ــة ،ب ــل ي ـســل ـطــون
الـضــوء على «الجانب غير املنظور
ف ــي اإلع ـ ــام ال ـعــربــي وغ ـيــر الـعــربــي
وال ـ ـ ــذي ي ـس ـهــم ف ــي ت ـف ـس ـيــر حـقـيـقــة
م ــا ج ــرى ف ــي س ــوري ــا ف ــي ال ـس ـنــوات
املاضية» .يعود اللقيس إلى لحظة
اإلعالن عن دخول املقاومة اللبنانية
فــي الـحــرب الـســوريــة فــي عــام 2013
بــاعـتـبــارهــا داف ـعــا أســاسـ ّـيــا إلنـجــاز
هذا العمل الوثائقي .يقول اللقيس:
«كـ ـن ـ ُـت م ـه ـجــوســا م ـن ــذ ذلـ ــك ال ـحــن
بـكـيـفـيــة تـسـيـيــل ال ـع ـنــاويــن الـعــامــة
عن التدخل الخارجي واإلسرائيلي
تـحــديـدًا وتـقــديـمــه ك ـمــادة للمواطن
العادي ،مع العلم أن املقاومة غالبًا
م ــا ت ـت ـح ـفــظ وت ـت ــري ــث ف ــي ال ـحــديــث
عن مسائل مرتبطة بطبيعة عملها
األمنية والحذرة».
ت ـك ـم ــن أهـ ـمـ ـي ــة ال ـف ـي ـل ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـ ـل ــى مــا
يـ ـق ــول ال ـل ـق ـي ــس ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي أن ـ ــه يـكـشــف
خ ـبــايــا ت ـت ـجــاوز م ـســائــل كــالـطـبــابــة
واالس ـت ـش ـف ــاء وال ـت ـس ـل ـيــح واألم ـ ــور
ّ
اللوجستية التي ّتشكل جزءًا يسيرًا
مـ ــن ع ـ ـشـ ــرات املـ ـل ــف ــات الـ ـت ــي عـمـلــت
وتعمل عليها إسرائيل في الساحة
ال ـس ــوري ــة .يـسـتـغــرب الـلـقـيــس كيف

ً
ّ
أن ك ـل ـمــة «مـ ــؤامـ ــرة» م ـث ــا تـحــولــت
إلــى تهمة ،بصرف النظر عــن تـ ّ
ـذرع
األنظمة بها ،بينما ال تفسير ألغلب
ما جــرى ويجري ســوى أنــه مؤامرة
فعلية .ويشير اللقيس في السياق
ً
ّ
إل ــى أن الــوثــائ ـقــي يـكـشــف م ـثــا عن
ص ـ ـف ـ ـقـ ــات تـ ـسـ ـلـ ـي ــح بـ ـ ــن «داعـ ـ ـ ـ ــش»
واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ك ــان ــت ت ـت ــم بـشـكــل
دق ـي ــق وم ـن ـظ ــم ،م ـض ـي ـفــا «أن مــديــر
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات الـ ـت ــركـ ـي ــة ال ـس ــاب ــق
اس ـم ــاع ـي ــل ح ـق ــي ب ـي ـكــن يـ ـق ــول فــي
الــوثــائـقــي إن مــا حـصــل فــي ســوريــا
هـ ـ ــو ج ـ ـهـ ــد وتـ ـنـ ـسـ ـي ــق بـ ـ ــن ت ــرك ـي ــا
وإس ــرائ ـي ــل» .يـسـتـطــرد الـلـقـيــس في
الحديث عن املؤامرة ،ليقول« :أثبتت
األحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة مـ ـن ــذ مـئـتــي
ً
ع ــام وص ــوال إل ــى االن ـف ـجــار الــراهــن،
ّ
أن ال ـخ ــارج هــو األك ـثــر ح ـضــورًا في
قضايانا الداخلية».
فـ ـ ــي وث ـ ــائـ ـ ـق ـ ــي «س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا الـ ـ ــروايـ ـ ــة
من الوثائقي

صفقات تسليح بين
«داعش» واإلسرائيليين
كانت تتم بشكل
دقيق ومنظم
جهود كبيرة عبر
منظمات الـ «أن .جي.
أوز» بغية تهجيير
األقليات الدينية من
سوريا إلى شرق أوروبا

األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» ،ب ـ ـ ــذل ك ـ ــل م ـ ــن ال ـل ـق ـي ــس
ً
وأحمد جهدًا كبيرًا ومتواصال على
م ـ ــدى س ـن ـت ــن ،م ـع ـت ـمــديــن ع ـل ــى مــا
يزيد على خمسة آالف وثيقة تمت
قراء تها والتحقق منها وهي وثائق
مسربة من «ويكيليكس» ومن وزارة
الـ ــدفـ ــاع األذري ـ ـ ـ ــة وم ـ ــن ب ـع ــض دول
البلقان املرتبطة بتمويل وتــدريــب
وتـسـلـيــح الـجـمــاعــات امل ـعــارضــة في
ســوريــا ،كما نقل وام ــدادات السالح
إل ــى ســوريــا عـبــر مــوانــئ وم ـطــارات
ً
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط .فـ ـض ــا ع ــن ذل ــك،
يـ ـع ــرض ال ــوث ــائ ـق ــي مـ ـ ــواد م ـص ــورة
ح ـصــريــة ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ــن بـيـنـهــا
م ـش ــاه ــد جـ ــديـ ــدة ل ــدب ــاب ــات «حـ ــزب
الله» .يولي الصحافيان اللبنانيان
أهـ ـمـ ـي ــة ب ــالـ ـغ ــة إلـ ـ ــى مـ ــا ي ـس ـ ّـم ـي ــان ــه
عملية التتبع على مستوى املصادر
وك ــل مــا لــه عــاقــة ب ــاإلع ــام الــدولــي
وتعاطيه مع اإلسرائيليني ،مشيرين

إل ـ ــى أن ال ــوث ــائـ ـق ــي ي ـك ـش ــف ل ـل ـمــرة
األولــى تفاصيل عن طبيعة العالقة
ال ـس ـيــاس ـيــة األم ـن ـي ــة ب ــن إس ــرائ ـي ــل
ً
وعدد ّ من الجماعات املسلحة ،فضال
عـ ــن أن ـ ـ ــه يـ ـق ــدم ل ـل ـم ـش ــاه ــد ال ـع ــرب ــي
بالشهادة املباشرة شخصيات في
م ــوق ــع الـ ـق ــرار م ـث ــل رؤسـ ـ ــاء أج ـه ــزة
أمـنـيــة واسـتـخـبــاراتـيــة ومـســؤولــن
عـسـكــريــن أمـيــركـيــن وإســرائـيـلـيــن
وأتراك وغيرهم..
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ي ـ ـقـ ــول هـ ـ ـ ــادي أح ـم ــد
ّ
(م ـخــرج الـعـمــل) إن «الــوثــائـقــي هو
ح ــاص ــل ج ـم ــع ال ـح ـق ـي ـق ــة» .يــوضــح
ّ
«أن الـ ــرؤيـ ــة اإلخ ــراجـ ـي ــة الـ ـت ــي تــم
اع ـت ـمــادهــا ،هــي الـتـسـلـســل الــزمـنــي
مـ ـ ــع دم ـ ـج ـ ـهـ ــا بـ ـمـ ـشـ ـه ــدي ــة ت ـ ـحـ ــاول
منح الجمهور ملكة رؤيــة األشياء
املـخـفـيــة ال ـتــي ح ـص ـلــت» .ويـضـيــف
أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد« :ع ـ ـم ـ ـل ـ ـنـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ت ـب ـس ـي ــط
األم ـ ــور وت ـف ـس ـيــر م ـح ــدد ل ـكــل كـلـمــة

وجـمـلــة ،واكبتها عناصر الـصــورة
عـلــى اخ ـتــاف أنــواع ـهــا للمساهمة
بـ ـف ــاعـ ـلـ ـي ــة ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االت ـ ـص ـ ــال،
وتـ ـبـ ـي ــان دور ل ـغ ــة ال ـ ـصـ ــورة وف ـقــا
مل ـس ــاح ــة اس ـت ـخ ــدام ـه ــا فـ ــي س ـي ــاق
العرض» .يؤكد أحمد أن «الصورة
ل ـع ـبــت دور تــأك ـيــد ل ـل ـم ـعــانــي الـتــي
تـطــرحـهــا ك ـل ـمــات ال ـن ــص ،وأح ـيــانــا
تضيف إلى ً هذه السياقات معاني
أك ـثــر ك ـثــافــة» .أح ـمــد ال ــذي يتحدث
عن بعض الصعوبات اللوجستية
الـ ـت ــي واج ـ ـهـ ــت إن ـ ـجـ ــاز ال ــوث ــائ ـق ــي،
ال س ـي ـم ــا ل ـج ـه ــة إجـ ـ ـ ــراء م ـق ــاب ــات
فـ ـ ــي أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا وف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا وال ـ ـك ـ ـيـ ــان
اإلســرائـيـلــي ،يـقــول مــن جهة أخــرى
ّ
إن اإلضـ ــافـ ــة ال ـن ــوع ـي ــة ل ـلــوثــائ ـقــي
ت ـ ـك ـ ـمـ ــن «فـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـش ـ ـفـ ــه ل ـل ـت ـس ـل ـس ــل
الـتــاريـخــي لعملية تـقـسـيــم ســوريــا
والـ ــدور اإلســرائـيـلــي املـبــاشــر ليس
فقط في تسليح بعض الجماعات،
ب ـ ــل ف ـ ــي ب ـ ـ ــذل ج ـ ـهـ ــود كـ ـبـ ـي ــرة ع ـبــر
مـنـظـمــات ال ـ ـ «أن .ج ــي .أوز» بغية
ت ـه ـج ـي ـي ــر األق ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ــديـ ـنـ ـي ــة مــن
سوريا إلى شرق أوروبا».
فــي املحصلة ،فــإن منتجي وثائقي
«سوريا ...الرواية األخرى» ّ
يعولون
عليه ليكون «محاولة صنع تــوازن
فـ ــي ال ـ ــرواي ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة عـ ــن ال ـح ــرب
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا» .ف ـه ــل ي ـك ـس ــب هـ ــؤالء
ال ـت ـح ــدي ف ــي م ــا ي ــرون ــه «أبـ ـع ــد مــن
مجرد وثائقي بل مشروعًا إيمانيًا
وأخـ ــاق ـ ـيـ ــا» و«وف ـ ـ ـ ــاء ل ــدي ــن بـعــض
ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء ول ـك ـث ـي ــر م ـ ــن امل ــرابـ ـط ــن
ف ــي وج ــه إس ــرائ ـي ــل م ــن دم ـشــق إلــى
ً
بيروت وصوال إلى القدس وكل بالد
املقاومة في هذا العالم»؟
* وثــائ ـقــي «س ــوري ــا ...ال ــرواي ــة األخ ــرى»
يـ ـع ــرض ع ـل ــى ث ــاث ــة أجـ ـ ـ ــزاء ع ـل ــى ق ـنــاة
«املنار» ـ ـ كل أحد  20:30مساء ـ ـ ـ ابتداء
م ــن ب ـع ــد غ ــد األح ـ ــد  13ك ــان ــون ال ـثــانــي
(يناير) 2019
* الحلقة األول ــى« :ســوريــا مــن فــولــر إلى
ديختر»
* الحلقة الثانية« :على خط الصدع»
* الحلقة الثالثة« :وعلى األرض السالم»

شهد العقد األخير من البث التلفزيوني
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ان ـ ــدث ـ ــار زمـ ـ ــن ج ـم ـي ــل عـلــى
ال ـشــاشــات .لــم يـعــد الـتـحـ ّـســر قــائـمــا على
م ــرحـ ـل ــة ال ـن ــوس ـت ــال ـج ـي ــا ال ـ ـتـ ــي رافـ ـق ــت
األبيض واألسود على «تلفزيون لبنان»،
بــل حـتــى ال ـص ــورة امل ـلــونــة ال ـي ــوم ،بــاتــت
ق ــات ـم ــة ،ب ـف ـعــل ت ـغ ـي ـيــب عـ ـم ــدي لـفـسـحــة
ً
التصقت طويال بأجيال متعاقبة ،نمت
ـأطـ ـف ــال ،وت ـم ــاث ـل ــت مــع
ع ـل ــى بـ ــرامـ ــج ل ـ ّ
شخصياتها وحفزت مخيالها .في جردة
سريعة على برامج التلفزة املحلية اليوم،
تغيب كليًا برامج األطفال ،بعدما كانت
حاضرة في السنوات املاضية ،ولو بنحو
متقطع .قبل «الغزو» الفضائي ،وانتشار
الصحون الالقطة على سـطــوح املـنــازل،
ونـ ـش ــوء قـ ـن ــوات مـتـخـصـصــة ل ــأط ـف ــال،
ً
ت ــرسـ ـخ ــت طـ ــويـ ــا بـ ــرامـ ــج ومـ ـض ــام ــن،
صنعت ج ــزءًا مــن طـفــولــة كثيرين ـ ـ رغــم
اإلمكانات املتواضعة ـ وحرست ذاكرتهم،
ّ
وصنعت لهم أجـمــل األي ــام حتى فــي عز
زمــن املدافع والتفرقة على الهويات .من
البرنامج األشـهــر «عــالــم الصغار» الــذي
كــانــت تـقــدمــه مـهــى سلمى فــي منتصف
الثمانينيات ،إلى «كيف وليش؟» ()1993
عـلــى  ،lbciم ــع ديــزيــريــه فـ ــرح ،املـعــروفــة
ب ـ ـ «دي ـ ــدي ـ ــه» ،و«املـ ـ ـن ـ ــار ال ـص ـغ ـي ــر» عـلــى
ً
«امل ـن ــار» ،وص ــوال ال ــى «مـيـنــي اسـتــديــو»
( ،)mtvوالالئحة تطول عن مرحلة ذهبية
رافقت األطفال وحتى الناشئة ،في تقديم
فسحة من الفرح والتثقيف.
ّ
إال أن الشاشة املحلية الصغيرة لم تتخل
ع ــن هـ ــذا األم ـ ــر ف ــي بــرم ـج ـت ـهــا ك ـمــا هي
الحال اليوم .ورغم فرض «قانون املرئي
واملسموع» (وجــوب أن تبث املؤسسات
التلفزيونية واإلذاعية بمعدل  146ساعة
مــن بــرامــج األطـفــال والناشئة والشباب
سـنــويــا) ،إال أنـنــا نشهد تغييرًا جــذريــا
ف ــي ه ــذا ال ـن ـمــط م ــن ال ـب ــرام ــج ،ملصلحة
بــرمـجــة تـتـكــئ عـلــى امل ـضــامــن الهابطة
واالستهالكية .وحــده برنامج «كــازادو»
( )Kazadooال ـ ــذي تـ ـع ـ ّـده وت ـق ــدم ــه ريــم
نعوم على  otvصامد منذ عشر سنوات.
الـ ـب ــرن ــام ــج امل ـت ـخ ـص ــص فـ ــي م ـخــاط ـبــة
األط ـ ـفـ ــال ،ومـ ـح ــاك ــاة خ ـيــال ـهــم وت ـقــديــم
ّ
املعرفة لهم ،ظل وحيدًا في امليدان وسط
ف ــراغ الف ــت يعصف بـهــذا امل ـجــال .هـكــذا،
ّ
تضج بها
تدريجًا ،اختفت برامج كانت

برنامج «كازادو» ( )Kazadooالذي ّ
تعده وتقدمه ريم نعوم على otv

القنوات ،واختفت معها أفالم وإنتاجات
غير لبنانية كرتونية ،فيما بقيت بعض
العروض املسرحية ،التي تخصص لها
ً
مثال ّ
حيزًا صغيرًا كل نهاية أسبوع.
lbci
عصر التكنولوجيا واإللكترونيات التي
تـتـنـقــل ب ــن أيـ ــدي أط ـفــال ـنــا ،واألق ـ ــراص
امل ــدم ـج ــة ال ـج ــاه ــزة ل ـل ـع ــرض ...ك ــل هــذه
املشهدية «جرفت» معها برامج األطفال
عن الشاشة املحلية ،مع دخــول األخيرة
في عصر االستهالك ،وهاجس تحقيق
األرباح واملشاهدة مهما كان الثمن .فماذا
تقول ريم نعوم عن هذه املشهدية؟ وما
سـ ّـر صمودها على الشاشة البرتقالية
ف ــي غـ ـي ــاب أي م ـن ــاف ــس لـ ـه ــا؟ بـطـبـيـعــة
الـ ـح ــال ،ت ــرب ــط ن ـع ــوم م ــا يـحـصــل ال ـيــوم
ع ـلــى صـعـيــد ب ــرام ــج األطـ ـف ــال ،بــالـنـمــط
االستهالكي الــذي دخلته الـقـنــوات ،فقد
باتت تشترط على أي برنامج أن يترافق
راع إع ــان ــي ( ،)sponsorلـيـضـمــن
م ــع ٍ
ّ
تخص «خلق
بقاءه ،مع تغييب أي رؤية
جـيــل ج ــدي ــد» ،أو رس ــائ ــل ت ـمـ ّـررهــا هــذه
الـبــرامــج ،وال سيما الــوطـنـيــة ،لألطفال.
نـعــوم تـعــزو صمودها مــع املحطة التي
ت ـع ـم ــل داخـ ـلـ ـه ــا ،إل ـ ــى ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ــدائ ــم
الــذي يترافق مع برنامجها اليومي ،إذ
تشتغل عـلــى كـســر ال ــروت ــن ،والتجديد
في األفكار والشخصيات ،مع االحتفاظ
بهامش نوستالجي يتعلق باألغنيات
التي ترسخت فــي عقول الصغار (أكثر
من  200أغنية) .ويدأب هؤالء بني الحني
واآلخر على طلب هذه األغاني القديمة،
ّ
ل ـ ـشـ ــدة ت ـع ــل ـق ـه ــم ب ـ ـهـ ــا ،م ـ ــع تـخ ًـصـيــص
ً
ّ
ال ـبــرنــامــج امل ــذك ــور ف ـق ــرة ثــاب ـتــة تـخــص

ّ
الحيز .ليست ريم نعوم فقط وجهًا
هذا
تلفزيونيًا يحبه األطـفــال ويألفونه ،بل
عـمــدت فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة إلــى توسيع
ّ
تصر
أنشطتها ،لـتـطــاول امل ـســرح .فـهــي
على تنفيذ مجموعة عــروض ،إليمانها
ب ــأن الـســاعـتــن الـلـتــن يمنحهما األهــل
ألبـ ـن ــائـ ـه ــم ،ت ـع ـت ـب ــران «وق ـ ـتـ ــا ث ـم ـي ـن ــا»،
وت ـح ـتــويــان عـلــى الـكـثـيــر م ــن املـضــامــن
التربوية والترفيهية ،بأسلوب ّ
مبسط.
هذه التجربة التي دفعتها إليها ابنتاها
الصغيرتان ،وحبهما للمسرح ،قادتها
أي ـض ــا إل ــى تــأس ـيــس أكــادي ـم ـيــة (ان ـضــم
ً
إل ـي ـهــا إل ــى ال ـي ــوم ن ـحــو  70ط ـف ــا) ،قبل
أربــع سـنــوات ،لتعليم الصغار التمثيل
والغناء ،والــوقــوف على املسرح .تجربة
تراها نعوم مهمة جـدًا ،لكونها تساعد
ال ـط ـف ــل ع ـل ــى ك ـس ــر خ ـج ـل ــه ،وب ــال ـت ــال ــي
الـتـعـبـيــر عــن ذات ــه أم ــام امل ــأ .وتستفيد
نعوم أيضًا من هؤالء لتصوير كليبات،
أو ت ـس ـج ـي ــل أغـ ـنـ ـي ــات جـ ــديـ ــدة م ـع ـهــم.
ت ـس ـتــوحــي ص ــاح ـب ــة «كـ ـ ـ ـ ـ ــازادو» ،أف ـك ــار
مسرحياتها من طفلتيها ،ومن املحيطني
بها ،كما تقول لنا .فــي الفترة األخـيــرة،
ً ّ
مـثــا ،رك ــزت على قضية «الـتـنـ ّـمــر» ،بما
ّ
أن طــرح املــوضــوع يساعد األطـفــال على
ّ
مواجهته ،ويحررهم من أي عقد نفسية.
ّ
تتحسر
وعن غياب املنافسة مع البقية،
نعوم على هــذا األمــر ،قائلة إن املنافسة
ّ
تحفز لديها اإلرادة بأن يكون برنامجها
أقــوى .وأخيرًا ،ترى ضــرورة أن يخاطب
الـبــرنــامــج األط ـف ــال بــالـلـغــة الـعــربـيــة ،أو
امل ـح ـك ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وي ـت ـن ــاول قـضــايــا
ومناسبات وطنية.

موسيقى

األوركسترا الفلهارمونية الوطنية:
فيينا في بيروت

«فيينا في بيروت» هو عنوان األمسية املوسيقية والغنائية التي
تحييها «األوركسترا الفلهارمونية الوطنية» مساء اليوم .فيينا
لـيـســت عــاصـمــة الـنـمـســا فـحـســب ،بــل عــاصـمــة املــوسـيـقــى التي
ّ
شكلت قبلة املؤلفني الكبار منذ القرن الثامن عشر .لفيينا وجوه
موسيقية عديدة ،أحدها معروف بالفالسات (واملــارشــات) التي
وضعها آل شتراوس ،من املؤسس يوهان األب ،إلى االسم األشهر
َ
يوهان االبن ،وشقيقيه يوزيف وإدوارد .إلى آل شتراوس ،تضاف
ّ
أسماء أخرى (أبرزها يوزيف النر) غذت هذا اللون الكالسيكي
والفرح عمومًا .توقيت األمسية
شبه املستقل« ،الخفيف» نسبيًا
ِ

يأتي تماهيًا مع التقليد السنوي الخاص بهذا الريبرتوار الذي
يـقــام عند الساعة  11:15مــن قبل ظهر أول يــوم مــن السنة في
الصالة الذهبية فــي فيينا ،أو مــا ُيـعـ َـرف ب ـ «حفلة رأس السنة»
التي تحييها «أوركسترا فيينا الفلهارمونية» والتي تختار من
ُ
سيقودها في كل ّ
مرة (تغيير القائد تقليد اعت ِمد منذ عام ،1987
أمــا قائدها هــذه السنة فكان األملاني كريستيان تيليمان) ألداء
ّ
ومتبدل بجزئه اآلخر ،مع تقاليد خاصة
بجزء منه
ثابت
ٍ
برنامج ٍ
ٍ
غير مألوفة عمومًا فــي املوسيقى الكالسيكية (مـثــل تصفيق
الجمهور املرافق إلحدى املقطوعات).
إذًا ،بني تمثال يوهان شتراوس االبن الذي ّ
يزين البوستر ،وعنوان
األمسية املرتقبة الليلة ،يصبح الجو العام للموعد واضحًا نسبيًا.
ّ
سيضم البرنامج بعضًا من أعمال الريبرتوار املشار إليه
هكذا
أعــاه ،باإلضافة إلى أعمال غنائية (غناء منفرد وثنائيات) ،إذ
ّ
يشارك في «فيينا في بيروت» املغنيان أو شبه الثنائي اللبناني
(ب ـف ـعــل إحـيــائـهـمــا أم ـس ـيــات ع ــدة م ـش ـتــركــة) الـ ــذي ي ـتــألــف من
املر َحة الرا جوخدار (الصورة) وهي من أبرز الوجوه
السوبرانو ِ
املحلية فــي مـجــال الـغـنــاء األوب ــرال ــي ،والـبــاريـتــون ف ــادي جانبار
ّ
ال ــذي يتمتع بخبرة فــي األع ـمــال الدينية الكالسيكية واألعـمــال
األوبــرالـيــة ذات الطابع الخفيف واألوبــريــت (النمط الــذي راج في
فرنسا والنمسا في القرن التاسع عشر) .أما قيادة األوركسترا،
َ
فأوكلت إلى املايسترو النمساوي مانفرد موساور ،الخبير بهذا
ِ
الريبرتوار بحكم أصوله واهتماماته وتسجيالته.
«فيينا في بيروت» 20:30 :مساء اليوم ـ ـ «كنيسة القديس
يوسف» (األشرفية ـ ـ شارع مونو) .الدخول ّ
مجاني.

