ثقافة وناس • نجوم 17

الجمعة  14شباط  2014العدد 2222

دائمًا

ــية وباميال تواعد نفسها
الليلة بعيد العشاق؛ فبرأيها« ،تلك
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ص � � ��ارت ت� �ج ��اري ��ة ال� �ي ��وم
ب �س �ب ��ب امل� �ب ��ال� �غ ��ة ب ��ال � �ه ��داي ��ا ال �ت��ي
ُ
ت �ق� َّ�دم .بالنسبة إل� � ّ�ي ،تكفيني باقة
ورود ح� �م ��راء ف �ق��ط .ل �س��ت متطلبة
ّ
يهتم
أب �دًا ،وال��ذي يعيش ال�ح� ّ�ب ،ل��ن
بالهدايا أبدًا» .وتضيف« :هذه الليلة
ل ��ن أح �ت �ف��ل م ��ع أح� � ��د ،ول � ��ن أش �ت��ري
ه��دي��ة ،ف�لا م�ش��اري��ع زواج ق��ري�ب��ة أو
ارت�ب��اط��ًا ج� ّ�دي��ًا .س��أق� ّ�دم م�س� ً
�اء نشرة
األخ�ب��ار املسائية إل��ى جانب زميلي
ف� � � ��ادي ش� � �ه � ��وان ،وه � �ك � ��ذا س ��أع ��اي ��د
الجميع على طريقتي الخاصة» .من
جانبه ،يحيي املغني ج��وزف عطية
س�ه��رة ع�ي��د ال�ع�ش��اق ف��ي األردن إل��ى

ج��ان��ب زم�ي�ل��ه ح��ات��م ال �ع��راق��ي .وع��ن
ت �ح �ض �ي��رات��ه ل �ل �ع �ي��د ،ي� �ق ��ول ع�ط�ي��ة:
«م� ��ش م �ع� ّ�ي��د ه� �ي ��دي ال �س �ن��ة أب � � �دًا».
ويلفت نجم «ستار أكاديمي» ()2005
إل� ��ى أن� ��ه ك� ��ان ي�ح�ت�ف��ل س��اب �ق��ًا بتلك
املناسبة ويشتري الهدايا لحبيبته،
لكن حاليًا «القلب فارغ» .عند سؤال
املمثلة باميال ال�ك��ك ع��ن مشاريعها
ه��ذا امل�س��اء ،تسكت وتجيب بصوت
خ ��اف ��ت« :ل �ل�أس� ��ف ،ال �ل �ي �ل��ة س��أس�ه��ر
م��ع ح��ال��ي .أن��ا س��أك��ون فالنتاين مع
نفسي» .وتضيف« :ليس بالضرورة
ّ
أن نحتفل بهذا العيد .إن من يعيش
ح��ال��ة ال �ح � ّ�ب ،س�ي�ح�ت�ف��ل ي��وم �ي��ًا إل��ى
ح��ان��ب ال �ط��رف اآلخ � ��ر» .ت��ؤم��ن ال�ك��ك

سهرات وحفالت
ّ
يتنقل النجوم الليلة إلحياء بعض سهرات عيد العشاق .تطل شيرين عبد
الوهاب إلى جانب راغب عالمة في حفلة في مصر .أما ملحم زين فجدول
أعماله مزدحم بالحفالت ،إذ أحيا أمس سهرة في أبو ظبي إلى جانب
املغنية لورا خليل ،بينما يغني الليلة في حفلة في األردن ،إلى جانب رامي
عياش ونجمة «أراب آيدول  »2السورية فرح يوسفّ .أما الحفلة الثالثة
لصاحب «انت مشيتي» فستكون في لبنان وتحديدًا في منطقة جبيل غدًا.
ّ
بدورها ،تطل مايا دياب مع وائل كفوري الليلة في سهرة في أبو ظبي.
ّ
أما نيكول سابا ،فلم تتمكن من إحياء حفلتها إلى ّ جانب زميلها املصري
تامر حسني في الواليات املتحدة االميركية .رغم أنها حصلت على تأشيرة
ّ
الدخول ،ألن فرقتها املوسيقية فشلت في الحصول على التأشيرات.

ب��أن�ه��ا ق��د ت�ج��د ال �ح� ّ�ب م�ص��ادف��ة« ،ال
أض��ع خططًا إلي�ج��اد ش��ري��ك حياتي
أو ح �ت��ى ل � �ل� ��زواج ،ب ��ل أ ّت � ��رك األم� ��ور
ل �ع �ف��وي �ت �ه��ا ،وق � ��د أت� �ع ��ث ��ر ب�ن�ص�ف��ي
اآلخ��ر ف�ج��أة م��ن دون س��اب��ق إن ��ذار».
ّ
ّ
ت �ق��ول امل �م �ث �ل��ة« :إن ع�م�ل��ي ف��ي ال �ف��ن
وانشغاالتي التي ال تنتهي ووقتي
ال �ض� ّ�ي��ق ،ل��ن ت�ق��ف ف��ي وج ��ه حياتي
ّ
سأجير
الشخصية وس �ع��ادت��ي ،ب��ل
عملي ليكون حافزًا للعيش بفرح».
ب��دوره ،يضحك املمثل ج��ورج خباز
ً
ط��وي�لا عندما نسأله ع��ن مشاريعه
نهار عادي .لو
اليوم ،ويقول:
«اليوم ّ
لفض ُ
كنت في عالقة ّ
لت الذهاب
حب،
م��ع ح�ب�ي�ب�ت��ي إل ��ى ع �ش��اء م �ت��واض��ع،
ل �ك��ن ه� ��ذا امل� �س ��اء س ��أك ��ون وح � ��دي».
ً
وي� �ش ��رح ق ��ائ�ل�ا« :ال �ج �م �ي��ل ف ��ي عيد
العشاق أن��ه مناسبة سنوية تدخل
العشاق .أنا متفائل
الفرح إلى قلوب
ّ
ف��ي حياتي ،ول�ك��ن أتمنى أن أحتفل
ّ
الحب سنويًا مع شخص يكمل
بعيد
معي حياتي» .أم��ا عند املمثلة ورد
الخال ،فقد كان وضع العيد مختلفًا.
تقول« :لم أكن أعلم ّ
أي يوم يصادف
ذل��ك العيد؛ فقد ظننت أن��ه باألمس،
لكني كنت مخطئة» .وتضحك قائلة:
«ه� � ��ذا دل� �ي ��ل ع �ل��ى م � ��دى ف �ش �ل��ي ف��ي
ال�ف��ال�ن�ت��اي��ن .خ�ل�ال ح�ي��ات��ي احتفلت
م��رت�ين ب��ذل��ك العيد .وال�ي��وم سيكون
ي��وم عمل ع��ادي وأواص ��ل مشاهدي
أمام الكاميرا».
ت� � �ح � � ّ�ول ورد ك�ل�ام� �ه ��ا إل� � ��ى م �ش �ه��د
ك ��وم� �ي ��دي« :أن� � ��ا م �غ ��رم ��ة ب �ك��ام �ي��رو

جوزف عطية
(اخ �ت �ص ��ار ك ��ام� �ي ��را) ،وه� ��و حبيبي
الذي لن أتخلى عنه أبدًا» .على عكس
باقي النجوم ،ترفض اإلعالمية داليا
أح �م��د ال �ح��دي��ث ع ��ن ع �ي��د ال �ع �ش��اق؛
ف �ب��رأي �ه��ا «ال ��وض ��ع ال �ع ��ام ال يسمح
ل �ن��ا ب��ال �ح��دي��ث ع ��ن ت �ل��ك امل �ن��اس �ب��ة.
وض �ع��ي ال�ن�ف�س��ي م �ت��أزم ،وال مجال
للحديث ع��ن ال �ي��وم» .إذًا ،تلك ّ
عينة
من آراء املشاهير واإلعالميني الذين
ل ��م ي �س �ت �س �ل �م��وا رب� �م ��ا ل� �ل� �ـ«إره ��اب»
ال��ذي تفرضه ه��ذه املناسبة لناحية
االح�ت�ف��ال بالفالنتاين م��ع الحبيب.
ّ
بعضهم ق � ّ�رر أن ال �س �ع��ادة ت �ب��دأ من
ال��داخ��ل قبل أن يأتي النصف اآلخ��ر
ً
ل� �ي ��زي ��ده ��ا ح � �لّ � ��اوة .وري� �ث� �م ��ا ت��أت��ي
«ال�س��اع��ة» ،غ��ن��وا أي�ه��ا ال�ع��ازب��ون مع
ّ
«أحب عيشة الحرية»!
عبد الوهاب
ع�ل��ى موقعنا م�ق��ال��ة وس ��ام ك�ن�ع��ان« :ه�ك��ذا
يحتفل نجوم الشام بالعيد»

يا حبّ مين يشتريك؟
اإلع�ل�ان��ات ال�ت��روي�ج�ي��ة ل��م تقتصر
على املؤسسات التجارية ،بل طالت
ال �ج �م �ع �ي��ات أي� �ض ��ًا .أم � ��س ،ن�ش��رت
ج�م�ع�ي��ة «ك ��ن ه � ��ادي» ()Kunhadi
غ �ي��ر ال��رب �ح �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ب��ال�ت��وع�ي��ة
تجاه مخاطر حوادث السير مقطع
ف �ي��دي��و م � ّ�دت ��ه  25ث��ان �ي��ة (م �ت��واف��ر
على موقعنا) ،تظهر فيه ي��د أحد
ضحايا حوادث السير وقد غطيت
بالدماء ،لينتهي بعدها بعبارة «ال
ترتدي األحمر في هذا الفالنتاين»،
«قد بحذر».
ثمُ :
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ل �ب �ن��ان ،س� ّ�ل �ط��ت مجلة
ال �ـ«ت��اي��م» األم�ي��رك�ي��ة أم��س ال�ض��وء
ّ
مصور إلحدى الشركات
على إعالن

نادين كنعان
تتفنن
قبل االحتفال بعيد ال�ح��ب،
ّ
امل��ؤس�س��ات التجارية ب��اإلع�لان��ات،
وت��دخ��ل م��ا ي�ش�ب��ه «امل �ن��اف �س��ة» في
ما بينها حول صفة األكثر «إبداعًا
ّ
وتميزًا» .كل ذلك ،بهدف جذب أكبر
ع ��دد م�م�ك��ن م��ن ال��زب��ائ��ن ال �ع� ّ�ش��اق
الذين ينفقون في الواليات املتحدة
وح��ده��ا أك�ث��ر م��ن  13م�ل�ي��ار دوالر
أميركي سنويًا ،وفق تقرير صادر
ف ��ي ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ع ��ن «ج�م�ع�ي��ة
إعالن التجزئة والتسويق».
ه�ك��ذا ،ت�ح� ّ�ول��ت املناسبة السنوية
مجرد محطة رومانسية ّ
ّ
يعبر
من
خاللها امل�غ��روم��ون ع��ن مشاعرهم
ت �ج��اه ال �ش��ري��ك ،إل ��ى أخ ��رى يطغى
عليها ال�ط��اب��ع ال �ت �ج��اري .ك�م��ا في
ال �ع ��ال ��م ،ك��ذل��ك ف ��ي ل �ب �ن��ان ،غ� ّ�ص��ت
ال� � �ش � ��وارع ب ��ال� �ل ��وح ��ات اإلع�ل�ان �ي ��ة
ال � �خ� ��اص� ��ة ب� �ف ��ال� �ن� �ت ��اي ��ن ،وك� ��ذل� ��ك
ال�ت�ل�ف��زي��ون��ات واإلذاع� � ��ات وم��واق��ع
التواصل االجتماعي من الشوكوال،
إل� � ��ى ال � �ع � �ط� ��ور ،م � � � ��رورًا ب ��ال ��زه ��ور
�وال إل ��ى ال �س��اع��ات،
وال �ن �ب �ي��ذ ،وص � � ً
واألكسسوارات ،وأدوات التجميل،
وغيرها.
ل �ك��ن واح � � ��دة م ��ن ال� �ل ��وح ��ات ال �ت��ي
تعود إل��ى م�ح��ال ل�ل�أدوات املنزلية
ّ
وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة واإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ات،
أث � � � � � � � ��ارت اس � � �ت � � �ي � � ��اء امل � � ��واط � � �ن �ي ��ن.
«ال � �ش� ��وك� ��وال ت �ج �ع �ل �ه��ا س �م �ي �ن��ة»،
ع� �ب ��ارة ك�ت�ب��ت ب��ال �ل �غ��ة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة
وباللون األبيض على ص��ورة ذات
خلفية ح�م��راء تحمل رس�م��ًا لوجه
امرأة .الصورة ُذ ّيلت بعبارة أخرى
ه��ي« :ق� ّ�دم لها هدايا غير متوقعة
في فالنتاين هذا العام» .الكثير من
ّ
رواد م��واق��ع التواصل االجتماعي
رأوا أن اإلع�لان «مهني ،وعنصري،
ّ
وذك� � � � � � � � ��وري» ،وق� � � � ��ال آخ� � � � � ��رون إن
ّ

«السمنة ليست جريمة ،والرشاقة
ليست معيارًا للجمال».
أك� � �ث � ��ر اإلع � �ل� ��ان � � � ��ات ش� �ع� �ب� �ي ��ة ب�ي�ن
املواطنني ،كانت تلك التي نشرتها
م��ؤس�س��ة ل�ب�ي��ع ال� � ��ورود .ل��م تكتف
امل � ��ؤس� � �س � ��ة ب � � ��إع �ل ��ان واح � � � � � ��د ،ب��ل
ّ
ومتنوعة،
أطلقت مجموعة كبيرة
ت �ت �م �ح��ور ج �م �ي �ع �ه��ا ح� ��ول أه�م�ي��ة
ال ��زه ��ور ف��ي ال �ع�ل�اق��ات ال�ع��اط�ف�ي��ة،
وش� � � � � ّ�دة ت ��أث� �ي ��ره ��ا ع� �ل ��ى ال� �ن� �س ��اء
خ �ص��وص��ًا .إح ��دى ه ��ذه ال��دع��اي��ات
هي صورة تجمع بني فتاة جميلة
وم �ث �ي ��رة ،ت ��رت ��دي ف �س �ت��ان��ًا أح �م��ر،
وش ��اب ق�ص�ي��ر ي��رت��دي رب �ط��ة عنق

م �ل �ي �ئ��ة ب ��ال ��زه ��ور ،وإل � ��ى ج��ان�ب�ه��ا
عبارة توضح ّ
سر انجذابها له« :ال
بد من أن الزهور هي السبب».
ّ
أح � � � ��د امل � � � �ح� � � ��ال ال� � �خ � ��اص � ��ة ب �ب �ي��ع
ّ
ال�ع�ط��ور ومستحضرات التجميل
ي� �ش ��ارك م �ن��ذ ّأي� � ��ام ع �ل��ى ص�ف�ح�ت��ه
ال �ف��اي �س �ب��وك �ي��ة ال� �خ ��اص ��ة ،ن��اش �رًا
صورة لثنائي ّ
يقبل أحدهما اآلخر
م��ن دون أن ي�ظ�ه��ر وج�ه�ه�م��ا ،وق��د
أخ��ذ جسداهما شكل قلبُ ،ليكتب
ت �ح ��ت ال � �ص � ��ورة ال� �ع� �ب ��ارة اآلت� �ي ��ة:
 .Happy Scent Valentine›sف��ي
هذه الجملة ،استبدلت كلمة saint
(قديس) ،بكلمة ( Scentرائحة).
ّ

ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة ب ��ال� �ع� �ن ��اي ��ة
ب��ال�ش�ع��ر ،أط�ل��ق ع�ل��ى ي��وت�ي��وب في
 7ش� �ب ��اط (ف� �ب ��راي ��ر) ال � �ج � ��اري ،أي
قبل أس�ب��وع م��ن ذك��رى عيد الحب.
الفيديو ( 1:49دقيقة) ال��ذي يحمل
ع �ن��وان You - A Declaration of
( Loveأن � � ��ت ـ � �ـ إع � �ل ��ان ح � � ��ب) ،م��ن
ت�ص�م�ي��م ش��رك��ة  BBDOاإلع�لان�ي��ة
ّ
�ا ي��رص��د
األمل � ّ�ان� �ي ��ة ،وي � �ص ��ور رج �ل� ً
امل�م��ي��زات «ال�س��اح��رة» ف��ي حبيبته،
م �ث��ل ض �ح �ك��ات �ه��ا ،وض �ع �ف �ه��ا أم ��ام
الوجبات السريعةّ ،
وحبها للضوء
ف��ي غ��رف��ة ال �ن��وم .وم��ع اق�ت��راب��ه إل��ى
ال� �ن� �ه ��اي ��ة ،ي ��أخ ��ذ اإلع � �ل ��ان م �ن �ح� ً�ى
مفاجئًا ي��زي��ده س�ح�رًا ،ح�ين يطلب
الرجل من صديقته الزواج بطريقة
ّ
مميزة.
ُّ
ت� �م ��ي ��ز ال� �ف� �ي ��دي ��و (م � �ت � ��واف � ��ر ع �ل��ى
م��وق �ع �ن��ا) ي �ك �م��ن ف ��ي ن �ج��اح��ه ف��ي
ال �ج �م��ع ب �ي�ن ال �ب �ع��دي��ن اإلن �س��ان��ي
وال��رب�ح��ي .وفيما ح��ث املشاهدين
ع �ل��ى االح� �ت� �ف ��ال ب �ع �ي��د ال� �ح ��ب ف��ي
ك ��ل ّ
األي� � � ��ام ول� �ي ��س ف ��ي  14ش �ب��اط
ف �ق��ط ،ت�م� ّ�ك��ن م��ن ت��وص�ي��ل رس��ال�ت��ه
الترويجية ،كاشفًا عن منتج جديد
خاص بالشعر.

أنا الهواء في رئتيك
واألزرار في قميصك
كنت ستجدينني
أينما ِ
َّ
براحتي الدافئتني
وقامتي القصيرة
أنتظرك على الرصيف
أنتظرك في العمل
أنتظرك فوق السرير
ً
واثقا بأنك ستأتني
دائمًا
ألنني معك
ُ
أخلط أيامك بالقبل
ودمك باألزهار
إليك من سمائي كإله
أنظر ِ
وأرفع يدي طالبًا مغفرتك
أنا صرخة األلم في حنجرتك
واألغنية الجميلة التي ترددين
أنظر إليك من البعيد
وأخاف أن أملسك
وحينما أمسك يدك
عنك
أبتعد
ال أستطيع أن
ِ
حيوانك املدلل أنا
وهوايتك املفضلة
بالدك النائية
ومستقبلك القريب
ّ
بقدمي الحافيتني وقلبي املرتجف
أركض معك في الدروب الوعرة
أنا الغبار من حولك
والعرق الذي يسيل من مسام جسدك
نظرت سترينني
أينما
ِ
على الطاولة والكرسي واملدفأة
ّ
والحمام والباص
في املكتبة
ف��ي ال �ح �ق��ول وامل �ص��ان��ع وم �ظ��اه��رات
الطلبة
أنمو كاألعشاب في شرفتك املشمسة
وأتدلى من سقف غرفتك كاملصباح
بأصابعي العشرة أحتوي وجهك
وب��أص��اب �ع��ي ال �ع �ش��رة أدف� ��ع امل�ت��اع��ب
عنك
ِ
بأصابعي العشرة ّ
أعد لك القهوة
وبأصابعي العشرة أسندك
على السقوط
إذ توشكني َ
أنا الوردة في شعرك األسود
والدبوس في عروة سترتك
عندما تنامني
أندس بني أحالمك وال أنام
أضحك وأبكي وأتألم
وأحارب أعداءك القساة
وفي الصباح
أتدحرج مع املاء على وجهك
ّ
وأجففه بشفتي
قطفت
أنا التفاحة التي
ِ
طردت إليها
واألرض التي
ِ
أنا اللوحة التي تزينني بها
جدار حياتك األسود
منك
والدم الذي يسيل ِ
حينما يطلقون عليك الرصاص
ْ
فألتفت
يناديك النهار
تبردين فيرتعش جسدي
ّ
بعيني تشاهدين الطيور
بصوتك أطالب بالحرية
ِ
أما عندما تموتني
من الجوع أو الحب
ّ
معك
فسأحاول أال أموت ِ
ذلك أن املوتى
بحاجة ملن يذكرهم
و لن يفعل ذلك ٌ
أحد
سواي
رياض الصالح الحسني
( 1954ـــ )1982

