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ما وراء الصورة

البنية تريد دولة ...واالعالم النظيف يواصل أبلسة المقاومة
ّ
بيار أبي صعب
ع� �ل ��ى ص �ف �ح��ة ال� �ف ��اي� �س� �ب ��وك ن � �ح� ��اول أن
ّ
الصبية التي باتت بطلة املوسم.
نكتشف
مغامرتها املزعومة دارت حول العالم ،لم
يبق موقع إال ونقل عن جريدة ،نقلت عن
وك��ال��ة أن �ب��اء ،نقلت ع��ن ت�ل�ف��زي��ون ،الخبر
ّ
بحرفيته ،كما ف��ي بيان أمني أو
نفسه ـــ
ّ
ترويجي ـــ ويروي تلك الواقعة التي «هزت
أرج � ��اء ال �ج �م �ه� ّ
�وري��ة»« :اع�ل�ام � ّ�ي ��ة» أخ��رى
ّ
تتعرض لإلهانة على حواجز حزب الله».
ّ
إع�لام��ي��ة؟ أي إس� ��اءة ،ألي م��واط��ن ،مهما
كانت مهنته ،مرفوضة ومدانة ،خصوصًا
املقاومة.
حني تصدر عن مكان قريب من
ّ
لكن ماذا حدث؟ وكيف؟ ومل��اذا؟ وهل حقًا
ح��دث ال�ت�ج��اوز امل�ف�ت��رض بالطريقة التي
روتها؟ على شاشة الكمبيوتر ضحكتها

ب��ري�ئ��ة ع�ل��ى ش ��يء م��ن ال � ��دالل ،ك�م��ا ب�ن��ات
عمرها ،نظرة ملؤها االقبال على الحياة،
م��ع ح �ي��رة ع��ال �ق��ة م��ن امل��راه �ق��ة« .ل��وك �ه��ا»
ّ
ّ
عصرية وم�ت�ح� ّ�ررة ،م��ع أن
ينم ع��ن شابة
ال �ص��ور ن�م�ط� ّ�ي��ة ،م�ط��اب�ق��ة ل �ن �م��وذج امل ��رأة
امل�ه�ي�م��ن ف��ي ال �ث �ق��اف��ة ال �س��ائ��دة .أف �ك��اره��ا
ّ
ّ
ّ
تقد ّ
تتصدر
مبدئيًا ،فالصورة التي
مية
ال�ص�ف�ح��ة ل�ي�س��ت ألب ��و إب��راه �ي��م أو أحمد
األسير أو سمير جعجع ،بل لـ «الحكيم»
األصلي جورج حبش .بورتريه باألبيض
واألس � � ��ود ،ك �ت��ب إل ��ى ي�م�ي�ن��ه ع �ل��ى ع��رض
الصفحة ّبحرف ضخم ،ذل��ك ال�ق��ول ال��ذي
يفترض أن��ه للقائد الفلسطيني ّال��راح��ل:
ضد من يقتدي بالدين لكننا ّ
«لسنا ّ
ضد
ّ
التطرف الديني».
ّ
م �ه��ى ال��رف��اع��ي ط��ال �ب��ة ف��ي ك �ل��ي��ة االع�ل��ام،
ّ
إيجابية:
أساتذتها يعطون فيها شهادة

«ج � ّ�ي ��دة ،أش �ط��ر ب��ال�ح�ك��ي م�ن�ه��ا ب��ال�ف�ع��ل».
ب �س �ي �ط ��ة ي � ��ا ع � � ّ�م � ��ي ،ط ��ال� �ب ��ة ف � ��ي ال �س �ن��ة
ّ
ال�ث��ان�ي��ة ،م��ا زال��ت ف��ي ب��داي��ة ال�ط��ري��ق .لكن
ذل��ك الحادث اللعني على حاجز «غاليري
سمعان» وضعها عنوة في دائرة الضوء،
ٌ
ّ
«الحرية والسيادة
فإذا بها رمز من رموز

مهى الرفاعي،
ليتك تسألين «الحكيم
كل ذلك»
رأيه في ّ

واالس� �ت� �ق�ل�ال» .ط��ال�ب��ة إع �ل��ام ،وت�ع�م��ل في
ج ��ري ��دة «األن� � � � � ��وار» .ب �ح �ث �ن��ا ع � ّ�ن م �ق��االت
ل�ه��ا ك��ي ن�ع��رف�ه��ا أك �ث��ر ،ف�ل��م ن��وف��ق .سألنا
عنها على س�ن�ت��رال ال�ج��ري��دة« :تعمل في
ال ��دول � ّ�ي ��ات ،وق� ��د خ��رج��ت اآلن» .ح��اول �ن��ا
أن ن �ت �ج��اذب م� ّع�ه��ا أط� ��راف ال �ح��دي��ث عبر
الفايسبوك ،لكنها ـــ مثل كل النجوم الذين
أتعبتهم مطاردات الـ  paparazziـــ اعتذرت
ّ
ّ
متعالية« :مرسي كلك ذوق ،بس أنا
بلباقة
ما ب� ّ�دي ص� ّ
لام .املوضوع
�
ع
اال
لوسائل
ح
�ر
ّ
بتشكرك كتير»( .مع ّإن��ك ّ
حت
انتهى.
صر ِ
لشبعت!) .امل��وض��وع انتهى عندها ّربما،
ّ ِ
لكنه لم ينتهِ عند ال��رأي ال�ع��ام .لقد علقت
ف��ي األذه� ��ان ش�ه��ادت�ه��ا ال �ت��ي ل��م ت �ب��ذل أي
ّ
إعالمية جهدًا بسيطًا ملقاطعتها
وسيلة
مع معطيات ووقائع ووجهات نظر أخرى.
أم ��ا زم�ل�اؤه ��ا وزم �ي�ل�ات �ه��ا ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة،

ّ
فيشنون عليها حملة قاسية على النت.
في «غاليري سمعان» عند أحد الحواجز
ال�ت��ي تحمي املنطقة م��ن «ه��داي��ا» الربيع
ال �ع��رب��ي ،ق��ال��ت ال �ب �ن� ّ�ي��ة« :أري � ��د دول� �ت ��ي!»،
ّ
اللبنانية في مواجهة
فصارت رمز البراءة
األش ��رار« .ب��اس�ي��ون��اري��ا» االع�ل�ام النظيف
ّ
امل �ت ��أك��د س �ل �ف��ًا م ��ن ال� ّح�ق�ي�ق��ة ب�ل�ا ت��دق �ي��ق.
ّ
ّ
يكفي أن ت�لاح��ظ ال�خ��ف��ة وق��ل��ة املهنية ّفي
تحقيق  lbciع��ن ال�ق�ض� ّ�ي��ة ،ك��ي تفهم أنها
صارت بطلة ويب دراما بعنوان «الجميلة
والوحش» .لم تقصد مهى أن تكسر مزراب
ّ
تتحدث عنها،
العني ّربما ،لكن كل الضيعة
«حرقوصيون» الجدد ّ
ّ
هبوا لتوظيفها
والـ
ف��ي آل ��ة ال �ب��روب��اغ��ان��دا ض��د امل �ق��اوم��ة .كال
امل� ��وض� ��وع ل ��م ي �ن �ت��ه م� �ه ��ى ،وس �ت �ت��واص��ل
أبلسة املقاومة ف��ي االع�ل�ام .ليتك تسألني
جورج حبش رأيه في كل ذلك.

انحسار البرابرة

happening
ضد الموت
ّ
في شوارع
دمشق
في المصاعد
والحافالت

وسام كنعان
مدينة البوابات السبع ما زال��ت تنتعش
بسكانها كل يوم .هناك من ّقرر أن يلفت
ال �ن �ظ��ر إل � ��ى اس� �ت� �م ��راري ��ة ال �ح �ي ��اة م�ه�م��ا
ح �ص ��ل .امل �م �ث �ل��ة ال� �س ��وري ��ة ال �ش ��اب ��ة ن�غ��م
ّ
ن��اع �س��ة ف��ك��رت ف��ي م �ش��روع ف �ن��ي بسيط
يحاكي الشارع ويخترق خوفه ويسرقه
من األفكار السوداء التي تالحقه نتيجة
ات �س��اع رق �ع��ة ال �ح��رب ف��ي ال� �ب�ل�اد .ه �ك��ذا،
ّقررت بالتعاون مع املوسقي آري سرحان
إط�لاق مشروع «ومضة» لتقديم أغنيات
مكرسة ّ
ّ
سورية ّ
تعبر عن الوطن ،ولكن في
الشوارع واألسواق العامة.
في ّ الوقت ال��ذي تقدم فيه الفرقة عملها،
توثق ناعسة املشاهد بكاميرات فيديو،
وت��رص��د ردات فعل امل ��ارة بطريقة تشبه
م �س��رح «ال� �ح ��دث امل �ف��اج��ئ» أو «امل �س��رح
ال �خ �ف��ي» ( .)happeningان�ب�ع�ث��ت ال�ف��رق��ة
ف��ي س��وق ال�ش�ع�لان ث��م ش��ارع ال�ع��اب��د في
ال �ص��ال �ح �ي��ة ،وم � � ّ�رة ف ��ي ال �ش ��ام ال �ق��دي �م��ة.
وف� ��ي أح � ��دث ع �م��ل ل� �ه ��ا ،وق� �ف ��ت ف ��ي آخ��ر
ش ��ارع ال�ح�م��راء ل�ت�ق� ّ�دم أغ�ن�ي��ة «م��وط�ن��ي»
بتوزيع جديد سبقها ّ
موال كتبت كلماته
ناعسة .بثت األغنية أمس على يوتيوب،
ّ
ق�ب��ل أن تتسلل إل��ى ص�ف�ح��ات ال�س��وري�ين
االف�ت��راض�ي��ة وم�ن�ه��م ن��اش�ط��ون وف�ن��ان��ون
معروفون.
وف��ي ت�ف��اص�ي��ل ال�ش��ري��ط ال ��ذي ح�م��ل اس��م
«وم� �ض ��ة ك� �ي� �م ��اوي ��ة» ،ت �ق��ف ط �ف �ل��ة وه��ي
تلعب حول شجرة بينما يفترش بعض
ال �س��وري�ين األرص �ف��ة ك�م��ا ي�ف�ع�ل��ون ع��ادة،

صاحبة املشروع نغم ناعسة
وسط أص��وات القصف والطيران ،وتعلو
أص��وات البعض بكلمة «ال مشكلة» ،قبل
أن تعلن الطفلة بدء العزف بطريقة تشبه
االنفجار .عندها ،يبدأ عازف الكالرينيت
ّ
الصباغ بالعزف يشاركه سامح حداد
يزن
ع �ل��ى ال �ك��ون �ت��رب��اص ،وم �ح �م��ود ك�ن�ف��ان��ي
على اإلي �ق��اع ،وباسيليوس ال �ع� ّ�واد على
ال�ت�ش�ي�ل��و ،ون��ذي��ر س�لام��ة ع�ل��ى ال�غ�ي�ت��ار.
أم ��ا ال �غ �ن��اء ،ف�ت�ت�ق��اس�م��ه س��ان��دي ن�ح��اس
م��ع غيث م�ن�ص��ور .أف ��راد ال�ف��رق��ة وضعوا

ال�ك� ّ�م��ام��ات ال�ب�ي�ض��اء ف��ي إش ��ارة واض�ح��ة
لخطر السالح الكيميائي ال��ذي استخدم
أخ �ي �رًا ف��ي غ��وط��ة دم�ش��ق وأودى بمئات
الضحايا من األط�ف��ال وجعل من سوريا
ف��وه��ة ب��رك��ان ق��د تنفجر ف��ي وج��ه ع��دوان
ّ
أم �ي��رك��ي م �ح �ت �م��ل .وال�ل�اف ��ت أن «وم �ض��ة
من أي جديد
كيماوية» عمل عادي يخلو ّ
ورب �م ��ا ي �ت �ق� ّ�ص��د ال �ب �س��اط��ة ألن� ��ه يستمد
ميزته وف��رادت��ه م��ن تفاعل ال�ن��اس الذين
تحلقوا ح��ول ال�ف��رق��ة ،وم��ن ردات فعلهم

وانسجامهم الكلي وتعاطفهم إلى درجة
ال �ب �ك��اء ال� ��ذي ص �ن��ع ب �ع �دًا درام �ي ��ًا ع�ف��وي��ًا
وص ��ادق ��ًا ل �ل �ع �م��ل ،ف ��ي ح�ي�ن ان �ت �ه��ز ع��دد
كبير منهم اللحظة الخاصة لتسجيلها
على هواتفهم الخلوية .يتحدى الشباب
السوري املوت واأللمّ ،
ويقدمون املوسيقى
ّ
بشكل مسرحي مفاجئ في الشوارع ،عله
ي �خ �ت��رق ق �ل��ب امل � ��ارة وي��أس��ره��م ل��دق��ائ��ق
معدودة ويبعدهم عن التفكير في املوت
املحتم!

األغنيات املكرسة هي مقدمة
النطالقة أغان جديدة ولوحات
راق��ص��ة ستقدمها «وم��ض��ة»
على الطريقة ذاتها أي بشكل
مفاجئ وف��ي مكان جديد بني
الجمهور .تقول املمثلة الشابة
ّ
نغم ناعسة لـ«األخبار» «بأنها
تعتزم تقديم لوحات راقصة في
أزق��ة الشام القديمة ومصاعد
املستشفيات وحافالت النقل
العام وأماكن غير متوقعة».
وتؤكد ّأن «العمل َّ
يقدم من دون
دعم مالي أو إعالمي» .وتضيف
ّ
أنها في ط��ور التحضير لعمل
كبير خاص بالفرقة قد تسافر
ف��ي��ه إل���ى ب��ي��روت ،لكنها لن
تتمكن من تقديمه كما يجب إال
في حال تأمني دعم مالي مناسب.
وتلفت أخيرًا إلى أن خجل بعض
املوسيقيني في الشارع يعتبر
من أكبر املصاعب التي تواجهه
الفرقة في عملها.

