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حملة تضليل إيرانية استهدفت 
خصومها باألخبار الزائفة

موجة إذاعية مشتركة استعدادًا 
لمليونية العودة في غزة

لندن ـ العربي الجديد

اســتــطــاع قــراصــنــة تثبيت بــرنــامــج املــراقــبــة 
عــن بعد على الــهــواتــف واألجــهــزة األخـــرى، 
بــاســتــخــدام ثــغــرة أمــنــيــة كــبــيــرة فــي تطبيق 
الــذي  املــراســلــة »واتـــســـاب«. وقـــال التطبيق 
الـــهـــجـــوم   

ّ
إن ــبــــوك«  ــســ ــيــ »فــ شــــركــــة  تـــمـــلـــكـــه 

استهدف عددًا مختارًا من املستخدمني، وتم 
والهايتك  البرمجة  شركة  قبل  مــن  تنظيمه 
اإلسرائيلية NSO. وسمحت الثغرة األمنية 
بحقن برامج التجسس في هاتف املستخدم 
مــن خــال ميزة االتــصــال الصوتي الهاتفي 
بـــرامـــج  أو«  إس  »إن  وتـــبـــيـــع  لـــلـــتـــطـــبـــيـــق. 
حكومية.  اســتــخــبــارات  لــوكــاالت  التجسس 
بمجّرد  »بــيــغــاســوس«،  برنامج  ويستطيع 
تــثــبــيــتــه عـــلـــى الـــهـــاتـــف، اســـتـــخـــراج جــمــيــع 
البيانات املوجودة على الجهاز من رسائل 
نــصــّيــة وجـــهـــات االتـــصـــال وبــيــانــات املــوقــع 
 

ّ
ــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي وســجــل الـــجـــغـــرافـــي والـ

إلى  باإلضافة  هــذا  للمستخدمني.  التصفح 
إنشاء بياناٍت جديدة باستخدام مايكروفون 
ــرا هــــاتــــف املــــســــتــــخــــدم املـــســـتـــهـــدف  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ وكـ
لتسجيل ما يدور حوله، بحسب ما نشرته 
وسبق  سابقًا.  تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
برامج  والسعودية  اإلمـــارات  استخدمت  أن 
تــجــســس لــلــشــركــة اإلســرائــيــلــّيــة الســتــهــداف 
مــعــارضــني. وتجسست الــشــركــة أيــضــًا على 
ناشطني مؤيدين لفلسطني، وحقوقيني من 

حول العالم. 
الخبر  تايمز«  »فايننشال  صحيفة  ونقلت 
برنامج تجسس  تطوير  تم  ــه 

ّ
إن  

ً
قائلة أواًل، 

مــن قــبــل »إن إس إو غــــروب« اإلســرائــيــلــّيــة، 
مّكن املهاجمني من إرســال برمجية 

ُ
والتي ت

خبيثة إلى جهاٍز هدف، عن طريق االتصال 
بــاملــســتــخــدم وإصـــابـــة املــكــاملــة بــالــبــرمــجــيــة، 
ســواء أجــاب املستخدم على االتــصــال أم ال. 

وغالبًا ما تّم مسح سجل املكاملات الواردة.
ــــه تـــّم اكــتــشــاف الــثــغــرة 

ّ
وقــــال »واتــــســــاب« إن

الــشــركــة عالجت   
ّ
الــشــهــر، وإن األمــنــيــة هـــذا 

التحتية  بنيتها  داخـــل  »بــســرعــة«  املــشــكــلــة 
الــخــاصــة. وتـــّم نشر التحديث يــوم اإلثــنــني، 
حـــيـــث شــّجــعــت  غــــــــارديــــــــان«،  »ذا  بـــحـــســـب 
الشركة املستخدمني على التحديث بسرعة. 
 »الــهــجــوم يتضّمن 

ّ
وأوضــحــت فــي بــيــان أن

جميع السمات املميزة لشركة خاصة تعمل 
مع الحكومات لتقديم برامج تجسس تتولى 
وظائف أنظمة تشغيل الهواتف املحمولة«. 
ــهــا أطــلــعــت عــــددًا مــن منظمات 

ّ
وأضـــافـــت أن

املعلومات  بــهــدف مشاركة  اإلنــســان  حــقــوق 
والقيام بما يمكن إلخطار املجتمع املدني.

ــاذ الـــقـــانـــون  ــفــ وأبـــلـــغـــت الـــشـــركـــة جـــهـــات إنــ
 لــتــنــبــيــه خــبــراء 

ً
ــة ــ األمـــيـــركـــّيـــة، ونـــشـــرت ورقــ

األمـــــن الــســيــبــرانــي اآلخــــريــــن إلــــى الــثــغــرات 
ـــه 

ّ
الــشــائــعــة. وقـــالـــت »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« إن

منوعات

تـــم اســتــخــدام الــثــغــرة األمــنــيــة فـــي مــحــاولــة 
للهجوم على محاٍم مقيم في اململكة املتحدة 
في 12 مايو/أيار. واملحامي الذي لم تكشف 
الصحيفة عــن اســمــه، هــو فــي صلب دعــوى 
رفعتها  أو«  إس  »إن  شــركــة  ــّد  قــضــائــّيــة ضـ
ــن الـــصـــحـــافـــيـــني املــكــســيــكــيــني،  مــجــمــوعــة مــ
ســعــودي.   ومــعــارض  للحكومة،  ومنتقدون 
ودافــعــت الــشــركــة اإلســرائــيــلــيــة عــن نفسها، 
تشارك  »ال  ها 

ّ
إن تايمز«  »فايننشال  لـ  

ً
قائلة

فـــي تشغيل  ــظــــروف  الــ تــحــت أي ظــــرف مـــن 

أو تــحــديــد أهـــــداف تــكــنــولــوجــيــتــهــا، والــتــي 
إنفاذ  استخبارات وجهات  وكــاالت  تديرها 
القانون«. وأضافت: »لن تستخدم NSO، أو 
ال تستطيع استخدام التكنولوجيا الخاصة 
مة، بمن 

ّ
بها الستهداف أي شخص أو منظ

ــهــا »تــحــقــق في 
ّ
فيهم هـــذا الـــفـــرد«. وقــالــت إن

هجمات واتساب«.
قــــّدم   ،2018 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  ــــي  وفـ
املـــعـــارض الــســعــودي املــقــيــم فـــي مــونــتــريــال 
ــز واملــــقــــرب مــن  ــزيـ ــعـ ــنـــديـــة، عـــمـــر عـــبـــد الـ ــكـ الـ

ــال خـــاشـــقـــجـــي،  ــ ــمـ ــ ــافــــي الــــــراحــــــل جـ الــــصــــحــ
دعـــوى قــضــائــيــة ضــد الــشــركــة اإلســرائــيــلــيــة 
والـــتـــي ســـاعـــدت الـــســـعـــوديـــة عــلــى اخـــتـــراق 
هــاتــفــه الـــذكـــي، والــتــجــســس عــلــى اتــصــاالت 
جـــرت بينه وبـــني خــاشــقــجــي الـــذي قــتــل في 
قنصلية باده في إسطنبول في 2 أكتوبر/

تشرين األول 2018. وتّم رفع دعاوى موازية 
فيها  اتهموا  وناشطون  صحافيون  قدمها 
ساعدت  بأنها  اإلسرائيلية   NSO مجموعة 
حـــكـــومـــتـــي املـــكـــســـيـــك واإلمــــــــــــارات الــعــربــيــة 
املـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــتـــجـــســـس عـــلـــى هــواتــفــهــم 
أنــه ال سجات جنائية لديهم  الــذكــيــة، رغــم 
ــم يــشــكــلــوا أي تــهــديــد، بــحــســب مــا قالته  ولـ

»نيويورك تايمز« العام املاضي.
والعام املاضي أيضًا، اتهمت منظمة العفو 
بمساعدة   NSO مجموعة  مــؤخــرًا  الــدولــيــة 
أحــد موظفي  التجسس على  السعودية في 
املــنــظــمــة. وطــلــبــت املــنــظــمــة مــن وزارة األمــن 
ــة إلــــغــــاء تـــرخـــيـــص الــتــصــديــر  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
 لرفض الطلب 

ً
األمني لشركة NSO، ونتيجة

قّررت املنظمة مقاضاة إسرائيل.
1.5 مليار  »واتــــســــاب« حـــوالـــى  ويــســتــخــدم 
ــر 

ّ
ــول الـــعـــالـــم. والــتــطــبــيــق مــشــف ــ شـــخـــص حـ

 
ٌ
آمــن ــه 

ّ
أن إلــى النهاية، مــا يعني  مــن النهاية 

لـــلـــنـــاشـــطـــني واملـــــعـــــارضـــــني. وبـــحـــســـب »ذا 
ــــر بـــرنـــامـــج الــتــجــســس 

ّ
غـــــــارديـــــــان«، ال يــــؤث

»بــيــغــاســوس« عــلــى تــشــفــيــر الــتــطــبــيــق، وال 
ــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـــاضـــي،  يــتــضــّمــنــه. وفـ
دافـــعـــت حــكــومــة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي عن 
مساعدة أنظمة حكم ديكتاتورية على قمع 
 إنــهــا تــســمــح بــبــيــع هــذه 

ً
مــواطــنــيــهــا، قــائــلــة

بقاؤها  يشكل  »الــتــي  لألنظمة  البرمجيات 
مصلحة اســتــراتــيــجــيــة إلســرائــيــل«. وقــالــت 
 الحكومة اإلسرائيلية 

ّ
محافل إسرائيلية إن

معينة  حكم  أنظمة  قـــدرة  »تــعــزيــز  بـــ معنية 
عــلــى الــبــقــاء، عــلــى اعــتــبــار أن ســقــوطــهــا قد 
يفضي إلـــى صــعــود أنــظــمــة حــكــم أخـــرى قد 

تتبنى سياسات معادية إلسرائيل«.
وإثــــر الــكــشــف عـــن الــتــجــســس الـــجـــديـــد، دان 
ــــول الــعــالــم  نـــاشـــطـــون وصـــحـــافـــيـــون مــــن حـ
املـــمـــارســـات الــتــجــســســيــة عــلــى املــعــارضــني 
ــــه ليس 

ّ
والــحــقــوقــيــني. وأشــــار هــــؤالء إلـــى أن

تجسست  التي  الشركة  تكون  أن  مستغربًا 
ــل جـــمـــال خــاشــقــجــي مــنــخــرطــة  ــراحــ عــلــى الــ
ــــددًا.  ــــجـ ــنــــة هـــــواتـــــف نــــاشــــطــــني مـ فـــــي قــــرصــ
 بعض املــســؤولــني في 

ّ
وأشـــار هـــؤالء إلــى أن

ــيـــض، وبــيــنــهــم جـــاريـــد كــوشــنــر،  الــبــيــت األبـ
ــل مــع  ــتـــواصـ ــلـ ــاب« لـ ــ ــ ــسـ ــ ــ يـــســـتـــخـــدمـــون »واتـ

مسؤولني من الخارج. 
كما سخر املستخدمون من عنوان تحديث 
ـــه 

ّ
»واتــــســــاب« الــجــديــد. إذ قــالــت الــشــركــة إن

مخّصص للملصقات على التطبيق، بينما 
 املستخدمني على التحديث 

ّ
هي تحاول حث

لتفادي االختراق عبر الشركة اإلسرائيلية.

استخدم البرنامج 
للتجسس على محاٍم 

في بريطانيا

غزة ـ يوسف أبو وطفة

أطـــلـــقـــت إذاعــــــــات مــحــلــيــة فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
 مفتوحة ومشتركة 

ً
الــثــاثــاء، مــوجــة أمــس 

استعداًدا ملليونية العودة وكسر الحصار 
التي ستقام في مخيمات العودة على طول 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة مـــع األراضــــــي املــحــتــلــة، 
الـ71.  النكبة  لذكرى  إحياًء  األربعاء،  اليوم 
وشاركت في املوجة اإلذاعية املفتوحة التي 
استضافتها إذاعة األقصى، واستمرت ملدة 
ســاعــتــني، إذاعــــات مــن ضمنها »األقــصــى« 
و»القدس« و»الشعب« و»الرباط« وغيرها.

بينها  عــدة،  فقرات  على  املوجة  واشتملت 
سياسية  فلسطينية  قـــيـــادات  مــع  لـــقـــاءات 
ــي الـــفـــصـــائـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ونـــاطـــقـــني  ــ فـ
بــــاســــمــــهــــا. وتـــضـــمـــنـــت فـــــقـــــرات حــقــوقــيــة 
ولقاءات مع شخصيات محلية  وقانونية 
وخــارجــيــة نــاقــشــت الــجــرائــم اإلســرائــيــلــيــة 
وعلى  الفلسطيني،  الشعب  بحق  املرتكبة 
ــه الــخــصــوص اســتــهــداف املــتــظــاهــريــن  وجـ
العودة  مسيرات  فــي  املشاركني  السلميني 
الكبرى وكسر الحصار منذ انطاقها قبل 

أكثر من عام.
ويــقــول املــذيــع فــي إذاعــــة صـــوت األقــصــى، 
ــة،  ــ ــيـ ــ وأحــــــد املــــشــــاركــــني فــــي املــــوجــــة اإلذاعـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــمــــد زغــــبــــر، لــ أحــ

اإلذاعـــــات ســعــت إليــصــال رســائــل التأكيد 
عــلــى حــق الفلسطيني بــأرضــه بــعــد مــرور 
ــة. ويـــوضـــح  ــبـ ــكـ ــنـ ــلـــى الـ ــوات عـ ــنــ ــســ هــــــذه الــ
ــة الـــخـــاصـــة بــفــعــالــيــات  ــيــ ــة اإلذاعــ أن املـــوجـ
مــلــيــونــيــة الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار جــاءت 
بعد اتفاق بني اإلذاعــات املحلية وتحديًدا 
املختصة في الشأن السياسي في غزة على 
الخروج بموجة مفتوحة يتم عبرها حشد 

الجماهير للمشاركة بأكبر عدد ممكن.
ودعــــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا ملــســيــرات 
الـــعـــودة الــكــبــرى وكــســر الــحــصــار العــتــبــار 
األربعاء 15 مايو/ أيار يوم إضراٍب شامل 
فـــي مــخــتــلــف األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
الفلسطينية بغزة  الجماهير  جانب دعوة 
ــعــــودة وكــســر  لــلــمــشــاركــة فـــي مــلــيــونــيــة الــ
الــحــصــار الــتــي ســتــقــام شـــرق الــقــطــاع على 
املحتلة  الفلسطينية  األراضــــي  مــن  مقربة 

عام 1948.
املفتوحة  اإلذاعـــيـــة  املــوجــة  ويــقــول منسق 
العودة  اللجنة اإلعامية ملسيرات  وعضو 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«،  »الــ ـــ ــم، لــ ــلـ ــم مـــسـ ــيــ ــراهــ إبــ
ــة تـــتـــزامـــن مـــع ســلــســلــة من   هــــذه املـــوجـ

ّ
إن

الفعاليات التي ستقام لتحشيد الجماهير 
الفلسطينية للمشاركة في مليونية العودة 

وكسر الحصار.
ويشير إلى أن الرسالة التي سعت املوجة 

اإلذاعـــيـــة إليــصــالــهــا هــي ضــــرورة توحيد 
الخطاب والرسالة اإلعامية كما توحدت 
الجماهير واملقاومة الفلسطينية ميدانيًا 
خال اآلونة األخيرة، عبر برنامج مشترك 
ربط عدة إذاعات محلية بغزة في آن واحد. 
كما أقيمت موجة تلفزيونية مفتوحة بني 
املحلية،  الفلسطينية  الــقــنــوات  مــن  عـــدد 
مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، ضــمــن الــفــعــالــيــات الــتــي 
ملسيرات  العليا  الوطنية  الهيئة  تقيمها 

العودة.

)NurPhoto/أصدرت »واتساب« تحديثًا لمعالجة الثغرة )ناصر كاشرو

)مصطفى حسونة/األناضول(

تورنتو ـ العربي الجديد

بأن  الب«،  »سيتيزن  الكندية،  تورنتو«  »جامعة  من  البحثية  املجموعة  أفــادت 
حملة إيــرانــيــة ســعــت، مــنــذ عـــام 2016، إلـــى نــشــر األخــبــار الــوهــمــيــة عــلــى شبكة 
اإلنــتــرنــت ومــهــاجــمــة خــصــوم إيـــــران، عــبــر مــواقــع إلــكــتــرونــيــة زائــفــة ومــنــصــات 

التواصل االجتماعي.
القائمني  إلــى أن  وفــي تقريرها املنشور، أمــس الثاثاء، أشــارت »سيتيزن الب« 
تثير ضجة وتنشرها  أن  الــزائــفــة بعد  األخــبــار  إلــى مسح  عــمــدوا  الحملة  على 

مواقع إخبارية معروفة، مما يصعب تتبع مصدر التضليل.
وأوضحت أن الحملة نشرت »قصصًا كاذبة على مواقع إلكترونية مستنسخة، 
ثم ضخمتها بأخبار مفبركة عن إسرائيل واململكة العربية السعودية والواليات 

املتحدة األميركية«.
كــمــا اخــتــرعــت الــحــمــلــة شــخــصــيــات وهــمــيــة، بينها »مــنــى عــبــد الــرحــمــن« التي 

استهدفت املعارض السعودي املقيم في واشنطن، علي األحمد.
مايو  »ذبــابــة  اســم  اإللكترونية  اإليرانية  الحملة  على  الب«  »سيتيزن  وأطلقت 
الامتناهية« Endless Mayfly، في إشــارة إلى الحشرات الهزيلة قصيرة العمر 

التي تفقس أعدادًا هائلة كل صيف.
بالحكومة  الحملة  ارتــبــاط  تــؤكــد  لــم  البحثية،  املــجــمــوعــة  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
اإليرانية، إال أنها لفتت إلى أن موقعي »فيسبوك« و»تويتر« حذفا، في أغسطس/
»فيسبوك«  وقــالــت  نفسها.  بالحملة  املــرتــبــطــة  الــحــســابــات  مــئــات  املــاضــي،  آب 
حينها إن الحسابات لديها روابط بوسائل إعام إيرانية حكومية. كما أفادت 
بأن رسائلها »كثيرًا ما رددت التعليقات واملواقف الرسمية للحكومة اإليرانية«.
فــي املــقــابــل، نفى السكرتير الصحافي فــي الــســفــارة اإليــرانــيــة فــي لــنــدن، محمد 
 إن إيران »الضحية 

ً
محمدي، تورط حكومته في عملية التضليل الرقمي، قائا

الكبرى« ملثل هذه الحمات، داعيًا إلى فرض إجراءات عاملية لوضع حّد لها، في 
تصريحه لوكالة »أسوشييتد برس«، اليوم الثاثاء.

تجسس إسرائيلي يستهدف »واتساب«

الصين 
تحجب 

ويكيبيديا

إلى  الوصول  الصينية منع  السلطات  قــررت 
اإلنــتــرنــت.  على  »ويكيبيديا«  مــوســوعــة   

ّ
كــل

إصــدارات  على  رقابة  تفرض  كانت  فبعدما 
املــوســوعــة اإللــكــتــرونــيــة،  الــلــغــة الصينية مــن 
ــيــشــمــل كــــل اإلصــــــــــدارات.  تــــوســــع الـــحـــظـــر ل
 PC Magazine مجلة  نقلته  مــا  وبــحــســب 
مشروع  يديرها  إنترنت  مراقبة  خدمة  عــن 
الشهر  الــحــظــر  بـــدأ   ،Tor الـــســـري الــتــصــفــح 

ــؤدي مــحــاولــة الـــوصـــول إلـــى أي  املـــاضـــي. وتــ
صــفــحــة فــي »ويــكــيــبــيــديــا« مــن داخــــل الــبــلــد، 
بغض النظر عن اللغة، إلى ظهور رسالة »خطأ 
في االتصال«. وتقول مجموعة مراقبة الرقابة 
Greatfire.org إن الصني منعت الوصول إلى 
»ويكيبيديا« منذ 22 إبريل/نيسان املاضي. 
ويقول املستخدمون املحليون على منصات 
إنهم  الصينية  االجتماعي  التواصل  وسائل 

العظيم«.  االفتراضي  »السور  وقعوا ضحية 
ولـــيـــس مـــن الـــواضـــح ســبــب قـــيـــام الــحــكــومــة 
عن  نقلت  املجلة  لكن  الحظر،  بهذا  الصينية 
متعلقًا  ذلـــك  يــكــون  أن  ترجيحهم  املــراقــبــني 
بــالــذكــرى الــســنــويــة الــثــاثــني ملــذبــحــة مــيــدان 
يونيو/حزيران   4 فــي  وقعت  التي  تيانانمن 
1989، لذا من املمكن أن يكون الحظر مؤقتًا 
فقط. وعلى مر السنني، حظرت الباد بشكل 

انتقائي بعض الصفحات على »ويكيبيديا« 
ــي عـــام  ــ ــانـــت تــنــتــقــد حــكــومــتــهــا. وفـ ــتـــي كـ الـ
2015، بـــدأت الــصــني فــي مــنــع كــل الــوصــول 
إلى صفحات لغة املاندرين في »ويكيبيديا« 
إلــى تشفير  املــوســوعــة  مــوقــع  انتقل  أن  بعد 
HTTPS افتراضيًا لحماية املستخدمني من 

املراقبة غير املبررة.
)العربي الجديد(

كشفت »واتساب« وصحيفة »فايننشال تايمز« أّن شركة البرمجة والهايتك اإلسرائيلية NSO  تمّكنت من حقن برامج تجسس في هواتف 
مستخدمين محددين، بعد قرصنة المكالمات الصوتية
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بـــهـــا قـــــــدرات مـــشـــايـــخ الـــغـــنـــاء الـــديـــنـــي الــتــي 
عــــززت أصــواتــهــم الــعــريــضــة مــامــح األغــنــيــة 
الــديــنــيــة بــروحــانــيــتــهــا. مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
ــــي الـــديـــنـــيـــة أســـالـــيـــب أغـــانـــي  ــانـ ــ جــــــارت األغـ
اللحنية  التراكيب  العربية، ســواء في  البوب 
والرتم والتوزيع، أو في توزيعاته املوسيقية 
قدم  الحليم  فعبد  السياق؛  اختلف  الحديثة. 
أثــره  األغــنــيــة الدينية ضمن أســلــوبــه، وتـــرك 
على أجيال من املطربني، عبر اعتمادهم على 
االدعــاء. وبالنسبة  فيه، حّد  املبالغ  االنفعال 

النقشبندي،  مثل  التقليدي،  الغناء  ملشايخ 
ناحظ االنغماس، والفضاء الصوتي املقتدر 
الغناء الشرقي.  بمساحاته ومعرفة أساليب 
تقديم  في  الحاليون،  املغنون  يعتمد  بينما 
األغنية الدينية، على نقل األسلوب العاطفي، 

مع اّدعاء الخشوع.
ــح أن تـــوّجـــه نـــجـــوم الـــبـــوب الــعــربــي  ــواضــ الــ
لتقديم أغان دينية، ازداد منذ سنوات، بينما 
كان تقديمهم لهذا النوع مناسباتيًا بدرجة 
أغــاٍن بهيئة أدعــيــة، أو  أساسية، لكن ظهرت 

جمال حسن

ازدهر الغناء الديني في رمضان، 
لــيــضــفــي عــلــيــه زخـــمـــًا روحـــانـــيـــًا، 
نابعة  تطريبية،  بسمات  ويمتاز 
بـــدرجـــة رئــيــســيــة مـــن مــعــرفــة عــمــيــقــة بــقــراءة 
الــقــرآن. هــذا األمـــر تغّير فــي اآلونـــة األخــيــرة، 
وتــحــديــدًا مــع مــحــاولــة ربـــط الــغــنــاء الــديــنــي 

بتطور األغنية العربية.
فــي الــســنــوات األخــيــرة، اتــجــه عــدد مــن أشهر 
املغنني واملغنيات العرب إلى الغناء الديني، 
ليظهر في جمل لحنية يطغى عليها البوب 
الرومانتيكي، مع توظيف كليشيهات لحنية 
الــدعــاء،  أو شــكــل  األذان،  مــن  قــريــبــة  تقليدية 

ى في جمل لحنية راقصة. 
ّ
وأحيانًا  يتجل

هناك طابور طويل من املغنني الذين دخلوا 
مجال األغنية الدينية؛ عمرو دياب، ومحمد 
فؤاد، ووائل جسار، وحسني الجسمي، وتامر 
حــســنــي وآخــــــــرون، لــكــنــهــم أخـــفـــقـــوا فـــي نقل 
األغنية  بــه  اتسمت  الـــذي  الــروحــانــي  الطابع 
الــديــنــيــة الــتــقــلــيــديــة. فـــا هـــي مـــن الــنــاحــيــة 
الــلــحــنــيــة حـــافـــظـــت عـــلـــى شــخــصــيــتــهــا، وال 
تمتعت األصوات املؤدية بإمكانيات تضاهي 

يبقى حضوره 
السينمائي أقّل شعبية 
من ظهوره المسرحي

يعتمد المغنّون 
اآلن على انفعاالت مبالغ 

بها حد االدعاء

تشارك هبة طوجي 
التينور الشهير بوتشيلي 

في عمل ثنائي

2223
منوعات

مديح للرسول، تذكر فضائل اإليمان وتعبر 
الله. وأخفقت غالبًا في تجسيد أي  عن حب 
طــابــع روحــــانــــي، واقـــتـــصـــرت عــلــى أن تــكــون 

أغنية بوب دينية فقط. 
لــعــل جــمــهــورًا واســعــًا يبحث عــن هـــذا الــنــوع 
مــن الــغــنــاء، وهـــو مــا جــّســده انــتــشــار فنانني 
اقتصروا على تقديم أغان دينية، مثل ماهر 
زيــن، وهو أيضًا ال يذهب بعيدًا عن أسلوب 
البوب. وقبل سنوات، ذاع اسم سامي يوسف، 
املــغــنــي األذربــيــجــانــي، وقــــدم بــلــغــات عــديــدة 

أغاني دينية، معتمدًا على أسلوب البوب. من 
، أشهر 

ً
جهته، قّدم محمد منير ألبومًا كاما

أغــانــيــه هـــي »مــــدد يـــا رســــول الـــلـــه«، وكــانــت 
خليطًا من الغناء الصوفي، وأساليب أغنية 
البوب العربية. صبغ عليها منير مامحها، 
السهل،  اللحني  والتركيب  اإليقاعات،  لتبرز 

والرتم السريع لألغنية.
وباملقارنة مع أسلوب النقشبندي وأساطني 
الديني، ليس في مصر وحدها، بل  اإلنشاد 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، فــقــدت األغــنــيــة الدينية 
بعد  والروحاني،  التطريبي  العمق  الحديثة 
أن كانت تعتمد على ضوابط غنائية وفنية 

تمنحها مناخها الخاص.
يــمــتــاز صـــوت الــنــقــشــبــنــدي بــتــلــك املــســاحــات 
األخـــــــــــاذة مـــــع رحـــــابـــــة الــــــصــــــوت، وجــــمــــالــــه، 
وهــــي الـــســـمـــات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــكــتــاتــيــب 
واملـــشـــيـــخـــات الــديــنــيــة إلخــــــراج قــــــّراء الـــقـــرآن 
ومـــنـــشـــدي الــقــصــائــد الــديــنــيــة والــتــواشــيــح 
واملدائح النبوية. وكانت تستهدف األصوات 
الجهورة، ذات املساحة العريضة، التي تمتد 

على أوكتافني، مع وجود النفس الطويل. 
لــطــاملــا اســتــوعــب الــغــنــاء الــديــنــي الــكــثــيــر من 
األلـــحـــان الــدنــيــويــة، لــكــنــه ظـــل يــحــافــظ على 
ــة وأســـالـــيـــب تــحــفــظ لــلــغــنــاء  ــارمــ ــوالــــب صــ قــ

الديني مهابته وروحانيته.
ــارى بــلــيــغ حــمــدي  ــ فــــي أغـــنـــيـــة »مـــــــــوالي«، جــ
ــاح  فـــي لــحــنــه أســـالـــيـــب الـــغـــنـــاء الـــديـــنـــي، وأتــ
العريضة،  إبــراز مساحة صوته  للنقشبندي 
بتلك الترنيمات الشرقية وزخارفها املحفوفة 
بمزاج روحاني رحب. أصبحت هذه األغنية 
واحدة من األصوات الرمضانية التي تقدمها 
قــنــوات الــتــلــفــاز عــلــى مــر الــســنــوات. الــواضــح 
مع  اللحني  بأسلوبه  ُمــفــاِجــئــًا  كــان  بليغ  أن 
النقشبندي، بصورة تخالف ألحانه الذائعة 

التي قدمها عبر مساره.
ــــوالي«، لــحــن املــذهــب  نستذكر دائــمــًا، فــي »مـ
الــذي يـــرّدده الــكــورس، وظــل كخلفية لصوت 
والشجية، وهو  الحادة  بطبقته  النقشبندي 
يتاعب بتلوينات طربية وزخرفية، يصعب 
على كثير من األصوات الكبيرة أداءها بنفس 
االعتيادي  االبتهال  املزيج بني  هــذا  اإلتــقــان. 
ولــحــن املــذهــب اإليــقــاعــي كتوطئة أو مدخل، 
يــنــســاب عــلــيــه صــــوت الــنــقــشــبــنــدي، لينسج 

اللحن املبتهل إلى الله في قالب األغنية.
التي تعتمد  اللحنية  املــفــردات  إلــى  إذا عدنا 
فقد  الحديثة،  الدينية  األغاني  عليها موجة 
الرومانتيكي  الغناء  أساليب  على  اقتصرت 
إعـــادة توظيف ثيمات  بــاالّدعــاء، مــع  املغلف 
األلحان  إلــى  وإضــافــة  دينية شائعة.  لحنية 
الــضــعــيــفــة، اعـــتـــمـــدت عـــلـــى كـــلـــمـــات شـــديـــدة 
ــة. لــنــأخــذ أغــنــيــة وائـــــل جـــســـار »أمـــك  ــاكـ الـــركـ
ــااًل، وهــــي مــنــذ عــنــوانــهــا تــبــدو  ــثــ وأبـــــــوك« مــ
ُمـــضـــحـــكـــة! تــــقــــول: »أّمـــــــك وأبـــــــوك عـــلـــى طـــول 
حبوك، ليه إنت بقيت غصن من الشوك.. ادع 

لربك يغفر ذنبك وافتح قلبك ملا يعاتبوك«. 
االنفعالي نفسه  يعتمد جّسار على أسلوبه 
في األغاني العاطفية، مع لحن طفولي. هذا 
نعثر،  الــديــنــي.  للغناء  اقتباسه  يتم  الشكل 
أيـــضـــًا، عــلــى لــحــن آخــــر لـــه فـــي مــديــح الــنــبــي 
محمد، لحنه أشبه بأغنية اطفال رديئة. هذا 
املنحى الساذج، يذهب فيه حسني الجسمي 
أيـــضـــًا، لــيــس فــقــط فـــي الــلــحــن الــبــاهــت ألحــد 
»ابتهاالته« بل في اعتماده على لحن راقص، 
أغــاٍن وطنية. أما  هو سمة أيضًا شاعت في 
ــاب واآلخـــــرون، فــلــم يــكــونــوا أفضل  عــمــرو ديـ
حااًل بمجموعة من االبتهاالت الغنائية التي 
ألــصــقــت غــنــاء الــبــوب الــرومــانــتــيــكــي مــع ذلــك 
التي  االدعــاء، مفتقرين إلى مساحة الصوت 
ظلت مطلوبة في الغناء الديني كما في قراءة 
القرآن، وحتى في اختيار الكلمات. كان األمر 
أشــبــه بــتــأديــة أغــنــيــة ذات رتـــم ســـريـــع، وبـــدا 

األمر أشبه بأداء واجب ديني، ال أكثر.

عدنان حمدان

لم يكن لنشاهد درامــا سورية عالية السقف 
لو ما رفع النظام يده جزئيًا عن الحرّيات في 
الرسائل  بعض  بتمرير  وسمح  املسلسات، 
عـــن طــريــق الــشــخــصــيــات والــــحــــوارات، لــذلــك 
جاءت كوميديا 2019 بسقف جرأة عاٍل، لكن 
فـــي ظـــل غــيــاب صــنــاعــة الــكــومــيــديــا الفعلية 

القادرة على اإلبهار.
قبل عام، أعلنت شركة »إيمار الشام« نيتها 
إنـــتـــاج مــســلــســل كــومــيــدي بــصــيــغــة جــديــدة، 
تــقــوم عــلــى الــســيــنــاريــوهــات املــتــعــددة ضمن 
قالب اللوحات املنفصلة املتصلة. كتب النص 
أعمال  باقتباسه من  الشهير  كــيــوان،  شــادي 
سورية معروفة، ال سيما مسلسات الكاتب 
مــمــدوح حــمــادة واملـــخـــرج هــشــام شربتجي. 
شاركه السيناريو مجموعة كتاب شباب، في 
حني لعب أدوار البطولة فنانون أصحاب باع 
تحسني  حسام  منهم  الكوميديا،  فــي  طويل 
بيك، وأمل عرفة، وآمال سعد الدين، ومحمد 

حداقي، وغادة بشور وشادي الصفدي.
مت للمخرج حسام الرنتيسي 

ّ
دفة اإلخراج سل

ًرا في 
ّ
تـــجـــذ ــا، وأعــمــقــهــا 

ً
شخصياته طــغــيــان

وعــفــويــتــهــا،  وصــدقــهــا  لبساطتها  الـــذاكـــرة، 
ولجمالية أدائه لها.

الــتــنــقــيــب فـــي تـــاريـــخ املـــســـرح والــســيــنــمــا في 
اللبنانية  األهلية  الحرب  مرحلة  في  لبنان، 
لـــه، في  أعـــمـــاٍل  ــة 

ّ
قــل يــكــشــف  ـــــ 1990(،   1975(

بجدارة  ه، 
ّ
تحتل الــذي  الكبير  الحجم  مقابل 

 براعة زياد 
ّ
ومصداقية، شخصية نجيب. كأن

الرحباني في ابتكار شخصياٍت تحافظ على 
واالنفعالية،  والحقيقية  الشعبية  نضارتها 
قـــات 

ّ
ــواء بـــلـــد واجــــتــــمــــاع، وتـــمـــز ــ وتـــكـــشـــف خــ

ــم  ــهـ ــاتـ ــاقـ ــقـ ــشـ نـــاســـهـــمـــا وانــــكــــســــاراتــــهــــم وانـ
أو  الشخصيات  تبرئة  دون  مــن  وضياعهم، 
محاكمتها تجد في شخصية نجيب إمكانية 
ــراِقــــب وتـــصـــمـــت، وعــنــدمــا  ــ

ُ
ــا ت

ً
أن تـــكـــون عــيــن

قواًل  فتقول  تهدأ  ثم  فتهاجم،  تثور  تغضب 
 تفسيٍر أو سرد.

ّ
سلًسا لكنه أعمق من كل

األستاذ عبد األمير ُيدرك أن هناك مؤامرة، وأن 
ته تكمن في كشفها. مشفى اضطرابات  مهمَّ
نفسّية يختزل بلًدا، يختزله »ساندي سناك« 
أفــــراًدا يأتون  الــذي ُيصيب  قبله. »الــجــنــون« 
إلـــى املــشــفــى محّملني بــارتــبــاكــات ومــخــاوف 
 مــن »جــنــون« بلٍد 

ٌ
وأحـــقـــاٍد ونـــزاعـــات منبثق

يهوي، يومًيا، إلى قعٍر غير منتٍه. إزاء مناٍخ 
كــهــذا، يــحــاول عبد األمــيــر أن يــكــون بوصلة 

نديم جرجوره

رفيق  اللبناني  املــمــثــل  بــني  الــفــصــل  يصعب 
ــي مـــســـرحـــيـــة  ــ ــم وشــــخــــصــــيــــة نـــجـــيـــب فــ ــجــ نــ
لـــزيـــاد   ،)1978( شـــــــو؟«  ــكـــرا  ــبـ لـ »بـــالـــنـــســـبـــة 
الراحل صباح  املمثل،  واقــع.  الرحباني. هذا 
بشخصية   

ٌ
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ًيا، في مخّيلة كثيرين، ينتمون إلى 
ّ
نجيب كل

أكثر من فئة عمرية. ورغم تأدية نجم أدواًرا 
أميركي  »فيلم  فــي مسرحية  أحــدهــا  أخـــرى، 
أن   

ّ
إال ـــا، 

ً
أيـــض لــلــرحــبــانــي   ،)1980( طـــويـــل« 

نجيب طاٍغ، ونبرة صوته حاضرة، وغضبه 
فاعل لغاية اآلن. ومع أن عبد األمير، األستاذ 
أميركي طويل(،  )فيلم  املــؤامــرة  عن  الباحث 
فـــردي وجماعي،  يــوغــل فــي الوعـــي لبناني، 
كنتيجة  مــعــهــا  ــعــامــل 

َ
ُيــت أهــلــيــة  ــرٍب  ــ حـ إزاء 

ــحــاك ضــد »الــبــلــد الــبــريء« 
ُ
ملـــؤامـــرات جــّمــة ت

نجيب،  أن حساسية  إال  الطّيب«،  و»الشعب 
العفوي، وعصبّيته، وموقعه كشاهٍد  وحّبه 
ــدي ســـنـــاك«  ــانــ »بـــــار« األشــــهــــر »ســ ــل الــــــ ــ داخــ
 

ّ
عـــلـــى مــــســــارات ومـــصـــائـــر وحــــــــاالت، تــحــتــل

ب أدواًرا أخرى، لن  غيِّ
ُ
املشهد برّمته، وتكاد ت

التقّدم على نجيب، وعامله  يوًما من  تتمّكن 
وأحاسيسه وحضوره.

 يـــتـــوافـــق مـــع مــــــزاٍج شــعــبــي عـــام، 
ْ
وهــــــذا، إن

ــل كــثــيــرون التغاضي 
ِّ

ُيــخــاِلــف وقــائــع ُيــفــض
 
ّ
عــنــهــا، لسهولة الــتــغــاضــي. وقــائــع تــقــول إن

لنجم أدواًرا مسرحية وسينمائية متنّوعة، 
 مـــن رغــبــة 

ٌ
 اشــتــغــالــه الــتــمــثــيــلــي مــنــبــثــق

ّ
وإن

وحقيقية،  حّية  شخصيات  تقديم  في  فنّية 
أقــدر املمثلني على  يبدو أن رفيق نجم أحــد 
أمــام  لعفويته وســاســة حــضــوره  تقديمها، 
الكاميرا أو على خشبة املسرح. نجيب أكثر 

فــي أولــــى تــجــاربــه، مــا أثــــار حفيظة البعض 
ــنــــاء هــــويــــة لــلــمــســلــســل  ــلـــى بــ ــــول قــــدرتــــه عـ حــ
 الــقــصــة تــقــوم على 

ّ
الــكــومــيــدي، خــصــوصــًا أن

قصة الجيران القاطنني في بناء واحد.
لــآمــال، حيث  فــجــاءت مخيبة  النتيجة،  أمــا 
»بقعة  أســر سلسلة  مــن  الحكاية  تــتــحــّرر  لــم 
كاريكاتيرات وقصص  مع  والتقاطع  ضــوء« 
 ،

ً
حــفــرت فــي ذهـــن الــجــمــهــور الــســوري طــويــا

القادمة من  فــي بناء الشخصيات  تــرّهــل  مــع 
ــة؛ فــبــدا  مــنــاطــق مــحــلــيــة مــخــتــلــفــة فـــي ســـوريـ
االفــتــعــال واضــحــًا مــع الــخــشــيــة مــن تكريس 
بــيــئــات معينة من  أبــنــاء  صـــورة نمطية عــن 

سورية، بسبب ضعف معالجة النص.
أما الحكاية، فجاءت بسيناريوهات متعددة، 
تبدأ بنقطة واحدة، وتفترق ليشاهد املتفرج 
لــوحــتــني أو ثــاثــا بــدايــة مــن نقطة االفــتــراق. 
الــغــرابــة أن الــلــوحــات ال تتشابه، وهـــذا ليس 
ــالــــضــــرورة، لــكــنــهــا ال تـــقـــّدم وجـــهـــات نظر  بــ
بل  الــجــمــهــور،  ــع 

ّ
تــوق كــمــا  للقضية  مختلفة 

جاءت منفصلة عن بعضها من حيث زاوية 
الـــطـــرح، وحــتــى املــمــثــلــني، ومـــكـــان األحـــــداث؛ 
فــانــتــقــل املــشــاهــد خـــال الــحــلــقــة نــفــســهــا بني 
ثاث أو أربــع قصص، ال حيز مكانيًا يجمع 
بينها، وال فكرة واحــدة تلم شمل ما تبعثر 

من مشاهد.
بــاملــقــابــل، أصـــــّرت شـــركـــة »ســـمـــا الـــفـــن« على 
الــرابــع عشر من »بقعة ضــوء«،  الجزء  إنتاج 
وأعادت املخرج سيف الشيخ نجيب، العامل 
فــــي الــــخــــارج مـــنـــذ ســــنــــوات، لـــيـــخـــرج الـــجـــزء 
الــجــديــد ضــمــن ورشـــة كــتــابــة، أشـــرف عليها 
ــمـــد قــــّصــــار، لـــكـــن الــتــعــثــر  الــســيــنــاريــســت أحـ
فــي إيــجــاد نــصــوص مــنــاســبــة دفـــع عمليات 
الــتــصــويــر لــلــتــأخــيــر والــتــأجــيــل عــــدة مــــرات. 

وكــانــت النتيجة شـــارة ركــيــكــة تــهــني أســمــاء 
ــلـــني فــــي املـــســـلـــســـل وتــــســــيء لــرصــيــد  ــامـ ــعـ الـ

املسلسل في ذاكرة الجمهور.
ــقــــف الــــعــــالــــي لــبــعــض  ــغـــي الــــســ ــلـ وهـــــــــذا ال يـ
لوحات »بقعة ضوء«، وخاصة تلك املرتبطة 
بــســيــطــرة األمـــــن عــلــى مــفــاصــل الــــدولــــة، في 

ــيـــحـــاول إلـــصـــاق  ــام لـ ــنـــظـ هـــامـــش يــفــســحــه الـ
مــشــاكــل الـــبـــاد بــالــعــقــلــيــة األمــنــيــة، مـــن دون 
الــســمــاح بــاالقــتــراب مــن الــخــطــوط الــحــمــراء، 
ــة، فـــي حـــني يغيب  ــرئــــاســ وهــــي الــجــيــش والــ
فالجمهور  للوحات؛  واملدهش  املتني  الحبك 
يستمتع بأداء املمثلني وعفويته، لكنه يتوقع 

ذكاء  ال  اللوحة، فحيث  تتحرك  كيف  مسبقًا 
فـــي املــعــالــجــة وإدهـــــــاش فـــي األحـــــــداث تفقد 
آخر  األشــهــر  الكوميدية  الــســوريــة  السلسلة 
الشركة  يدفع  أن  يجب  ما  البراقة،  مامحها 
إلى التفكير جديًا بإنهاء السلسلة والتفكير 

بعمل كوميدي جيد.

أن يصنع  الحبكة. يحاول  نــواة  أو  الحكاية، 
مــن »وعـــيـــه« وقــائــع ُيــدركــهــا وحــــده. يــحــاول 
أن ُيعّري املخّبأ فيذهب بعيًدا في هلوساٍت 
يغيب  التي  وتلك  متناقضة  غير  ومــتــاهــاٍت، 
ــقــيــمــون مــعــه فـــي املــشــفــى 

ُ
فــيــهــا اآلخـــــــرون، امل

نفسه. لكن هذا غير متمّكن من الظهور على 
ــاد الــرحــبــانــي  خــشــبــة املــســرح لـــوال بــراعــة زيــ
ولـــوال سحر  ُصــنــع شخصياٍت حقيقية،  فــي 
ل بنبرٍة أو حركٍة أو 

ّ
خاٍص برفيق نجم، يتمث

صوٍت أو كيفيِة أداٍء وقول.
بني نجيب وعبد األمير، يحضر رفيق نجم 
ل بخيبة 

َّ
ُمعط لكن حضوره  ــ 2019(.   1952(

 
ّ

أهلّي هش نشوء سلم  مع  وانكماش،  وقهر 
ح تحت ضرباٍت كثيرة 

ّ
وناقص في بلٍد يترن

ومختلفة.
في  الكامل، شــارك نجم  االعتكاف شبه  قبل 
 

ّ
أقــل فيها  بــقــي حــضــوره  أعــمــال سينمائية، 

شــعــبــيــة لـــه مـــن األعـــمـــال نــفــســهــا أواًل، ومــن 
شخصيتي نجيب وعبد األمير ثانًيا. وهذا 
رغــم تعاونه مع مــارون بــغــدادي في »لبنان 
وبـــرهـــان   ،)1988( والـــبـــخـــور«  الــعــســل  بــلــد 
وفولكر   ،)1981( اللقاء«  »بيروت  في  علوية 
قــبــل   ،)1981( »املــــــــــــزّور«  فــــي  شــــلــــونــــدورف 
سم 

ّ
انتقاله إلى تجربة سينمائية لبنانية، تت

بمنطق تجاري بحت، خصوًصا مع سمير 
الغصيني.

ــاٍس،  رحــــل رفـــيـــق نــجــم فـــي لــحــظــِة تــخــّبــٍط قــ
ــعــانــيــه بـــيـــروت الــتــي لــهــا فـــي شخصياته 

ُ
ت

املــســرحــيــة والــســيــنــمــائــيــة أكــثــر مــن حــضــوٍر 
ــاّد،  ــ ــاٍك حـ ــ ــبـ ــ وصــــــــورة. يـــرحـــل فــــي لــحــظــة ارتـ
تــعــيــشــه املــديــنــة ونـــاســـهـــا، هـــو املــتــمــّكــن من 
التقاط نبض املدينة ذات زمن، ومن اختزال 

مواجع ناسها دائًما.

الكوميديا السورية: سقف عاٍل بال مضمونرفيق نجم: سحر خاص
رغم محاولة رفع 

سقف الخطاب النقدي 
في األعمال الكوميدية 
السورية الرمضانية، إال أن 
المحتوى جاء ضعيفًا، 

يفتقد إلى متانة البناء

سالم أبو ناصر

طوجي،  هبة  اللبنانية  واملمثلة  املغنية  أعلنت 
ــتـــغـــرام، عن  عــبــر حــســابــيــهــا عــلــى تــويــتــر وإنـــسـ
مــشــاركــتــهــا الــغــنــائــيــة فـــي فــيــلــم »عـــــاء الـــديـــن« 
الــجــاري. العمل  املقرر عرضه يــوم 24 مايو/أيار 
مــن إنــتــاج شركة والــت ديــزنــي العاملية، وإخــراج 
جاي ريتشي، وتأليف جون أوغست. يشارك في 
البطولة النجم العاملي ويل سميث بدور الجني 
األميرة ياسمني، ومينا  بــدور  وناعومي سكوت 

مسعود سيكون من نصيبه عاء الدين.
تــقــدم طــوجــي دور أمــيــرة ديـــزنـــي، وذلــــك بوضع 
صـــوتـــهـــا عـــلـــى شــخــصــيــة يـــاســـمـــني فــــي نــســخــة 
الفرنسية،  إلــى  اإلنكليزية  من  املدبلجة  الشريط 
إضافة إلى أغنية املقدمة، وباقي أغنيات الفيلم. 
بــالــتــالــي، تـــكـــون مـــشـــاركـــة طـــوجـــي هـــي الــثــانــيــة 
األولــى عام  لها في عالم ديزني بعد مشاركتها 
العربي  العالم  فــي  نجمها  سطع  فبعدما   .2016
الشهير  املوسيقي  البرنامج  فــي  مشاركتها  إثــر 
الــفــرنــســيــة، وتــمــيــزهــا في  فــويــس« بنسخته  »ذا 
أداء األغــنــيــة الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة، بــســطــت لها 
اســتــديــوهــات ديــزنــي ذراعــيــهــا، وضــمــت صوتها 
»إلينا  التلفزيونية،  أعمالها  أهــم  مــن  إلــى واحــد 
ــــور«، وهــــو مــســلــســل كـــرتـــونـــي أمــيــركــي  ــالـ ــ مـــن آفـ
الكاتبة  الــعــربــيــة  إلـــى  دبلجته   ،2016 عـــام  صـــدر 
إيمان النجار، بينما قامت بإخراج أغاني العمل 
املوسيقية املصرية جيهان ناصر. بعدها، ُعرض 

على قــنــاة »ديــزنــي الــشــرق األوســـط« بتاريخ 29 
طــوجــي  اخــتــيــرت   .2016 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لــتــأديــة أغنية الــبــدايــة، لكن األخــيــرة تــأخــرت في 
باملغنية  نــاصــر  فاستعاضت  األغــنــيــة،  تسجيل 
املصرية رنا عادل كبديل مؤقت عن طوجي، لكن 
األمر لم يستمر على هذا الحال، إذ أعلنت ديزني 
اســتــبــدال أغــنــيــة املــقــدمــة بـــأخـــرى مــغــايــرة بـــأداء 

طوجي وإخراج املوسيقي أسامة الرحباني.
هذا العمل كان بداية حقيقية للسوبرانو الشابة، 
لتسلك طريقها نحو العاملية والنجومية. عشرات 
إليها  ألبومات، ُيضاف  املنفردة وأربعة  األغاني 
املسرحية  عـــروض  خــال  حققته  الـــذي  نجاحها 
العاملية »إزمــيــرالــدا« التي مــرت مــن خــال بلدان 
عــديــدة، مثل بريطانيا ولــبــنــان وكــنــدا وتــايــوان 
ــّوه  ــ ــا، ونـ ــ ــيـ ــ ــرا وفـــرنـــســـا وروسـ ــويـــسـ وتـــركـــيـــا وسـ

كثيرون بأدائها الغنائي واالستعراضي.
أثـــبـــتـــت طـــوجـــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مـــقـــارعـــة فــنــانــني 
في  والعالم  العرب  أنظار  وجــذب  وعامليني  كبار 
املهرجانات واملحافل املوسيقية. موهبة بالتأكيد 

لن تتنازل ديزني عنها بسهولة، بدليل اختيارها 
لعمل  املوسيقية  الواجهة  لتكون  الثانية  للمرة 
سينمائي كامل لم يسبق ملطرب/ة عربي/ة أن نال 
مثل هذه الفرصة. ومما يزيد من ظهور طوجي، 
إضافة إلى دورهــا في »عــاء الدين«، مشاركتها 
املرتقبة ضمن فعاليات مهرجانات األرز الدولية 
املقرر إطاقها بتاريخ 29 يونيو/حزيران القادم، 
حيث ستشارك التينور العاملي أندريا بوتشيلي 
في ديو سيجمعهما في الليلة األولى من انطاق 
فعاليات املهرجان؛ وذلــك بعد أن أعلنت طوجي 
خــبــر مشاركتها مــن خـــال تــغــريــدة عــبــر تويتر، 
تعبر فيها عن مدى سعادتها وفخرها لدعوتها 

للتعاون مع التينور الشهير في ديو مشترك.
ــذه الــــــدعــــــوة مـــــن قــــبــــل رئــــيــــس لــجــنــة  جــــــــاءت هـــــ
ــات، الـــنـــائـــبـــة ســـتـــريـــدا جـــعـــجـــع. كــمــا  ــانــ ــهــــرجــ املــ
سيشارك في الحفل نحو 70 عازفا موسيقيا من 
املعهد  من  اللبنانية  الفيلهارمونية  األوركسترا 
)الــكــونــســرفــاتــوار(،  للموسيقى  الــعــالــي  الــوطــنــي 
إضافة إلى 60 منشدا ومنشدة من جوقة جامعة 
املــاســيــتــرو مارتشيللو  بــقــيــادة  الــلــويــزة  ســيــدة 
ــا الــلــيــلــة الــثــانــيــة مـــن حــفــل املـــهـــرجـــان،  روتــــــا. أمــ
فستقام يوم السبت 13 يوليو/تموز تحت عنوان 
نخبة  الحفل  سيحيي  حيث  ليبانون«  »سمايل 
مشهدية  ضمن  اللبنانية  الكوميديا  نجوم  مــن 
مشتركة سيقوم بكتابتها الشاعر نزار فرنسيس 
ــراج نــاصــر فــقــيــه، بــالــتــعــاون مــع املوسيقي  ــ وإخـ

ميشال فاضل.

خلٌط بين الديني والدنيوي

محمد حداقي في »كونتاك« )المكتب اإلعالمي لإلنتاج(

ُتقّدم مشاركات 
غنائية في فيلم 
»عالء الدين« الذي 
يُعرض قريبًا 
)هيا السويد / 
فرانس برس(

رفيق نجم أثناء العرض السينمائي لـ»بالنسبة لبكرا شو« )فيسبوك(

)Getty/أخفقت معظم هذه األغاني في تجسيد أي طابع روحاني )الشاذلي بن إبراهيم

في السنوات األخيرة، راح مغنّو البوب العربي يصدرون ابتهاالت دينية، تزامنًا مع حلول رمضان، 
إلّا أنها جاءت بقوالب لحنية رومانتيكية، وكلمات ال تخلو من االبتذال

االبتهاالت الرمضانية

طوجي وعالء الدين وبوتشيلي

فنون وكوكتيل
قراءة

إضاءة

نقدرحيل

تدين الموسيقى العربية 
لألساليب الدينية في الغناء، 

وأيضًا في قراءة القرآن، 
إذ تأسس وعي كثير من 
الموسيقيين على ذلك. 
ولعّل أم كلثوم ورياض 
السنباطي هما أبرز مثال 

على تطور الغناء الديني. 
كالهما، الّست والملّحن، 

تشكلت جذورهما الغنائية 
واللحنية من تقاليد الغناء 
الديني، المرتبطة بالقصائد 

والتواشيح واالبتهاالت، 
وقراءة القرآن. من هنا، 

لّحن السنباطي ألم كلثوم 
عددًا من أعمالها 

الدينية الشهيرة.

أم كلثوم 
والسنباطي
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