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ياسين العياري... تدوينات مصيرها السجن

بيروت: االعتداء على صحافيين أثناء زيارة رونالدينيو

تونس ـ العربي الجديد

أعلن حزب »حركة أمل وعمل« أول من أمس، 
الــجــمــعــة، اعــتــقــال الــنــائــب املـــعـــارض ياسني 
ــال محاميه  ــارج مــنــزلــه. وقــ الــعــيــاري مـــن خــ
مختار الجماعي إن العياري اعتقل على ما 
يبدو في ما يتعلق بإدانة محكمة له في 30 
بما  يبلغ  لم  لكنه  املــاضــي،  يونيو/حزيران 
ــة. وقــالــت زوجــــة الــعــيــاري،  ــ هــو ســبــب اإلدانــ
سيرين فيتوري، في تدوينة عبر صفحتها 
عــلــى »فــيــســبــوك« الــجــمــعــة: »أخـــــذوا ياسني 
للتو بكل عنف«. وأضــافــت، في تصريحات 
لوكالة »رويترز«، أن قوات أمن بالزي املدني 
اعــتــقــلــت زوجــهــا مــن دون مــعــرفــة األســبــاب 
قل 

ُ
وراء ذلك حتى اآلن. وأشــارت إلى أنه اعت

بــالــقــوة بــيــنــمــا كــانــت والـــدتـــه تـــصـــرخ، وأن 
ــــدم الــتــصــويــر  ــن »طـــلـــبـــوا مـــنـــا عـ ــ ــوات األمــ ــ قــ
ــاتـــف«. لـــكـــن »وكــــالــــة تـــونـــس أفــريــقــيــا  ــهـ ــالـ بـ
الــدولــة  الرسمية نقلت عــن وكــالــة  لــأنــبــاء« 
العامة للقضاء العسكري قولها إن العياري 
يـــوم الجمعة،  املــدنــي صــبــاح  الــســجــن  أودع 
تنفيذًا لحكم قضائي بات صادر عن محكمة 
االستئناف العسكرية في 6 ديسمبر/كانون 

األول عام 2018. 
أصدر مجلس نواب الشعب التونسي بيانًا 
القانوني  غير  »اإليــقــاف  بـــ فيه  نــدد  رسميًا 
الـــذي يمس مــن حــرمــة نـــواب الــشــعــب«. كما 
لتتبع  رفضها  عن  النهضة«  »حركة  عبرت 
نــــــواب الـــشـــعـــب أمــــــام املـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة. 
عبرت  )أمنستي(  الدولية«  العفو  »منظمة 
أيــــضــــًا فـــــي بــــيــــان عـــــن قـــلـــقـــهـــا مـــــن إيــــقــــاف 
ــيـــر »انــتــقــد  ــيـــاري، مــشــيــرة إلــــى أن األخـ ــعـ الـ
بشدة التدابير االستثنائية التي أعلن عنها 
يــوم 25 يوليو/تموز  الرئيس قيس سعيد 
الحصانة عن  ورفــع  الــبــرملــان  بتعليق عمل 
العسكري«.  باالنقالب  ووصفه  البرملانيني 
وشــددت على إدانتها الشديدة لـ »محاكمة 
املدنيني أمام املحاكم العسكرية ومحاكمات 
ــان الـــعـــيـــاري قـــد وجــه  ــًا كـــانـــت«. كــ ــرأي أيــ ــ الــ
انتقادات متكررة في السابق للرئيس قيس 
ســعــيــد، واتــهــمــه بــتــنــفــيــذ انـــقـــالب عــســكــري 
خـــطـــطـــت لــــه فـــرنـــســـا واإلمــــــــــــارات الــعــربــيــة 
املـــتـــحـــدة عــلــى حـــد تــعــبــيــره، بــعــد أن أقـــال 
ســعــيــد يـــوم األحــــد املــاضــي رئــيــس الــــوزراء 
الــبــرملــان ملدة  هــشــام املشيشي، وجــمــد عمل 
التنفيذية.  السلطة  يتولى  إنــه  وقــال  شهر، 

منوعات
أخبار 
كاذبة

وواجــه  والحكومة،  الجيش  العياري  انتقد 
ــي، لــكــنــه لــم  ــاضــ مـــشـــكـــالت قـــانـــونـــيـــة فــــي املــ
الــبــرملــانــيــة بسبب  بــالــحــصــانــة  يــعــد يتمتع 
األخــيــرة؛ كانت  التونسي  الــرئــيــس  ــرارات  قــ
قضيتني  رفــعــت  التونسية  الــعــامــة  النيابة 
ــوزه بــمــقــعــد  ــ ضــــد يـــاســـني الـــعـــيـــاري بـــعـــد فــ
بـــرملـــانـــي كــمــرشــح مــســتــقــل فـــي ديــســمــبــر/

أمــام  كــانــون األول عــام 2017. حوكم مرتني 
محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة 
إهـــانـــة الــجــيــش، وُســـجـــن 4 أشــهــر ونــصــف 
فــــرج عــنــه فــي 16 إبــريــل/نــيــســان 

ُ
الــشــهــر، وأ

عــام 2015. غـــادر الــعــيــاري، وهــو ابــن عقيد 
ــام 2011 خـــالل االشــتــبــاكــات األولـــى  قــتــل عـ
ضد الجماعات اإلرهابية في البالد، تونس 

في يوليو/تموز عام 2015، بعد أن علم أن 
جديدًا  تحقيقًا  فتحت  العسكرية  املحكمة 
ضــــده بــتــهــمــة »الـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى«، وهــي 
املــادة 61 من قانون  جريمة كبرى بموجب 
العقوبات. في 29 إبريل/نيسان عام 2016، 
أسقط قاضي تحقيق في املحكمة العسكرية 
االبــتــدائــيــة الــقــضــيــة. ُحــكــم عليه عـــام 2018 
على  أشــهــر بسبب منشور  ثــالثــة  بالسجن 
عليه  حكم  كما  الجيش.  ينتقد  »فيسبوك« 
مــــــارس/آذار من  يــومــًا فــي 27  بالسجن 16 

العام نفسه ملنشور على مدونة أخرى.
ــــدون ســـابـــق نشط  والـــعـــيـــاري )30 عـــامـــًا( مـ
خــــالل االنــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الـــتـــي أطــاحــت 
زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي مـــن الــســلــطــة عــام 
2011، وانتخب نائبًا في 2017 ثم في 2019. 
التواصل  مــواقــع  على  تعالت  توقيفه  وإثـــر 
االجتماعي أصوات أبدت خوفها من العودة 
القمع. وســارع رئيس الجمهورية  إلى عهد 
 تــونــس 

ّ
إلــــى طــمــأنــة هـــــؤالء، مـــؤّكـــدًا لــهــم أن

»بــلــد الــحــقــوق والــحــركــات وبــلــد الــدســتــور«. 
 التونسيني 

ّ
ووّجــــه ســعــّيــد »رســالــة إلـــى كـــل

ــالـــرغـــم مــن   تــــونــــس، بـ
ّ
والـــعـــالـــم أجـــمـــع بــــــأن

ها تعمل في إطار 
ّ
التي تعيشها، فإن األزمــة 

ــد رئيس  ــ ضــمــان الــحــقــوق والـــحـــريـــات«. وأّك
 »ال خوف على حرية التعبير، 

ّ
الجمهورية أن

ــلـــى حــــريــــة الـــتـــنـــظـــيـــم، ولــيــس  ــــوف عـ وال خــ
 ســأبــدأ مرحلة جــديــدة تقوم 

ّ
فــي هــذا الــســن

الديكتاتورية  أكــره  أنــا  الديكتاتورية.  على 
لم  األمــن  أجــهــزة   

ّ
إن وأمقتها«. وقــال سعّيد 

تعتقل أحدًا من دون وجه حق، »إال إذا كانت 
عليه قضايا«.

لكن منذ استخدم سعيد يوم األحد سلطات 
الــحــكــومــة وإقــالــة  الـــطـــوارئ للسيطرة عــلــى 
رئيس الوزراء وتجميد عمل البرملان، أعفي 
رئـــيـــس الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي مــحــمــد لسعد 
الداهش من منصبه، وداهمت الشرطة يوم 
االثــنــني املــاضــي مكتب قناة »الــجــزيــرة« في 
تونس، مما دفع وزارة الخارجية األميركية 
إلـــى قـــول إنــهــا مــنــزعــجــة مـــن هـــذه الــخــطــوة 
ــرام الــــصــــارم« لــحــريــة  ــ ــتـ ــ وحـــثـــت عــلــى »االحـ
الصحافة. وُمنع فريق »التلفزيون العربي« 
مـــن الــتــصــويــر والــنــقــل املــبــاشــر فـــي ســاحــة 
بــاردو. وقالت مراسلة لصحيفة »نيويورك 
تايمز« األربعاء إنها احتجزت لساعتني في 
تونس، لكن أطلق سراحها بعد ذلك وسمح 

لها بمواصلة العمل.

العياري اتهم سعيّد 
بتنفيذ انقالب خططت له 

باريس وأبوظبي

حّطم عناصر من 
فوج اإلطفاء كاميرات 

مصورين صحافيين

بيروت ـ العربي الجديد

اعــتــدى عــنــاصــر مــن فـــوج إطــفــاء العاصمة 
املــاضــي،  الخميس  يــوم  بــيــروت،  اللبنانية 
بالدفع والضرب على مراسل قناة »إل بي 
ســي آي« صــالح فــتــوح، ومــصــّور صحيفة 
»الـــنـــهـــار« حــســام شـــبـــارو، ومـــصـــّور مــوقــع 
»املــدن« اإللكتروني مصطفى جمال الدين، 
ـــداء الــــوطــــن« فــضــل  ومــــصــــّور صــحــيــفــة »نــــ
ــالــــة »أســوشــيــيــتــد  عـــيـــتـــانـــي، ومــــصــــّور وكــ
ــــرس« األمــيــركــيــة بــــالل حـــســـني، ومـــصـــّور  بـ
بــالل جويش،  الصينية  »شينخوا«  وكــالــة 
ــدم الــبــرازيــلــي  ــقـ ــرة الـ ــب كــ ــاء زيــــــارة العــ ــنـ أثـ
ــّر الــــفــــوج تــحــيــة  ــقـ املـــعـــتـــزل رونـــالـــديـــنـــيـــو مـ

لشهداء التفجير املأساوي املفجع.
ــال حــســام شــبــارو، لـــ »مــركــز الــدفــاع عن  وقـ
)سكايز(،  والثقافية«  اإلعــالمــيــة  الــحــريــات 
ــــوء تــنــظــيــم  ــان بــســبــب سـ ــ ــا حـــصـــل كـ ــ إن »مـ
ــتــــرض أن  ــفــ ــدث، إذ كــــــان مـــــن املــ ــ ــحــ ــ هــــــذا الــ
فوج  أهالي شهداء  مع  رونالدينيو  يلتقي 
اإلطــفــاء فــقــط، ولــكــن وجـــود عـــدد كبير من 
األشخاص في املكان، وبعد انتهاء الزيارة 
وخــروج رونالدينيو، ضــرب أحــد الضباط 
كاميرتي لدفعي إلى الوراء، لتأمني حماية 
لــرونــالــديــنــيــو، وعــنــدمــا اعـــتـــرض زمــالئــي 
اعــتــدوا علينا ومــزقــوا قميصي،  الــبــاقــون، 
إلـــى تــضــّرر عــدســة كاميرا  وأدى االعـــتـــداء 
ــال الـــــديـــــن، وهــــذه  ــمــ الــــزمــــيــــل مــصــطــفــى جــ

القطعة مكلفة جدًا اليوم«.
ويوم الجمعة دان نقيب محرري الصحافة 
اللبنانية جوزف القصيفي بشدة االعتداء 
الذي تعرض إليه الصحافيون واملصورون 
عــلــى يـــد عــنــاصــر مـــن فـــوج إطـــفـــاء بــيــروت. 
بــيــان: »نستنكر أشــد االستنكار  فــي  وقـــال 
الــحــادث الــذي تعرض إليه هــؤالء الــزمــالء، 

ــرادع بهم.  ــ ونــدعــو إلـــى إنــــزال الــقــصــاص الـ
ونــتــوجــه فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى السلطات 
املـــعـــنـــيـــة، مـــحـــذريـــن مــــن مــغــبــة اســتــســهــال 
الــصــحــافــيــني واإلعـــالمـــيـــني واســـتـــفـــرادهـــم 
يــؤدون  وهــم  واالعـــتـــداء عليهم، خصوصًا 
على  التحركات  ويغطون  املهني  واجبهم 
اإلعالميون  يلقى  بأال  األرض. ولن نرضى 
املـــعـــامـــلـــة الـــتـــي يـــســـتـــحـــقـــون، ولـــــن نــســكــت 
عـــن املــعــتــديــن، وســنــالحــقــهــم ونــكــشــف عن 

هوياتهم، ولن ندع الصحافيني واملصورين 
لــقــمــة ســائــغــة ملـــن اعـــتـــاد اســتــيــطــاء حــائــط 
العاملني في املهنة«. في املقابل، أكد »تجمع 
نقابة الصحافة البديلة« متابعته للقضية، 
خــصــوصــًا لــجــهــة الــتــعــويــض عـــن تكسير 
ــه لـــفـــوج اإلطـــفـــاء  ــوتـ الـــكـــامـــيـــرات. وكـــــرر دعـ
للمحاسبة »بما يحفظ صورته اإلنسانية، 
الـــعـــنـــاصـــر املـــعـــتـــديـــة الحــقــت  ال ســيــمــا أن 
الصحافيني إلى الخارج وطالبتهم بحذف 

الـــصـــور، وتــصــرفــت بــشــكــل مــلــيــشــيــاوي ال 
احترام  وال  الفوج  عناصر  بمناقبية  يليق 
العمل الصحافي«. ويضم التجمع عامالت 
وعاملني في املجال اإلعــالمــي في لبنان ال 

تمثلهم النقابات الرسمية.
في السياق نفسه، نشر »البرنامج الوطني 
الصحة  لــــوزارة  الــتــابــع  النفسية«  للصحة 
مــا وصــفــه بـــ »اعــتــبــارات أســاســيــة للوقاية 
التغطية  املحتمل خــالل  النفسي  األذى  من 
ــفـــجـــار  ــة انـ ــويـ ــنـ ــسـ ــة الــــخــــاصــــة بـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلعـ
مــرفــأ بــيــروت« فــي 4 أغــســطــس/آب.  ودعــا 
العاملني فــي مــجــال اإلعـــالم إلــى التخفيف 
ــأة املـــشـــاهـــد والــــصــــور الـــتـــي تــوثــق  ــ مـــن وطـ
فــاجــعــة انــفــجــار املـــرفـــأ، عــبــر تــجــنــب عــرض 
املشاهد التي تتضمن صورًا قاسية وصور 
والتنبيه  اإلمكان،  قدر  واألشــالء  الضحايا 
التقارير على مشاهد  احــتــواء  إلــى  املسبق 
وصور قاسية قبل بثها، وتنبيه األهل إلى 
بمشاهدة  الــســمــاح ألطفالهم  وجـــوب  عــدم 
هذه التقارير، وعدم بث إعادة هذه املشاهد 
بشكل متكرر في وسائل اإلعالم في أوقات 
متفرقة من اليوم، والتذكير بالخط الوطني 
الذين  لأشخاص  النفسي  للدعم  الساخن 

يعانون من ضغوط.
وفــــي حــــال أرادت وســـائـــل اإلعــــــالم إجــــراء 
مقابالت مع الناجني من أهل الضحايا، لفت 
إلى  النفسية«  للصحة  الوطني  »البرنامج 
أهمية عدم إجبارهم على استذكار لحظات 
االنفجار أو سرد األحداث األليمة، ومنحهم 
ــاؤون  ــشــ ــة تـــوقـــيـــف املـــقـــابـــلـــة مـــتـــى يــ ــريــ حــ
واحترام عدم قدرتهم على التعبير. أما في 
مـــا يــخــص الــعــامــلــني فـــي املـــجـــال اإلعــالمــي 
التعرض  مــن  املستطاع  قــدر  الحد  فعليهم 
املشاهد حفاظا على  لتلك  الــضــروري  غير 

صحتهم النفسية.

نشط العياري خالل االنتفاضة الشعبية التي أطاحت زين العابدين بن علي )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

التقى رونالدينيو أهالي شهداء فوج اإلطفاء في بيروت )فرانس برس(

انتقادات متكررة في  الجمعة، بعدما وّجه  اعتقل يوم  إذ  العياري نفسه مالحقًا،  ياسين  التونسي  النائب والمدون  أخرى يجد  مرة 
السابق للرئيس قيس سعيد واتهمه بتنفيذ انقالب عسكري
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نشرت صفحات معارضة 
لـ»حركة النهضة« صورة قيل إنّها 

ُتظهر نائبًا إسالميًا في تونس 
يلّقن تالميذ مدرسة كيفية غسل 

األموات. لكّن الرجل ليس نائبًا من 
»حركة النهضة« كما أن الصورة 

منشورة قبل سنوات على أنّها 
ملتقطة في العراق.

غداة إعالن الرئيس التونسي، قيس 
سعيّد، تجميد أعمال البرلمان 

وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه، 
تداول مستخدمون مقطع فيديو 

اّدعوا أنّه يظهر احتفال الشعب 
التونسي بالقرارات األخيرة. لكّن 

المقطع قديم، ويعود الحتفاٍل بفوز 
سعيّد بالرئاسة التونسيّة عام 2019.

انتشرت على مواقع التواصل، 
صورة قيل إنّها لرئيس البرلمان 

التونسي، راشد الغنوشي، وهو 
يتعّرض للضرب. االدعاء خطأ، 
والصورة الملتقطة عام 2011 

تظهر استقبال الغنوشي في تونس، 
بعد أكثر من عشرين عامًا، قضاها 

في منفاه في لندن.

بعد أيام على تولّي الرئيس 
التونسي السلطة التنفيذية 

وتجميد عمل البرلمان، تداول 
مستخدمون فيديو قيل إنّه يُظهره 

معلنًا تسليم السلطات إلى الجيش. 
االدعاء غير صحيح، والصوت في 

المقطع ُمرّكب على مشاهد خطاب 
ألقاه سعيّد عام 2020.



ألغنية »يا نار فؤادي«، التي كانت على شكل 
طقطوقة، وقــد كــان هــذا اللحن من افضل ما 
 

ّ
عطي ألسمهان، إذ عرف غصن كيف يستغل

ُ
أ

طـــبـــقـــات صـــوتـــهـــا املــخــتــلــفــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى 
التحول بني املقامات بكل سهولة.

زكريا أحمد
أحمد  زكريا  وامللحنني  السلطنة  شيخ  ومــع 
)كتابة  قلبي«  يــا  »عــاهــدنــي  كــانــت طقطوقة 
مــحــمــود حــســن إســـمـــاعـــيـــل(. اســتــغــل أحــمــد 

ــّوره فــي شكل  صـــوت أســمــهــان لتقديم مــا طــ
عوامل  وأدت  الــشــرقــيــة.  املــصــريــة  الطقطوقة 
عـــدة إلـــى خـــروج األغــنــيــة بشكل شــبــه كــامــل: 
الفرقة  وأداء  اللحن  إلــى  مــن صــوت أسمهان 
أداء أسمهان  بــني  الــدمــج  ثــم  بشكل متكامل، 
وأداء الــكــورس، فكان الــكــورس يــرد باملذهب 
أغنية أخرى  قــدم أحمد  وراء أسمهان. كذلك 
ــواك«، ولــكــن  ــ ــ ألســـمـــهـــان، هـــي »عــــذابــــي فـــي هـ
تسجيالتها مفقودة، علمًا أن برلنتي حسن 

أعادت غناءها في وقت الحق.

مريم الحبيب

قبل أسبوعني مّر العام الـ77 على 
رحيل أسمهان. وككل سنة تترافق 
هــــذه الـــذكـــرى مـــع غـــمـــوض يشبه 
رحيلها، ويعود صحافيون لنبش تفاصيل 
لوفاتها  املــجــردة  الحقيقة  يكتشفون  لعلهم 
في حادث سير أثناء توجهها لقضاء إجازة 
في منطقة رأس البر في مصر. لكن بعيدًا عن 
بوفاتها،  مرتبطة  مشّوقة  مـــادة  عــن  البحث 
لفنانة  حزينة،  ذكـــرى  أسمهان  رحــيــل  يبقى 
ــّدم الــكــثــيــر لــلــمــوســيــقــى  ــقـ ــان يــمــكــنــهــا أن تـ كــ
صوتها  فــي  امللحنون  وجــد  فنانة  الشرقية. 
كنزًا نـــادرًا وقـــادرًا على إبـــراز جمال األلحان 

على اختالفها.
فريد غصن

بدأت مسيرة آمال األطرش )أسمهان الحقًا(، 
مع امللحن اللبناني فريد غصن، وهو واحد 
الثالثينيات من  فــتــرة  فــي  امللحنني  أهــم  مــن 
القرن املاضي، وقد كان من أهم عازفي العود، 
ــًا لـــفـــرقـــة بـــديـــعـــة مــصــابــنــي لــســنــوات  ــقـ ــرافـ مـ
ني، أشهرهما 

َ
طويلة. قّدم غصن ألسمهان لحن

النوم لفترات قصيرة 
جًدا يؤدي إلى استهالك 

أكبر للطعام

وجد القصبجي 
في أسمهان تعويضًا 

عن توقف تعاونه 
مع أم كلثوم

القى الفيلم انتقادات 
كبيرة من النقاد الفنيين 

السوريين

2223
منوعات

محمد القصبجي
ــان مــتــوقــعــًا لـــصـــوت بـــهـــذا الــجــمــال،  وكـــمـــا كــ
تعاونت أسمهان مع محمد القصبجي الذي 
تحجيم  بعد  معها، خصوصًا  بالعمل  طمع 
أم كلثوم له، وميلها للشكل القديم من الغناء، 
التجديد. فكانت أسمهان  وعــدم رغبتها في 
وبــالــفــعــل صنع  للقصبجي،  الــلــه  هــي منحة 
القصبجي وأسمهان عدة ألحان كانت تنبئ 
املــصــريــة، ولــكــن موت  بشكل جــديــد لألغنية 
الفنانة السورية وضع حدًا لكل هذه األحالم. 

ونستذكر هنا ما قدمته مع امللّحن املصري، 
مـــثـــل أغـــنـــيـــة »الــــطــــيــــور«، أو أغـــنـــيـــة »إمـــتـــى 
حتعرف إمــتــى«. وكــانــت أســمــهــان قــد طلبت 
من القصبجي تلحني األغنية األخيرة بنفس 
نمط أغنية محمد عبد الوهاب »إنت وعزولي 
عــرف بحرفيته  القصبجي  ولــكــن  وزمــانــي«، 
»إمــتــى حتعرف  فــي  يــتــفــّوق  وموهبته كيف 

إمتى« على لحن محمد عبد الوهاب.
ــددًا مــن  ــ ــ كـــمـــا قـــــدم الــقــصــبــجــي ألســـمـــهـــان عـ
األغاني والقصائد، مثل »ليت للبراق عينا«، 
و»اســقــنــيــهــا«، و»أنــــا اســتــاهــل«، و»كــلــمــة يا 
نور العيون«، ولكن لحنًا واحدًا أثار جداًل ال 
إذ شّكل  األمــانــي«.  متناهيًا، هو لحن »كنت 
تهديدًا من القصبجي لعرش أم كلثوم، وهو 
مـــا صــــّرح بـــه املــلــّحــن الــكــبــيــر نــفــســه، إذ قــال 
إنــه عثر على صــوت قــادر على الوقوف أمام 
 صاحبة هذا الصوت، 

ّ
حنجرة أم كلثوم، وأن

أي أســمــهــان، لديها اســتــعــداد لتقديم كــل ما 
هو جديد. هكذا لم يترك القصبجي مساحة 
في صوت أسمهان لم يستغلها في القرار أو 

الجواب في مختلف األلحان.

مدحت عاصم
ــدًا مـــن املوسيقيني  ــ كـــان مــدحــت عــاصــم واحـ
املــهــتــمــني بــاملــوســيــقــى الــكــالســيــكــيــة، وألـــف 
املــقــاالت،  مــن  العديد  عــدة، وكتب  مقطوعات 
وكان مدير املوسيقى في اإلذاعة املصرية. وقد 
قدم ألسمهان لحنًا من أشهر وأهم ألحانها، 
الحقني«. وكان  هو لحن »يا حبيبي تعالى 
اللحن في األســاس مقتبسًا من لحن كوبي، 
قــدمــه مــدحــت عــاصــم بــصــوت مــــاري كويني 
بعدما   ،)1936( بــالــنــيــابــة«  »زوجــــة  فيلم  فــي 
كتب كلماتها املمثل أحمد جالل، زوج ماري 
كويني. وبعدها بأربع سنوات أي عام 1940، 
ـــق نــجــاحــًا 

ّ
ــادت أســـمـــهـــان لــتــؤديــهــا وتـــحـــق ــ عـ

كبيرًا.
لـــكـــن كــــانــــت ملــــدحــــت عــــاصــــم تـــجـــربـــة أخــــرى 
مــع أســمــهــان، عبر لحن قــد يــكــون مــن أفضل 
األلـــحـــان الــتــعــبــيــريــة الــتــي قــدمــت فــي تــاريــخ 
املوسيقى العربية، وهو لحن أغنية »دخلت 
ــرة فـــي جــنــيــنــة«. لــحــن جـــنـــائـــزي، لــكــلــمــات  مــ
العزيز ســالم.  عبد  كتبها  »الــحــدوتــة«  تشبه 
ــتـــخـــدام آلــــة الــتــمــبــانــي منذ  وقــــد أضـــــاف اسـ
الكثير مــن األجــــواء الرسمية  بــدايــة األغــنــيــة 

والجنائزية لألغنية.

فريد األطرش
عند استعادة سيرة أسمهان، أول ما يخطر 
في بال أي مستمع ألغانيها، هي تلك األلحان 
التي قدمها لها شقيقها امللحن والفنان فريد 
األطــــرش. إذ قـــّدم هــذا األخــيــر مــع أخــتــه فيلم 
جميع  ولـــّحـــن   ،)1941( الــشــبــاب«  »انــتــصــار 
أغاني الفيلم، مثل »ليالي األنس في فيينا«، 
و»يا بدع الــورد«، كما قدم لها أغنية خفيفة 
في آخر فيلم لها »غرام وانتقام« )1944(، هي 
أغنية »أهوى«. كانت األغنية خفيفة وجميلة 
وجديدة على أسمهان، بعيدًا عن الطقاطيق 

الحزينة أو القصائد.

رياض السنباطي
ــــاض الــســنــبــاطــي، صـــاحـــب أشـــهـــر ألــحــان  ريـ
ــــول مـــع أم  الــقــصــائــد، وصـــاحـــب الــرحــلــة األطـ
»حديث  مثل  قصائد،  ألسمهان  قــدم  كلثوم، 
الــعــيــون«. كــمــا قـــدم لــهــا أيــضــا آخـــر أغانيها 
»نشيد األســرة العلوية«، التي ماتت قبل أن 
تكمل تصويرها، وكان مطلعها يبدأ بجملة 
أنا بنت النيل، لتغرق أسمهان في النيل بعد 
أيــام قليلة من تسجيل األغنية. ولــم يتوقف 
التعاون بينهما على هذا النشيد، بل قّدم لها 
مع أحمد رامي »أيها النائم«. وطيلة األغنية 
يــبــدو كــــأن أســمــهــان تــرثــي نــفــســهــا، لــتــمــوت 

بعدها بوقت قصير.

إبراهيم علي

ــتــــاج الــكــلــيــبــات  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــراجــــع إنــ
املصورة في العالم العربي، ألسباب كثيرة، 
املرتفعة  والتكلفة  املــالــيــة  املــيــزانــيــات  منها 
ــقــــول إن املــمــثــلــني  ــال، يــمــكــن الــ ــ ــمـ ــ ــذه األعـ ــهـ لـ
ــثــــر مــــن شـــــــارك فــــي األغــــانــــي  الــــســــوريــــني أكــ
املصورة، ربما بسبب الشهرة العربية التي 
الخليج  أو  لبنان،  يتمتعون بها، ســواء في 

العربي، وحتى في مصر.
نجوى  اللبنانية،  املغنية  استعانت  هــكــذا، 
كرم، باملمثل السوري معتصم النهار، كبطل 
أغنيتها املصورة »مغرومة 2«. ليست املرة 
الــتــي تغامر كــرم بمثل هــذا الخيار.  األولـــى 
في بداياتها الفنية، اختارت املمثل يوسف 
اغنية »روح  فــي  إلــى جانبها  الــخــال، ليقف 
روحــي« )1999(، ليتحول بعدها إلى ممثل 
محترف، استطاع أن يثبت نفسه خــالل 20 
السورية  املغنية  اعتبرت  عاًما. من جهتها، 
أصالة نصري من أكثر من اختارت ممثلني 
الغنائية  أعمالها  في  ملشاركتها  محترفني 
املـــصـــورة. فـــي عـــام 2001، اخـــتـــارت نــصــري 

عــلــى الــطــاقــة بــــداًل مــن حــرقــهــا. والــحــل لهذه 
املشكلة هو استهالك النساء لسعرات حرارية 
ــة،  ــراريــ  عــــن 1200 ســـعـــرة حــ

ّ
تـــقـــل يـــومـــيـــة ال 

والرجال 1500 سعرة حرارية.
 

االنجذاب خلف التسميات الصحية
تحمل  التي  املنتجات  إلى  الكثيرون  ينساق 
ــة، مـــثـــل »قــلــيــلــة أو خــالــيــة  ــريـ ــغـ تــســمــيــات مـ
الدسم« أو »املصنوعة من الحبوب الكاملة« 
االنتباه  الغلوتني« من دون  »الخالية من  أو 
إلــــى أن هــــذه املــنــتــجــات لــيــســت بـــالـــضـــرورة 
والـــحـــل هو  الـــحـــراريـــة.  الــســعــرات  منخفضة 
كمية  ملعرفة  بدقة  الغذائية  امللصقات  قــراءة 
السعرات الحرارية التي يحتويها كل منتج، 

والعناصر الغذائية املكّونة له.

اتباع حميات الصنف الواحد 
يعتمد على  نــظــام  اتــبــاع  إلــى  البعض  يلجأ 
تناول نوع واحــد من الطعام قليل السعرات 
الـــــحـــــراريـــــة ولــــفــــتــــرات طـــويـــلـــة مـــثـــل حــمــيــة 
األلياف،  وحمية  البروتني،  وحمية  امللفوف، 
وحــمــيــات الـــســـوائـــل. وتــعــتــبــر هـــذه األنــظــمــة 
ــــواع الــحــمــيــات الــتــي يــمــارســهــا  مـــن أخــطــر أنـ
الفرد ألنها تحرم الجسم من استهالك باقي 

يارا حسين

الــــوزن يلجأ كثيرون  عــنــد مــحــاولــة إنــقــاص 
إلـــى اتـــبـــاع أنــظــمــة وطــــرق غــذائــيــة مختلفة. 
وقد يصاحب مرحلة الحمية أخطاء عدة قد 
تحول دون خسارة الــوزن. فما هي أهم هذه 

األخطاء؟ وكيف يمكن معالجتها؟

تخطي وجبات الطعام
الطعام  وجبات  تخطي  أن  الكثيرون  يعتقد 
كوجبة اإلفــطــار )أو أي وجبة فــي الــيــوم( قد 
ــن الــســعــرات  ــد مـ ــزيـ ــارة املـ يــســاعــد عــلــى خـــسـ
ــي الــحــقــيــقــة تــــــؤدي هـــذه  الــــحــــراريــــة. لـــكـــن فــ
ــراط  ــ ــ ــــى الـــشـــعـــور بـــالـــجـــوع واإلفـ الـــطـــريـــقـــة إلـ
السيطرة  يمكن  ال  بشكل  الطعام  تــنــاول  فــي 
عليه فــي الــوجــبــة الــتــالــيــة. لــذلــك يبقى الحل 
تـــوزيـــع الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة الــيــومــيــة على 
ثـــالث وجــبــات رئــيــســيــة ووجــبــة أو وجبتني 
خفيفتني مـــع الــتــحــكــم فـــي حــصــص الــطــعــام 
ساعات  بضع  كــل  الطعام  فتناول  املتناولة. 
الدائم  الشعور  من  التخلص  على  سيساعد 

بالجوع ثم الشراهة.

تناول سعرات حرارية قليلة جدًا
يــظــن الــبــعــض أن تقليل اســتــهــالك الــســعــرات 
الحرارية الــى الحد األدنــى يــؤدي إلــى فقدان 
الــوزن بشكل أســرع. ولكن يحذر الخبراء من 
أن العكس هو الصحيح. فالنقص الحاد في 
السعرات الحرارية ال يؤدي فقط الى الشعور 
بالجوع الشديد، بل ويؤدي أيضًا إلى إبطاء 
عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، وبــالــتــالــي حــرق 
الجسم  إعطاء  الحرارية. وذلــك ألن  السعرات 
الحفاظ  إلــى  تدفعه  الــطــعــام  مــن  قليلة  كمية 

مــواطــنــهــا بـــاســـم يــــاخــــور، كــــان ال يـــــزال في 
 لكليب »مــا 

ً
بــدايــاتــه أيــضــًا، اخــتــارتــه بــطــال

بقاش أنا«. وبعدها اختارت املمثل املصري 
أحــــمــــد هــــــــــارون لـــكـــلـــيـــب »تـــــصـــــور بـــحـــبـــك« 
)2003(، وكــــان قــد ســبــقــه زمــيــلــه أحــمــد عــز، 
ــا جــت عينك  عــنــدمــا شــاركــهــا فــي أغــنــيــة »ملـ
املمثل  شاركها  وكــذلــك   ،)1998( عيني«  فــي 
ومـــقـــدم الــبــرامــج أيــمــن قــيــســونــي فـــي كليب 
»يمني الله« )2001(. أخيرًا، استعانت أصالة 
ليلعب  مــعــوض،  نيكوال  اللبناني،  باملمثل 
ــلـــه وتــفــارقــنــا«  بــطــولــة كــلــيــب أغــنــيــتــهــا »والـ

انتاج 2020.
أنــغــام،  الفنانة  الــســيــاق نفسه، اخــتــارت  فــي 
أيمن قيسوني، لكليب »سيدي وصالك«، منذ 
عشرين عاًما، ما فتح أمامه الباب لألضواء، 
ثم اعادت أنغام التجربة مع القيسوني عام 
2015، عندما اختارته لتصوير كليب أغنية 
»أهـــي جــت« فــي بــيــروت، وكــانــت مــن إخــراج 

حسن غدار.
واختارت الفنانة نانسي عجرم الفنان قصي 
خولي ملشاركتها في كليب  أغنية »يا كثر«  
)2011( من إخــراج صوفي بطرس، وتفاعل 
قــصــي خـــولـــي بــطــريــقــة جـــيـــدة مـــع نــانــســي 
عـــجـــرم فــــي ســـيـــنـــاريـــو، مـــتـــقـــن  حـــقـــق حــتــى 
»يــوتــيــوب«  على  متابع  مليون   17 الــســاعــة 

لألغنية.
املـــخـــرج ســعــيــد املـــــــاروق اخـــتـــار عــــام 2009 
املـــمـــثـــل الــــســــوري وائــــــل شــــــرف، لــلــمــشــاركــة 
للفنان فضل  أغــنــيــة  »وافــتــرقــنــا«  فــي كليب 
شــاكــر، الـــذي أصـــر عــلــى وجـــود وائـــل شــرف 
ضمن الكليب وقتها، من باب الصداقة التي 
وقتها  كـــان  شـــرف  أن  تربطهما، خــصــوصــًا 
مشاركًا فــي الــجــزء االول مــن مسلسل »بــاب 

الـــــحـــــارة«، الــــــذي حـــصـــد مـــاليـــني املــتــابــعــني 
على  وبناء  العربي.  العالم  في  واملشاهدات 
ــــوف، وافــــق املمثل  طــلــب الــفــنــان جــــورج وسـ
املشاركة في كليب  السوري عابد فهد على 
الـــكـــالم« )2019( مـــن إخـــــراج أحــمــد  »ســـكـــت 
املــنــجــد، وشــــارك أيــضــًا زمــيــلــه املــمــثــل ميالد 

يوسف في األغنية. محاولة ال تبدو إضافية 
لــلــمــمــثــل مــعــتــصــم الــنــهــار، بــعــدمــا استهلك 
الدرامية  نفسه في مجموعة من اإلنتاجات 
انتقادات الذعة  خالل عامني، بعضها القى 
لبطل »خــمــســة ونــــص«، الـــذي قـــدم أكــثــر من 
تــســع مــســلــســالت، فــي فــتــرة زمــنــيــة قصيرة 

جدًا، وتحول إلى »نجم« عربي، عبر املواقع 
منذ  تعفه،  لــم  التي  نفسها  املــواقــع  البديلة. 
األمس، من انتقادات جديدة، بعضها يسأل 
عن فارق العمر بني معتصم النهار )1987( 
ونــجــوى كــرم )1966(، فيما كتب آخـــرون أن 

النهار من جيل »أبناء« نجوى كرم.

العناصر الغذائية األساسية واالستفادة من 
والــضــروريــة  الــهــامــة  واملـــعـــادن  الفيتامينات 
في  يبقى  والــحــل  الجسم وحــيــويــتــه.  لصحة 
اتباع نظام غذائي متوازن ومحدد السعرات 
الحرارية بصورة ال ترهق الجسم وتضعف 
صحته وقوته، وعدم اتباع سياسة الحرمان 
لــفــتــرات طــويــلــة ألنــهــا تــجــعــل الــجــســم يــعــود 
لـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام بـــشـــراهـــة بــعــد انـــتـــهـــاء تلك 

الحمية.

النوم لفترات قصيرة جًدا 
أظــهــرت الــدراســات أن عـــادات الــنــوم السليمة 
ضرورية للحفاظ على وزن صحي. ووجدت 
ــة قــدمــت فــي جمعية الــقــلــب األمــيــركــيــة  دراســ
أن األشــخــاص املــحــرومــني مــن الــنــوم يأكلون 
مــدار  أكثر بحوالي 550 سعرة حــراريــة على 
اليوم مقارنة بهؤالء الذين ينامون ملدة كافية 
التمتع  هو  والحل  براحة جيدة.  ويتمتعون 
بقسط وافـــر مــن الــنــوم والــحــصــول على نوم 
هادئ وعميق ملدة تتراوح من سبع إلى تسع 

ساعات كل ليلة.

الرياضة  مكافأة نفسك بعد ممارسة 
بالطعام 

ــــى االعـــتـــقـــاد أن مــمــارســة  يــمــيــل كـــثـــيـــرون إلـ
الرياضة قد تحرق سعرات حرارية أكثر وأنها 
قــد تــعــوض تــنــاول الــوجــبــات الــدســمــة، لذلك 
يــلــجــأون إلـــى تــنــاول وجــبــات غــذائــيــة دسمة 
مــبــاشــرة قــبــل مــمــارســة الــريــاضــة أو بعدها. 
ــدد الـــســـعـــرات  ــ لـــكـــن األصــــــح يــبــقــى مـــعـــرفـــة عـ
الحرارية التي تم حرقها فعليًا أثناء ممارسة 
الــريــاضــة ومــقــارنــتــهــا بــالــســعــرات الــحــراريــة 

التي يتناولها الفرد بعد ذلك. 

معتصم النهار آخرهم: الممثلون أبطال »الكليبات«لماذا ال تخسرون الوزن؟ هذه بعض األسباب
أصدرت شركة روتانا 
أغنية »مغرومة 2« 

لنجوى كرم، كلمات 
وألحان نبيل خوري، وحل 
الممثل السوري معتصم 

النهار بطًال في الكليب

عدنان عبد الرزاق

ــيــــرًا، حــصــد فــيــلــم »ذاكـــــــرة مــتــنــقــلــة«، لــلــمــخــرج  أخــ
الــتــركــي درويـــش زعــيــم، جــائــزة أفــضــل فيلم عاملي 
في مهرجان »سيدونا« الدولي لألفالم. لم ُيعرض 
العمل، الذي  أنتجته مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
التركية TRT، إال ليوم واحد في إسطنبول، قبل أن 
يشّد املخرج رحاله إلى خارج تركيا، في جولة له 

على عّدة مهرجانات.
تــم تــصــويــر الــعــمــل فــي مــديــنــة غـــازي عــنــتــاب، إلــى 
جــانــب بــعــض املــشــاهــد الــتــي ُصــــــّورت فـــي مــديــنــة 
ــه، يــقــول زعــيــم:  قــونــيــا الــتــركــيــة. فــي تــصــريــحــات لـ
»عــمــلــنــا بــجــد كــفــريــق واحـــد بـــروح مــشــتــركــة، أدى 
ــيـــاتـــه مــتــغــلــبــا عــلــى  الـــجـــمـــيـــع وظـــيـــفـــتـــه ومـــســـؤولـ
السورية  الحرب  أن  معتبرًا  الصعبة«،  التحديات 
التي أثرت على حياة األتــراك، أوجبت عليه إعداد 

عمل سينمائي تركي يتعلق بها. 
ويشير املخرج التركي إلى أن فيلم »ذاكرة متنقلة« 
ال يــركــز عــلــى هــجــرة الــشــبــاب الـــســـوري فــقــط، بل 
املحورية  الفكرة  لعدة مواضيع. وتتمركز  يتطرق 
حول التحول اإلنساني برحلة ممتدة من سورية 
ــــذي فقد  إلــــى تــركــيــا، عــبــر قــصــة الـــشـــاب أحـــمـــد، الـ
قدرته على الكالم بعد تعرضه لهجوم في سورية، 
ما  كــل  تسجيل  على  عمل  عندما  حياته  وتغيرت 
الجميع في  لع 

ّ
فــي وســعــه حتى يط مــا   

ً
بـــاذال رآه، 

أنحاء العالم ويعلموا كل ما يحدث في بلده. وقد 

وقع أحمد في اختيار صعب بني عائلته من جهة 
وقَيمه العليا من جهة أخرى.

وسبق للمخرج التركي صاحب فيلم »شقلبة في 
التركي،  بــاإلنــتــاج  األهـــم  املصنف ضمن  الــنــعــش« 
أن تنقل بــني بــيــوت ســوريــة عـــدة، ليسمع قصص 
رؤية  للسيناريو  ليضيف  ومعاناتهم،  السوريني 

بصرية مناسبة.
انتقادًا  »ذاكــرة متنقلة«، القى  التركي،  الفيلم  لكن 
من مختصني سوريني، نظرًا لقطعه قصة املصور 
السورية،  املعاناة  طبيعة  عن  وابتعاده  »قيصر«، 

خاصة من خالل مواقع التصوير.
تتبع  الفيلم  قصة  أن  محمد،  نبيل  الــنــاقــد  وكــتــب 
بــنــاء ســـرديـــًا غــيــر مــحــكــم، يــعــتــمــد الــخــيــال مبنيًا 
ة، مستغربًا وجود 

ّ
بدق املنقولة  الوقائع غير  على 

اســم املخرج درويــش زعيم على هــذا الفيلم. وبنّي 
الـــنـــاقـــد الــــســــوري أن الـــبـــنـــاء عـــلـــى قـــصـــة املـــصـــور 
السوري الشهيرة، التي كانت سببًا بإصدار قانون 
عقوبات »قيصر«، كان مبتورا بالفيلم، إذ اقتصر 

لحاالت  املصور  توثيق  على  التركي  املخرج  عمل 
ــه الــداخــلــي بـــني العمل  الــقــتــل والــتــعــذيــب وصـــراعـ
واإلنسانية، وهروبه إلى تركيا مصطحبًا »فالش 

ميموري«، وتنتهي القصة بالفيلم ها هنا.
السوري، عبدو مدخنة  املقابل، يعتبر املخرج  في 
خالل حديثه لـ »العربي الجديد« أن اختيار مخرج 
للقضية  الزعيم«  تركي »شهير من عيار درويــش 
الــســوريــة، مــشــروٌع لسببني؛ األول أن األتـــراك أكثر 
بــلــد اســتــقــبــل الــســوريــني، وبــالــتــالــي اطــلــعــوا على 
قــصــصــهــم ومــعــانــاتــهــم وشـــكـــلـــوا ذاكــــــرة بــصــريــة 
ــن قــضــيــتــهــم، واألمــــــر اآلخـــــر أن الــحــالــة  ــة عـ ــعـ واسـ
نظرًا  فنيًا،  مغرية  مستوياتها،  بمعظم  السورية 
لتغليب األلم اإلنساني والقضايا الكبرى كالحرية 

وحقوق اإلنسان.
لكن ذلك، برأي املخرج مدخنة، ال يبرر املجازفة أو 
السرعة أو حتى االستسهال بإنتاج عمل ال يعكس 
أو  املعاناة،  على  واالتــكــاء  السورية،  الحالة  فنيًا 
األبـــعـــاد الــســيــاســيــة، الــتــي قـــد تــطــرب الــجــمــهــور، 
وتستميل النقاد ولجان التحكيم في املهرجانات 
العديد  أن  إلــى  الــســوري  املــخــرج  العاملية. ويلفت 
مــن األفــــالم، الــوثــائــقــيــة والــطــويــلــة، الــتــي عالجت 
القضية السورية، كانت لألسف، بمستويات فنية 
مــتــدنــيــة، رغـــم وجـــود أحــــداث وقــصــص، أو حتى 
أشخاص، مثل »قيصر«، يمثلون حاالت تكتنفها 
دراما هائلة ويمكن البناء عليها فنيًا لتكون من 

تحف السينما العاملية.

ملحنون عبّدوا طريق نجوميتها

باسم ياخور ومعتصم النهار شاركا في كليبات غنائية )فيسبوك(

تم تصوير العمل 
في مدينة غازي 
)Imdb( عنتاب

)Getty/تناول الشاي والقهوة مع السكر يساهم في زيادة الوزن )إكستريم ميديا

غرافيتي ألسمهان في بيروت )رسم يزن حلواني(

منتصف الشهر الماضي مرّ 77 عامًا على رحيل أسمهان في  حادث سير ال يزال يلّفه الغموض. 
في ما يلي نستعيد سيرتها من خالل الملحنين الذين تعاونت معهم وساهموا في نجاحها

أسمهان بعد 77 عامًا

ذاكرة سوريّة متنقلة

فنون وكوكتيل
سيرة

إضاءة

رصداليف ستايل

ال يزال الغموض 
واألسئلة تالحق حادثة 
وفاتها. إذ يرى البعض 

أن حادث السير كان 
متعمدًا، وقد وجهت 
أصابع االتهام لجهات 

كثيرة، مثل القصر 
الملكي والملكة نازلي، أو 

المخابرات البريطانية، أو 
زوجها السابق، أو حتى 
منافساتها على الساحة 
الفنية. لكن حتى اليوم 

لم يكتشف أي دليل حول 
كون الحادث جريمة 

متعمدة.

غموض 
مستمر

Sunday 1 August 2021 Sunday 1 August 2021
األحد 1 أغسطس/ آب 2021 م  22  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2526  السنة السابعة األحد 1 أغسطس/ آب 2021 م  22  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2526  السنة السابعة


