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بريطانيا لن ُتسلّم أسانج ألميركا: هل يصبح حرًا؟
لندن ـ العربي الجديد

شرت آالف الوثائق 
ُ
قبل عقد تقريبًا، عندما ن

املسّربة عبر موقع يدعى »ويكيليكس«، بدا 
 عصر الصحافة، االستقصائية تحديدًا، 

ّ
أن

ــثـــر مــــن عـــشـــر ســـنـــوات  قــــد تـــغـــّيـــر لــــأبــــد. أكـ
ــّولـــت خـــالـــهـــا صــــــورة مــؤســس  مـــــــّرت، تـــحـ
أسانج  جوليان  األســتــرالــي  »ويكيليكس« 
 شــرخ 

ّ
ــت مـــــرارًا، فــي ظـــل

ّ
)49 عـــامـــًا(، وتــبــدل

، و»والدًا للصحافة 
ً
واضح بني من يراه بطا

االســتــقــصــائــيــة الــحــديــثــة«، وبـــني مـــن يـــراه 
للرئيس  »شريكًا  أو حتى  للدولة«،  »عــدوًا 
الــروســي فاديمير بــوتــني«، ومــســؤواًل عن 

انتخاب دونالد ترامب رئيسًا عام 2016.
ــنـــني، انــتــهــى فــصــل إضــافــي  ظــهــر أمـــس االثـ
مــن فــصــول اعــتــقــال أســانــج، وذلـــك بــإصــدار 
الــقــاضــيــة فــانــيــســا بــاريــتــســر فـــي محكمة 
»أولـــــد بــيــلــي« الــجــنــائــيــة فـــي لـــنـــدن، حكمًا 
بمنع تسليمه للواليات املتحدة التي توّجه 
إلــى وضعه  نظرًا  وذلــك  تهم تجّسس،  إليه 
الصحي والنفسي، ووجود »مخاطر عالية« 
 
ّ
إلمــكــانــيــة إقـــدامـــه عــلــى االنـــتـــحـــار. عــلــمــًا أن

الحكومة األميركية أعلنت استئناف القرار، 
وفق ما نقلت وكالة »أسوشييتد برس«.

بداية القصة
ــانــــج، وكـــيـــف انــتــهــت  كــيــف بـــــدأت قــصــة أســ
الجواب  املتحدة؟  للواليات  تسليمه  بطلب 
الــســريــع يعيدنا إلــى عــام 2009 حــني بــدأت 
شهرة موقع »ويكيليكس« إثر نشره مئات 
الــواليــات  إلــى  املرسلة  البرقيات  مــن  اآلالف 
املتحدة في 11 أيلول/ سبتمبر 2001. ثم في 
املوقع مقطع فيديو يكشف عن  2010 نشر 
مقتل مدنيني بنيران الجيش األميركي في 
الوثائق العسكرية  الــعــراق، تــاه نشر آالف 
عـــن أفــغــانــســتــان. فـــي 28 تــشــريــن الــثــانــي/ 
خــمــس  ــدة  ــاعـ ــمـــسـ بـ ــر  ــشـ نـ  ،2010 نـــوفـــمـــبـــر 
ــيـــويـــورك  وســـائـــل إعـــــام دولـــيـــة كـــبـــرى )»نـ
غـــــــارديـــــــان«  و»ذا  األمـــــيـــــركـــــيـــــة،  ــز«  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
البريطانية، و»دير شبيغل« األملانية، و»لو 
موند« الفرنسية، و»إل باييس« اإلسبانية(، 
ــثـــر مــــن 250 ألـــــف وثـــيـــقـــة ســـريـــة تــكــشــف  أكـ
عــن خــفــايــا الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة. بعد 
أصبح  غيت«،  »كيبل  ُسميت  التي  العملية 
جوليان أسانج العدو األول املعلن للواليات 
املـــتـــحـــدة. وقــــد أكــــد املـــوقـــع أنــــه نــشــر »أكــثــر 
املــال  بقطاع  تتعلق  وثيقة«  مايني   10 مــن 

والترفيه والسياسة خال هذه السنوات.
لكن فــي أواخـــر 2010، وأمـــام غضب رسمي 
أميركي كبير من التسريبات، طلبت السويد 
)أسقطت  الجنسي  االعتداء  بتهمة  اعتقاله 
التهم الحقًا(. وتحت وطأة هذا االتهام لجأ 
ــوادور فــي لندن،  ــ فــي 2012 إلــى ســفــارة اإلكـ
ــوات، حــصــل  ــنــ ــنـــاك نـــحـــو ســـبـــع ســ ــقـــي هـ وبـ
خالها على الجنسية اإلكوادورية. لكن في 
2019، مع تغيير السلطة في كيتو، اعتقلته 
ــوات مــــن الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة فــــي تــهــم  ــ قــ
تتعلق بالقرصنة املعلوماتية في الواليات 

املتحدة التي طلبت من لندن تسليمه.
بقي مسجونًا في سجن بيلمارش مشدد 
البريطاني  القضاء  كــان  بينما  الحراسة، 
املتحدة.  لــلــواليــات   تسليمه 

ّ
مــلــف يـــدرس 

تـــأخـــرت قــضــّيــتــه وتـــأجـــل الــنــطــق بــالــقــرار 
البريطاني بسبب تفشي فيروس كورونا. 
خــال هــذه األشــهــر الطويلة مــن االعتقال 
الــتــهــم تــاحــق الــقــضــاء البريطاني  كــانــت 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ »الــــخــــضــــوع« لــــــإمــــــاءات األمـ بـــــ
الصحافة  حــرّيــة  اعــتــبــار  عــن  وتغاضيها 
ــتــــقــــصــــائــــي إحــــــــدى الـــقـــيـــم  والــــعــــمــــل االســ
األساسية في بريطانيا وأوروبــا، ليجيء 
ــف مــن كل 

ّ
الــحــكــم بــرفــض تــرحــيــلــه، ويــخــف

هذا الغضب.
ــن دون  ــم تـــمـــّر الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر مــ لـــكـــن لــ
تــــراجــــع شــعــبــيــة أســــانــــج فــــي الـــعـــالـــم. عـــام 
نقلت  التي  الخمس  الصحف  نــددت   ،2011
وثـــائـــق ويــكــيــلــيــكــس بــأســلــوب عــمــل مــوقــع 
برقيات  ينشر  برأيها،  الــذي  »ويكيليكس« 
دون  ــن  ــ مـ ــة  ــيــ ــيــــركــ األمــ ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة 
تــنــقــيــحــهــا، مـــحـــذرة مـــن أن مـــن شــــأن هــذه 

الوثائق »تعريض بعض املصادر للخطر«. 
وهي انتقادات رددها كذلك إدوارد سنودن 
ــــج مـــراقـــبـــة  ــرامـ ــ الـــــــذي كـــشـــف لـــلـــصـــحـــافـــة بـ
ــن  ــة األمــ ــالــ االتـــــصـــــاالت الـــتـــي تــطــبــقــهــا وكــ
الــقــومــي األمــيــركــيــة. غير أن أســانــج مــا زال 
يــحــظــى بــتــأيــيــد نــــواة صــلــبــة مــن األنــصــار، 
أندرسون،  باميا  األميركية  املمثلة  بينهم 
املعارضة  وعــدد من جمعيات الصحافيني 
لــتــســلــيــمــه. وعــــام 2016 عــــادت االنــتــقــادات 
لــــتــــطــــاولــــه بــــعــــد تــــســــريــــب مــــعــــلــــومــــات مــن 

الديمقراطية  للمرشحة  اإللكتروني  البريد 
هياري  األميركية  الرئاسية  لانتخابات 
أنها  كثيرون  يعتبر  خــطــوة  فــي  كلينتون، 

حسمت فوز دونالد ترامب.

جلسة رفض الترحيل
بالعودة إلى جلسة أمس االثنني، قّدم فريق 
الختامية  بأسانج حجته  الــخــاص  الــدفــاع 
إلــــى املــحــكــمــة، مــعــتــبــرًا أن هــــذه املــحــاكــمــة 
ل 

ّ
وأنــهــا تمث »بــدوافــع سياسية«،  تــقــودهــا 

ــ  البريطانية  للمعاهدة  واضــحــًا  »انتهاكًا 
قرار  أي  تحكم  أن  يفترض  التي  األميركية 
قــضــائــي مــرتــبــط بــتــســلــيــم أســــانــــج«، وهــي 
الــحــجــة الــتــي رفــضــتــهــا الــقــاضــيــة فانيسا 
بــاريــتــســر. وبــحــســب الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــتــهــا 
ــبـــل إصــــــــدار الـــحـــكـــم، فـــإن  ــرة قـ ــ ــيـ ــ ــذه األخـ ــ هــ
تــصــرفــات أســانــج تــجــاوزت حــّد الصحافة 
االستقصائية حني حــاول تجنيد قراصنة 
آخرين، خال مؤتمرات عاَمي 2009 و2013، 
عندما شجع الجمهور على االنضمام إلى 
وكــالــة املــخــابــرات املــركــزيــة »)ســـي آي إيــه( 
لسرقة الوثائق. لكن رغم مرافعة القاضية، 
فقد خلصت إلى أن التقارير الطبية تشير 
إلـــى إصـــابـــة أســـانـــج بــاضــطــرابــات نفسية 
عدة. كذلك استعادت حادثة حاول مؤسس 
»ويــكــيــلــيــكــس« خــالــهــا إيــــــذاء نــفــســه عــام 
العائلي،  أســانــج  تــاريــخ  مستعيدة   ،1991
حيث أقدم فردان من أسرته على االنتحار. 
وبالفعل، كان أسانج قد اشتكى من سماعه 
أصواتًا وموسيقى متخيلة في االحتجاز، 
وظـــهـــرت عــلــيــه مـــيـــول انـــتـــحـــاريـــة، وفــــق ما 
أمام  كوبلمان  مايكل  النفسي  الطبيب  قال 

املحكمة، بعد معاينته املتكررة له.
ما الذي سيحصل اآلن، وهل سيطلق سراح 
أسانج في انتظار االستئناف؟ بعد قضائه 
البريطاني،  سنة ونصف سنة في السجن 
يكون مؤسس موقع »ويكيليكس« قد أنهى 
حكمه الصادر بسبب كسره قواعد الكفالة 
عند لجوئه إلى سفارة اإلكوادور، ويقضي 
بسجنه 50 أسبوعًا. لكن أعلن بعد انتهاء 
 في سجن 

ً
جلسة أمس أنه سيبقى معتقا

بيلمارش حتى جلسة األربــعــاء للنظر في 
طلب اإلفراج عنه.

التهم وموقف اإلدارة األميركية
ــة بــتــهــم  ــدايــ ــبــ كـــــان أســــانــــج مـــاحـــقـــًا فــــي الــ
قرصنة إلكترونية، إال أن القضاء األميركي 
وّجــه إليه 17 تهمة جديدة في أيــار/ مايو 
املــاضــي، بــمــوجــب قــوانــني ضــد التجسس. 
املئات  بتعرض  املتحدة  الــواليــات  وتتهمه 
الوثائق  نشره  عبر  للخطر  مصادرها  من 
املسّربة. وحتى الساعة ال ُيعرف ما سيكون 
املنتخب  األمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  مــوقــف 
ــه سيكون 

ّ
جـــو بـــايـــدن تــجــاه الــقــضــيــة، لــكــن

حتمًا حاسمًا في ملف سجنه ومحاكمته. 
فقد خضع أســانــج للمحاكمة خــال واليــة 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب الــذي 
ـــم حــكــمــه فـــي 20 مـــن الــشــهــر الــحــالــي 

ّ
ُيـــســـل

لجو بــايــدن. وحتى الــيــوم، ال تــزال العاقة 
الــتــي تــجــمــع تـــرامـــب وأســـانـــج غــامــضــة. إذ 
دونــالــد  بــفــوز  بمساهمته  كــثــيــرون  همه 

ّ
يت

4 ســنــوات. وأججت  قبل  بالرئاسة  تــرامــب 
مع  أسانج  بتواطؤ  الشبهات  املسألة  هــذه 
ــــه ســـبـــق أن تـــعـــاون  ــا، خـــصـــوصـــًا أنـ ــيــ روســ
الروسية  التلفزيونية  تــي«  »آر  شبكة  مــع 

الرسمية. 

تنديد واسع 
نــــّدد كــثــيــرون حـــول الــعــالــم، بــيــنــهــم أطــبــاء 
أســانــج، وصــحــافــيــون ومــحــامــون بــظــروف 
ــاريـــخ  ــتـ ب األكــــبــــر فــــي الـ ــرِّ ــ ــســ ــ احــــتــــجــــاز »املــ
ــة، مـــدافـــعـــني  ــ ــّي ــقــــضــ الــــحــــديــــث« ومـــــســـــار الــ
ــكــــرامــــة، وشـــاجـــبـــني ظــــروف  ــالــ ــــه بــ

ّ
ــق عــــن حــ

مع  القضاء  تعامل  إلــى  بــاإلضــافــة  سجنه، 
الصحافيني االستقصائيني الذين يسّربون 
حقائق تعود بفائدة أكبر على الرأي العام 
مــن فــكــرة كسر قــانــون الــتــســريــب. وأشـــارت 
ــانــــج الــتــي  ســتــيــا مــــوريــــس، مــحــامــيــة أســ
أصبحت شريكته وأنجب منها طفلني، في 
مقابلة مع صحيفة »دير شبيغل« األملانية، 
ــد، إلـــى أن أســانــج الــذي  أول مــن أمـــس األحــ
يــقــبــع حــالــّيــًا فـــي ســجــن بــيــلــمــارش شــديــد 
الحراسة في لندن، إلى أنه »لم يلتِق بأيٍّ من 
 
ً
قائلة مـــارس«. ونــددت  آذار/  محاميه منذ 
إن »فــريــق الـــدفـــاع عــن جــولــيــان لــم يتمكن 
من أداء عمله على نحو كبير... الوضع في 
سجن بيلمارش ال يقارن بظروف االعتقال 
املتحدة  الــواليــات  في  لها  التي سيتعرض 
 أن أسانج »سُيدفن حّيًا«.

ً
م«، معتبرة

ِّ
إذا ُسل

تراجعت شعبية أسانج 
خالل السنوات األخيرة 

خصوصًا عام 2016

بعد عاٍم من الجدل والجلسات، بّت القضاء البريطاني قراره الرافض تسليم مؤسس »ويكيليكس« جوليان أسانج 
للواليات المتحدة األميركية، خوفًا على حياته. علمًا أّن الحكومة األميركية أعلنت استئناف القرار

العالم واحــدة من أكبر عمليات تسريب  عام 2010 عرف 
ــام، وذلــــك بــعــد نــشــر مــوقــع  ــ الــبــيــانــات الــرســمــيــة فـــي اإلعــ
أكثر  إعام دولية  »ويكيليكس« بمساعدة خمس وسائل 
من 250 ألف وثيقة سرية تكشف عن خفايا الدبلوماسية 
األميركية. لكن ما كانت الستريبات التي أطلق عليعا اسم 
العسكرية  املحللة  لــوال  لتحدث   »Cablegate غيت  »كيبل 
السابقة تشيلسي مانينغ التي كانت جنديًا يدعى برادلي 
مانينغ قبل أن تغير جنسها. إذ أرسلت أكثر من 700 ألف 
عــام 2013  إلــى »ويكيليكس«. وحكم عليها  وثيقة سرية 
بالسجن مدة 35 عامًا، لكن أطلق سراحها في أيار/مايو 
2017 بعد تخفيف عقوبتها من قبل الرئيس السابق باراك 
أوبـــامـــا. وسجنتها الــســلــطــات األمــيــركــيــة مـــرة أخـــرى في 
آذار/مــارس 2019، لرفضها اإلدالء بشهادتها أمام هيئة 
محلفني كبرى في قضية تتعلق بموقع »ويكيليكس«. كما 

يتعرض املوظف السابق في وكالة األمن القومي األميركية 
الكشف عن  بتهمة  أميركا  للماحقة في  إدوارد سنودن 
القومي كــانــوا يجمعون سجات  أن عــمــاء وكــالــة األمـــن 
هاتفية ملــايــني املــواطــنــني األمــيــركــيــني. وقـــد حــظــي بدعم 
»ويكيليكس« على الرغم من أنه لم يختر املوقع لتسريب 
معلوماته. ونصحه أسانج بأن يذهب إلى موسكو حيث 

طلب اللجوء هرًبا من املاحقة األميركية.
تراكمت ألكثر من 10 سنوات  التي  التطورات  هــذه  كل 
مــادة سينمائية ألكثر  »ويكيليكس«  جعلت من قضية 
من فيلم: من »السلطة الخامسة« )2013( الذي أخرجه 
بيل كوندون إلى الفيلم الوثائقي »خطر« للورا بويتراس 
ــــذي عـــرض فــي مــهــرجــان كــــاّن عـــام 2016. كــمــا أدى  ال
أسانج بصوته دور شخصيته الحقيقية في حلقة من 

مسلسل »ذا سيمبسونز«.

كيبل غيت

MEDIA
منوعات

إعالم 
سورية

عبد الرحمن خضر

لرابطة  الــتــابــع  الــحــريــات الصحافية  ـــق مــركــز 
ّ
وث

االنتهاكات  في  ارتفاعًا  السوريني  الصحافيني 
بــحــق اإلعــامــيــني الــســوريــني خـــال ديــســمــبــر/ 
األمني  الهاجس  أن  ـــد 

ّ
وأك الــفــائــت.  األول  كــانــون 

ــرار حـــــاالت الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات  ــمـ ــتـ واسـ
ــا ســبــبــًا مــبــاشــرًا لــانــتــهــاكــات 

ّ
اإلعــامــيــة شــك

ــار املــركــز فــي تــقــريــر، اإلثــنــني، أنــه  املــوثــقــة. وأشــ
ســّجــل وقـــوع ثــاثــة انــتــهــاكــات ضــد اإلعـــام في 
ســوريــة خـــال شــهــر ديــســمــبــر، وذلـــك بــارتــفــاع 
طــفــيــف عــمــا وثـــقـــه خــــال نــوفــمــبــر / تــشــريــن 
الــثــانــي. وكـــان مــن أبـــرز مــا وثــقــه اغتيال ناشط 
اغـــتـــال مسلحون  ــر، إذ  إعـــامـــي واحــتــجــاز آخــ
مــجــهــولــون الــنــاشــط اإلعــامــي حــســني الخطاب 
املــعــروف بــــ«كـــارة الــســفــرانــي« فــي مــديــنــة الــبــاب 

املركز  تقرير  وبحسب  حــلــب.  محافظة  بــريــف 
فإن عدد اإلعاميني الذين تّم توثيق مقتلهم في 
سورية منذ منتصف مارس / آذار 2011 ارتفع 
إلى 461 إعاميًا. إلى جانب ذلك وثق احتجاز 
هيئة تحرير الشام الناشط اإلعامي عبد الفتاح 
حسني الحسني، على معبر الغزاوية بريف حلب، 
والذي أفرجت عنه بعد تسعة أيام من االحتجاز. 
كما منع املكتب اإلعامي في منظمة »يدًا بيد« 

ــداد الــتــقــاريــر في  ــ صــحــافــيــًا مــن الــتــصــويــر وإعـ
الخيري  أطمة  ومستشفى  األطــفــال  مستشفى 
بريف إدلب، وأصدر املكتب ذاته قرارًا بمنعه من 
التصوير في كافة املنشآت التي تدعمها املنظمة 
األطــراف  السوري. وتمارس جميع  الشمال  في 
الــســوريــة انــتــهــاكــات بــحــق الــصــحــافــيــني، وقــالــت 
منظمة »مراسلون با حــدود« في تقرير أخير 
إن سورية واحدة من أكبر سجون الصحافيني.

)Getty( في حال إدانته بالتجسس في أميركا، قد يسجن أسانج ألكثر من 100 عام
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الثنائي الــرحــبــانــي إلــى »ثــاثــي«، نــظــرًا إلى 
فـــارق الــرؤيــة والــخــبــرة بــني األشــقــاء الثاثة. 
« عن 

ً
وهــــذا ربــمــا مــا جــعــل إلــيــاس »مــســتــقــا

املدرسة التقليدية التي كبرت مع »األخوين«.
ــاتـــذة  ــّد أسـ ــ درس إلــــيــــاس الـــرحـــبـــانـــي عـــلـــى يـ
اليمنى  يــده  أجــانــب، لكن إصابة بسيطة في 
شــكــلــت تـــحـــواًل فـــي مـــســـاره الــفــنــي، وجعلته 
يـــســـعـــى جــــاهــــدًا ولـــــو بـــيـــد واحـــــــــدة. ويـــــروي 
الرحباني أن ذلك كان بمثابة تحد له في سن 

مــبــكــرة. لــم تــكــن تــحــديــات إلــيــاس الــرحــبــانــي 
الــتــغــلــب عــلــى املحيط  الــفــنــيــة إال سلسلة فــي 
ــر  ــوتـ ــــي الـ ــد فـ ــديـ ــتـــجـ ــــن الـ ــنــــوع مـ الــــعــــائــــلــــي، كــ
وّحــدا  أن شقيقيه  يسلم  أنــه  ولــو  املوسيقي، 
مــن خــــال  أعــمــالــهــمــا وأغــنــيــاتــهــمــا »اللهجة 
اللبنانية« فتحولت إلى لهجة بيضاء واحدة، 

وهو ما استغله بعد دخوله عالم األلحان.
تعتبر مــوســيــقــى إلــيــاس نــغــمــات نــافــرة عن 
»الــســلــم » املــوســيــقــي الــرحــبــانــي، تــمــزج بني 

ربيع فران

لم يكن إلياس الرحباني الشقيق 
األصـــــــغـــــــر لـــــعـــــاصـــــي ومــــنــــصــــور 
الـــرحـــبـــانـــي، مـــجـــرد هــــاو أو نــاقــل 
لــــأجــــواء املــوســيــقــيــة الـــتـــي حــفــل بــهــا مــنــزل 
بيروت.  شرقي  شمال  أنطلياس  في  العائلة 
ورغـــــــــم تـــــأثـــــره الــــشــــديــــد بـــمـــســـيـــرة عـــاصـــي 
ــور، آثـــــــر الــــرحــــبــــانــــي الـــصـــغـــيـــر أن  ــ ــــصـ ــنـ ــ ومـ
الفن  عالم  فــي   

ً
مستقا ا 

ً
طريق لنفسه  يرسم 

واملوسيقى واأللحان، وحتى اإلعانات.
ثمة ما يميز إلياس عن الخريطة الرحبانية 
ــانـــني  ــنـ ــفـ ــــق ملـــعـــظـــم الـ ــريـ ــ ــطـ ــ الـــــتـــــي فـــتـــحـــت الـ
اللبنانيني منتصف القرن املاضي، وتحولت 
مــع الــوقــت إلـــى قــاعــدة أســاســيــة لــلــفــنــون في 
وهو  والسينما،  واملــســرح  الغناء  فــي  لبنان، 
مــا حــمــل إلــيــاس إلـــى بــلــوغ مــرحــلــة متقدمة 
الــتــي أشـــرف عليها  فــي دراســتــه املوسيقية، 
ــنــــصــــور، فـــتـــحـــول إلـــى  شـــقـــيـــقـــاه عــــاصــــي ومــ
رحباني«،  »األخــويــن  ألعــمــال  فني  مستشار 

وكان ال يزال في سن مبكرة جدًا.
لم يقرن إلياس الرحباني تجربته املوسيقية 
بأعمال شقيقيه، ولم يكن باإلمكان أن يتحول 

كلّف إنكار الوباء 
وتصديق نظريات 

المؤامرة الكثيرين حياتهم

لم يقرن إلياس 
الرحباني تجربته 

الموسيقية بأعمال 
شقيقيه

تراجع اإلنتاج السينمائي 
في العام الماضي 

نحو 90 في المئة

2223
منوعات

ــونـــي  ــارمـ ــهـ الـــفـــن الـــكـــاســـيـــكـــي الــــعــــربــــي، والـ
املوسيقي الغربي. يكفي ما حققته مقطوعة 
»عــازف الليل« املوسيقية من نجاح لفهم ما 
كـــان يسعى إلــيــه إلــيــاس الــرحــبــانــي مــن ذلــك 
ــزاوج بـــني شــرقــيــتــه وتـــذوقـــه للموسيقى  ــتـ الـ
ــعــــزف عــلــى  ــة، مــتــســلــحــًا بـــإتـــقـــانـــه الــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
»الــبــيــانــو«، وإصـــــدار مــجــمــوعــة مــن األعــمــال 
ــرت املــكــتــبــة املــوســيــقــيــة  ــ املــوســيــقــيــة الـــتـــي أثـ
العربية والعاملية. لم يبخل إلياس الرحباني 

منذ بــدايــاتــه بــصــوغ ألــحــان للسيدة فــيــروز، 
لــيــكــســر احـــتـــكـــار شــقــيــقــيــه آنـــــــذاك ويــحــصــد 
»األوضة  لفيروز  الرحباني  قدم  مباركتهما، 
املـــنـــســـيـــة« و»يــــــا طـــيـــر الــــــــــــوروار«. ورغــــــم أن 
الصبغة الرحبانية كانت تحيط بهذا اإلنتاج 
الــغــنــائــي الــقــلــيــل لــلــســيــدة فــيــروز مــن ألــحــان 
الجميع سلم بأنها  أن  إال  الرحباني،  إلياس 
ألحان متغيرة وجديدة في إيقاعها وخطها 

الغربي البسيط.
كــل ذلـــك لــم يــبــعــده عــن »شــرقــيــة« املوسيقى 
الـــتـــي اســتــغــلــهــا فـــي أعـــمـــال مــســرحــيــة، لعل 
أبرزها تعاونه مع الفنانة الراحلة صباح، في 
األغاني واألغاني املسرحية، وكيفية صناعة 
ألحان طغى ضمنها اإليقاع املبني على حالة 
تــنــاســب خــط صــبــاح االســتــعــراضــي السهل، 
تــمــامــا كــمــا حــــال الــرحــبــانــي مـــع صــبــاح في 
اللون الشعبي، »رقصني هيك«، و»وعدوني 
ونـــطـــرونـــي«، وحـــتـــى الـــوطـــنـــي، مــثــل»صــبــوا 

فوقك النار« و»مجدك باقي«.
سلم منصور بموهبة إلياس. وعمل عاصي 
على عدم املــّس بمقطوعات أو ألحان إلياس 
 بعد أن شارك في مجموعة ال بأس 

ً
إال قليا

بــهــا مـــن األلـــحـــان لـــوديـــع الــصــافــي ونــصــري 
النبض  الدين والسيدة فيروز. وكــان  شمس 
املختلف في املدرسة الرحبانية التي شهدت 
عـــزهـــا فـــي الــفــتــرة املــمــتــدة بـــني الــســتــيــنــيــات 
وحـــتـــى الــســتــعــيــنــيــات، وكـــــان اســـمـــه عــامــة 
أخـــرى مــن الــتــجــّدد ضمن هــذه املــدرســة، ولم 
يـــعـــارض خــــروج ابــنــه غــســان عـــن الـــطـــوع أو 
ــم املــوســيــقــى  ــالـ ــــى عـ املــــدرســــة الـــرحـــبـــانـــيـــة إلـ
الــغــربــيــة مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات، بـــل كــان 
مساعدة  على  ومحفزًا  غسان  ملوهبة  داعــمــًا 
الشاب الذي اتجه إلى الروك، ثم إلى األعمال 
النقدية الساخرة التي تحاكي أوضاع لبنان 

املعيشية خال وبعد فترة الحرب.
بالنسبة  الــواقــع  تغير  الــجــديــدة،  األلفية  مــع 
إللياس الرحباني، وكان من أكثر املوسيقيني 
الـــعـــرب الــبــاحــثــني عـــن رؤيــــة جـــديـــدة تتمثل 
املوسيقار  يكون  وقــد  الجديدة،  املــواهــب  في 
ــة فــــي مــجــمــوعــة مــــن بـــرامـــج  ــر مـــشـــاركـ ــثــ األكــ
املواهب، بدءًا من »استديو الفن«، وصواًل إلى 
»ستار أكاديمي«، مرورًا بالنسخة األولى من 

برنامج » سوبر ستار«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، اعــتــمــد مــســتــشــارًا ألكــثــر 
مــن شــركــة إنــتــاج فــنــيــة. وعـــام 2005، اختير 
إلياس الرحباني لرئاسة »روتانا أكاديمي« 
إيمانًا منه بمساعدة املواهب، لكنه لم يلبث 
أن قـــدم اســتــقــالــتــه بــعــد أقـــل مـــن ســتــة أشــهــر 
اإلدارة  ســوء  بسبب  األكاديمية  تأسيس  من 
قـــرارات عشوائية  واتــخــاذ  التي عانى منها، 
تسببت وقتها بخسائر مالية فادحة للممول 

واملؤسس لروتانا أكاديمي.
ــاس الــــرحــــبــــانــــي  ــ ــيــ ــ ــ ــاة إل ــ ــيـ ــ ــــت حـ ــانـ ــ ــذا، كـ ــ ــكــ ــ هــ
صاخبة، ال يهدأ حتى في منزله الذي أسس 
التقنيات  أهــم  على  يحتوي  استديو  ضمنه 
ــدًا اإلبــــقــــاء عــلــى  ــاهــ املـــوســـيـــقـــيـــة، وحـــــــاول جــ
»نــفــس« فني موسيقي يضمن جــودة االســم 
الـــرحـــبـــانـــي، فــلــم يـــهـــزأ مـــن فــنــانــة أو مغنية 
)لحن لهيفا وهبي أغنية »بدي عيش«(، ولم 
يحمل سيوف الوعظ في وجه »الدخاء«، بل 
ربما وجد تفسيرًا أو مفهومًا لهؤالء عرضه 

النتقادات كثيرة تجاوزها بخفة. 
ــيــــل شــقــيــقــه  لــــم يــســتــســلــم إلــــيــــاس بـــعـــد رحــ
عاصي الرحباني، فظل محلقًا خارج القفص 
التي  منصور  مملكة  عــن  بعيدًا  الــرحــبــانــي، 
قدمت أعمااًل منفردة، ربما بسبب االختاف 
الذي حصل،  وما زال اليوم بني ورثة عاصي 
وأبــنــاء مــنــصــور قــبــل وبــعــد وفــاتــه، ولطاملا 
ــاول إلـــيـــاس، ولـــو مـــن بــعــيــد، تــقــريــب ذات  حــ
ــان يــصــطــدم بــعــوائــق كــثــيــرة  الـــبـــني، لــكــنــه كــ
تــبــعــده أو تــبــقــيــه عــلــى مــســافــة واحــــــدة من 

جميع أفراد العائلة.

كارين إليان ضاهر

يعتبر اختيار العطر من أصعب الخطوات 
ــتـــســـّوق،  ــاء الـ ــنــ ــيـــام بـــهـــا أثــ ــقـ ــتـــي يــمــكــن الـ الـ
ــــي تــغــيــيــر  ــة فـ ــبــ ــــي حــــــال الــــرغــ خـــصـــوصـــًا فـ
الــعــطــر املــعــتــمــد. تــكــثــر الــعــامــات املــتــوفــرة، 
ما يجعلنا أكثر عرضة للوقوع في الخطأ 
واخــتــيــار العطر غير املــنــاســب. فــي الــواقــع، 
لكل شخصية العطر الذي يعكسها ويتاءم 
معها. فمن هنا تكون االنطاقة في اختيار 
العطر األجــمــل واألنــســب لــك. أمــا بعد ذلــك، 
فتبرز الحاجة العتماد الحيل التي تساعدك 
ليدوم عطرك لوقت أطول. هكذا، قد ال يكون 
 انتقاء العطر املناسب الجديد من بني 

ً
سها

لكن،  املــتــوفــرة.  العامات واألصــنــاف  مئات 
بما  بينها  التمييز  كيفية  تتعلمني  فيما 
يتناسب مع شخصيتك، تبدو األمــور أكثر 

سهولة لك.

نسبة تركيز العطر
هل تعلمني أن العطور األغلى ثمنًا هي تلك 
الــتــي تــــدوم ملـــدة أطــــول؟ ســتــاحــظــني أثــنــاء 
اختيار العطر أن العطور التي تزول سريعًا 

»الــــشــــهــــادة الـــشـــخـــصـــّيـــة« الحــــتــــال املــرتــبــة 
األولى كشكل من أشكال التعبير عن النفس. 
الصور والنصوص والفيديوهات املنشورة 
على وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حولت 
حربنا ضــد الــوبــاء إلــى حــرب سياسّية بني 
»الـــكـــل« الـــذي يسعى لــأمــن، وبـــني »الــفــرد« 
الــــذي يــريــد الــحــفــاظ عــلــى فــردانــيــتــه. وهـــذا 
مــا نــراه فــي صــورتــي السيلفي )قبل وبعد( 
بعد  لنفسه  شولتز  مايك  التقطهما  اللتني 
ــراه بــعــد تعافيه  تــعــافــيــه مـــن كـــورونـــا، إذ نــ
العضلّية،  وكــتــلــتــه  وزنـــه  مــن  للكثير  فــاقــدًا 
 الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا لــلــحــفــاظ على 

ّ
وكـــــأن

ذاتـــه وتــطــويــرهــا ومــشــاركــتــهــا مــع اآلخــريــن 
تاشت، إذ جاء الوباء وكشف هشاشة األنا 
ــام لــحــظــة الــخــطــر  ــ وتــقــنــيــات »الـــصـــحـــة«، أمـ

والعجز الطبّي. 
ة الــتــاريــخ اآلن أشــبــه بــمــشــاهــدة أفـــام  ــراء ــ قـ
الـــخـــيـــال الــعــلــمــي الـــهـــولـــيـــوودّيـــة، تــلــك الــتــي 
 يتصّور أن الحكومات العاملّية 

ً
قدمت متخيا

املتحدة  الــواليــات  عــاجــزة، وستأتي  ستكون 
إلنـــقـــاذ الــجــمــيــع. لــكــن الــعــكــس كــــان األصــــح، 
ــد فــي  ــ ــ ــومـــات فــــي أوروبـــــــــا كــــانــــت األشـ ــكـ الـــحـ
مكافحة الوباء، في حني أن الواليات املتحدة 
التقليدي  البطل  صـــورة  متخبطة.  زالـــت  مــا 
الــذي يأخذ املخاطر من أجل »إنقاذ  والعاِلم 

عّمار فراس

ــنـــوان »هــل  ــعـ ــطــــروح فـــي الـ ــؤال املــ يـــبـــدو الــــســ
ســيــتــغــيــر الــــتــــاريــــخ، وتــتــغــيــر رؤيـــتـــنـــا لــــه؟« 
ساذجًا، أو عنوانًا لكتاب تجارّي، لكنه متكرر 
في عناوين مقاالت آخر العام املنصرم، التي 
يــطــرح فــيــهــا الــخــبــراء وغــيــر الــخــبــراء اآلثـــار 
طويلة األمد التي يمكن أن يتركها الفيروس، 
ــالـــة االســتــثــنــائــّيــة الـــتـــي فـــرضـــت على  والـــحـ
الــبــشــرّيــة. هــنــا، تــأتــي الـــصـــورة، فــي قــدرتــهــا 
الهشاشة  شهدناه:  مما  الكثير  اختزال  على 

البشرّية، وعنف السلطة، والجهل.
أبــرز ما يمكن قوله بخصوص هــذا السؤال، 
هو »سهولة« التطبيع، إذ فضحت اإلجراءات 
أننا كبشر  الرعب  املمتزجة مع  االستثنائية 
بأكملها  حيواتنا  وأن   ،

ً
هــائــا خوفًا  نعيش 

والتطور  التحتية  فالبنى  للتاشي،  قابلة 
الــدول املتطورة،  اللذان تتغنى بهما  العلمي 
ــقـــدار  مـ ـــاء  ــوبــ الـــ فـــضـــح  إذ  لـــيـــســـا إال وهــــمــــًا، 
الضعف في املؤسسات املسؤولة عن حياتنا. 
واألهـــــم، كــشــف ســهــولــة انــصــيــاعــنــا لــأوامــر 
أمــــام أدنــــى تــهــديــد لحيواتنا،  االســتــثــنــائــّيــة 
الــدولــة،  أن تضمنها  املفترض  مــن  الــتــي  تلك 
ــنــهــب والـــثـــروات 

ُ
ـــدفـــع الـــضـــرائـــب وت

ُ
والـــتـــي ت

ــل الــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا. وهـــــــذا مــــا نــــراه  ــ مــــن أجــ
فـــي صــــورة نــشــرت فـــي الــنــيــويــورك بــوســت، 
إيطاليني  ملواطنني  فينيزا،  فيليبو  التقطها 
فــي »مــشــفــى« فــاضــت غــرفــهــا الرئيسية ومــا 
الناس أنفسهم في  تحويه من أســّرة، فوجد 
هنغار واسع، على أسرة باستيكّية، ال قوة 

لهم إال على االنتظار.
ــذي نـــتـــحـــدث عــــنــــه، ذاك  ــ ــ أي تــــاريــــخ هـــــذا الـ
السياسي أم الثقافّي، خصوصًا أمام عودة 

ثمنها أقل دائمًا. لذلك من املهم أن تحسني 
ــطــــور املــخــتــلــفــة  ــعــ ــــني أنـــــــــواع الــ الـــتـــمـــيـــيـــز بـ

املتوافرة استنادًا إلى ذلك:
الحالة  هــذه  فــي  للعطر   :Eau de cologne  -
أنـــواع  الــتــركــيــز األدنــــى بــني مختلف  نسبة 
الــعــطــور املــتــوفــرة، وقــد يـــدوم ملــدة ساعتني 
بــعــد اســتــخــدامــه. هــو يــحــتــوي عــنــدهــا على 
الزيت بنسبة 3 إلــى 5 في املئة منه إضافة 

إلى الكحول واملاء.
الــحــالــة، تكون  هــذه  فــي   :Eau de Toilette  -
إلى   4 بمعدل  بقليل،  أعــلــى  التركيز  نسبة 
8 فــي املــئــة مــن الــزيــت. يـــدوم العطر عندها 

حوالى 3 أو 4 ساعات عند استخدامه.
- Eau de Parfum: يتميز بنسبة تركيز أعلى 
بعد بنسبة تراوح بني 15 و18 في املئة من 
الزيت، إضافة إلى الكحول واملــاء. قد يدوم 

العطر ملدة تصل إلى 6 ساعات.
األعــلــى،  الــتــركــيــز  بنسبة  يــمــتــاز   :Parfum  -
وبالتالي يدوم طوال النهار عند استخدامه 
بنسبة زيت تراوح بني 15 و30 في املئة منه 

مع الكحول.

المكونات المفضلة
لكل عطر عائلة من املكونات األساسية التي 
يحتوي عليها. ولكل منا تفضيل ملكونات 
معينة دون أخرى. صحيح أنه ثمة مكونات 
عطرية قد تكون ممزوجة، لكنها بشكل عام 
تقسم إلــى أربــعــة أنـــواع أساسية مــا يسهل 
عــمــلــيــة اخــتــيــار عــطــر لــشــخــص آخــــر، حتى 
استنادًا إلى ما يفضله من مكونات عطرية 

أساسية.
- الــعــطــور الــزهــريــة: ثمة روائـــح معينة من 
األزهار يتم التركيز عليها في العطور التي 

تعتمد على هذا النوع من املكونات، وعلى 
ــورد والـــخـــزامـــى وزهــــر الــلــيــمــون.  ــ رأســـهـــا الـ
يعتبر هذا النوع من العطور األكثر رواجًا 
 للنساء بسبب أثرها الذي يمتاز 

ً
وتفضيا

الـــذي تستمع  األنــثــوي  بــحــاوتــه وبجانبه 
املرأة باعتماده.

ضمن  الحمضية:  املــكــونــات  ذات  العطور   -

هــذا الصنف مــن الــعــطــور، أيــضــًا، تلك التي 
تعتمد في مكوناتها العطرية على الفاكهة، 
بشكل  ومنها  الحمضية،  الفاكهة  على  أو 
ــمـــون الـــبـــرتـــقـــال والـــلـــيـــمـــون  ــيـ ــلـ أســــاســــي الـ
الحامض والغريب فــروت، وأيضًا املشمش 
والتفاح والـــدراق. بشكل عــام، تتصف هذه 

األنواع من العطور بجانبها املنعش.

- الــعــطــور الــشــرقــيــة: هــي تــلــك الــتــي تعتمد 
في مكوناتها على املسك والتوابل، كالقرفة 

والفانيا.
- الــعــطــور الــخــشــبــيــة: هــي تــلــك الــتــي تفوح 
ومـــن  واألرض.  األخـــــشـــــاب  ــة  ــ ــحـ ــ رائـ مـــنـــهـــا 
ــكـــونـــات األكـــثـــر رواجــــــًا فـــي هــــذه الــحــالــة  املـ
البرغموت والباتشولي والعنبر والصندل.

الــعــالــم« انــهــارت، فالعلماء ذوو األثـــر األشــد 
يــعــمــلــون بــصــمــت، ال نـــعـــرف عــنــهــم الــكــثــيــر، 
ــــون.  ــيـ ــ ــم لـــيـــســـوا أمـــيـــركـــيـــني، بــــل أوروبـ ــ ــ واألهـ
انــهــيــار أســـطـــورة الــبــطــل الـــخـــارق األمــيــركــي 
قطت عبر الدرون 

ُ
نراها  في الصور التي الت

لم  الــذيــن  كــورونــا،  لضحايا   
ّ
جماعية لقبور 

تتمكن الدولة من إنقاذهم. 
املثير لاهتمام أن عــددًا من نبوءات مفكري 
املتعلقة  تلك  خصوصًا  تحققت،  قــد  اليسار 
بدور الدولة وأساليب هيمنتها. لكن، بالرغم 
ـــقـــَدم أي حـــلـــول مــخــتــلــفــة عما 

ُ
ــك، لـــم ت ــ مـــن ذلـ

وصفوا مستقبل العالم به، ما جعل السخرية 
ف 

ّ
أوجــهــا، وتكش فــي  والحقيقة  املــعــرفــة  مــن 

للكثيرين أننا كبشر ال نمتلك نظامًا راسخًا 
للحفاظ على حياتنا، وعلينا فقط أن نتأقلم 

مع »املستنقع« الذي نعيشه.
حـــالـــة  أن  الــــبــــعــــض  رأى  الــــــوقــــــت،  ذات  فـــــي 
االستثناء الصحية هذه مصطنعة، وليست 
إال وسيلة توظفها الدولة للسيطرة الحيوية 
عــلــى مــواطــنــيــهــا، وهــــذا مـــا نــــراه فـــي صـــورة 
»بات فيلد« والتي يظهر فيها  بعنوان أقنعة لـ
فيلسوف حالة االستثناء اإليطالي جورجيو 
أغيمبني ال يرتدي كمامة على طاولة الحوار.
األهـــــــــم، ديـــمـــقـــراطـــّيـــة املــــعــــلــــومــــات ال تــعــنــي 
املؤامرة  نظريات  تــداول  املعرفة.  ديمقراطّية 
وإنــكــار الــوبــاء في أشــدهــا، وكلفت الكثيرين 
حــيــاتــهــم؛ إذ أصــبــحــت »الــحــقــيــقــة« الــطــبــّيــة 
وال نصدقها.  بها  نشكك  التي  األخــبــار  مثل 
ونقصد هنا حقيقة وجود كورونا أو ال، في 
الحفلة  كــل ذلــك، ظهرت أمامنا صــور  خضم 
املائية التي أقيمت في ووهان، مصدر الوباء 
األول، والتي أذهلت الجميع حني أعلنت أنها 

ستقيم حفلة بمناسبة القضاء على الوباء. 

العطر: خيارات الصيف والشتاء والليل والنهار2020 في ست صور: هل سيتغيّر التاريخ؟
نقّدم هنا نصائح عملية 

الختيار العطر المثالي لكل 
فرد، مع اإلضاءة على 

المعايير التي يجب أخذها 
في عين االعتبار

سامر إلياس

بــعــد نــمــو مــتــواصــل فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، تلقى 
قطاع صناعة السينما في روسيا ضربة موجعة 
السينمائي،  اإلنتاج  تراجع  في عام 2020، بسبب 
والهبوط الحاد في دخل شبابيك دور العرض إلى 
أقل من النصف، بسبب تداعيات فيروس كورونا 
والحجر الصحي وإغــاق دور السينما، أو تقييد 
ــدة تــــراوحــــت بـــني أربـــعـــة وتــســعــة أشــهــر  عــمــلــهــا ملــ

حسب الحالة الوبائية في كل مقاطعة. 
ــــام الــســيــنــمــائــيــة فــــي الـــعـــام  ــ ــع إنــــتــــاج األفـ ــراجــ وتــ
املاضي نحو 90 في املئة، وتكبدت استوديوهات 
اإلنــتــاج خسائر فــادحــة، مــع اقــتــصــار عملها على 

خدمات البث املباشر وتسجيل بعض البرامج.
إيــرادات شبيابيك  وأفــاد »صندوق السينما« بأن 
دور العرض الروسية تراجعت بنحو 60 في املئة 
املعني بدعم  الصندوق  املنصرم. وذكــر  الــعــام  فــي 
بــيــان نــشــره عــلــى موقعه  الــروســيــة، فــي  السينما 
اإللــكــتــرونــي، أن »عــائــدات الــتــذاكــر تــراجــعــت قرابة 
58.8 في املئة«. أشــار الصندوق إلــى أن عــدد رواد 
دور العرض تراجع بنحو 60 في املئة، الفتا إلى أن 
قرابة 68.6 في املئة من التذاكر بيعت في األشهر 
الثاثة األولى من العام، أي قبل انتشار الوباء على 
نطاق واسع في روسيا والبدء بإجراءات التباعد 
ــاعـــي، وإغـــــــاق دور الــــعــــرض فــــي املـــوجـــة  ــمـ ــتـ االجـ
األولــــى مــن الـــوبـــاء. ومــعــلــوم أن الــســلــطــات أغلقت 

بإعادة  تسمح  أن  قبل  أشــهــر،  لعدة  السينما  دور 
ــــروط صــعــبــة تــتــضــمــن اقــتــصــار  فــتــحــهــا ضــمــن شـ
القاعات  املــقــاعــد، وتهوية  الــعــرض على ربــع عــدد 
بني العروض لفترات طويلة. وفي نوفمبر/تشرين 
إغاق  عيد 

ُ
أ الثانية،  املوجة  ومــع  املــاضــي،  الثاني 

دور السينما ما تسبب بخسارات كبيرة.  
ــنــــدوق الــســيــنــمــا« فـــي بــيــانــه انــكــمــاش  وعـــــزا »صــ
السوق إلى تعليق عمل دور السينما ملدة تتراوح 
بــني أربــعــة إلـــى تسعة أشــهــر، والــقــيــود املــفــروضــة 
على الصاالت، فضا عن تأجيل عدد من العروض 

األجنبية الكبرى إلى عام 2021.
ومــنــذ بــدايــة الــربــيــع، بــدأ تأثير كــورونــا على دور 
الــعــرض مــع الــتــراجــع الــحــاد فــي دخــل الشبيابيك، 
وتـــوقـــعـــت جــمــعــيــة مــالــكــي دور الــســيــنــمــا هــبــوط 
الــدخــل بــنــحــو 30 مــلــيــار روبــــل عــلــى األقــــل بسبب 
القيود. وفي يوليو/تموز، طالبت الجمعية بتقديم 
دعم حكومي الستمرار عملها بعد انتهاء الوباء.  
إيــــرادات شبابيك  أن  السينما«  »صــنــدوق  وكشف 

التذاكر في 2020 لم تتجاوز 10.7 مليارات روبل، 
لكن النظرة اإليجابية  لإنتاج السينمائي املحلي 
انــعــكــســت بـــوضـــوح عــلــى شــبــاك الـــتـــذاكـــر، وبلغت 
حــصــة األفــــام الــروســيــة 20 فــي املــئــة مــن عــروض 
األفام في دور السينما في العام الحالي، وجنت 
األفام الروسية قرابة نصف عائدات دور العرض، 
تــراجــع دخــل األفـــام الروسية على نحو  واقتصر 
12.6 في املئة، وبلغ عدد البطاقات املباعة لحضور 

األفام الروسية 42.5 مليون تذكرة.
ــرادات األفـــام األجنبية في  وفــي املــقــابــل، بلغت إيــ
فــقــط، وتــم بيع 46.2  عــام 2020 12.1 مليار روبـــل 
يــقــل بنسبة 71.9 و72.6  تــذكــرة، وهـــو مــا  مــلــيــون 
في املئة عن نتائج عرض األفام األجنبية في عام 

2019 على التوالي.
وحسب بيانات »صندوق السينما«، حصل الفيلم 
الكوميدي الروسي »خولوب« )العبد( على املركز 
الــدرامــي  الفيلم  تـــاه  الــعــرض،  فــي شبابيك  األول 
»الجليد 2« الذي ُعرض بالتزامن مع عيد العشاق 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املــــاضــــي. وتــضــمــنــت قــائــمــة  فـــي فـ
ــــى مـــن حــيــث الـــدخـــل خمسة  ــــام الــعــشــرة األولـ األفـ
أفــام روسية. ورغــم سوداوية املشهد السينمائي 
في روسيا، فقد كشف استطاع للرأي نظمه مركز 
عــمــوم روســيــا لــدراســة الـــرأي الــعــام، فــي منتصف 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، أن 58 في املئة من 
باتت  املحلية  األفـــام  أن نوعية  يعتقدون  الـــروس 

أفضل في السنوات الثاث األخيرة. 

وفاة شقيق »األخوين«

)Getty( تختلف ديمومة العطر مع تفاوت نسبة الزيت فيه

إيرادات شبيابيك 
دور العرض 
الروسية تراجعت 
بنحو 60 في المئة 
)Getty( 2020 في

)Getty( احتفلت ووهان، مصدر الوباء، بالقضاء على فيروس كورونا بإقامة مهرجان مائي

قّدم ألحانًا لفيروز وصباح.. وهيفا وهبي )أرشيف(

رحل الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني )1938-2021( بعد تجربة طويلة وغنية. ومعه يطوي 
زمن »الرحابنة« الكبار صفحة سطرت تاريخ لبنان الفنّي لعقود طويلة

إلياس الرحباني

األفالم الروسية في خطر

فنون وكوكتيل
رحيل

متابعة

اليف ستايلقراءة

على الرغم من 
تأثره موسيقيًا بأجواء 

الرحابنة الفنية، ظل 
غسان إلياس الرحباني 

)الصورة( بعيدًا عن النمط 
الموسيقي الذي أسسه 

أعمامه ووالده مًعا، في 
حين لم يبخل الراحل إلياس 
الرحباني بالثناء على أعمال 
ابنه، ويقال إنه هو من كان 
يكتب كلمات بعض األناشيد 

الساخرة المغناة بصوت 
غسان، ويُشرف عليها أثناء 
التسجيل الموسيقي، كنوع 

من التعبير عن المعاناة 
التي يعيشها لبنان منذ 

سنوات الحرب وما 
بعد الحرب.

إعجاب
 بغسان
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