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اقتحام الكونغرس في الصحف: الديمقراطية ُمحاصرة

تويتر وفيسبوك تحظران حسابات ترامب

لندن ـ العربي الجديد

هيمنت أحداث يوم األربعاء على الصفحات 
األولى للصحف اليومية األميركية والعاملية 
الـــصـــادرة الـــيـــوم الــخــمــيــس، إذ أســفــت على 
اتهام  على  وركــزت  األميركية،  الديمقراطية 
الرئيس األميركي دونالد ترامب بتحريض 
مؤيديه على أعمال العنف، واعتبر بعضها 

أن ما حصل ليس أقل من محاولة انقالب.
ــاملـــي، مــســاء  ــعـ ــــالم الـ ــ ــرات اإلعـ ــيـ ــامـ ونـــقـــلـــت كـ
األربعاء، صور العشرات من مؤيدي ترامب 
يــتــجــولــون فـــي قـــاعـــات الــكــابــيــتــول حاملني 
أعالم الرئيس املنتهية واليته، بينما اختبأ 
املشرعون واملوظفون تحت الطاوالت يتلون 
تلت امــرأة 

ُ
الــصــلــوات. رفــعــت املــســدســات، وق

برصاص الشرطة، وتوفي ثالثة آخرون في 
حـــاالت طبية طـــارئـــة، وفـــق مــا نقلت وكــالــة 
»أسوشييتد برس«. وأفادت وكالة »فرانس 
ــأن الــقــتــيــلــة تـــدعـــى آشـــلـــي بــابــيــت،  ــــرس« بــ بـ
وهــي من عتاة مناصري تــرامــب، وأتــت إلى 
ــان ديــيــغــو، لــلــمــشــاركــة في  واشــنــطــن مــن سـ
الــتــظــاهــرة الــتــي دعـــا تــرامــب أنــصــاره إليها 

لالحتجاج على هزيمته أمام جو بايدن.
صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية نشرت 
ــدة بينت  ــورًا عــ ــ ــــى صـ عــلــى صــفــحــتــهــا األولــ
الفوضى والرعب من أمام مبنى الكونغرس 
وداخـــــــــلـــــــــه، وعـــــنـــــونـــــت »تــــــــرامــــــــب يــــحــــرض 
كريستوف:  نيك  فيها  وكتب  الغوغائيني«. 
ــاريــــخ  ــتــ ــي الــ ــ ــز فــ ــ ــخـ ــ ــــب ومـ ــرعـ ــ »هـــــــــذا يـــــــوم مـ
األميركي. رئيس حّرض مثيري الشغب على 
العملية  وعرقلة  الكونغرس  مبنى  اقتحام 

الدستورية الختيار رئيس جديد«.
الــصــفــحــة األولــــــى مـــن صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بوست« األميركية حملت عنوان »غوغائيو 
ــــب يـــقـــتـــحـــمـــون مـــبـــنـــى الــــكــــونــــغــــرس«.  ــرامـ ــ تـ
وقــــال كــبــيــر املــســؤولــني فــيــهــا، دان بــالــز، إن 
سمعتها.  تشوهت  األميركية  الديمقراطية 
ــداًل مـــن االحــتــفــال بــانــتــخــابــات  ــ وأضـــــاف: »بـ
حرة ونزيهة في أعظم ديمقراطية في العالم، 
سُيذكر األربعاء على أنه يوم تتويج مخيف 
ومتوقع لشهرين من أكاذيب الرئيس«. كلمة 
»حصار« سيطرت على الصفحة األولى من 
صحيفة »نيويورك ديلي نيوز«. وتصدرت 
ـــان« صــــورة من  غــــالف صــحــيــفــة »ذا غــــارديـ
الكونغرس في واشنطن حيث احتشد  مقّر 
ــــالم، تــحــت  ــاألعـ ــ ــار تــــرامــــب مـــلـــوحـــني بـ أنــــصــ

منوعات
بين التمييز 

والتنحية
لـــم تـــهـــدأ مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي منذ 
األربعاء، بعد اقتحام أنصار الرئيس املنتهية 
ــرامــــب مــبــنــى الــكــونــغــرس  ــه دونــــالــــد تــ ــتــ واليــ
األميركية.  العاصمة  في  للفوضى  وإعاثتهم 
بلحظة  لحظة  تنتشر  األخــبــار  بـــدأت  فبينما 
الــغــاضــبــة  عــلــى تــلــك املـــنـــصـــات، كــانــت اآلراء 
القسم  فعل  رّد  إلــى   

ً
مشيرة بكثافة،  تنتشر 

اآلخـــــر مـــن الــشــعــب عــلــى مـــا حـــصـــل. وكـــان 

الــتــمــيــيــز بـــن املـــواطـــنـــن وتـــحـــديـــدًا »االمــتــيــاز 
األبيض« بن أهم املواضيع املتداولة، إذ كشف 
تعامل السلطات مع أنصار ترامب عن تساهل 
لـــم يـــحـــدث مــثــلــه مـــع املــحــتــجــن األمــيــركــيــن 
السود  »حياة  وحــراك  للعنصرية  املناهضن 
للشرطة  مــفــرطــا  ــــذي شــهــد عنفا  وال مــهــمــة«، 

وعمليات اعتقال واسعة. 
املشهدين  بــن  االخــتــاف  أّن  املــغــردون  ورأى 

يؤكد أّن الواليات املتحدة األميركية تمّيز بن 
وتتغاضى  البيض  شــأن  تعلي  وهــي  أبنائها، 

عن تجاوزاتهم مهما كانت.
واضحن،  نكون  لكي  »فقط  كايتلن  وكتبت 
ــيــوم هــو أن  لــم يــكــن الــــدرس الــشــرطــي لــهــذا ال
الــشــرطــة كــان ينبغي أن يــكــونــوا أكثر  رجـــال 
وحشية مــع مــؤيــدي تــرامــب، بــل كــان عليهم 
ــا أثـــنـــاء احــتــجــاجــات 

ً
 أن يــكــونــوا أكــثــر تــحــفــظ

»حياة السود مهمة« لكنهم اختاروا أال يكونوا 
كذلك. ال تدعهم يستفزونك لتهتف لوحشية 

الشرطة«.
 ImpeachTrumpNow# وســم  انتشر  كما 
 في الباد، حيث دعا 

ً
ووصل إلى األكثر تداوال

بقاء  بالرغم من  ترامب  تنحية  إلــى  املــغــردون 
م بايدن الرئاسة.

ّ
أيام معدودة على تسل

)العربي الجديد(

عــنــوان »فــوضــى بــعــد اقــتــحــام الــغــوغــائــيــني 
املؤيدين لترامب مبنى الكونغرس«. وأبرزت 
تــصــريــحــا مــن الــرئــيــس األمــيــركــي املنتخب 
ــال إن »ديــمــقــراطــيــتــنــا  ــ ــذي قـ ــ جــــو بــــايــــدن الــ
تــواجــه اعــتــداء غير مــســبــوق«. صحيفة »ذا 
ــــدت أن  ــلـــي تـــيـــلـــيـــغـــراف« الــبــريــطــانــيــة أكــ ديـ
ــار«، مــعــتــبــرة  »الــديــمــقــراطــيــة تــحــت الـــحـــصـ

اقــتــحــام مبنى الــكــونــغــرس األمــيــركــي »آخــر 
فصل فــي واليـــة تــرامــب الــســاّمــة«. وعنونت 
البريطانية: »أناركية في  »ديلي إكسبرس« 
الـــواليـــات املــتــحــدة«، مــشــيــرة إلـــى أن تــرامــب 
»فــــتــــح أبــــــــواب الـــعـــنـــف واملــــــــــوت«. صــحــيــفــة 
أيـــضـــا خصصت  الــبــريــطــانــيــة  تـــايـــمـــز«  »ذا 
صــفــحــتــهــا األولــــــى ألحــــــداث يــــوم األربــــعــــاء، 

تــحــت عـــنـــوان »الــكــابــيــتــول األمــيــركــي تحت 
الــحــصــار«. وأعــيــد انتشار غــالف سابق من 
صحيفة »دير شبيغل« األملانية عبر مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. إذ وصــفــت تــرامــب، 
فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي، بــــ »شــيــطــان 
ــل بــــــــالده«. الــصــحــيــفــة  ــعــ الــــنــــار« الــــــذي »أشــ
اإليــطــالــيــة »ال ريــبــوبــلــيــكــا« وصــفــت أحـــداث 
املتحدة.  الواليات  في  »االنقالب«  بـ األربعاء 
كتبها  التي  فيلت«  »دي  افتتاحية  وحملت 
الــصــحــافــي كــلــيــمــنــس فــيــرغــن عـــنـــوان »يـــوم 
فيها  وجــاء  األميركية«.  للديمقراطية  العار 
أول محاولة  املتحدة شــهــدت  »الــواليــات  أن 
انـــقـــالب عــنــيــف«، وأن »الـــرئـــيـــس وأكــاذيــبــه 
وحـــــزبـــــا جــــمــــهــــوريــــا ضـــعـــيـــفـــا مــــســــؤولــــون 
سياسيا«، وفقا لترجمة »فرانس برس«. كما 
تحدثت صحيفة »زودوتشه تسايتونغ« في 
مــقــال عــنــوانــه »انـــقـــالب الــجــنــون« عــن »عــار 
»إلباييس«  صحيفة  واعــتــبــرت  واشــنــطــن«، 
اإلسبانية أن ترامب »شجع على الفوضى«. 
الفرنسية  »ليبراسيون«  صحيفة  وعنونت 
على صفحتها األولى »ترامب: استراتيجية 
الفوضى«، مع مقال في صفحاتها الداخلية 
النار في واشنطن«.  عنوانه »ترامب يشعل 
ــداء دونــــالــــد تــــرامــــب عــلــى  ــ ــتـ ــ وجــــــاء فـــيـــه »اعـ
الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة أصـــبـــح مــلــمــوســا 
ورمزيا يوم األربعاء، عندما تمكن أنصاره 
من  خطابه،  جــراء  شديد  بغضب  مدفوعني 
الكابيتول«. في صحيفة »لو  اقتحام مبنى 
ــغـــارو«، كــتــب الــصــحــافــي فــيــلــيــب جيلي  ــيـ فـ
»كان من املمكن أن يغادر دونالد ترامب مع 
انــطــبــاع أنـــه )رئــيــس قـــوي لــلــشــعــب( بسجل 
 مهم جدًا. وبدال من ذلك، 

ْ
متنازع عليه، لكن

سيطرت نرجسيته عليه. تعامل بقسوة مع 
املؤسسات، وداس على الديمقراطية، وقسم 

معسكره وألقى رئاسته في هوة«.
وجاء في الصحيفة البرازيلية »أو غلوبو«، 
»هبطت الواليات املتحدة إلى مستوى دول 
أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة«، وفـــق تــرجــمــة »فــرانــس 
ــان كـــانـــتـــانـــهـــيـــدي فــي  ــيــ بــــــــرس«. وكـــتـــبـــت إلــ
بـــاولـــو«  ســـــاو  ــــادو دي  ــتـ ــ إسـ »أو  صــحــيــفــة 
ــة أيــــضــــا »كــــــــان الـــــهـــــدف مــبــنــى  ــيــ ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
الــكــابــيــتــول، ولــيــس مــركــز الــتــجــارة الــعــاملــي 
 
ً
)تـــويـــن تـــــــاور(، لــكــن كــــان هــــذا أيـــضـــا عــمــال

ــا«. وأضــــافــــت »اإلرهـــــــــاب الـــداخـــلـــي  ــيــ ــابــ إرهــ
ألسنة لهب أشعلها  الكابيتول  الــذي طــاول 

الرئيس دونالد ترامب نفسه«.

ألقت الصحافة اللوم 
على ترامب الذي شّجع 

على العنف

إخفاء تغريدات
 وفيديو لترامب بسبب 

العنف غير المسبوق

واشنطن ـ العربي الجديد

ــتــــداء غــيــر مــســبــوق عــلــى الــديــمــقــراطــيــة  »اعــ
األميركية«، »يوم مظلم«، »أمر مخٍز«، »ليس 
املــوز«،  بجمهوريات  يليق  »تمّرد  مفاجئا«، 
»فـــتـــنـــة وتــــحــــريــــض«، »تـــخـــريـــب وعــــنــــف«.. 
 هـــذه عـــبـــارات اســتــخــدمــهــا السياسيون 

ّ
كـــل

أمـــس  مـــــن  مــــســــاء أول  ــــون مـــنـــذ  ــّيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
ــنـــا مــــع تـــظـــاهـــرات ألنـــصـــار  األربـــــعـــــاء، تـــزامـ
ــه دونــــالــــد تــرامــب  ــتـ الـــرئـــيـــس املــنــتــهــيــة واليـ
الــكــابــيــتــول وتعطيلهم  مــبــنــى  واقــتــحــامــهــم 
ها 

ّ
قــد استهل كـــان  الــتــي  الــكــونــغــرس  جلسة 

بمجلسيه إلقرار نتيجة االنتخابات، ما أدى 
إلى وفيات وإصابات واعتقاالت وإجالءات 

واستنكارات.
ــفـــوضـــوي االســتــثــنــائــي  اســـتـــدعـــى الــــيــــوم الـ
فـــي الــكــابــيــتــول هــيــل إجــــــراءات اســتــثــنــائــّيــة 
 ترامب أصّر خالل وما بعد 

ّ
افتراضيا. إذ إن

اتــــه غير  ــاء الــتــظــاهــرات عــلــى الــتــرويــج الّدعــ
مسروقة  االنتخابات   

ّ
إن تقول  التي  قة 

ّ
املوث

 
ّ

 نــتــائــجــهــا غــيــر حــقــيــقــّيــة، بـــخـــالف كــل
ّ
وإن

تصريحات املسؤولني عن االنتخابات الذين 
 جو بايدن فاز بها. 

ّ
يؤكدون أن

ـــر غــيــر املـــســـبـــوق فـــي املــبــنــى، 
ّ
ــــالل الـــتـــوت وخـ

وبعدما انتشرت صور متظاهرين يخّربون 
فيه ويجلسون على مكتب نانسي بيلوسي، 
صدمتهم،  عن  ليعّبروا  العالم  زعماء  خــرج 
فـــيـــمـــا دعـــــا بــــايــــدن تــــرامــــب إلـــــى الـــتـــصـــّرف 
ملطالبة  الــوطــنــي  التلفزيون  عبر  والــظــهــور 
أنـــصـــاره بــإنــهــاء الــحــصــار وإدانــــــة الــعــنــف. 
 فيديو من أمام 

ّ
 ما فعله ترامب هو بث

ّ
لكن

الغضب ويؤجج  فيه  ي 
ّ
يغذ األبيض  البيت 

نظرية مناصريه عبر اإلشــارة مــّرات أخرى 
إلى »سرقة االنتخابات«، داعيا في جملتني 
ــخــذت 

ّ
منه فقط إلــى املــغــادرة فــي ســـالم. وات

البداية  في  إجـــراءات  و»تويتر«  »فيسبوك« 
الــفــيــديــو، ووضــعــتــا تحذيرات  إلبــطــاء نشر 
ــك، قــــامــــت شــركــتــا  ـــ ــ  ذل

ّ
ــلـــيـــه. لـــكـــن بـــعـــد كـــــل عـ

»تــويــتــر« و»فــيــســبــوك« بــتــعــلــيــق حــســابــات 
تــــرامــــب مـــؤقـــتـــا، بــيــنــمــا ســــارعــــت شـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــالقــة لــلــتــصــدي ملــزاعــمــه 
الــتــي ال تستند إلـــى أدلـــة بــشــأن انــتــخــابــات 
الرئاسة. وبحسب »رويترز«، أخفت »تويتر« 
ــــالث تـــغـــريـــدات لـــتـــرامـــب وطـــلـــبـــت حــذفــهــا  ثـ

»نــتــيــجــة الـــوضـــع الــعــنــيــف املــســتــمــر وغــيــر 
املــســبــوق فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن« بعدما 
اقــتــحــم مــحــتــجــون مـــؤيـــدون لــتــرامــب مبنى 
الكونغرس  إلجبار  محاولة  في  الكونغرس 

على تعطيل تأكيد فوز بايدن.
وقــــال تــويــتــر إنـــه عــلــق حــســاب تـــرامـــب ملــدة 
12 ساعة، وإنه إذا لم يتم حذف التغريدات 
أن  يعني  مــا  وهــو  مقفال،  الحساب  فسيظل 
الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا 

الحساب. وأضافت في تغريدة أيضا أن أي 
انتهاكات في املستقبل للقواعدستؤدي إلى 

تعليق الحساب بشكل دائم.
وقالت شركة تويتر إنها ستتخذ إجــراءات 
ــة لـــلـــتـــهـــديـــدات  ــيــ ــداعــ ــريــــدات الــ ــغــ ــتــ ــال الــ ــيــ حــ
اقتحام مئات املحتجني مبنى  والعنف، مع 
الكونغرس األربعاء. وقالت الشركة »...نقيد 
إلى حد بعيد التفاعل مع تغريدات مصنفة 
بنا  الخاصة  املدنية  النزاهة  ضمن سياسة 
بــســبــب مــخــاطــر الــعــنــف. هـــذا يــعــنــي أن تلك 
عليها  الــرد  يتسنى  لن  املصنفة  التغريدات 

أو إعادة نشرها أو إبداء اإلعجاب بها«.
ــاء  ــنـ ــــتــــلــــت امــــــــرأة بــــرصــــاص الــــشــــرطــــة أثـ

ُ
وق

فيسبوك  وقــال  املبنى.  عمت  التي  الفوضى 
إنــه سيمنع صفحة ترامب  فــي وقــت الحــق 
مــن وضــع مــنــشــورات ملــدة 24 ســاعــة بسبب 

انتهاكني اثنني لسياسة املوقع.
ــة  ــ ــركـ ــ وحـــــــذفـــــــت شــــــركــــــة »فـــــيـــــســـــبـــــوك« وشـ
»يــــوتــــيــــوب«، الــتــابــعــة ملــجــمــوعــة ألــفــابــيــت، 
التسجيل املصور لترامب والذي واصل فيه 
االنتخابات قد  بــأن  بــال سند  مــزاعــم  تقديم 
ورت، رغم أنه طالب املحتجني باالنصراف.

ُ
ز

ــن نــائــب رئــيــس فيسبوك  ــ وقــــال جـــاي روزيـ
لــلــنــزاهــة، فـــي تــغــريــدة إن شــركــة الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي حـــذفـــت فــيــديــو تـــرامـــب »ألنــنــا 
العنف  أنــه يسهم في زيــادة مخاطر  نعتقد 
ــالــــت  الــــــدائــــــر بـــــــدال مـــــن أن يـــقـــلـــصـــهـــا«. وقــ
يـــوتـــيـــوب إن الـــفـــيـــديـــو يــنــتــهــك ســيــاســتــهــا 
الذي يزعم أن »تالعبا  املناهضة للمحتوى 
واســـع الــنــطــاق أو أخــطــاء قــد غــيــرت نتيجة 
لعام 2020«، بحسب  األميركية  االنتخابات 
»رويترز«. وقال آدم موسيري، رئيس موقع 
»إنستغرام«، اململوك لفيسبوك، إنه تم حذف 
الــفــيــديــو مــن إنــســتــغــرام أيــضــا وإن حساب 

الرئيس عليه سيظل معلقا ملدة 24 ساعة. 

)Getty/وصف أنصار ترامب بالغوغائيين )روبرت نيكلزبيرغ

)Getty/مؤيدو ترامب خالل اقتحامهم الكونغرس )وين مكنامي

تصدرت الفوضى التي أثارها أنصار دونالد ترامب في مبنى الكابيتول الصفحات األولى للصحف في أنحاء العالم الخميس مع عناوين 
مثل »ترامب يشعل النار في واشنطن« و»الديمقراطية تحت الحصار« و»انقالب الجنون«
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لم يعبأ بيرم بذلك، وصّعد من هجومه على 
أعوان اإلنكليز، بداية من السلطان وحاشيته 
ــه، إلـــى أن وصـــل إلـــى الــعــدد )13( من  ــاربـ وأقـ
املــســلــة وفــيــه قــصــيــدة هــجــاء للسلطان فــؤاد 
األول الذي أغلق الصحيفة إثر ذلك، فأصدر 
»الــخــازوق«،  بــيــرم صحيفة جــديــدة أسماها 
شر في عددها الوحيد مقااًل الذعًا ملحمود 

َ
ن

األميرة فوقية بنت فؤاد.  خيري باشا، زوج 
ــاء، كـــانـــت إحــــــدى قــصــائــده  ــ ــنـ ــ ــي تـــلـــك األثـ ــ وفـ

الهجائية قد ذاع صيتها بني الناس وأخذوا 
الفاسد وابنه  فــؤاد  ينشدونها، وفيها يسب 
فـــــاروق ويــصــفــه بــأنــه »ابــــن حــــــرام«، وفــيــهــا: 
»فاروق فارقنا بال نيلة. دي مصر مش عايزة 

رذيلة«.
أمر فؤاد األول بالقبض على بيرم ونفيه إلى 
الــبــالد، بــاعــتــبــاره ال يحمل الجنسية  خـــارج 
املـــصـــريـــة، فـــداهـــم الــبــولــيــس الــســيــاســي مقر 
إقامته، وكان مع البوليس مندوب بريطاني 

ياسر غريب

في لقاء سري رتبه الشيخ زكريا 
أحـــمـــد، قــابــلــت أم كــلــثــوم الــشــاعــر 
املـــتـــخـــفـــي بــــيــــرم الـــتـــونـــســـي ســنــة 
1941، واتفقا على التعاون بينهما. كان اللقاء 
بــدايــة للعديد مــن األعــمــال الناجحة الــتــي ال 
تــزال الجماهير تــرددهــا، وقــد ظنت األجيال 
الالحقة أن بيرم التونسي ليس سوى شاعر 
»اآلهات« و»الحب كده« وغيرها... من دون أن 
تعرف أن آهات بيرم السياسية واالجتماعية 
كانت ال تقل عن آهات الغزل والوجد؛ إذ عاش 

 داخل مصر وبني املنافي.
ً
الرجل مناضال

آنـــذاك مــطــاردًا متخفيًا، بعيدًا عن  كــان بيرم 
األنــظــار الــتــي تبحث عــنــه بــعــد أن دخـــل إلــى 
ســنــة   20 بـــعـــد   ،1940 ســـنـــة   

ً
مــتــســلــال مـــصـــر 

قضاها من منفى إلى منفى. فبيرم الذي أنشأ 
صحيفة »املسلة«، أخذ على عاتقه الدفاع عن 
والعدالة  الحرية  في  املصري  الشعب  حقوق 
واملساواة. وفي أثناء ثورة 1919 وقف موقفًا 
الشيخ محمد بخيت،  حــادًا مــن مفتي مصر 
ملـــوقـــفـــه الــســلــبــي مــــن ســـعـــد زغــــلــــول، انــتــهــت 

بوصف املفتي له بأنه كافر وزنديق.

شهد اإلغالق 
والحجر المنزلي حاالت 

طالق وعنف أسري

عاش بيرم التونسي 
منفيًا بين مصر وتونس 

وفرنسا وسورية

اقتحم وسوف الغناء 
المصري بعدما نشأ عليه 

من الطفولة

2223
منوعات

ــد اصــطــحــبــوه فـــي قــطــار  ــر فـــرنـــســـي، وقــ ــ وآخـ
ــــى اإلســـكـــنـــدريـــة، ثــــم وضــــعــــوه فــي  مــتــجــه إلـ
ــوم 25  ــ ــى تــــونــــس فــــي يــ ــ ســفــيــنــة مــتــجــهــة إلــ

أغسطس/ آب 1920.

مع الثورة
ــان الـــشـــعـــور الـــوطـــنـــي مـــعـــاديـــًا لـــأســـرة  ــ كــ
الـــعـــلـــويـــة الرتـــبـــاطـــهـــا بـــاإلنـــكـــلـــيـــز، وكـــانـــت 
يتلقفها  وأزجـــالـــه  الفصحى  بــيــرم  قــصــائــد 

الـــــنـــــاس مـــــن شــــمــــال مـــصـــر إلــــــى جــنــوبــهــا 
متزامنة مع أغاني سيد درويــش الوطنية، 
وكـــان وقــوفــه إلـــى جــانــب الــحــركــة الوطنية 
ومطالبها وصواًل إلى ثورة 1919 واضحًا.

ــدًا بـــالـــفـــطـــرة  ــعـ ــتـ يــــقــــول بـــــيـــــرم: »كــــنــــت مـــسـ
ــقــــذرة الـــتـــي أعــيــش  لــلــتــمــرد عــلــى الــبــيــئــة الــ
االجتماعية  عيوبها  وأرى  ظهرانيها،  بني 
واألمــــــراض املــتــفــشــيــة فــيــهــا، فـــأخـــذت أنــظــم 
الــزجــل فــي بــعــض الـــحـــاالت، وأنــتــقــد بعض 
الــتــصــرفــات، وفــي نفسي حنق شــديــد على 
ــانـــق مــن  املــجــتــمــع الــــــذي يــحــيــا فــــي جــــو خـ
ــتـــالل اإلنــكــلــيــزي، وفــــي أعــمــاقــي ثـــورة  االحـ
عـــارمـــة عــلــى الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى أن يظل 
ــى أبـــد  ــ ــائـــديـــن بــيــنــنــا إلـ ــقـــر سـ ــفـ الـــجـــهـــل والـ
ــــن«. لــقــد كــــان مـــدركـــًا بـــوضـــوح دور  ــديـ ــ اآلبـ
االحتالل في تأخر الوطن واإلنسان، ومدركًا 
العامل االقتصادي وانعدام املساواة  أيضًا 

بني الناس في تدمير املجتمع.
كـــان بــيــرم صــديــقــًا حميمًا لــســيــد درويــــش، 
ــد مــــــن األعـــــمـــــال  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ وجـــــمـــــع بـ
ــال  ــ ــمـ ــ ــن األعـ ــ الــــوطــــنــــيــــة، وألـــــــــف الــــعــــديــــد مــ
قام  التي  واألغــانــي  واألوبريتات  املسرحية 
بينها  ومـــن  وغــنــائــهــا.  بتلحينها  درويــــش 
مسرحية »شــهــوزاد« وهــو اســم مستوحًى 
مـــن الـــشـــهـــوات املــفــرطــة لــلــعــائــلــة الــحــاكــمــة، 
وأوبــــريــــت »دوقـــــة جــيــرولــســتــني الــكــبــيــرة«، 
الفرنسية، وهو  مــن  أوبــريــت مقتبس  وهــو 
ــة الـــشـــهـــيـــرة لــســيــد  ــيــ ــنــ الــــــــذي تـــضـــمـــن األغــ

درويش: »أنا املصري كريم العنصرين«.

المجلس البلدي
ــيـــرم بــني  ــــرف بـ ــرة، عـ ــكـ ــبـ ــتـــرة شـــبـــابـــه املـ فــــي فـ
الــنــاس بــاســم شــاعــر املــجــلــس الــبــلــدي، حيث 
وتبنى قضاياها ووقف  بالجماهير،  ارتبط 
إلى جانب الشعب ضد املجلس البلدي الذي 
اإلسكندرية،  في  األجانب  عليه  كــان يسيطر 
فنظم قصيدته املشهورة التي يقول مطلعها: 
 

ُ
ــه/ والــنــصــف

ُ
 آكــل

ُ
 أتـــى فــالــنــصــف

ُ
إذا الــرغــيــف

البلدي... وما كسوُت عيالي  للمجلِس  أترُكه 
كـــســـوُت  ـــيـــِف إال  الـــصَّ فــــي  الـــشـــتـــاِء وال/  فــــي 

املجلس البلدي.
ألهب بهذه القصيدة حماسة الجماهير التي 
راحت ترددها في كل مكان، فذاعت وانتشرت 
وتــجــاوبــت أصـــداؤهـــا مــن أقــصــى مــصــر إلــى 
ألحان  تــســري وتنتشر  كــانــت  أقــصــاهــا، كما 

سيد درويش في هذه الفترة.
يــقــول طــاهــر أبــو فــاشــا عــن قصيدة املجلس 
الشاب،  بيرم  بواكير  مــن  كانت  إنها  البلدي 
ولــيــســت مــن أفــضــل مــا قــالــه. لكنها أحــدثــت 
دويــــًا شـــديـــدًا، وكــــان لــهــا صــــدًى بــعــيــد، فقد 
وقعت على الــجــرح، وأصــابــت مــا فــي نفوس 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــذيــــن وجــــــــدوا فـــيـــهـــا مــتــنــفــســًا 
البلدي، ولهذا  إرهــاق املجلس  ملعاناتهم من 
راجت على ألسنة الناس من مختلف الفئات 
وكتبها  وتناشدوها،  فحفظوها  والطبقات، 
الــخــطــاطــون فــي لــوحــات عــلــقــت فــي األمــاكــن 
الــعــامــة، وأنــشــدهــا املــنــشــدون على الــذكــر في 
وقــام بتشطيرها بعض  العباس،  أبــي  مولد 
أكثر  واّدعــاهــا  الــشــعــراء، وخّمسها بعضهم، 

من شاعر.
أرســــــلــــــهــــــا بــــــيــــــرم إلــــــــــى جــــــــريــــــــدة األهــــــالــــــي 
التونسي.  بيرم  باسم  موقعة  باإلسكندرية 
وتــســاءل الــنــاس: مــن بــيــرم هـــذا؟ وكــانــت تلك 
القصيدة موردًا من موارد رزقه آنذاك، فكلما 
عضته الحاجة طبع منها بضع مئات، وراح 
يوزعها بنفسه، فيتخطفها منه الناس، وكان 
يكرر طبعها كلما احتاج، فيتجمع له من ذلك 

ما يرد عنه شبع الجوع.

الكندي، نيل يونغ، 50  باع املغني األميركي 
فـــي املـــائـــة مـــن حــقــوق أعــمــالــه إلــــى صــنــدوق 
االســتــثــمــار »هــيــبــغــنــوســيــس«، وهـــي خطوة 
جديدة تؤشر إلى وجود توّجه من هذا النوع 
فـــي الــقــطــاع املــوســيــقــي، إذ تــأتــي بــعــد شهر 
مــن اســتــحــواذ »يــونــيــفــرســال مــيــوزيــك« على 

أغنيات بوب ديالن.
وكشفت »بي بي سي« أن قيمة الصفقة التي 
تشمل 1180 مقطوعة ليونغ )75 عامًا( تبلغ 
150 مليون دوالر أميركي، وهو رقم لم يؤكده 

»هيبغنوسيس«.
وكـــان مــيــرك مــيــركــوريــاديــس، املــديــر السابق 
ألعمال عدد من عمالقة املوسيقى املشهورين 
كـــــإلـــــتـــــون جـــــــــون وآيـــــــــــــــرون مـــــــيـــــــدن، أّســـــــس 
2018، وطرحت  عــام  مطلع  »هيبغنوسيس« 
العام  أسهم الصندوق في بورصة لندن في 
نــفــســه. وتــمــكــن هـــذا الــصــنــدوق املتخصص 
فــي االســتــحــواذ على الحقوق مــن جمع 625 
مليون   850 )نــحــو  إسترليني  جنيه  مليون 
املستثمرين،  مــن  اآلن  حــتــى  أمــيــركــي(  دوالر 

بحسب موقعه الرسمي.
ــي عـــمـــلـــيـــات  ــ اك، شـــــــرع الـــــصـــــنـــــدوق فــ

ّ
ومــــــــــــــذ

الــعــامــة في  املــتــحــدة، فالجامعات  الــواليــات 
ــدة مـــــــرات، لــكــن  ــ فـــرنـــســـا أغـــلـــقـــت أبـــوابـــهـــا عـ
ــرروا وضـــع الـــطـــالب في  ــ بــعــض األســـاتـــذة قـ
خــطــر، وعــــدم االنـــصـــيـــاع لــــقــــرارات اإلغــــالق، 
األمــر يتعلق  األولـــى، ألن  السوربون  كحالة 
»الـــبـــريـــســـتـــيـــج«، فـــعـــدم إغــــــالق الــجــامــعــة  بــــ
مــوقــف ثــقــافــي ســيــاســي أكــثــر مــنــه وقــائــيــًا، 
والكثير من الطالب رفضوا الدوام وطالبوا 
بمتابعة الدروس عن بعد، في حني أن بعض 
األساتذة أصروا على الحضور الشخصّي.  

استمرار التعليم ورغبة الكثيرين بالجامعة، 
األفــالم  مــن  فالكثير  لالستغراب؛  املثير  هــو 
الــــطــــالب هــــم أول  واملـــســـلـــســـالت تـــقـــتـــرح أن 
املــدرســة، ويفضلون  أو  الجامعة  يــتــرك  مــن 
االسترخاء في املنزل، كحالة إيرك كارتمان 
في الحلقة الخاصة التي أنتجت هذا العام 
مـــن »ســـــاوث بــــــارك«، وفــيــهــا رحــــب الــطــالب 
جميعًا بالعودة إلى املدرسة، عدا كارتمان، 
ــــذي وجــــد فـــي ذلــــك انــتــهــاكــًا الســتــراحــتــه،  الـ
ــا جــعــلــه مــحــط عــــــداوة جــمــيــع أصـــدقـــائـــه،  مـ
خصوصًا بعد إصــراره على إغالق املدرسة 

بشكل دائم. 

هل نحّب بعضنا بعضًا؟ 
ــن األفـــــــــالم الـــكـــومـــيـــديـــة  ــ ــديــــد مـ ــعــ ــوي الــ ــحــ تــ

عّمار فراس

التغيرات التي طرأت على نمط حياتنا إثر 
ــفــْت لــنــا الــكــثــيــر من 

َ
جــائــحــة كــوفــيــد 19، َكــش

ــام الــتــي كــنــا نــعــيــشــهــا أو نــخــتــبــرهــا،  ــ األوهــ
ــا عــبــر  ــنــ ــــت لــ ــ

ّ
ــخ ــ ــ

ُ
ــــي ض ــتـ ــ ــك الـ ــلــ ــًا تــ خــــصــــوصــ

الشاشات، فاألسئلة التي طرحت في األفالم 
واملسلسالت سابقًا، اختلفت إجاباتها حني 
طرحت على أرض الواقع. ذاك املتخيل الذي 
تــعــلــمــنــاه عـــن أنــفــســنــا وعــالقــاتــنــا، تــبــني أن 
أوهـــام، بصورة  مجرد  مكوناته  مــن  الكثير 
ــابــــات.  ــرحـــت أســـئـــلـــة وقــــدمــــت إجــ أخـــــــرى، طـ
بــعــض هــــذه اإلجــــابــــات تــبــني أنــهــا ال يمكن 
فــــي حــني  الـــــواقـــــع.  عـــلـــى أرض  تـــحـــصـــل  أن 
ــــرى لـــم تــكــن كـــافـــّيـــة، إذ كــان  أن إجـــابـــات أخـ
الواقع أشد ســوءًا من النسخة املتخّيلة، ما 
جــعــلــنــا كــبــشــر نــســعــى إلـــى أجـــوبـــة جــديــدة، 
نعيش  كبشر  وضعيتنا  فــي  النظر  ونعيد 

كجماعات ونخضع لسلطة دول ُمختلفة. 

هل هناك فائدة من الجامعات؟ 
مهمة،  الجامعة  نعم  مــجــازي.  هنا  الــســؤال 
لكن بسبب توقف الدوام، اكتشف الكثيرون 
عليه  الحصول  يتم  الـــذي  املعلومات  كــم  أن 
من الدوام اليومي في الجامعة، ال يتناسب 
ــاط املـــدفـــوعـــة. نــتــحــدث هــنــا عن  ــســ مـــع األقــ
ــأجــــورة، إذ احــتــج  الــجــامــعــات الــخــاصــة واملــ
الــعــديــد مـــن الـــطـــالب فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
على أقساط الجامعات املرتفعة، ككولومبيا 
ــــاون، وهـــــددوا بــعــدم  ــــورج تـ وهــوبــكــيــنــز وجـ
يــتــم تخفيضها، كــون  لــم  دفـــع األقــســاط إذا 
الــتــعــلــيــم يــتــم عـــن بـــعـــد، وال يــتــم اســتــخــدام 
ــــر على  مــنــشــآت الـــجـــامـــعـــة.  ال يــقــتــصــر األمـ

ــال املــنــتــج  ــ ــمـ ــ ــتــــي شـــمـــلـــت أعـ ــواذ الــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ االسـ
بــاري  واملغني  تيمباالند  الناجح  األمــيــركــي 
في  أخــرى  استثمار  أدوات  ودخــلــت  مانيلو. 
»كونكورد«  بينها  من  الحقوق،  إلى  السباق 

و»برايمري ويف«.
التدفقي  البث  على  املــتــزايــد  اإلقــبــال  ويشّكل 
الــســبــب الــرئــيــســي لــرغــبــة املــســتــثــمــريــن في 
املوسيقية.  األعــمــال  حقوق  على  االستحواذ 
فعام 2019 قفزت عائدات البث الرقمي حول 
ــائـــة لــتــصــل إلــى  الــعــالــم بــنــســبــة 22.9 فـــي املـ
ولــلــمــرة  بـــذلـــك،  وتــشــّكــل  دوالر.  مــلــيــار   11.4
العائدات  »أكثر من نصف« إجمالي  األولــى، 
ــم، وفــقــًا  ــالــ ــعــ ــــول الــ ــلـــة حــ ــّجـ املـــوســـيـــقـــيـــة املـــسـ

»االتحاد الدولي للموسيقى«. لـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارتــــني األوروبـ ــقــ وبــــعــــد نـــجـــاحـــهـــا فــــي الــ
الــبــث املوسيقي  بـــدأت منصات  واألمــيــركــيــة، 
تـــولـــي اهــتــمــامــًا أكـــبـــر بــــاألســــواق الــنــاشــئــة، 
ــال  ــمـ ــا مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــــط وشـ ــهـ ــنـ ومـ
أفــريــقــيــا حــيــث يــســتــخــدم الــشــبــاب الــوســائــل 

التكنولوجية على نطاق واسع.
وكـــــان نــيــل يـــونـــغ عـــضـــوًا فـــي فــــرق »بــافــالــو 
سبرينغفيلد وكروسبي« و»ستيلز« و»ناش 
أند يونغ«، وغنى أنواعًا مختلفة. ومن أشهر 

.Heart of Gold »أغنياته »هارت أوف غولد
وظفت  الفائت،  األول  ديسمبر/كانون  مطلع 
»يــونــيــفــرســال مــيــوزيــك« 300 مــلــيــون دوالر 
»نيويورك  لتقديرات صحيفة  وفقًا  أميركي، 

تايمز«، لشراء حقوق أعمال بوب ديالن.
 الصفقة تشمل 

ّ
الــشــركــة فــي بــيــان إن وقــالــت 

أغاني الثقافة املضادة األيقونية التي غناها 
ديالن في الستينيات، مثل »في مهب الريح« 
Blowin’ in the Wind و»مثل حجر يتدحرج« 
تكشف عن  لــم  لكنها   ،Like a Rolling Stone

ــــذي جعلته  ــــاع املــغــنــي الـ بـــنـــود الــصــفــقــة. وبـ
أعماله على مدى ستة عقود أول كاتب أغاٍن 
يحصل على جائزة نوبل في األدب عام 2016 
أكثر من 125 مليون تسجيل في جميع أنحاء 

العالم.
»يــونــيــفــرســال  ــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ ــ وقــ

ــي بــيــانــه  ــ ــنــــج، فـ ــريــ ــان غــ ــيــ ــك«، لــــوســ ــ ــوزيـ ــ ــيـ ــ مـ
الــرســمــي: »ال يخفى عــلــى أحـــد أن فــن كتابة 
األغاني هو املفتاح األساسي لكل املوسيقى 
ــرًا أن بـــوب ديــالن  ــه لــيــس سـ الــرائــعــة، كــمــا أنـ
هو أحد أعظم ممارسي هذا الفن«. وأضاف: 
»أغـــانـــيـــه رائـــعـــة ومــــؤثــــرة، مــلــهــمــة وجــمــيــلــة، 

ثــاقــبــة واســـتـــفـــزازيـــة، أغــانــيــه خـــالـــدة، ســـواء 
كتبت منذ أكثر من نصف قرن أو يوم أمس. 
ليس من املبالغة أن نقول إن مجموعة أعماله 
وإعجاب  حــب  على  استحوذت  قــد  الضخمة 

مليارات األشخاص في أنحاء العالم كافة«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الفيلم  بطال  فيه  يجد  مشهدًا  الرومانسية 
نفسيهما محبوسني في مكان واحــد، ليوم 
أو أكثر، وعــادة ما ينتهي األمــر بوقوعهما 
الحقيقية  مشاعرهما  واكتشاف  الحب،  في 
بعضهم تــجــاه بــعــض. بعض األفـــالم تــروج 
املــشــتــركــة تنتهي بحب  »املــغــامــرة«  أن  إلـــى 

 تمأ الشاشة. 
ٌ
بلة

ُ
أبدّي فاتحته ق

هـــــذا الــــفــــخ الــــرومــــانــــســــي تــــحــــول بــالــنــســبــة 
للبعض إلى جحيم. حاالت الطالق والعنف 
األســري كانت في أوجها في العام املاضي، 
كـــون األزواج املــحــجــوريــن فـــي مــكــان واحـــد 
اكــتــشــفــوا بعضهم بــعــضــًا بــصــورة قــاســيــة. 
 
ً
امللل والتحديق املتبادل والنزق، كشف هوة
خصوصًا  األزواج،  مــن  الــعــديــد  بــني  عميقة 
أن الــحــجــر الــصــحــي مــنــح الــكــثــيــريــن الــوقــت 

للتأمل في أنفسهم وإعادة اكتشافها. 

هل هناك حمقى بيننا؟
الجواب نعم، من دون الحاجة للغوص في 
معاني الحمق أو التنظير لها. اكتشفنا هذا 
أن هناك كثيرين ممن هم مستعدون  العام 
لــلــمــخــاطــرة بــحــيــواتــهــم وتـــهـــديـــد حـــيـــوات 
اآلخـــريـــن، ألســبــاب يــطــول شــرحــهــا، تختزل 
بــالــغــرور والــحــمــاقــة. واملــثــيــر لــالهــتــمــام أن 
املــؤمــنــني بــنــظــريــات املـــؤامـــرة مــمــن تهكمنا 
أو  األرض مسطحة،  بــأن  كاملؤمنني  عليهم، 
أن الفيروس سببه تقنية الـ5G عددهم كبير، 
ــام، وال يمكن  ــعـ وحــــاضــــرون فـــي الــفــضــاء الـ
إنكار وجودهم أو إسكاتهم. لكن اإلشكالية 
كــانــت بــأنــهــم ســاهــمــوا فـــي نــشــر الــفــيــروس 
وتــعــريــض حـــيـــاة الــكــثــيــريــن لــلــخــطــر، بــنــاء 
على حماقاتهم. هذه الفئة نتعرف إليها في 

الجزء الثاني من فيلم »بورات«. 

نيل يونغ يبيع نصف حقوق أغانيهأسئلة في مدار كوفيد 19: نعم وال
يتجه فنانون عالميون 
أخيرًا إلى بيع حقوق 

أغانيهم، سعيًا إلى 
اللحاق بموجة منصات 

البث التدفقي، وآخرهم 
نيل يونغ

ربيع فران

ي، بعد 
ّ
الفن الفنان جــورج وســوف نشاطه  يعاود 

ــودة ســلــطــان الـــطـــرب تفتقد  ــ ــيـــاب. لــكــن عـ فـــتـــرة غـ
الـــيـــوم نــكــهــة الـــطـــرب الــــذي بــنــى وســــوف شــهــرتــه 
عليها نهاية السبعينيات، وقفز منها إلى نجاح 

أسطوري أصبح عمره 40 عامًا.
ــة ال  ــالــ مــــن دون شــــــك، يـــمـــثـــل جـــــــورج وســـــــوف حــ
أحــدًا فهمها سوى جمهوره ومريديه. ثمة  يمكن 
مات« في هذه العالقة التي حافظت ألكثر من 

ّ
»ُمسل

ثالثني عامًا على ثباتها، واتــخــذت من دعــم »أبو 
وديع« قاعدة أساسية، ال تهتم بتفسيرات »الحالة 
الوسوفية« العبثية، واملآخذ عليها، وال باتهامات 
كثيرة، ومنها تعاطيه املخدرات، وتحديه الدائم لـ 
»إتيكيت« الحياة، والعمل بعفوية. وهذا تحديدًا 
مـــا يــفــّســر تــقــلــيــد جــيــل آخـــر مـــن الــشــبــاب لــجــورج 
وسوف في طريقة كالمه، أو قّصة شعره، أو رسم 

لحيته.
بــدأت انتفاضة جــورج وســوف باكرًا جــدًا، عندما 
انتشر له نهاية السبعينيات »كاسيت« غنائي، ملا 

ُسمي يومها الطفل املعجزة. 
وتــــــروي الـــحـــكـــايـــات مـــن تــلــك الــحــقــبــة أن جـــورج 
وســـوف ُمــنــع مــن الــغــنــاء بسبب صــغــر ســنــه، ولــم 
سورية  فــي  املوسيقيني  أو  الفنانني  نقابة  تعطه 
اإلذن بالغناء، ألنــه كــان ال يــزال قــاصــرًا. لكنه أثر 

عــلــى نــشــر »الـــشـــريـــط« الــغــنــائــي لــصــوت طــفــل أو 
مراهق، استطاع من خالله أن يؤسس النتفاضة 
فــنــيــة وإنــســانــيــة ال تــشــبــه مــســيــرة زمـــالئـــه الــذيــن 

وجدهم أمامه منتصف الثمانينيات.
عامًا على مسيرة  أربــعــني  مــن  أكثر  حقيقة، وبعد 
صاحب »سلف ودين« الغنائية، ال نجد له منافسًا 
فــي الــلــون الــغــنــائــي، أو األســلــوب الــفــنــي الــخــاص. 
اقتحم جــورج وســوف الغناء املصري بعدما نشأ 
عليه من الطفولة، واستعان بمجموعة تشبه هذا 
الغناء، ولــم يوفر  األســلــوب في طريقه وعمله في 
خبرته املوسيقية والفنية وتغليبها على مجموعة 

أعماله الغنائية، واختياره لألحان املناسبة.
فـــي عـــام 2008، أوقــــف الــفــنــان جــــورج وســــوف في 
السويد بتهمة حيازة كمية من املخدرات، وتدخلت 
القضية خالل  وأنــهــت  نــافــذة  أمنية عربية  جــهــات 
أيـــام مـــعـــدودة، لــيــعــود جـــورج وســـوف إلـــى لبنان، 
الشرف  صالون  من  الفاتحني،  استقبال  وُيستقبل 

إلــى تظاهرات املعجبني  الــدولــي،  في مطار بيروت 
الـــتـــي زحـــفـــت نــحــو مــحــيــط املـــطـــار لـــدعـــم  صــاحــب 
»مــافــيــش حـــســـاب«، والــتــلــويــح لـــه مـــن بــعــيــد. هــذا 
التفاعل كــان فــي كــل مــرة يعتبر »صــك بــــراءة« من 
أسلوب جورج وسوف في الحياة، وكيفية تعاطي 
الجمهور معه في كل مرة من دون أي تفسير منطقي 
لحالة اإلعــجــاب هــذه. وكــل مــحــاوالت الدعم تصب 
ــالـــة« جــــورج وســــوف كمشهد  فـــي خــانــة إبـــقـــاء »حـ

مختلف متفرد عن باقي زمالئه من الفنانني.
وفي سنة 2011، أدخل جورج وسوف إلى املشفى، 
بــعــد تــعــرضــه لجلطة دمــاغــيــة فــي دمــشــق، ونقل 
بعدها على وجه السرعة إلى بيروت. أيام طويلة 
قضاها أبو وديع في غرفة العنائية املركزة. ومع 
ذلــــك، لــم يــخــل مــحــيــط املــســتــشــفــى مــن جــمــهــور لم 

يغادره حتى تماثل للشفاء وعاد إلى منزله.
ــورج وســـوف  ــ ــا هـــو مــخــتــلــف فـــي جـــديـــد جـ ثــمــة مـ
ــرار عــلــى الــبــقــاء،  ــ )أغــنــيــة »صــاحــي الــلــيــل«(، وإصـ
ولــو ظهر صوته متعبًا وضعيفًا هــذه املــرة.. لكن 
البديلة  املــواقــع  على  نشرها  بعد  حققت  األغنية 

أكثر من مليوني مشاهدة في غضون أيام.
ثمة ما هو أقــوى من صوت جــورج وســوف، الذي 
بدأ يخونه أخيرًا، قد يكون في تقّبل الجمهور لكل 
ما يقوم به الفنان أو املغني، حتى ولو لم يستوف 
البديهية، وهــذا ما يثبت كل هذا  الفنية  املعايير 

القبول والتفاعل مع »أبو وديع«.

أغنيات تعبر المنافي

)Getty/قيمة الصفقة 150 مليون دوالر أميركي )فرايزر هاريسون

صدرت له أخيرًا 
أغنية بعنوان 
»صاحي الليل« 
)وائل الدقي/
فرانس برس(

)Getty( كثيرون صّدقوا نظرية المؤامرة وروجوا لها

كتب عددًا من أغاني أم كلثوم مثل »اآلهات« و»شمس األصيل« )عصام عزّوز(

في مثل هذه األيام، رحل الشاعر بيرم التونسي. نعرفه، غالبًا، من خالل أغاٍن كتبها وغنتها أم 
كلثوم. لكننا نغفل عن حياة توزعت بين المنافي ومقاومة االستعمار

بيرم التونسي

جورج وسوف وإن بدا متعبًا

فنون وكوكتيل
استعادة

متابعة

موسيقىإضاءة

من تونس، نفى الفرنسيون 
بيرم إلى دمشق. هناك، 

يستمر في مقاومته 
بالمقاالت واألشعار، فيقبض 

عليه المعتمد الفرنسي 
وينفيه مرة أخرى إلى 

فرنسا في سفينة تنقله إلى 
مارسيليا مرورًا باإلسكندرية. 

السفينة تتوقف في 
بورسعيد. يبكي بيرم، ليظهر 
أحد البمبوطية الذي تلفت 

انتباهه دموع الشاعر. 
يذهب إليه ويدور بينهما 

حوار قصير، بعدها يُرى بيرم 
والبمبوطي يسيران جنبا إلى 

جنب في ثبات إلى خارج 
السفينة نحو الشاطئ.

نحو الشاطئ
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