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رفض طلب إطالق سراح 
الصحافي عمر الراضي

مايك بومبيو ينضّم إلى شبكة 
»فوكس نيوز« األميركية

غزة ــ يوسف أبو وطفة

إجراء  الفلسطينيون  الصحافيون  ينتظر 
ــنــــوات، في  انـــتـــخـــابـــات لــنــقــابــتــهــم مــنــذ ســ
ظــل تعثر إجــرائــهــا مـــرات عـــدة، نــظــرًا إلــى 
الخالفات بني الكتل الصحافية املحسوبة 
على الفصائل الفلسطينية وجسم النقابة 
ــلـــى حــــركــــة »فـــــتـــــح«. يـــواجـــه  املــــحــــســــوب عـ
الصحافيون في األعوام األخيرة انتهاكات 
 
ً
أثــنــاء عملهم املــيــدانــي، فضال مــتــصــاعــدة 
الفلسطينية  األمنية  األجهزة  عن مالحقة 
لهم في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عدا 
عــن االنــتــهــاكــات اإلســرائــيــلــيــة بحقهم، ما 
وإصابة  منهم  عــدد  استشهاد  في  تسبب 
آخرين إصابات بالغة. وفقد العشرات من 
الــصــحــافــيــني أعــمــالــهــم، بــعــدمــا سرحتهم 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــة ودولـ ــيـ ــ ــربـ ــ ــة وعـ ــيـ ــلـ ــــات مـــحـ ــــسـ ــــؤسـ مـ
تعسفيًا من دون منحهم حقوقهم املالية، 
ولـــــم يــســتــطــيــعــوا املـــطـــالـــبـــة بـــهـــا فــــي ظــل 
ومع  الفلسطيني.  النقابي  الجسم  ضعف 
فلسطني  في  »كوفيد-19«  جائحة  انتشار 
بــدايــة فــبــرايــر/ شباط عــام 2020، سرحت 
املؤسسات اإلعالمية عددًا من الصحافيني، 
ــا، فــي  ــهــ ــالــ ــمــ واتــــجــــهــــت إلـــــــى تـــقـــلـــيـــص أعــ
ــــالزم لــهــا واعــتــمــاد  ظـــل غــيــاب الــتــمــويــل الـ
الكثير من املؤسسات املتبقية على الدعم 
نقابة  انــتــخــابــات  والــخــارجــي.  الفصائلي 
الصحافيني الفلسطينيني األخيرة أجريت 
عام 2012، وترى بعض الكتل الصحافية، 
ال ســــيــــمــــا املــــحــــســــوبــــة عــــلــــى »حـــــمـــــاس« 
ــا اقــتــصــرت  ــهـ ــهــــاد اإلســـــالمـــــي«، أنـ و»الــــجــ
عــلــى كــــوادر حــركــة »فــتــح« وبــعــض الــقــوى 
انــتــخــابــات حقيقية  آخـــر  وأن  الــيــســاريــة، 

للجسم الصحافي جرت عام 1999.
األشـــهـــر املـــاضـــيـــة شـــهـــدت حـــراكـــًا وحـــــوارًا 
قادتهما بعض الكتل واألجسام الصحافية، 
وأسهما في حل بعض اإلشكاليات الخاصة 
بــالــصــحــافــيــني الــفــلــســطــيــنــيــني، خــصــوصــًا 
ــانـــب فـــتـــح بـــاب  ــــى جـ ــقــــال، إلـ ــتــ قـــضـــايـــا االعــ
هذه  لكن  للنقابة.  واالنــتــســاب  العضويات 
الجهود فشلت في الوصول إلى انتخابات 
تــســهــم فـــي بــنــاء جــســم قــــوي للصحافيني 
الــرئــيــس  مـــرســـوم  أدى  إذ  الــفــلــســطــيــنــيــني، 
ــبـــاس بــتــأجــيــل أي انــتــخــابــات  مـــحـــمـــود عـ
مــــارس/آذار املاضي،  لـــ6 أشهر، في  نقابية 
إلــى تعطيل إجـــراء االنــتــخــابــات فــي الوقت 
الــــراهــــن، فـــي ظـــل االنـــشـــغـــال بــاالنــتــخــابــات 

العامة املرتقبة في مايو/أيار املقبل.
املحسوبة  »الصحافي«  كتلة  رئيس  يقول 
على حركة »حماس« أحمد زغبر إن الجسم 
حل  عن  عاجز  الحالي،  بشكله  الصحافي، 
الــخــاصــة بالصحافيني  املــشــاكــل والــهــمــوم 
فــي غـــزة أو الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
مــالحــقــة االحـــتـــالل عــلــى الــجــرائــم املــرتــكــبــة 

منوعات

»الــــعــــربــــي  ــقــــهــــم. ويــــضــــيــــف زعــــــبــــــر، لـــــ بــــحــ
منذ  استشهدوا  صحافيًا   50 أن  الجديد«، 
املطالبة  عــن  الــنــقــابــة  عـــام 2000، وعــجــزت 
 
ً
بحقوقهم أو مالحقة االحتالل دوليًا، فضال
عن الفشل في حل قضايا الصحافيني في 
ظل تسريحهم وإغــالق املؤسسات أبوابها 
خــــــالل الــــســــنــــوات األخــــــيــــــرة. ويـــشـــيـــر إلـــى 
ــراء االنــتــخــابــات  ــ ـــفـــق مــرتــني عــلــى إجـ

ُ
أنـــه ات

نهاية  أولها  كانت  بالصحافيني،  الخاصة 
نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، ثم مرة 
ثانية تأجلت فيها ألسباب مجهولة تتعلق 
بالنقابة الحالية، وال عالقة لها باألطر أو 

الكتل الصحافية.
ــتـــحـــدث بـــعـــض الـــكـــتـــل الـــصـــحـــافـــيـــة عــن  وتـ
وجود مشاكل تتعلق بالعضويات، إذ تزعم 
األمنية  لألجهزة  املنتسبني  بعض  وجــود 

الــتــابــعــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــأعــضــاء 
فــــي الـــجـــســـم الـــصـــحـــافـــي. حــــاولــــت حــركــتــا 
»حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد اإلســـالمـــي« تشكيل 
حني   ،2012 عــام  مــوازيــة  صحافيني  نقابة 
إلــى جانب  فيها  انتخابات شاركتا  أجرتا 
ــذه الــنــقــابــة لـــم تستمر  آخـــريـــن، غــيــر أن هــ
فترة طويلة، وتوقفت أمام رفض االعتراف 
بــهــا، فــيــمــا أجـــريـــت االنــتــخــابــات الــخــاصــة 
بالنقابة التي تتخذ من القدس مقرًا لها في 
الضفة، وشارك بعض الصحافيني في غزة 

بالتصويت عبر البريد اإللكتروني.
لالتصال  الفلسطيني  »املــعــهــد  مــديــر  يــقــر 
»تــعــطــش«  والـــتـــنـــمـــيـــة«، فــتــحــي صـــبـــاح، بـــ
الصحافيني إلى إجراء انتخابات لنقابتهم 
ــلـــي، وتــســهــم  »تــعــيــد تــرتــيــب الــبــيــت الـــداخـ
فـــي إيـــجـــاد جــســم قــــادر عــلــى حـــل مختلف 
يتعرضون  التي  واالنتهاكات  اإلشكاليات 
»العربي الجديد«، إن  لها«. ويقول صباح، لـ
انتخابات نقابة الصحافيني الفلسطينيني 
مــرتــني،  عـــام 2015، وأجــلــت  مــنــذ  مستحقة 
لصباح،  ووفقًا  الجهود حاليًا.  تبذل  فيما 
فإن االنقسام وسيطرة »فتح« على الضفة 
و»حــمــاس« على غــزة أديــا إلــى بحث الكتل 
الـــصـــحـــافـــيـــة عــــن مـــصـــالـــح عـــنـــاصـــرهـــا أو 
املــحــســوبــني عــلــيــهــا، إلـــى جــانــب عـــدم قــدرة 
القطاع،  العمل في  الصحافيني على  نقابة 
نـــظـــرًا لـــعـــدم االعـــــتـــــراف بـــهـــا مــــن األجـــهـــزة 
»حماس«. شكلت األطر  الحكومية التابعة لـ
للتنسيق  لــجــنــة  عـــامـــني  قــبــل  الــصــحــافــيــة 
بــيــنــهــا، لــحــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة الــخــاصــة 
الــذي  الضعف  ظــل حالة  فــي  بالصحافيني 
تــعــيــشــه الـــنـــقـــابـــة. تـــركـــز مــعــظــم عــمــل هــذه 
ــي حــل  ــي غــــــزة، وكــــــان يــتــمــثــل فــ الـــلـــجـــنـــة فــ
القضايا الخاصة بالحريات وإطالق سراح 

الصحافيني الذين يتعرضون لالعتقال.
يــــــــقــــــــول نــــــــائــــــــب نــــــقــــــيــــــب الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــني 
ــيـــني، تـــحـــســـني األســـــــطـــــــل، إن  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
محاوالت إجراء االنتخابات فشلت مرتني، 
كــانــت آخـــرهـــا بـــدايـــة الـــعـــام املـــاضـــي، نــظــرًا 
ــراءات الــتــي اتخذت  ــ لحالة الــطــوارئ واإلجـ
في ظل انتشار جائحة كورونا في األراضي 
»العربي  لـ األسطل،  ويوضح  الفلسطينية. 
الــجــديــد«، أن حــــوارات جـــرت مــع الفصائل 
ــر الــصــحــافــيــة أخـــيـــرًا، قــدمــت خاللها  واألطــ
بلغ الجميع 

ُ
مبادرات إلجراء االنتخابات، وأ

بقرار النقابة إجراء االنتخابات بعد مضي 
مـــدة املــرســوم الــرئــاســي. ويــرفــض األســطــل 
االتهامات التي توجه لهم من الكتل واألطر 
ــود قــــصــــور أو ضــعــف  ــ ــــوجـ ــة بـ ــيـ ــافـ الـــصـــحـ
الــنــقــابــيــة، وعــــدم استطاعتها  الــحــالــة  فـــي 
ــة بـــحـــقـــوق  ــاصــ ــخــ ــات الــ ــفــ ــلــ حـــــل أي مـــــن املــ
باالنتهاكات  املتعلقة  ســـواء  الصحافيني 
الخاصة باالحتالل أو الداخلية أو الخاصة 

بالحقوق املالية.

آخر انتخابات لنقابة 
الصحافيين الفلسطينيين 

أجريت في 2012

واشنطن ــ العربي الجديد

ــــس نـــــيـــــوز«، الـــخـــمـــيـــس، أن  ــوكـ ــ أعـــلـــنـــت »فـ
السابق  الرئيس  عهد  في  الخارجية  وزيــر 
دونــالــد تــرامــب، مــايــك بومبيو، انــضــم إلى 
لدى  املفضلة  األميركية  اإلخبارية  الشبكة 
املحافظني، بصفة »متعاون«. وقال بومبيو 
ــدم لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن نــظــرة  ــ ــأقـ ــ فــــي بــــيــــان: »سـ
صــريــحــة ومـــبـــاشـــرة حــــول الــجــيــوســيــاســة 
والـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة وســـيـــاســـات )أمــيــركــا 
الرخاء  التي ساعدت في رســم مسار  أواًل( 
واألمــــــــــن غــــيــــر املــــســــبــــوقــــني فـــــي الـــــواليـــــات 
املــتــحــدة«. وأكـــدت رئيسة »فــوكــس نــيــوز«، 
ــوزان ســــكــــوت، أن »مــــايــــك بــومــبــيــو هــو  ــ ــ سـ
أحــد األصـــوات األكــثــر شهرة واحــتــرامــًا في 
الواليات املتحدة في ما يتعلق بالسياسة 
ــة وقــــضــــايــــا األمــــــــن الــــقــــومــــي«.  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
إلــى مساهماته  وأضــافــت ســكــوت: »أتطلع 
املاليني  ليشارك  منصاتنا،  مجموعة  عبر 
وفق  املميزة«،  نظره  من مشاهدينا وجهة 

ما نقلت وكالة »فرانس برس«.
بومبيو ُعني وزيرًا للخارجية خلفًا لريكس 
تــيــلــرســون فــي إبـــريـــل/ نــيــســان عـــام 2018، 
وبقي في املنصب حتى نهاية عهد ترامب، 
في يناير/ كانون الثاني املاضي. قبل ذلك، 
»وكالة االستخبارات املركزية«.  كان مديرًا لـ

انــضــم بــومــبــيــو أخــيــرًا إلـــى الـــدعـــوات التي 
تطالب الواليات املتحدة بمقاطعة األلعاب 
األوملــبــيــة الــشــتــويــة لــعــام 2022 فـــي بــكــني، 
وإلــــى الـــذيـــن هــاجــمــوا تــقــريــر خـــبـــراء حــول 
مـــنـــشـــأ فــــيــــروس كـــــورونـــــا، مــعــتــبــريــن أنـــه 
قبل منظمة  مــن  مــن »حملة تضليل«  جــزء 
ــيــــة والــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي  الــــصــــحــــة الــــعــــاملــ
ــة فــي  ــربـ ــان بــومــبــيــو رأس حـ ــ الـــصـــيـــنـــي. كـ
وبقي  والــصــني.  ترامب  إدارة  املواجهة بني 
اللحظة األخيرة، ومثل  لترامب حتى  وفيًا 
وسائل  باستمرار  هاجم  السابق  الرئيس 
اإلعــــــالم. كـــانـــت شــبــكــة »فـــوكـــس نـــيـــوز« قد 
عــيــنــت شــخــصــيــات أخــــــرى مــــن املــحــيــطــني 
ابنه ومستشارة  بترامب، بمن فيها زوجة 
حملته االنتخابية الرا ترامب، واملستشارة 
كايلي  األبيض  للبيت  السابقة  الصحافية 
ماكناني. يذكر أن وسائل اإلعالم األميركية 
تشهد تراجعًا في جمهور متابعيها وقراء 
مــواقــعــهــا اإللــكــتــرونــيــة مــع رحــيــل الرئيس 
ــرامـــب، فــيــمــا خــلــفــه جو  ــد تـ ــالـ الــســابــق دونـ

.»
ً
بايدن يعتبر في معظم األحيان »ممال

تــجــســد شــبــكــة »ســـي أن أن« هـــذا الــتــراجــع 
انخفاض  مع  املشاهدة  نسبة  في  املفاجئ 
ــــف بـــني  ــــصـ ــنـ ــ ــر مـــــــن الـ ــ ــثـ ــ ــأكـ ــ ــا بـ ــ ــورهـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
ديسمبر/ كانون األول والنصف األول من 
مارس/ آذار املاضيني في »أوقات الذروة« 

للمتابعة، بحسب بيانات شركة »نيلسن«. 
منافستاها »أم إس أن بي سي« و»فوكس 
أفــضــل، لكنهما سجلتا  نــيــوز« فــي وضـــع 
أيضًا تراجعًا، مع أن خطيهما التحريريني 
مــتــعــارضــان: األولـــى ضــد تــرامــب والثانية 
مــعــه. كــمــا فــقــدت »نــيــويــورك تــايــمــز« نحو 
20 مــلــيــون زائـــر ملوقعها اإللــكــتــرونــي بني 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي وفــبــرايــر/ شــبــاط، 
مــلــيــونــًا تقريبًا،  بــوســت« 30  و»واشــنــطــن 

وفقًا لبيانات »كومسكور«.

مرسوم رئاسي أّجل االنتخابات النقابية الفلسطينية 6 أشهر )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty /روي روتشلين(

الرباط ــ عادل نجدي

الراضي،  عمر  الصحافي  اعتقال  على  اإلبــقــاء  الخميس،  يــوم  املغربي،  القضاء  قــرر 
املتابع بتهمتي »هتك عرض بالعنف واالغتصاب« و»تلقي أموال من جهات أجنبية 
الــدولــة الداخلية ومــبــاشــرة اتــصــاالت مــع عمالء دولــة أجنبية  بغاية املــس بسالمة 
في  االستئناف  محكمة  ورفضت  للمغرب«.  الدبلوماسي  بالوضع  اإلضـــرار  بغاية 
الــدار البيضاء التماسًا إلطــالق ســراح مؤقت تقدمت به هيئة دفــاع الصحافي عمر 
الراضي، بعد يومني من انطالق محاكمته وتأجيلها إلى 27 إبريل/ نيسان الحالي. 
بعد مــرور أكثر من 250 يومًا على اعتقال الراضي، في »سجن عكاشة« في مدينة 
الدار البيضاء، قوبلت كل طلبات اإلفراج املؤقت عنه بالرفض، رغم تصاعد مطالب 
منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة إطالق سراح، 
الــعــادلــة. وكــانــت 15 منظمة  الــبــراءة، وتوفير كــل شــروط املحاكمة  احــتــرامــًا لقرينة 
السلطات  لها،  بيان  املــاضــي، في  االثنني  يــوم  حقوقية مغربية ودولــيــة قد طالبت، 
املغربية بتمتيع الصحافي »بإفراج مؤقت« و»ضمان محاكمة عادلة لكافة األطراف«. 
وأشــارت إلى أن محاكمته تأتي في سياق »اعتقال صحافيني مستقلني وناشطني 

وسياسيني، بتهم اعتداءات جنسية تشوبها شكوك، خالل السنوات األخيرة«.
الراضي رهن  العامة املغربية قــررت، في 29 يوليو/ تموز املاضي، وضع  النيابة 
االعــتــقــال االحــتــيــاطــي، ومــتــابــعــتــه بتهمتي »هــتــك عـــرض بــالــعــنــف واالغــتــصــاب« 
الداخلية ومباشرة  الدولة  أمــوال من جهات أجنبية بغاية املس بسالمة  و»تلقي 
اتصاالت مع عمالء دولة أجنبية بغاية اإلضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب«. 
»املشاركة في االغتصاب«.  واتهم زميله الصحافي عماد إستيتو، الشاهد لفائدته، بـ
»االرتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية« و»املس  بـ اتهامه  الراضي سابقًا  ونفى 
وقـــذف موجهة  إلــى »حملة تشهير وشــتــم  أنــه يتعرض  الـــدولـــة«، كاشفًا  بسالمة 
القضية  هــذه  اتهامه في  اإللكترونية«. واعتبر  املــواقــع  عــدد من  يقودها  ومنظمة 
تــحــدث عــن اشتباه  الـــذي  الــدولــيــة«  العفو  »انــتــقــامــًا« مــنــه، بسبب تقرير »منظمة 

تعرض هاتفه لالختراق ببرنامج إسرائيلي.

الصحافيون الفلسطينيون متعطشون النتخابات نقابية

أوقف التلفزيون التونسي أخبار
الحكومي معلّقًا رياضيًا عن العمل، 

وفتح تحقيقًا، بعدما طلب جعة 
من زميله والميكروفون ال يزال 

مفتوحًا في المباشر، قبل انطالق 
مباراة في الدوري المحلي لكرة 

القدم األربعاء. وقال نجل المعلق إن 
»خطأ تقنيًا« حصل.

أصدر عدد من ناشطي الحراك 
المدني والناشطين اإلعالميين 

السوريين، في منطقة ريف إدلب 
الجنوبي، جنوب غرب سورية، بيانًا 

مشتركًا الخميس، يدين اعتقال 
ناشط حراك مدني من قبل دورية 

أمنية تابعة لـ»حكومة اإلنقاذ«، 
بتهمة سب الذات اإللهية.

بدأ رئيس تحرير صحيفة »أخبار 
اليوم« المتوقفة عن الصدور، 

سليمان الريسوني، إضرابًا مفتوحًا 
عن الطعام، ابتداًء من يوم 

الخميس، قبل أسبوع من استئناف 
جلسات محاكمته بتهمة »هتك 
العرض بالعنف واالحتجاز«، وفقًا 

لزوجته خلود المختاري.

أعلن نادي »سوانزي سيتي« 
اإلنكليزي والعبوه مقاطعة 
منصات »فيسبوك« و»تويتر« 

و»إنستغرام« و»لينكد إن« 
و»يوتيوب« و»تيك توك« و»سناب 

شات«، لمدة 7 أيام اعتبارًا من 
الخميس الماضي، بسبب اإلساءات 

العنصرية المرسلة عبرها.

أشهر  لـ6  نقابية  انتخابات  أي  بتأجيل  الرئاسي  المرسوم  وأثار   ،2012 عام  منذ  مرتين  الفلسطينيين  الصحافيين  نقابة  انتخابات  تأجلت 
حفيظة العاملين في القطاع الذين يتطلعون إلى جسم موحد يتصدى لالنتهاكات بحقهم

Saturday 10 April 2021
السبت 10 إبريل/ نيسان 2021 م  28  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2413  السنة السابعة



الذهبية: سعيد الشرايبي« )2021(، على قناة 
»الجزيرة الوثائقية« أخيرًا، حاورت »العربي 
ــادري عـــن الـــفـــنـــان، وعــن  ــقــ الـــجـــديـــد« يـــزيـــد الــ

مسائل مختلفة:

القصير  الفيلم  تجربة  من  االنتقال  حــدث  كيف   ¶
إلى العمل الوثائقي؟

مدينة  فــي  تــرعــرعــي  وبحكم  طفولتي،  منذ   
تشّبعُت  »فــاس«،  كـــ روحانيًا  طابعًا  تكتسي 

لهمة من تاريخ املدينة 
َ
بُصَوٍر وقصص ُمست

وأحيائها العتيقة، حيث طّورت نظرتي إلى 
الــعــالــم، وكــيــف يــمــكــن نــقــل تــلــك الــنــظــرة إلــى 
عمٍل فنّي. أول تجربة سينمائية لي حصلت 
البصرّي  السمعّي  ملهن  الــعــالــي  »املــعــهــد  فــي 
الغنى  فيها  تجّسد  الــوثــائــقــيــة«،  والسينما 
الــخــوض فــي مقاربة  املــعــمــاري للمدينة، مــع 
دقيقة حول مدى صمود املدينة العتيقة أمام 
الــزحــف الــعــمــرانــي، تحت أنــظــار سيد إحــدى 

أشرف الحساني

بــــعــــد إنـــــــجـــــــازه أفــــــالمــــــًا قـــصـــيـــرة 
 ،)2019( البجعة«  »أغنية  كـ عـــّدة، 
عــمــل   ،)2020( ــر«  ــ ــيـ ــ أخـ و»مــــــــــداد 
املــخــرج املــغــربــي الــشــاب يــزيــد الـــقـــادري على 
البصرّية في قالب وثائقي،  تطويع مفرداته 
املغربي سعيد  استعرض فيه سيرة املطرب 
الشرايبي، أحد أبرز الوجوه الفنية، التي ذاع 

صيتها مشرقًا ومغربًا.
انــتــقــالــه مــن الـــروائـــي إلـــى الــوثــائــقــي لــم يُكن 
فة 

ّ
 جاء نتيجة اشتغاالت ثرّية وُمكث

ْ
صعبًا، إذ

ــا من  ــاهـ ــًا إيـ ــِرجـ ـ
ْ

ــورة، ُمـــخ عــلــى طــبــيــعــة الــــصــ
الوجود  أسئلة  آخــر يطرح  إلــى  ُمتخّيل  ُبعٍد 
والجسد والذاكرة، وفق نصٍّ أوتوبيوغرافي، 
الــرمــزّيــة بصريًا،  اســتــوجــب تكثيف دالالتــــه 
واإلقامة في تخوم الحاضر، والبحث العميق 
مسّرات  مــن  فيها  بما  الشرايبي،  تجربة  فــي 
املوسيقية،  السيرة والصناعة  على مستوى 
املشهد  فـــي  مــهــّمــة  مــكــانــة  مــتــبــّوئــًا بفضلها 
الــغــنــائــي الــعــربــي، حــتــى ُعـــرف عــربــيــًا بكونه 

»سلطان العود« بامتياز.
بُمناسبة عرض الوثائقي األّول له، »األنامل 

الرماد الذي استقر في 
السماء بعد االصطدام 
ربما عمل بمثابة سماد

تشبّعُت بُصَوٍر وقصص 
ُمسَتلهمة من تاريخ 

المدينة وأحيائها

األلوان الحيادية تجعل 
الغرف تبدو أكبر مساحة 

عند اعتمادها

2223
منوعات

 
ّ
جــنــائــن املــديــنــة ومــعــانــاتــه. يــمــكــن الــقــول إن
البداية وثائقية محضة، كبداية السينما منذ 

أكثر من قرن.
 . لقت السينما في البدء على شكِل وثائقيٍّ

ُ
خ

ــا األخـــــــوان  ــ ــّورهـ ــ املـــقـــاطـــع األولـــــــــى، الــــتــــي صـ
لــومــيــيــر، كــانــت لــقــطــات تـــصـــّور َمــشــاهــد من 
املصنع،  من  عّمال  كخروج  اليومية،  الحياة 
أو دخـــول قــطــار إلـــى مــحــطــة. السينما بــدأت 
العودة  والحقيقّي.  الواقعّي  اللتقاط   

ً
وسيلة

إلى العمل الوثائقي تزكية للرغبة في تثمني 
ــة، تـــرتـــبـــط أســـاســـًا  ــيــ ــات ذاتــ ــبــ هــــواجــــس ورغــ

بتوثيق صادق، من زاوية نظر املخرج.

¶ ما الدوافع التي كانت وراء هذا التحّول البصري، 
بالنسبة إلى مخرج شاب اشتغل أعوامًا على أعمال 
سينمائية قصيرة، واليوم يدخل عالم التلفزيون من 
خالل وثائقي عن املطرب املغربي سعيد الشرايبي؟
 الــدوافــع فنية وذاتــيــة، أســاســًا. كما قلُت لك 
بداية  منذ  يستهويني  الوثائقي  قليل،  قبل 
عــمــلــي الــســيــنــمــائــي. فـــي الــحــقــيــقــة، يختلف 
ــن الـــوثـــائـــقـــي  ــقـــي الـــتـــلـــفـــزي كـــثـــيـــرًا عــ ــائـ ــوثـ الـ
الــســيــنــمــائــي. لــكــنــهــمــا يــتــقــاطــعــان فـــي نــقــاٍط 
اعــتــمــادهــمــا عــلــى مخاطبة  فــي  ل 

ّ
ــّدة، تتمث عــ

ــة والـــبـــحـــث  ــ ــفـ ــ الـــجـــمـــهـــور بـــاســـتـــعـــمـــال األرشـ
امليداني والتنقيب عن الحكايات ومعانيها، 
ــن املــصــائــر  ــارات وخـــواتـــمـــهـــا، وعــ ــســ ــن املــ وعــ
التلفزي  الــزمــن بها. طبيعة اإلنــتــاج  وأفــعــال 
تــعــتــمــد عـــلـــى تـــفـــّرعـــات حـــديـــثـــة فــــي طــريــقــة 
صــنــع الــفــيــلــم الــوثــائــقــي، مـــن نــاحــيــة الــســرد 
التلفزيون، من  إلى عالم  انتقالي  واملحتوى. 
املغربي سعيد  املوسيقار  وثائقّي عن  خالل 
لتجارب مستقبلية،  أولــى  الشرايبي، خطوة 

تمتلك حساسية سينمائية آسرة.

التي ُيمكن نسجها  الفنية والجمالية  الحدود  ¶ ما 
مــن عملك  انــطــالقــًا  والــتــلــفــزيــونــي،  السينمائي  بــن 

الوثائقي؟
 انطالقًا من خلفية سينمائية، العمل التلفزي 
بــالــنــســبــة إلــــّي ال يــخــتــلــف كــثــيــرًا عـــن نــظــيــره 
كمشروع  بالعمل  اإليمان  شرط  السينمائي، 
القيود املتحكمة في كل   

ّ
 عن كــل

ّ
فني مستقل

 مــنــهــمــا مــهــارات 
ّ

مـــا هـــو فــنــي وجــمــالــي. لــكــل
وقــــــواعــــــد ومــــــبــــــادئ ومــــســــؤولــــيــــات ومــــهــــام 
ــا يـــشـــتـــركـــان فــي  ــمــ ــــن اآلخـــــــــر، ربــ مــخــتــلــفــة عـ
 واحد منهما مهامه. بحكم 

ّ
 لكل

ْ
بعضها، لكن

ــائـــل الــتــقــنــيــة  الـــتـــطـــّور الــتــكــنــولــوجــي والـــوسـ
ــتــــاحــــة، يــكــمــن الـــفـــاصـــل بــــني عـــمـــل وآخـــــر،  املــ
ــدرة املـــخـــرج  ــ ــــدى قــ  ومـــضـــمـــونـــًا، فــــي مـ

ً
ــكـــال شـ

الفنية إلى عمل  على تحويل رغبته ونظرته 
ــر 

ّ
مــتــكــامــل. األعـــمـــال الــتــلــفــزيــة أصــبــحــت تــتــأث

 االخــتــالف 
ّ
كــثــيــرًا بــالــلــغــة الــســيــنــمــائــيــة، لــكــن

ي، 
ّ
املتلق التنفيذ، وطبيعة  ناحية  واضــٌح من 

 سينمائية 
ٌ

الـــعـــرض. هــنــاك أعـــمـــال ووســـائـــل 
 جـــودة. الــحــال نفسها في 

ّ
جــّيــدة وأخـــرى أقـــل

ه 
ّ
ع بالجمالية. إن

ّ
 يتمت

ّ
التلفزيون. السينما فن

أرقى نماذج الفن. لذا، تؤخذ باالعتبار جودة 
بــداًل  تــلــفــزيــونــيــًا،  أم  أكـــان سينمائيًا  الــعــمــل، 
ـــر فــي اآلخـــر. وظيفة 

ّ
مــن البحث عــن أّيــهــمــا أث

 
ّ

 أداة فنية، بغض
ّ

املخرج تشمل احترامه لكل
 يجهد في العمل 

ْ
النظر عن الفوارق، وعليه أن

إلثبات أقصى إمكانياته الفنية والجمالية.

ــدأ الــتــفــكــيــر بـــإعـــداد وثــائــقــي عــن سعيد  ¶ كــيــف بـ
وليس  الشرايبي،  ملــاذا  آخــر:  بتعبير  أو  الشرايبي؟ 

؟
ً
عبد الوهاب الدكالي مثال

 فـــي الــســابــعــة مـــن عـــمـــري، أي قــبــل نــحــو 18 
عـــامـــًا، كـــنـــُت عـــضـــوًا فـــي مــجــمــوعــة غــنــائــيــة، 
اســمــهــا »أطـــفـــال الــغــيــوان«، تــتــكــّون مــن أخــي 
األكـــبـــر وابــــن خــالــتــي، وكـــانـــت تــهــتــّم أســاســًا 
بأغاني مجموعة »ناس الغيوان«. عوض آلة 
»البانجو«، التي اشتهر بعزفها عالل يعلى، 
أحــــد أعـــضـــاء املـــجـــمـــوعـــة، كــــان ابــــن خــالــتــي، 
مــحــمــد الـــســـويـــهـــل، يـــعـــزف عــلــى آلــــة الـــعـــود. 
كــانــوا مولعني بموسيقى  الــوقــت نفسه،  فــي 
السويهل،  تجربة  تابعت  الشرايبي.  سعيد 
الــذي أجــرى تدريبًا في ورشــة للشرايبي في 
بموسيقاه  اهتمامي  ازداد  بــعــدهــا،  فــرنــســا. 
 هــــذه الـــعـــوامـــل أزكـــت 

ّ
الـــرائـــعـــة واملــلــهــمــة. كــــل

يــؤّرخ  وثائقي،  فيلم  على  العمل  فــي  رغبتي 
ُيعّد  الــذي  الشامل،  املوسيقي  الفنان  تــاريــخ 

من أفضل عازفي آلة العود في العالم.

إبراهيم علي

قبل أشهر، نشب خالف حاد بني املغنيتني 
حول  وإلــيــســا،  عــجــرم  نانسي  اللبنانيتني، 
ـــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــ ــابـــعـــة عـــلـــى مـ ــتـ ـــر مـ ــثــ ــ األكـ
االجــتــمــاعــي لــجــهــة املــشــاهــدات عــلــى موقع 
ــــاع عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ »يـــــوتـــــيـــــوب« وعــــــــــــــّدادات االسـ
ــانــــي. تــحــّولــت املــعــركــة إلــى  تــطــبــيــقــات األغــ
ساحة من أجل تبادل االتهامات والشتائم 
ــنْي. وبينما حاولت 

َ
الــفــنــانــت بــني جــمــهــوَري 

القضّية  التقليل من أهمية  إليسا من جهة 
الــنــزاع، سعت عجرم إلــى نشر  والترفع عن 
تابعة  حسابات  نشرتها  قة، 

ّ
موث »حقائق« 

لها، تؤّكد أسبقيتها على إليسا من ناحية 
ال  أغانيها. طبًعا  التي حققتها  املشاهدات 
 

ّ
كل بل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  تعتبر 

 
ً
املــنــصــات الــرقــمــّيــة، مــعــيــاًرا أو حـــًدا فاصال

ــو الـــفـــنـــان أو الــفــنــانــة األكــثــر  ملــعــرفــة مـــن هـ
، تــحــاول 

ً
ــة »فــــوربــــس«، مـــثـــال

ّ
مــتــابــعــة. مــجــل

ــدار نــســخــٍة حـــول ســبــاق رجــال   عـــام إصــ
ّ

كـــل
ــم، عــن  ــهــ ــرواتــ ــانـــني حـــــول ثــ ــنـ ــفـ ــال والـ ــ ــمـ ــ األعـ
ورغم  ة.  هرميَّ في سلسلة  تنظيمهم  طريق 

املـــطـــيـــرة بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ عــــن نــظــيــراتــهــا 
الطباشيري،  العصر  نهاية  قبل  الحديثة. 
كـــانـــت الــــغــــابــــات املـــطـــيـــرة تــهــيــمــن عــلــيــهــا 
الــســرخــســيــات والــنــبــاتــات املـــزهـــرة، والــتــي 
تــســمــى كــاســيــات الـــبـــذور، عــلــى حــد ســـواء، 
ــريــــات مــــكــــونــــًا ســــائــــدًا،  ــنــــوبــ ــانـــــت الــــصــ وكـــ
ــرة عــلــى املــشــهــد  ــيـ لــكــن الـــيـــوم تــهــيــمــن األخـ
األرضي في الغابات املطيرة. يقول املؤلف 
جاراميلو،  كارلوس  الــدراســة،  في  املشارك 
للبحوث  الباحث في معهد سميثسونيان 
»العربي  االستوائية في بنما في تصريح لـ
البيئية  النظم  مــن  الــنــوع  هــذا   

ّ
إن الجديد« 

لـــيـــس لــــه نـــظـــيـــر حــــي الــــيــــوم ويـــعـــمـــل، بــال 
املطيرة  الــغــابــات  عــن  مختلف  بشكل  شــك، 

الحديثة.  االستوائية 
ــيــــوم الــســابــق  الــ ويــــوضــــح: إذا عـــــدت إلـــــى 
تحتوي  الغابة  فسترى  االرتــطــام  لــحــدوث 
ــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــهــ ــلــــى مـــظـــلـــة مـــفـــتـــوحـــة بــ عــ
ــد مــــن الـــصـــنـــوبـــريـــات  ــديــ ــعــ الــــســــرخــــس والــ
اليوم  لدينا  التي  الغابة  والــديــنــاصــورات. 
هي نتاج حدث واحد قبل 66 مليون سنة. 
النباتية  األنـــواع  مــن   ٪45 حــوالــي  اختفى 
ــة خــــــالل نــهــايــة  ــيــ ــوائــ ــتــ ــنــــاطــــق االســ ــــن املــ مـ
الــعــصــر الــطــبــاشــيــري. تــشــيــر الـــدراســـة إلــى 
أن الــســمــات الــبــيــئــيــة األخــــرى، مــثــل أنــمــاط 

محمد الحداد

66 مليون سنة، ضــرب كويكب ضخم  قبل 
ــام  ــ ــــطـ ــــان، وهــــــو االرتـ ــاتـ ــ ــــوكـ ــــرة يـ ــزيـ ــ ــه جـ ــبـ شـ
الــــذي يــعــتــقــد أنـــه تــســبــب فـــي الــقــضــاء على 
العلمية  الــدراســات  الــديــنــاصــورات بحسب 
أن  إلــى  الحديثة. لكن دراســة جديدة تشير 
هــــذا االرتــــطــــام الــهــائــل أحــــدث تــغــيــرات في 
الغابات  نشأت  أن  عنها  نتج  املنطقة  بيئة 
االستوائية املطيرة في حوض نهر األمازون 

في شمال أميركا الجنوبية.
ــرة  ــزيـ ــه جـ ــبـ ــكـــب شـ ــويـ ــكـ ــل أن يــــضــــرب الـ ــبـ قـ
يوكاتان في ما يعرف اآلن باملكسيك، كانت 
الغابات املطيرة في أميركا الجنوبية تتكون 
مــن مــســاحــات خــضــراء مختلفة تــمــامــًا عن 
وفرة النباتات املزهرة التي تحتوي عليها 
اآلن. وفق الدراسة التي نشرت يوم الجمعة 
2 أبريل/ نيسان في مجلة »ساينس«، وجد 
املنطقة  فــي  النباتي  ع  الــتــنــوُّ أن  الــبــاحــثــون 
االرتطام،  تأثير  بعد  انخفض بنسبة ٪45 
للتعافي. أظهرت  واستغرق 6 ماليني سنة 
لدغات الحشرات على األوراق املتحجرة أن 
االنخفاض.  أيضًا في  الحشرات أخذ  تنوع 
استخدم فريق دولي من الباحثني مجموعة 
واسعة من أحافير أوراق األشجار وحبوب 
اللقاح املوجودة في كولومبيا الستكشاف 
مصير الــنــبــاتــات االســتــوائــيــة بــعــد حــدوث 
االرتــطــام الــذي تسبب فــي حــدث االنــقــراض 
الذي قضى على جميع الديناصورات غير 

الطيرية.
املرحلة األخيرة  أنه خالل  الدراسة  وجــدت 
)قـــبـــل 72- 66  ــنــــاصــــورات  الــــديــ مــــن عـــصـــر 
مليون سنة(، اختلفت الغابات االستوائية 

يأخذون إحصاءات  الفنانني  الكثير من   
ّ
أن

إليسا،   
ّ
أن إال  الجد،  »فــوربــس« على محمل 

 األرقـــــام التي 
ّ
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، أّكــــدت أن

ــر حـــول ثــروتــهــا هــي مــبــالــغ بــهــا جـــًدا. 
َ

ــنــش
ُ
ت

 هذا األمر ال يزعجها 
ّ
وأشارت إليسا إلى أن

أبــًدا. في حني تتأثر إليسا، بل تقلب الدنيا 
ا، إذا ما نشرت أرقام 

ً
رأسا على عقب أحيان

تــقــارن بينها وبــني زميالتها من  أو نتائج 
ناحية املشاهدات. 

ــف بيان 
ّ
عــــودة إلـــى نــتــائــج »فـــوربـــس«. صــن

املـــجـــلـــة عـــلـــى مـــوقـــع »إنــــســــتــــغــــرام« املــغــنــيــة 
ــــالم هـــي من  ـــا. وأحــ

ً
ــــالم أيـــض اإلمـــاراتـــيـــة أحـ

الغناء منذ إصــدار  النجمات في عالم  أبــرز 
تمتد  1995، ومسيرتها  عــام  األّول  ألبومها 
الفنانة  الغناء.  عالم  في  عاًما   25 من  ألكثر 
العربيات  النجمات  أكثر  اإلماراتّية هي من 
متابعة على مواقع التواصل االجتماعي، إذ 
 

ّ
يتابعها أكثر من 31 مليون شخص على كل

ألــف مشترك   لديها 557 
ّ
أن حساباتها. كما 

ا ماركة 
ً

على »يوتيوب«. وأطلقت أحالم أيض
عطورات خاّصة بها. وبحسب املوقع نفسه، 
صدارتها  على  حافظت  عجرم  نانسي   

ّ
فــإن

كالفنانة األكثر متابعة على مواقع التواصل 
االجتماعي، إذ تمتلك 71 مليون متابع على 
ــت فــي املرتبة 

ّ
املــنــصــات الــبــديــلــة. إلــيــســا حــل

الــثــالــثــة، كــأكــثــر الــفــنــانــات الــعــرب اســتــمــاًعــا 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
فـــي حـــني لـــم تــذكــر »فــــوربــــس« عــــدد األرقــــام 
التي تمتلكها إليسا على موقع »يوتيوب« 
 املوقع 

ّ
إن أبــًدا. لذلك، هنا تكمن املشكلة، إذ 

عــلــى حساباتها  إلــيــســا  بــخــصــوص  يعتمد 
ــوقــــف إلــيــســا  عـــلـــى »إنــــســــتــــغــــرام« فـــقـــط. ومــ
ذ 

َ
 هذه النتائج ال يجب أن تؤخ

ّ
منطقي بأن

على محمل الجد. يجب االعتراف بصعوبة، 
أو  االســتــمــاعــات  كــل  توثيق  باستحالة،  بــل 
املتابعات على مواقع التواصل االجتماعي. 
إحــــصــــاءات  مــســتــحــيــلــة، وأي  ــا  ــنـ الــــدقــــة هـ
ستعاني من االنحراف، خصوًصا مع وجود 

ظـــاهـــرة الــقــرصــنــة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي. وال 
الغناء  عالم  على  القرصنة  ظــاهــرة  تقتصُر 
ــى الــيــوم 

ّ
 الـــدرامـــا الــعــربــيــة حــت

ّ
فــقــط، بـــل إن

ال تــــزال تــعــانــي مـــن اســتــنــســاخ املــســلــســالت 
ــة، خــصــوًصــا تــلــك املــســلــســالت التي  الــعــربــيَّ

مــن حلقات  واملــؤلــفــة  املنصات  تعرض على 
وهــذا  بسهولة.  قرصتنها  تتم  إذ  مــعــدودة، 
يــنــعــكــس ســلــبــًا عــلــى املــحــطــات الــفــضــائــّيــة، 
ها الجهة املعنية في إنتاج هذا النوع من 

ّ
ألن

الدراما في اآلونة األخيرة.

التغذية للحشرات العاشبة التي تظهر في 
تلف األوراق املتحجرة، تغيرت بعد نهاية 

الطباشيري.  العصر 
يــقــتــرح جــارامــيــلــو وزمــــالؤه أن هــنــاك عــدة 
في  الكويكب  تسبب  احتمال  وراء  أســبــاب 
هذا التغيير الكبير، أحد أهم هذه األسباب 
العاشبة  الكبيرة  الديناصورات  مــوت  هو 
الــتــي كــانــت تــدهــس هــذه الــنــبــات القصيرة 
ــا الـــضـــخـــمـــة وتــــقــــضــــي عـــلـــيـــهـــا،  ــهــ ــدامــ ــأقــ بــ
باإلضافة  األطــول.  النباتات  على  وتتغذى 
إلى ذلك، فإن الرماد الذي استقر في السماء 
بــعــد االصـــطـــدام ربــمــا عــمــل بــمــثــابــة سماد 
باملغذيات  غنية  تــربــة  خلق  مما  طبيعي، 
التي كانت مفيدة لنباتات كاسيات البذور 
سريعة النمو أكثر من غيرها من النباتات 
األخـــــرى. كــمــا يــعــتــقــد أن كــاســيــات الــبــذور 
كـــانـــت أكـــثـــر تــنــوعــًا مـــن الــنــاحــيــة الــبــيــئــيــة 
قبل االرتطام، مما كان سهل على بعضها 

التعافي مرة أخرى بعد ذلك.
يعتقد الباحثون أن فهم كيفية تشكيل هذا 
الحدث الرئيسي للغابات املطيرة يمكن أن 
تتفاعل  كيف  منظور  وضــع  فــي  يساعدنا 
البيولوجي  للتنوع  الساخنة  النقاط  هذه 
التي يمكن  واملــدة  اليوم  الغابات  إزالــة  مع 

أن تستغرقها للتعافي. 
ويــشــرح الــبــاحــث املــشــارك فــي الـــدراســـة أن 
فـــي بــعــض األمـــاكـــن الـــتـــي جــــرت دراســتــهــا 
الفريق البحثي مالحظة كيف  كان بإمكان 
بناؤها  استغرق  التي  الغابة  هذه  اختفت 
66 مــلــيــون ســنــة فـــي يــــوم واحـــــد، وهــــو ما 
األمــر يستغرق وقتًا  أن  إلى  االنتباه  يلفت 
املتنوعة  الغابات  هذه  بناء  إلعــادة   

ً
طويال

مرة أخرى.

الشهرة اإللكترونية... هل تعكس األرقام الواقع؟ارتطام »يوكاتان« قضى على الديناصورات وأوجد غابات األمازون
أعلنت مجلة »فوربس«، 

قبل أيام، قائمة بالفنانات 
األكثر متابعة على موقع 

»إنستغرام«. وذكرت 
في القائمة أسمي إليسا 

ونانسي عجرم

كارين إليان ضاهر

فــي مــقــابــل ديــكــور الــشــتــاء الـــدافـــئ بــكــل مــا فــيــه من 
حيوية  مــن  فيه  بما  الربيع  موسم  يأتي  تفاصيل، 
وفــرح وتــجــدد، فينعش كــل مــا حــولــه. وكــأن الربيع 
 فــيــوحــي بــالــتــجــدد والــطــاقــة. لــكــن فــي املــنــزل، 

ُّ
يــحــل

يشعر كثيرون بالحيرة حول التفاصيل التي يمكن 
اعتمادها لخلق األجواء الربيعية فيه. فمن أي زاوية 
يجب البدء إلضفاء االنتعاش في أرجاء املنزل، بما 
يواكب البهجة املرافقة لفصل الربيع. ليس املطلوب 
هنا إحــداث تغيير كامل في ديكور املــنــزل، بل هي 
تــفــاصــيــل بــســيــطــة تــحــدث فـــارقـــًا مــهــمــًا بــشــكــل غير 
التي  أو بالنقوش املعتمدة  متوقع، ســواء باأللوان 
أيــًا  حــكــمــًا.  الطبيعة  وأجــــواء  األزهــــار  عليها  تغلب 
املؤّكد  من  اختيارها،  يمكن  التي  التفاصيل  كانت 
ها تضفي على املنزل أجواء فرح وانتعاش. الربيع 

ّ
أن

موسم التجدد واالنتعاش في الطبيعة، ويمكن نقل 
هذه األجواء إلى داخل املنزل أيضًا من خالل اختيار 
األلوان الفرحة. فبعد األلوان الداكنة التي تطغى في 
املــنــزل فــي أيــام الشتاء، يحني وقــت اعتماد األلــوان 
الــفــرحــة فــي الــربــيــع إلضــفــاء أجــــواء االنــتــعــاش في 
املكان. من املمكن اختيار تلك الهادئة كالباستيل أو 
حتى النيون ملن هم أكثر جرأة. أما في حال الرغبة 
بتغيير أكبر، فيمكن استبدال كراسي غرفة الطعام، 

ــبــــارزة.  ــأخـــرى تــتــمــيــز بـــألـــوانـــهـــا الـــقـــويـــة الــ ، بـ
ً
ــال ــثـ مـ

وإحدى أسهل الطرق إلضفاء األجواء الربيعية في 
املــنــزل، تــزيــني زوايــــاه بـــاألزهـــار الطبيعية املــلــونــة، 
البحث  يمكن  الـــذي  االنــتــعــاش  بتأمني  كفيلة  فهي 
عنه فــي هــذا املــوســم. يمكن االخــتــيــار بــني الباقات 
املنزل،  التي تزين زوايــا معينة في  الكبيرة  امللونة 
أو أزهار منفردة في أواٍن متعددة منفصلة، فتكون 
 كل واحدة منها بلون مختلف، وتوضع جنبًا 

ً
مثال

إلى جنب وتنشر الفرح في املكان.
يمكن إزالــة األقمشة السميكة التي كانت معتمدة 
فــي فــصــل الــشــتــاء، وتــلــك املــصــنــوعــة مــن الــفــرو أو 
املــخــمــل واألغـــطـــيـــة الــســمــيــكــة، أو غــيــرهــا مـــن تلك 
الــتــي تــالئــم تــمــامــًا األجــــواء الــشــتــويــة. فــي املــقــابــل، 
تليق باألجواء الربيعية األقمشة الناعمة الخفيفة 
كــالــكــتــان والـــقـــطـــن. حــتــى إن ألـــوانـــهـــا تــلــعــب دورًا 
أيـــضـــًا، فــيــمــكــن مــــزج األبـــيـــض مـــع الــــزهــــري فيها 

ألجــــواء ربيعية بــامــتــيــاز، فــتــبــرز هـــذه األلــــوان في 
ــوان الــحــيــاديــة املـــعـــتـــادة.  ــ ــ مــحــيــط تــحــفــظ فــيــه األلـ
علمًا أن األلوان الحيادية تجعل الغرف تبدو أكبر 
كونها  إلــى  إضــافــة  فيها،  اعتمادها  عند  مساحة 
تزيدها إشراقًا. قد يكون من الصعب الحفاظ على 
النباتات الخضراء في فصل الشتاء، حيث يغيب 
نـــور الــشــمــس وتعتمد الــتــدفــئــة الــداخــلــيــة. أمـــا في 
الخضراء  النباتات  بعض  اختيار  فيمكن  الربيع، 
تلك  عليه  أمثل، وتضفي  بشكل  املنزل  تزين  التي 
أواًل  التأكد  املنعشة، هــذا شــرط  الربيعية  األجـــواء 
مما إذا كانت تعيش في هذا املوسم وفي الداخل 
بشكل خـــاص. يــضــاف إلــى ذلــك أنــه يجب اختيار 

تلك النباتات املناسبة لإلنارة التي في املنزل. 
كــان ذلــك ممكنًا، ُينصح بطالء جـــدران غرفة  وإذا 
واحـــدة ملــزيــد مــن الــتــجــدد. وقــد يستغرب البعض 
الواقع لون أمثل لتأمني أجواء  األخضر، لكنه في 
الــتــجــدد واالنـــتـــعـــاش الســتــقــبــل املـــوســـم الــجــديــد. 
ــــل قــــدر من  ولـــديـــكـــور مــتــجــدد بــطــريــقــة ســهــلــة وأقـ
الــجــهــد، يــمــكــن اســتــبــدال الـــوســـادات املــعــتــمــدة في 
املـــنـــزل بـــأخـــرى تــعــكــس االنـــتـــعـــاش املـــطـــلـــوب. من 
ــوان الــتــي يمكن اخــتــيــارهــا الــزهــري الــنــاعــم أو  األلــ
حــتــى األلـــــــوان الـــحـــيـــاديـــة، لــكــن فـــي كـــل الـــحـــاالت، 
بمجرد تغيير في األلوان واألقمشة، سيحدث ذلك 

فارقًا مهمًا بطريقة متجددة مثلى.

التحّفظ على الِسَير الحياتية يُفِقد الوثائقّي مصداقيّته

تمتلك نانسي عجرم 71 مليون متابع على حساباتها في مواقع التواصل )المكتب اإلعالمي(

األخضر لون 
أمثل لتأمين 
أجواء التجدد 
واالنتعاش 
الستقبل الموسم 
)Getty( الجديد

)Getty/اختلفت الغابات المطيرة بشكل ملحوظ عن نظيراتها الحديثة )خورخي أودون الراغا راميريز

القادري: ُخلقت السينما في البدء على شكِل وثائقّيٍ )العربي الجديد(

أخيرًا، عرضت »الجزيرة الوثائقية« فيلمًا عن »سلطان العود« المغربي سعيد الشرايبي، أنجزه 
يزيد القادري بعنوان »األنامل الذهبية«، قّدم تفاصيل عنه وعن اشتغاالته الموسيقية المختلفة

يزيد القادري

ديكور ألجواء الربيع

فنون وكوكتيل
حوار

اليف ستايل

إضاءةدراسة

تعلّم المغربّي سعيد 
الشرايبي )الصورة(، )1951 

ـ 2016(، العزف على 
العود من دون دراسة، 

عند بلوغه 13 عامًا. منذ 
عام 1979، كرّس نفسه 
للموسيقى. عام 1986، 

لفت أنظار العالم إليه بفوزه 
بـ»جائزة الريشة الذهبية«، 
في مسابقة للعزف على 
العود في بغداد، ضد 
مشاركين آخرين، أبرزهم 
العراقّي نصير شّمة. من 

ألبوماته: »الريشة الذهبية« 
و»عود المغرب« و»حلم 
في فاس« و»الفروسية« 

و»مولِد« وغيرها.
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