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وسائل التواصل ملجأ اللبنانيين إلى األدوية

تعليمات مصرية لإلعالم لإلشادة بـ»الرئيس اإلنسان«

بيروت ـ ريتا الجّمال

التواصل االجتماعي في  لت وسائل  تحوَّ
لــبــنــان إلــــى مــلــجــأ لــلــمــواطــنــن بــحــثــا عن 
أساسية  غذائية وحــاجــاٍت حياتية  مــواد 
ــة،  ــ مــقــطــوعــة مـــن الـــســـوق، ال ســيــمــا األدويـ
وربطا  واملالية،  االقتصادية  األزمــة  بفعل 
بــالــتــهــريــب والـــتـــخـــزيـــن وغـــيـــاب الــرقــابــة 

لة الفعلية. الجدية واملساء
ــــدواء  وإزاء حـــاجـــة الـــنـــاس املـــاّســـة إلــــى الـ
الكبير  الــســلــبــي  والــتــأثــيــر  بشكل خـــاص، 
على صحة املريض في حــال عــدم تناوله 
ــرة،  ــيــ ــرة األخــ ــتـ ــفـ ــي الـ ــتــــأ، فــ ــام، امــ ــتـــظـ ــانـ بـ
بمنشوراٍت  و»فيسبوك«  »تويتر«  موقعا 
تضّم صور أدوية »مقطوعة« من السوق، 
خـــصـــوصـــا املـــرتـــبـــطـــة بـــــأمـــــراٍض مــزمــنــة، 
يــطــلــب نــاشــروهــا املــســاعــدة فــي تأمينها 
كيفية  ملعرفة   معهم 

ً
مــبــاشــرة والــتــواصــل 

الــحــصــول عــلــيــهــا. وحـــصـــدت املــنــشــورات 
 كــبــيــرًا مــن قــبــل الــنــاشــطــن الــذيــن 

ً
تــفــاعــا

راحــوا يسارعون إلــى تأمن األدويـــة بعد 
الــتــواصــل مــع صــاحــب املــنــشــور أو إعـــادة 
نـــشـــر الــــصــــور عـــلـــى حــســابــاتــهــم لــتــأمــن 
وصــولــهــا إلـــى أكــبــر عــــدٍد مـــن املــواطــنــن، 
ومنهم من عرض أدوية لديه ليس بحاجٍة 
الــيــهــا مــعــّبــرًا عــن رغــبــتــه فــي منحها لكل 

شخص يبحث عنها.
وروى أكــثــر مــن شــخــٍص تــجــربــتــه وكيف 
تــــواصــــل مــعــهــم مـــواطـــنـــون مــــن مــخــتــلــف 
املــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة عـــارضـــن املــســاعــدة، 
لهم بسرعة  ــة  األدويــ تــأمــن  مــن  وتمكنوا 
ــر فيهم  ــ

َّ
ــر الــــذي أث وإيــصــالــهــا الــيــهــم، األمــ

 »الباد ستكون بخير 
ّ
كثيرًا وأشعرهم بأن

بفضل أبنائها الذين يتضامنون معا في 
ــورًا لتقديم يد  األزمــــات ويــلــّبــون الــنــداء فـ
عــــون«، فــي وقـــٍت يــســتــمــّر املــســؤولــون في 
ــبـــاع ســيــاســة الــنــهــب والـــهـــدر والــفــســاد  ـ

ّ
ات

بــل  ال  أزمــــــــة  أي  إدارة  عـــــن  ــــزون  ــــجـ ــعـ ــ ويـ
يتسببون في تفاقمها ويحّصنون التجار 
الذين يتاعبون بصحة الناس ويهربون 

األدوية ويتحّكمون بالسوق.
ــقــــول الـــخـــبـــيـــر فــــي مـــواقـــع  فــــي اإلطــــــــــار، يــ
مدى  مــن  والتحقق  االجتماعي  التواصل 
»العربي  صحة املعلومات، محمود غزيل، لـ
بـــدأت تنقل تجربة  »الــنــاس  إن  الــجــديــد« 

منوعات
سليمان 

الريسوني
املغربي  الصحافي  مــجــّددا محاكمة  رجــئــت 

ُ
أ

سليمان الريسوني املعتقل منذ أكثر من عام 
ى 15 يونيو/ 

ّ
في قضّية »اعتداء جنسي«، حت

الخميس،  رة 
ّ
إثر جلسة متوت حزيران، وذلك 

الترافع  أعلن خاللها دفاعه عدم قدرته على 
بسبب حالته الصّحية »املقلقة«.

ويخوض الريسوني )48 عامًا( إضرابًا عن 
الطعام منذ 64 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله، 

ــراح، وســط  مــطــالــبــًا بمحاكمته فــي حــالــة ســ
مطالبات واسعة باإلفراج عنه.

ــّي املـــعـــتـــقـــل عـــلـــى خــلــفــّيــة  ــافـ ودخــــــل الـــصـــحـ
هامات نشرها شاّب على موقع »فيسبوك« 

ّ
ات

 
ً
باالعتداء عليه جنسّيًا، قاعة املحكمة متمايال
، وهو ما أثار 

ً
ال يقوى على املشي، وبدا نحيال

ذهول الحاضرين وبكاء أفراد عائلته.
وطالب أعضاء الدفاع بإرجاء الجلسة، قائلني: 

»ال ُيمكننا أن نترافع بينما يموت الرجل أمام 
إّن  براهمة  سعاد  محاميته  وقــالــت  أعيننا«. 
ــاف زميلها  »مــكــانــه فــي املــســتــشــفــى«، وأضــ
الكالم  على  يقوى  »ال  ــه 

ّ
أن مسعودي  محمد 

ى الجلوس مستويًا على 
ّ
وال التفكير وال حت

كرسي«.
الــعــامــة اعتبرا  النيابة  ــل 

ّ
الــقــاضــي ومــمــث لــكــّن 

»االختيارات  وأّن  للمناقشة،  جاهز   
ّ

امللف أّن 

بــدء  تعيق  أن  يمكن  ال  هم 
ّ
للمت الــشــخــصــّيــة 

املحاكمة«.
ــن الـــنـــقـــاش  ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ وبــــعــــد نـــحـــو ثــــــالث سـ
الــصــاخــب، تـــوّجـــه الــريــســونــي إلـــى املحكمة 
: »لم أعد أحتمل. أوّد العودة إلى السجن 

ً
قائال

كـــي أمــــــوت«، لـــُيـــوافـــق الــقــاضــي بــعــدهــا على 
تأجيل الجلسة إلى 15 حزيران/ يونيو.

)فرانس برس(

»أونــايــن«، وهــذا جــزٌء من  الــشــارع إلــى الـــ
تطّور املحادثات بشكٍل عام، على مختلف 
 
ً
املنصات والتطبيقات. وقد رصدنا تفاعا

كبيرًا وواسعا في مسألة البحث عن أدوية 
مــقــطــوعــة مــن الــســوق والــصــيــدلــيــات عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل بــيــنــمــا كــــان الــشــخــص 
ــاره، واألخــيــر  قــديــمــا يــســأل صــديــقــه أو جــ

يتواصل مع معارفه وهكذا دواليك حتى 
تــأمــن الـــغـــرض املـــطـــلـــوب«. ويــلــفــت غــزيــل 
اللبنانية واملكننة  الــدولــة   »غــيــاب 

ّ
أن إلــى 

لــلــجــهــاز الــصــحــي، جــعــا املـــواطـــن يبحث 
بــديــٍل، فكانت مجموعات »واتــســاب«  عــن 
بــدوٍر  قامت  التي  و»تويتر«  و»فيسبوك« 
 أزمة الدوالر والغاء الفاحش 

ّ
كبيٍر في ظل

من دون أن ننسى أزمة املحروقات، حيث 
 غياب الترابط لأجهزة الصحية يدفع 

ّ
إن

املــريــض إلــى التنقل مــســافــات مــن منطقة 
إلــى أخــرى بحثا عن دواء هو ليس أكيدًا 
، بعكس ما يحصل 

ً
من أنه سيجده أصــا

في الخارج حيث يمكن عند الدخول إلى 
املطلوب  الــــدواء  تبيع  ال  معينة  صيدلية 
أن تــفــتــش أونــــايــــن عـــن صــيــدلــيــة أخـــرى 
للذهاب  عنوانها  وتعطيه  لديها  متوفر 
اآللية  هــذه   

ّ
أن علما  وتأمينه،  اليها  فــورًا 

مـــوجـــودة فـــي لــبــنــان ولـــكـــن عــلــى صعيد 
محات املابس«.

 »املوضوع قد يتطور 
ّ
ويشير غزيل إلى أن

في  مختصة  فعلية  منّصة  أمـــام  لنصبح 
ــهــا 

ّ
مــلــف األدويــــــة مــثــل األطـــعـــمـــة، عــلــمــا أن

ــــر بـــكـــثـــيـــر وبــــحــــاجــــة إلـــى  ــــطـ ــعــــب وأخـ أصــ
قوانن تقّر ويعمل بها، لتفادي استغال 
دفـــع مبالغ  عــلــى  الــنــاس بحملها  حــاجــة 
لــلــحــصــول عــلــى دواء، ولــلــحــفــاظ  طــائــلــة 
نـــظـــرًا  ــة  ــادلــ ــيــ الـــطـــبـــيـــب والــــصــ ــلـــى دور  عـ
لــدقــة األدويـــــة وتــأثــيــر تــنــاولــهــا الــخــاطــئ 
عـــلـــى صـــحـــة املـــــريـــــض«. ويــــوضــــح غــزيــل 
 »وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي باتت 

ّ
أن

 
ّ
سيفا ذا حدين من هذه الناحية، حيث إن
دوره،  فقد  والصيادلة  األطــبــاء  مــن  قسما 
وأصـــبـــحـــنـــا نـــرصـــد أشـــخـــاصـــا يــصــفــون 
األدوية، ويتحدثون عن فوائد أو عوارض 
كــنــايــة عن  أو  جــانــبــيــة غالبيتها خــاطــئــة 
ــو مــا  ــ ــة، وهــ ــ ــفــ ــ ــلـــومـــات مـــغـــلـــوطـــة وزائــ مـــعـ
سجل كثيرًا على صعيد فيروس كورونا 
واألدويـــــة املــرتــبــطــة بـــه، فــأصــبــح الجميع 
يــصــف األدويـــــة والــفــيــتــامــيــنــات واخــتــفــت 
الــرقــابــة الــطــبــيــة الــتــي تــحــولــت إلـــى أيــدي 
تكمن  وهنا  املختّص طبيا،  غير  املــواطــن 
الخطورة«. ويختم »نحن ال يمكن أن نقول 
لــلــمــواطــن أال يــســأل عــن أدويــــة أو يبحث 
ــّصـــات الـــتـــي بـــاتـــت ملجأ  ــنـ عــنــهــا عــبــر املـ
 انقطاع األدويـــة أو 

ّ
إليه فــي ظــل بالنسبة 

الــنــقــص الــــذي تــعــانــي مــنــه، ولــكــن العتب 
عــلــى الـــدولـــة وتــأخــرهــا أيــضــا فــي إيــجــاد 
ــاء حــتــى  ــ ــبـ ــ مـــنـــّصـــة بــــن الـــصـــيـــادلـــة واألطـ
ــاداًل وخصوصا  ــة عــ ــ يــكــون تــوزيــع األدويـ
الــصــحــة  فـــي وزارة  ألشـــخـــاص مــســجــلــن 
ــم الــصــحــيــة  ــهـ ــاالتـ وتــــؤكــــد بــيــانــاتــهــم وحـ

حاجتهم لأدوية«.

حاول اللبنانيون 
عبر المنصات تأمين 

األدوية آلخرين

إبراز رأي الممثلين 
والمثقفين الموالين 

لنظام الحكم

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي مصر،  قــالــت مــصــادر إعــامــيــة مطلعة 
إن رؤســـــــاء تـــحـــريـــر الـــصـــحـــف الــحــكــومــيــة 
والخاصة، ومقدمي البرامج الحوارية على 
القنوات الفضائية املصرية، تلقوا تعليمات 
مشددة من جهازي املخابرات العامة واألمن 
الوطني خــال األيــام املاضية، بشأن كتابة 
ونــشــر وبــــث املـــقـــاالت واملـــلـــفـــات والــتــقــاريــر 
املصورة عن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، وما شهدته الدولة من »إنجازات« 
في مختلف القطاعات، بمناسبة مرور سبع 

سنوات على توليه الرئاسة.
وقــــالــــت املـــــصـــــادر فــــي حــــديــــث خــــــاص مــع 
شملت  التعليمات  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
الـــــوزراء ونــوابــهــم، واملــحــافــظــن ونــوابــهــم، 
ــيــــوخ،  وأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب والــــشــ
ــي الـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة  ــاريـــن فــ ــتـــشـ واملـــسـ
املختلفة، داعية إياهم إلى اإلشادة بسنوات 
حــــكــــم الــــســــيــــســــي فــــــي مــــــقــــــاالت مـــنـــشـــورة 
الشخصية  صفحاتهم  عبر  أو  بالصحف، 
بمواقع التواصل االجتماعي، أو من خال 
ــداخـــات الــهــاتــفــيــة عــلــى الــقــنــوات  إجــــراء املـ

الفضائية لتكرار نفس الحديث.
التعليمات تضمنت  أن  املــصــادر  وأضــافــت 
ــــي جــمــيــع  ــقــــاريــــر مـــوســـعـــة فـ نـــشـــر وبــــــث تــ
الــصــحــف والـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة عـــن مـــرور 
سبع سنوات من حكم السيسي، مصحوبة 
ــة  ــيــ ــامــ اإلعــ األذرع  ــقــــتــــه  ــلــ أطــ ــاغ  ــتــ ــاشــ ــهــ بــ
بــــاســــم #الــــجــــمــــهــــوريــــة_الــــجــــديــــدة، بــحــيــث 
تــتــضــمــن مـــوضـــوعـــات وتـــقـــاريـــر مــوســعــة 
»النجاحات واإلنــجــازات في كل وزارة  عن 
ملفات  فــي  سيما  ال  حكومية،  مؤسسة  أو 
مثل النقل والكهرباء واإلسكان االجتماعي 
والــصــحــة والــتــعــلــيــم، مــنــذ تــولــي الــرئــيــس 
الـــحـــالـــي مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي عــــام 2014«. 

»العربي  حصل  الــتــي  التعليمات،  ونــصــت 
الــجــديــد« عــلــى نسخة مــنــهــا، عــلــى »أهمية 
اإلنسانية  والجوانب  الزوايا  على  التركيز 
ــا يـــعـــرف  ــ ــي شـــخـــصـــيـــة الـــســـيـــســـي، أو مـ ــ فـ
إجــراءات  ونجاحات  اإلنــســان(،  )الرئيس  بـ
ــة  ــتـــصـــادي فـــي مـــواجـــهـــة أزمـ ــــاح االقـ اإلصــ
الدبلوماسية  كــورونــا، وكذلك  تفشي وبــاء 
ــقـــاهـــرة إلــــى دورهــــا  املـــصـــريـــة فـــي عـــــودة الـ
الــعــربــي واإلقــلــيــمــي، وإلـــقـــاء الـــضـــوء على 

ملفات أبرزها محاربة اإلرهاب، واألوضاع 
إعمار  الفلسطينية، ومبادرة  األراضــي  في 
 عــن لعب دور الوساطة 

ً
قــطــاع غـــزة، فــضــا

في أزمات مثل ليبيا وسورية«.
وشددت التعليمات على »إبراز رأي املمثلن 
في  الحالي  الحكم  لنظام  املوالن  واملثقفن 
تــقــيــيــم فــتــرة حــكــم الــســيــســي، ونــجــاحــه في 
التصدي لجرائم جماعة اإلخوان، والقضاء 
عن  الحديث  في  والتوسع  عناصرها،  على 

ــان فــي الــبــاد، والعاقات  عــودة األمــن واألمـ
الشرطة،  الشعب وجــهــاز  أبــنــاء  بــن  الطيبة 
ــتـــي قــدمــتــهــا وزارة  ــــوء الــــفــــاتــــورة الـ فــــي ضـ
الداخلية دفاعا عن الوطن، وتناولتها أعمال 

درامية مؤخرًا مثل مسلسل االختيار 2«.
الــريــاضــة، طــالــبــت التعليمات  وفـــي مــجــال 
بـــفـــرد املــــوضــــوعــــات والـــتـــقـــاريـــر املــكــتــوبــة 
للرياضة،  السيسي  رعاية  واملصورة حول 
الــبــطــوالت واملــنــاســبــات الرياضية  وإقــامــة 
الهامة في مصر، وفي مقدمتها كأس األمم 
األفــريــقــيــة لــكــرة الـــقـــدم عــــام 2019، وكـــأس 
الــجــاري،  الــعــام  اليد فــي مطلع  العالم لكرة 
ــز الـــشـــبـــاب  ــ ــراكـ ــ وذلــــــــك بــــخــــاف تـــطـــويـــر مـ
واملنشآت الرياضية في جميع املحافظات.

وتستهدف التعليمات الصادرة في األصل 
مــن مــؤســســة الــرئــاســة املــصــريــة، ونقلتها 
الجهات  فــي  للمسؤولن  األمنية  األجــهــزة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة، 
لدى  املــكــتــوم  الغضب  حــالــة  على  التغطية 
ــريـــن، جـــــراء تـــــردي األوضـــــاع  عـــمـــوم املـــصـ
االقـــتـــصـــاديـــة واملــعــيــشــيــة، نــتــيــجــة تــراجــع 
األجـــــور بــســبــب فــقــد الــجــنــيــه نــحــو 70 في 
املائة من قيمته منذ قرار تعويمه، وزيادة 
بــصــورة كبيرة على وقع  البطالة  مــعــدالت 
اإلجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة املـــصـــاحـــبـــة ألزمــــة 

فيروس كورونا.
وتظاهر اآلالف من املصرين قبل أيام قليلة 
اإلسكندرية،  بمحافظة  »أبيس«  منطقة  في 
التي  املنطقة  مــن  تهجيرهم  ملخطط  رفــضــا 
فــي مشهد  نسمة،  ألــف   16 نحو  بها  يقطن 
تكرر كثيرًا منذ بدء االحتجاجات الشعبية 
السيسي في سبتمبر/ األوســع نطاقا ضد 

الــتــي  اإلزاالت  خــلــفــيــة  عـــلـــى   ،2019 أيــــلــــول 
ــهـــزة املــحــلــيــة ملــســاكــن الــفــقــراء  تــنــفــذهــا األجـ
وتوسعة  تــارة،  التطوير  بحجة  واملهمشن 
الطرق وإنشاء الجسور الجديدة تارة أخرى.

نقٌص تعاني منه صيدليات لبنانية )جوزيف عيد/فرانس برس(

اإلشادة بـ»إنجازات« السيسي منذ 2014 )أمير مكر/فرانس برس(

أين يذهب اللبنانيون عندما ال يجدون دواًء ضروريًا؟ إلى مواقع التواصل االجتماعي. إذ باتت المنّصات ملجأ في ظّل األزمة االقتصادية 
والمالية التي أدت إلى نقص األدوية في الصيدليات
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ــه لــم يــجــعــل مــن مــــواده الــبــصــرّيــة فقط  ــ
ّ
هــو أن

فنّية وفوتوغرافية ومقاطع  عبارة عن صور 
فيديو نــادرة ومقتطفات من أفــام أو توليف 
 األفــيــش و»بــوســتــرات« 

ّ
بــعــض مــن نــمــاذج فـــن

القّيمني   
ّ
إن بل  وسينمائية،  غنائية  ألبومات 

»مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي« كــان  عــلــى املــعــرض بـــ
هّمهم األساس، هو إبراز دور املرأة الفنانة في 
تأسيس التاريخ االجتماعي للبلدان العربّية، 
بحكم منزلة أضحت تتمّيز بها املوسيقى في 
ــّوة فــي الــثــورة عــلــى االستعمار  املــشــرق مــن قـ

ــة الــــعــــربــــّيــــة مـــــن ســلــســلــة  ــلــ ــ ــّي وتــــحــــريــــر املــــخــ
الـــتـــنـــمـــيـــطـــات االســـتـــشـــراقـــيـــة، الــــتــــي راكـــمـــهـــا 
االســتــيــطــان )شـــكـــل مـــن أشـــكـــال االســتــعــمــار( 

طيلة فترة وجوده داخل الباد العربّية. 
وإذا كان املعرض، يتّبرم ظاهريًا من هذا الُبعد 
 طــبــيــعــة املــعــرض 

ّ
ــــأن الـــتـــاريـــخـــّي الــــصــــرف، فـ

في  غائمة  الفكرة  تجعل  الجمالّية،  وأعــمــالــه 
شاهد، بسبب سطوة الُبعد األيقوني، 

ُ
ذهن امل

الذي تنطبع به هذه التجارب الفنّية الكبيرة 
مشروع  تأسيس  في  والسينما  الغناء  داخــل 

أشرف الحساني

ــم الـــعـــربـــي  ــالــ ــعــ ــم يـــنـــشـــغـــل الــ ــ ــو لـ ــ لـ
ــــرض قــيــود  بــجــائــحــة كــــورونــــا وفــ
في  رافقهما  ومــا  الصّحي  الحجر 
اآلونة األخيرة من تخّوف جراء تزايد حمات 
التطعيم في العالم، لكان املعرض الفنّي، الذي 
يشهده »معهد العالم العربي« بني 19 مايو/ 
أيار و26 سبتمبر/ أيلول بباريس حول سيرة 
مطربات عربيات صنعن مجد الغناء العربي 
فــي العصر الــحــديــث، أهــم حــدث فــنــّي تشهده 

الساحة العربّية خال هذه السنة. 
ــار كـــوكـــبـــة مــن  ــد املــــعــــرض بـــصـــريـــًا مـــسـ يـــرصـ
الــنــجــمــات الــعــربــيــات مــنــذ عــشــريــنــيــات الــقــرن 
وفــــيــــروز ووردة  كـــلـــثـــوم  أم  مـــثـــل:  الـــعـــشـــريـــن 
الجزائرية وأسمهان وصباح وسعاد حسني 
وليلى مــراد ودالــيــدا، مــرّكــزًا على الـــدور الــذي 
ــة  لــعــبــتــه املـــــــرأة الـــفـــنـــانـــة داخــــــل بــيــئــة ذكـــوريـ
بعض  ظهور   

ّ
إن حيث  وتقليدًا.  جًا 

ّ
تشن أكثر 

املطربات في مصر ولبنان وسورية والجزائر، 
ساهم إلى حد كبير في تحرير هذه السطوة 
 الــغــنــاء. 

ّ
الــتــي كـــان ُيــمــارســهــا الــرجــل عــلــى فـــن

ــفـــاس« مــمــّيــزًا   مــا يــجــعــل مــعــرض »ديـ
ّ
غــيــر أن

كل ما هو متوافر 
من معلومات يتحرك 
بين التشكيك واإلدانة

تحرير المخيّلة العربيّة 
من سلسلة التنميطات 

االستشراقية

يتضّمن األلبوم أغنية 
»حبيبي« من كلمات 

نزار فرنسيس

2223
منوعات

فــنــّي، مــــازال يحتفظ بــبــريــقــه األيــديــولــوجــي، 
أمام صور ابتذال فنّي ومظاهر كآبة بصرّية 
اجـــتـــاحـــت الـــفـــنـــون الـــعـــربـــّيـــة املـــعـــاصـــرة إبـــان 
األلــفــيــة الــثــالــثــة. لــكــن مــا ُيــســتــشــف فــكــريــًا من 
 من سمات الغناء 

ّ
أعمال املعرض الباريسّي، أن

هما ينبثقان 
ّ
والسينما في العصر الحديث، أن

مـــن مـــشـــروع فـــنـــّي عـــربـــّي وحــــــدوي، يلتقيان 
 
ّ
ــان مــعــًا ذاكـــــرة فــن ــّونـ ــكـ فــيــه ويــتــواشــجــان وُيـ

 في ضوء تحّوالت سياسية 
ّ
الفن عربّي، يقرأ 

واجــتــمــاعــيــة طـــاولـــت مــفــهــوم الـــهـــويـــة داخـــل 

املنطقة ومـــدى حــرص فــنــانــات عــربــّيــات على 
تحصني هــذه الهوية عــن طريق أغــان وأفــام 
طيلة  امتّدت  غنائية  ومسرحيات  سينمائية 
. أمــا الغناء 

ّ
قــرن مــن املــقــاومــة عــن طــريــق الــفــن

 مستلب األشــكــال 
ٌّ
الــعــربــي املــعــاصــر، فــهــو فـــن

وابتذاله،  بهجانته  دومــًا  ويحتفي  والقوالب 
يستغرب  ال  لذلك  االستهاك،  على  قائم  فهو 
املــــــرء مــــن صـــغـــر حـــجـــم األغـــنـــيـــات وضــحــالــة 
فيديوكليباتها،  تــركــيــب  وبــســاطــة  كــلــمــاتــهــا 
الفنّي  الــغــرض  لــهــذا  نتجت خصيصًا 

ُ
أ ــهــا 

ّ
ألن

القائم على اإلنتاج واالستهاك.
ــة الــــعــــرض وفــــــق 4  ــاسـ ــيـ ــأتــــي سـ إجــــرائــــيــــًا، تــ
يات عربيات 

ّ
ق بمسار مغن

ّ
فصول. أّولها تتعل

ــــي تـــأســـيـــس أفــــــق ُمــــغــــايــــر لــلــطــرب  ــن فـ ــرعــ شــ
الـــعـــربـــي، بــــني فـــتـــرة األربـــعـــيـــنـــيـــات وحـــــدود 
تاريخّية،  مرحلة  وهــي  السبعينيات،  بــدايــة 
الغناء داخــل مصر وسورية   

ّ
فــن شهدت أوج 

ولبنان، بألبومات موسيقّية تتفاوت جماليًا 
وتتداخل فنّيًا مع سياقات مختلفة من حيث 
ها سرعان ما تتعانق وتتواشج 

ّ
الظاهر، لكن

 منطلقاتها التاريخّية 
ّ
من حيث الجوهر، ألن

ُبعد  عــلــى  فــي مضامينها  تــرتــكــز   
ْ
إذ واحــــدة. 

ســيــاســي قــومــي وعــلــى شــكــل مــن رومــانــســيــة 
عند  فيقف  الــثــانــي،  السفر  أمــا  نوستالجية. 
وجوه فنّية اكتسحت فضاء الشاشة الكبيرة 
ــتــخــّيــل 

ُ
بـــأفـــام ســيــنــمــائــيــة صــنــعــت ذاكـــــرة امل

السينمائّي العربي. 
 هــذه املرحلة شهدت تنامي 

ّ
ومــن املــعــروف أن

ــــت فــي  ــاركـ ــ ــتــــي شـ »الـــســـيـــنـــمـــا الـــغـــنـــائـــيـــة«، الــ
أغنى  عتبر 

ُ
ت  

ْ
إذ عربيات،  مطربات  صناعتها 

أواّل: بحكم  إنتاجًا،  املصرية  السينما  فصول 
حظوة بصرّية تتمّيز بها الصورة السينمائية 
مارسه أيقوناتها على مخّيلة 

ُ
والسحر الذي ت

اإلنسان البسيط. وثانيًا: بسبب تشابه التيار 
الفنّي )الرومانسي( الذي منه تنبثق األسئلة 
واملــــوضــــوعــــات، حـــتـــى أضـــحـــى الـــغـــنـــاء إبــــان 
مصرية  لسينما   

ٌ
تــثــمــني ـــه 

ّ
وكـــأن الــســتــيــنــيــات 

ــــام شبح  مــغــرقــة فـــي رومــانــســيــة ســـاذجـــة، أمـ
السياسة، الذي سُيخّيم على فيلموغرافيتها 
ا مـــن عـــام 1970 وهـــي الــســنــة الــتــي فيها  ــدء بــ
يــنــتــهــي الـــســـيـــاق الـــكـــرونـــولـــوجـــي لــلــمــعــرض 
الــبــاريــســّي. هـــذا وقـــد خــّصــص الــقــّيــمــون على 
الــتــظــاهــرة الــفــنــّيــة الــفــصــل الــثــالــث ألبـــرز هــذه 
التاريخّية،  واألدوار  النسوّية  الفنّية  الوجوه 
مــســارح عربية  فــوق خشبات  الــتــي جّسدتها 
»املسرح الغنائي«  عماقة، في إطار ما ُسميَّ بـ
بـــاتـــت صـــور  ــاء  ــمــ أســ أدواره  ــدت  ــّســ جــ الــــــذي 
أدوارهــــــــا مـــشـــهـــورة داخـــــل مــصــر مـــثـــل: ليلى 
ــراد، ســـامـــيـــة جــــمــــال، صــــبــــاح، هـــنـــد رســـتـــم،  ــ ــ مـ
دالــيــدا وغــيــرهــم. أمــا الفصل األخــيــر، فتطغى 
عليه النظرة املعاصرة، والتي حاول القّيمون 
واإلبـــداع  التجديد  مظاهر  رصــد  خالها  مــن 
فــي ســيــرة أيــقــونــات الــطــرب الــغــنــائــي العربي 
ــدى تـــأثـــيـــر ذلـــــك فــــي الـــتـــجـــارب  ــ ــ الـــحـــديـــث ومـ
الـــغـــنـــائـــيـــة املــــعــــاصــــرة عـــلـــى ضــــــوء مــفــاهــيــم 
ها بطريقة ما 

ّ
وألبومات وأفام سينمائية. إن

تمتحن جوهر هذا التراث الغنائي ونجاعته 
ــد يــجــمــع  ــديـ  جـ

ّ
ــن ــ أو عــدمــهــمــا فــــي صـــيـــاغـــة فـ

ــة الــعــتــاقــة وســحــرهــا وفــتــنــة الــحــداثــة  ــ
ّ
بـــني رق

فيديوهات  عــرض  مــن  انطاقًا  وجمالّياتها، 
صّورة اللبنانية رندا ميرزا. 

ُ
الفنانة وامل

 رغم أهمّية هذه التجارب الغنائية العربّية 
ْ
إذ

العربي منذ  الغناء  فــي تشكيل وعــي ومــســار 
 املـــتـــأّمـــل لـــلـــراهـــن الــفــنــّي، 

ّ
ــإن ــ الــعــشــريــنــيــات، فـ

هذه  مع  الجمالّية  القطيعة  من  نوعًا  ُيسّجل 
احتفت  الــذي  الوقت،  ففي  الغنائية.  التجارب 
والــتــزام  األداء  وبــراعــة  الكلمة  بجمالّيات  فيه 
املنت الغنائّي سرعان ما تتاشى هذه املعالم 
الجمالّية على أعتاب مرحلة معاصرة تمدح 
األســالــيــب وتــقــف مشدوهة أمـــام فـــراغ أشكال 
فّكر في إحداث ثورة 

ُ
 ت

ْ
الفيديو كليبات، دون أن

فنّية من داخل أساس األغنية الحديثة.

محمد الحداد

حــددت دراســة جديدة مجموعة صغيرة من 
الـــدمـــاغ، والــتــي يمكن أن تكون  الــخــايــا فــي 
األلزهايمر  مــرض  بــدء  كيفية  لفهم  حاسمة 
هذا  يساعد  أن  يمكن  تقدمه.  إبــطــاء  وكيفية 
االكــتــشــاف فــي الــبــحــث فــي عـــاج املـــرض من 
خال التركيز على هذه املجموعة الرئيسية 

من الخايا في الدماغ.
ــواع الــخــرف  ُيــعــّد مـــرض األلــزهــايــمــر أكــثــر أنــ
 يصيب ما بني 50 و75 في املائة 

ْ
شيوعًا، إذ

حاليًا حوالي  يوجد  بالخرف.  املصابني  من 
850.000 شخص مصاب بالخرف في اململكة 
أن يرتفع هذا  املتوقع  املتحدة وحدها. ومن 
الـــعـــدد إلــــى 1.6 مــلــيــون بــحــلــول عــــام 2040. 
فــي هــذه الــدراســة الــجــديــدة، التي نشرت في 
يونيو/   8 الثاثاء،  يوم   Cell Reports مجلة 
حـــــزيـــــران، شـــــرع فــــريــــق بـــحـــثـــي مــــن جــامــعــة 
كانت  إذا  مــا  استكشاف  فــي  ساوثهامبتون 
هذه املواجهة املستمرة بني الخايا الدماغية 
ــادة بــروتــيــنــيــة  ــ الـــدبـــقـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة وبـــــني مــ

بها  املطالبني  أصــوات  »الحقيقة« وإسكات 
لفترة وجيزة: لكن سنعيد طرح السؤال مرة 
أخـــرى، ذاك الـــذي يــتــردد لــدى الكثيرين: لم 
الواليات املتحدة  النظريات في  تظهر هذه 
ــم نــظــريــات الــكــائــنــات الــفــضــائــيــة  فـــقـــط؟ ولــ
إلى  تنتمي  العربية  باملنطقة  تحيط  التي 
عصور قديمة، في حني أن الواليات املتحدة 
تشهد هذه الزيارات منذ الستينيات، والتي 
للمصادفة كانت مرحلة أوج الحرب الباردة 

وسباق التسلح الفضائي؟
التهكم،  لن ندخل في السخرية ومحاوالت 
لكن وبالرغم من توافر كل نظريات املؤامرة 
والــفــيــديــوهــات والــوثــائــقــيــات الــتــي تــحــاول 
أن تثبت وجــود الكائنات الفضائّية، إال أن 
األمر غير مقنع. هناك دومًا ما يثير الريبة، 
تصديق  يمكن  ال  ساخرة  بمسرحية  أشبه 
مــا يختلف عن  يلعبونها، وهـــذا  مــن  أدوار 
ــذي يــنــاقــش  ــ مـــحـــتـــوى الـــتـــقـــريـــر املـــتـــرقـــب الــ
املشاهدات والتسجيات العسكرية بصورة 

كبيرة، أي تلك التي لم يلتقطها هواة. 
كــل الــدالئــل والــصــور والــتــســجــيــات دقتها 
غير واضــحــة، بــل وتــبــدو فــي أكثر األحيان 
كــكــيــس بــاســتــيــكــي يــطــفــو فـــي الــســمــاء، أو 
نــجــم ســاقــط بــســرعــة، أي هــنــاك احــتــمــاالت 

عّمار فراس

ابـــتـــعـــدت أنـــظـــار الـــعـــالـــم لــبــضــعــة أيـــــام عن 
كــــوفــــيــــد- 19 وأنــــــــواع  تــــــطــــــورات جــــائــــحــــة 
والسبب  نأخذها،  أن  يجب  التي  اللقاحات 
والــذي  البنتاغون  قبل  من  املرتقب  التقرير 
يزعم أنــه سيجيب عن الــســؤال األبـــدي، هل 
نــا؟  ــة دخــلــت ســمــاء هــنــاك كــائــنــات فــضــائــيَّ
فيديوهات ونسمعه  مــن  مــا نشاهده  وهــل 

من حكايات له جذٌر في الحقيقة؟
األولــى  للمرة  لكن  بــعــد،  التقرير  يــصــدر  لــم 
ــر الــكــائــنــات الــفــضــائــيــة ووجـــودهـــا  ــــذ أمـ ِخـ

ُ
أ

على محمل الــجــد. وأفـــردت وســائــل اإلعــام 
الجدّية في الواليات املتحدة مساحة كبيرة 
ملناقشة املــوضــوع، بعد أن كــان حــكــرًا على 
ــرة، ونــكــات بـــاراك  ــؤامـ أصــحــاب نــظــريــات املـ

أوباما في برامج الليل املتأخر. 
بــت  بــلــغ األمـــــر هــــذه الـــجـــدّيـــة بــعــد أن تــســرَّ
الــدفــاع  وزارة  مــن  الفيديوهات  مــن  الــعــديــد 
ظهرت فيها أجسام غامضة أثناء مناورات 
جوّية. وقبل ذلك ال ننسى محاولة الكثيرين 
الكثير  التي تحيط بها  املنطقة 51  اقتحام 
أنــهــا محط مركبة  الــنــظــريــات، أشهرها  مــن 
فــضــائــيــة أو مــســاحــة ســـرّيـــة يـــجـــرى فيها 
ــل هـــذا  ــ تـــشـــريـــح الـــكـــائـــنـــات الـــفـــضـــائـــيـــة. وكـ
ث  دلــيــل عليه، وحــتــى حــني تحدَّ بالطبع ال 
بعض من اطلعوا على التقرير، كان الجواب 
كائنات  على وجـــود  دلــيــل  ال  أن  باختصار 
فــضــائــيــة أو مــركــبــات غــيــر مــحــددة الــهــويــة 

تجول في سمائنا. 
حــفــزت هـــذه الــتــغــطــيــة اإلعــامــيــة والــجــديــة 
املؤمنني بنظرية املؤامرة، وازدادت شكوكهم 
واتـــهـــمـــوا الــتــقــريــر بـــأنـــه مــحــاولــة لتغطية 

تسمى  الخايا  بني  َمَرضّية  بصورة  تتراكم 
إلــى تغييرات طويلة  »األمــيــلــويــد«، ســتــؤدي 
ــد فــــي الـــخـــايـــا الـــدبـــقـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة مــن  ــ األمــ

شأنها التأثير على سرعة تطور املرض.
ــة  وأوضـــــــح املــــشــــارك الـــرئـــيـــســـي فــــي الــــدراســ
ديــيــغــو غــومــيــز نــيــكــوال، أســتــاذ طــب املــنــاعــة 
 
َّ
الــعــصــبــيــة فـــي جــامــعــة ســاوثــهــامــبــتــون، أن
مــرض األلــزهــايــمــر يتطور على مــدى عقود، 
التي  فــهــم األحــــداث  إلـــى  لكننا حــالــيــًا نفتقر 
ــل املـــبـــكـــرة مــــن اإلصــــابــــة  ــ ــراحـ ــ تــــحــــدث فــــي املـ
بــهــذا املــــرض. فــي الـــدراســـة الــحــالــيــة، توصل 
الصغيرة  الدبقية  الخايا  أن  إلى  الباحثون 
الرئيسية في  املناعية  الخايا  بالفعل  تمثل 
الدماغ، وهي الخايا األولى التي تتفاعل مع 
والــذي  باألميلويد،  املسمى  الــبــروتــني  تــراكــم 
يــرتــبــط بــتــطــور أعـــــراض الـــخـــرف، مـــن خــال 

زيادة تراكم هذه املادة وتكاثرها.
عن طريق التجارب املعملية، وجد الباحثون 
 رئــيــســيــًا عــلــى أن الــتــنــشــيــط املــســتــمــر 

ً
دلـــيـــا

ــا الـــدبـــقـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة يــــــــؤدي إلـــى  ــلـــخـــايـ لـ
ــا، وهـــي  ــذه الــــخــــايــ ــ ــزء مــــن هــ ــ شـــيـــخـــوخـــة جــ
حـــالـــة مـــن الــخــلــل الــوظــيــفــي االلـــتـــهـــابـــي في 
عــمــل هــــذه الـــخـــايـــا. وبــــدورهــــا، تـــســـرع هــذه 
الخايا الدبقية الصغيرة الشائخة من تراكم 
من  املبكرة  املراحل  على  يؤثر  ما  األميلويد، 
تطور املرض. وبالرغم من أن التجارب األولى 
لـــهـــذه الــــدراســــة أجـــريـــت عــلــى الـــفـــئـــران، فــإن 
الفريق البحثي تحقق من صحة النتائج في 
عينات بشرية أخذت بعد الوفاة من أشخاص 
وأضاف  األلزهايمر.  بمرض  مصابني  كانوا 
»العربي الجديد«: »لقد  نيكوال، في تصريح لـ
الصغيرة  الدبقية  الخايا  أن  سابقًا  أثبتنا 
ــــن طـــريـــق  ــام عـ ــ ــــسـ تــســتــجــيــب لـــأمـــيـــلـــويـــد الـ

ــزء مـــن وظــيــفــتــهــا كــخــايــا  الــتــكــاثــر، وهــــو جــ
مناعية، فهي تحاول احتواء بروتني غريب. 
ومع ذلــك، فهذه هي املــرة األولــى التي نشهد 
فيها الــعــواقــب طــويــلــة املـــدى لــهــذا االنــتــشــار 
على الخايا، وتأثير ذلك على تطور املرض«.
اكــتــشــف الــفــريــق أنــــه مـــن خــــال وقــــف تــكــاثــر 

الخايا الدبقية الصغيرة في الفئران، يمكن 
ــدوث الــشــيــخــوخــة، وهـــو ما  إبـــطـــاء مــعــدل حــ
يــؤدي بــدوره إلى خفض مستوى األميلويد 
السام في الدماغ، وقد تكون لهذا األمــر آثار 
ــــرض لــــدى اإلنـــســـان.  كــبــيــرة إلبـــطـــاء تـــقـــدم املـ
وبــاإلضــافــة إلـــى تــزويــد الــعــلــمــاء بــمــزيــد من 

املعرفة عن كيفية بداية املــرض، فإن النتائج 
فــي تحسني  املستقبل  فــي  تساهم  أن  يتوقع 
جهود البحث واكتشاف العقاقير الستهداف 
التحديد،  وجــه  على  الشائخة  الــخــايــا  هــذه 
وتـــســـريـــع إمــكــانــيــة إيـــجـــاد عـــاجـــات فــعــالــة 

ملرض األلزهايمر والخرف.

هائلة الــعــدد لتفسير رؤيــة شــيء طائر في 
القائمة، يوجد احتمال  أدنــى  السماء، وفي 
عليه،  التركيز  لــم  أمــا  الفضائية،  الكائنات 
فا نمتلك ما يكفي من املعلومات لتفسير 
إيــمــان فئة مــحــددة بــهــذا االحــتــمــال ورفــض 

غيره. 
ال نـــظـــن أن الـــتـــقـــريـــر ســيــجــيــب عــــن أســئــلــة 
»الـــبـــاحـــثـــني عـــن الــحــقــيــقــة«، خــصــوصــًا أن 
ــة والــــتــــي ال تــــحــــاول الــنــفــي  ــ ــدّي ــلـــغـــة الــــجــ الـ
ــي ســيــحــتــويــهــا الـــتـــقـــريـــر،  ــتــ ــد والــ ــيـ ــأكـ ــتـ والـ
تختلف عــن املــيــوعــة واألحــكــام املــبــالــغ بها 
والظنون الشخصية التي يقدمها املؤمنون 
أما جــواب »ال يوجد  الفضائية.  بالكائنات 
ما هو حاسم« املتوقع وجوده في التقرير، 
والسخرية  بــاالنــتــقــادات  اآلن  منذ  فــيــواجــه 
الـــحـــكـــومـــة   

َّ
إن تــــقــــول  الــــتــــي  واالتـــــهـــــامـــــات 

األميركية خائفة من كشف الحقيقة. 
التشكيك يظهر حتى في برنامج »60  هــذا 
ــّرح طــيــار ســابــق فـــي ســاح  دقــيــقــة«، إذ صــ
طائرة  أجسامًا  يشاهد  كــان  بأنه  البحرية 
غير محددة األصل بشكل يومي، واملشكلة 
أن هذه الشهادات حني نقابلها بالسخرية 
ــعــــني الـــبـــشـــريـــة  ــــي قـــــــدرة الــ أو الـــتـــشـــكـــيـــك فـ
والـــجـــســـد الـــبـــشـــري نــتــهــم بـــاملـــبـــالـــغـــة، لــكــن 
في  للتشكيك  يدفعنا  الــدلــيــل  غــيــاب  أيــضــًا 
هؤالء الفضائيني أنفسهم، ولن نتحدث عن 
ِلَم  لكن  املتحدة،  الــواليــات  اختيارهم  سبب 
يدخلون ويخرجون من كوكبنا متسللني؟ 
هل نحن أقوى منهم؟ واألهم، لم ال يعلنون 
بوضوح عن وجودهم؟ ولم يتركون املهمة 
املــــصــــداقــــيــــة وذوي  ــــددي  ــهــ ــ مــ ــــاص  ــخــ ــ ألشــ
حكايات متشابهة تبدو كأنها مقتبسة من 

األفام أو الحكايات الدينّية؟ 

اكتشاف نوع من الخاليا قد يساهم في عالج األلزهايمرالكائنات الفضائيّة هل اقتربت ساعة الحقيقة؟
أشارت دراسة بشكل 

دقيق إلى الخاليا الدبقية 
الصغيرة المسؤولة عن 

األلزهايمر. وستكون نتائج 
الدراسة حاسمة لفهم 

كيفيّة تطور المرض 
وإبطاء تقّدمه

ربيع فران

قبل أيام من حلول فصل الصيف، ال تزال خريطة 
اإلصدارات الغنائية لعام 2021 غامضة وضبابّية. 
الفنّية  الفعاليات  عن  الجمهور  انشغال  والسبب 
التي غابت ألكثر من عام بسبب فيروس كورونا. 

 
ً
ألبومًا كاما قبل شهر، أصــدرت شركة »روتــانــا« 
 

ّ
»كــل بعنوان  الــحــانــي،  عاصي  اللبناني  للمغني 
الفصول«، وحتى اليوم لم يحقق األلبوم أي نتائج 
ـــام، ســــواء عــلــى مــواقــع  إيــجــابــيــة مـــن نــاحــيــة األرقــــ
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، أو عــلــى مــنــّصــات أخـــرى 
ــا« و»ديـــــــزر«. حــقــقــت »كـــل الــفــصــول«  ــانــ مــثــل »روتــ
الحاني  من كلمات مضر شغالة وألحان عاصي 
حوالى 54 ألف مستمع على صفحة »روتانا« على 
»يوتيوب«، وُيعتَبر الرقم خجواًل قياسًا إلى املدة 
العلن.  نــزل فيها هــذا اإلصـــدار على  التي  الزمنية 
محاولة حاني تبدو متسّرعة هذه املرة في إصدار 
ألبوم غنائي كامل، خصوصًا بعد فترة من الركود 
 الوسط الفني اللبناني 

ّ
والتأجيل التي أصابت كل

بسبب الظروف التي تمّر بها الباد منذ 17 تشرين 
األّول/ أكتوبر في عام 2019، واألزمــة االقتصادية 
ـــي فــــيــــروس كـــورونـــا 

ّ
ــــى تـــفـــش الـــخـــانـــقـــة، إضــــافــــة إلـ

 العالم. يقيم 
ّ

ت على كل
َ

ِرض
ُ
وشهور الحظر التي ف

الحاني بشكل شبه دائم في مدينة دبي. 
ــوم أغــــانــــي مـــثـــل »حـــبـــيـــبـــي« مــن  ــ ــبـ ــ يـــتـــضـــّمـــن األلـ
كــلــمــات نـــزار فــرنــســيــس وألـــحـــان عـــادل الــعــراقــي، 

ــــذه األغـــنـــيـــة إلـــى  ويــــعــــود الـــحـــانـــي مــــن خـــــال هـ
أسلوبه التقليدي في التعاون مع عادل العراقي، 
خصوصًا بعد نجاح التجربة معه في عام 2013 
فـــي أغــنــيــة »ويـــنـــك حــبــيــبــي«. ويــتــضــّمــن األلــبــوم 
أيضًا أغنية »خلص بيكفي« من كلمات عبير أبو 
األغنية  إسماعيل وألحان حسان عيسى. ولحن 
يــنــدرج فــي األلـــحـــان الــســائــدة حــالــيــًا، وال يظهر 
أي شــيء جــديــد. لكن الــحــانــي فــي أدائـــه يحاول 
أكثر  وجعلها  الكلمات  على  بأسلوبه  االلــتــفــاف 

بساطة تماشيًا مع اإليقاع.
أغـــنـــيـــة »دزلـــــــي صــــوتــــك« هــــي مــــن كـــلـــمـــات صــبــاح 
مكي وألــحــان زيـــاد يــوســف، وهــي مــحــاولــة أخــرى 
مــن الــحــانــي فــي الــتــحــايــل عــلــى الــلــون الخليجي، 
بــعــيــدًا عــن اللهجة الــبــيــضــاء فــي اســتــغــال مــفــردة 
ــــي«. األغــنــيــة تــبــدأ  ــل لـ ــ »دزلــــــي« الـــتـــي تــعــنــي »أرســ
ــة ثـــم يــســتــعــيــد الـــحـــانـــي نـــبـــرة صـــوتـــه بعد  هـــادئـ
تنامي اإليــقــاعــات الــســريــعــة، إذ يــحــاول املـــزج بني 
 أغنية 

ّ
الــلــهــجــة والــنــغــمــة املــتــســارعــة. فـــي حـــني أن

غــانــم جــاد شعان  مــن كلمات  »غـــدرك مستحيل« 
ــي. األغــــنــــيــــة بــالــلــهــجــة  ــانــ ــحــ وألـــــحـــــان عــــاصــــي الــ
املــوزع، طوني سابا،  املصرية، ويستعير ضمنها 
املزامير  على  معتمدًا  املــصــري،  الصعيد  إيقاعات 
نجاحه  يستعيد  أن  الحاني  ويحاول  الواضحة. 
بــالــلــهــجــة املــصــريــة بــطــريــقــة تــبــدو بــالــنــســبــة إلــيــه 
سهلة. وال يكتفي الحاني بذلك، بل يعطي نفسه 
»قمر  فــي  املــصــريــة  باللهجة  للغناء  ثانية  فــرصــة 
يـــا عــيــنــي عــلــيــهــا« مـــن كــلــمــات غــانــم جـــاد شــعــان 
مكررة،  األغنية  نغمات  الحاني.  عاصي  وألــحــان 
 الحاني قرر اعتماده 

َّ
والتوزيع تقليدي، ويبدو أن

اللبناني طوني ســابــا، متجهًا  املـــوزع  مــع شريكه 
نحو الكّم في عدد األغاني، ولو ضرب ذلك الصيغة 

املنوعة املفترض أن يخرج بها الجديد الغنائي.
ــاك« مــــن كــلــمــات  ــســ ــي مـــثـــل »كـــيـــف أنــ ــانــ بـــاقـــي األغــ
و»مجرد  الحاني،  عاصي  وألحان  عطية  يوسف 
وألــحــان عمرو  القاسمي  مــن كلمات محمد  حــلــم« 
الــشــاذلــي، و»مــغــروم أي مــغــروم« مــن كلمات عبير 
وألــحــان ماهر علي، و»منني أجيب  أبــو إسماعيل 
العذر« من كلمات نزار فرانسيس وألحان عاصي 
الحاني، و»بعدو قلبي« من كلمات وألحان عادل 
الــعــراقــي، تــبــدو مــكــررة، وتــقــوم على نمط اعتمده 
الحاني منذ وقت، وال يريد أن يخرج منه ويجعله 
املوسيقي  والتوزيع  األلحان  طريقة  في  محاصرًا 
األحـــادي، فا يحرز تقدمًا، بل يبقيه ضمن دائــرة 

الحاني الضيقة »فنيًا« أو في األغاني الجديدة.

من أم كلثوم إلى داليدا

)Getty( يوجد حاليًا حوالي 850.000 شخص مصاب بالخرف في المملكة المتحدة وحدها

محاولة حالني 
تبدو متسّرعة 
هذه المرة في 
إصدار ألبوم 
غنائي كامل 
)Getty(

)Getty( للمرة األولى أُِخذ أمر الكائنات الفضائية ووجودها على محمل الجد

يرّكز المعرض على الدور الذي لعبته المرأة الفنانة داخل بيئة ذكورية )فيسبوك(

عربيات صنعن  يتناول سيرة مطربات  بتنظيم معرض  باريس  العربي« في  العالم  قام »معهد 
مجد الغناء العربي في العصر الحديث، من خالل عرض محطات فاصلة في مسيرتهّن

ديفاس

»كل الفصول«... واإلصدارات المتسرعة

فنون وكوكتيل
فعاليّة

نجوم

دراسةإضاءة

في المعرض صور 
توثيقية لم يعرض بعضها 

من قبل، وأزياء ارتدتها 
الفنانات، ومقتنياتهن 

الخاصة، وقصاصات من 
صحف تضمنت مقابالت 

معهن، ومعلومات 
وافية عن مسيرة كل 
واحدة منهن. إْذ من 
المؤكد أن أبناء الجيل 
الحالي من الفرنسيين 

والعرب المهاجرين لم 
يشاهدوا غالف أسطوانات 
ألم كلثوم ولعل من تابع 

نجاحات المغنية داليدا 
وتألقها في باريس يود أن 
يتعرف على بداياتها في 

مصر، عام 1961.
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