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جدل وخالف حول ملفات مالية في اإلعالم التونسي

تعديل الصور: هل ينفع القانون؟

تونس ـ محمد معمري

عــــاد الـــجـــدل فـــي اإلعــــــام الــتــونــســي حــول 
حكومية  بمساعدات  تتعلق  مالية  ملفات 
اإلذاعية  واملحطات  التلفزيونية  للقنوات 
الــخــاصــة، بــاإلضــافــة إلــى برنامج أوروبـــي 
ــم قـــطـــاع اإلعـــــام فـــي تـــونـــس بــدأ  حــــول دعــ
انــطــلــق   .2020 ســنــة  وانـــتـــهـــى   2017 ســنــة 
الجدل حول ملف املساعدات املالية عندما 
ــررت الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة هــشــام  قــ
ــيـــشـــي صــــــرف مــــســــاعــــدات لـــلـــقـــنـــوات  املـــشـ
الخاصة  اإلذاعــيــة  واملحطات  التلفزيونية 
لتجاوز تبعات جائحة كورونا التي أثرت 
عــلــى املــــوازنــــات املــالــيــة لــهــذه املــؤســســات. 
التلفزيونية  الــقــنــوات  الــحــكــومــة  ومــنــحــت 
الــخــاصــة 306 آالف ديــنــار تــونــســي، أي ما 
يــعــادل 110 آالف دوالر أمــيــركــي، فــي حني 
دينار  ألــف   128 اإلذاعــيــة  املحطات  منحت 
دوالر  ــــف  ألــ  46 يــــعــــادل  مــــا  أي  تـــونـــســـي، 
أمـــيـــركـــي. واســتــثــنــت مـــن هــــذه املــســاعــدات 
بــعــض الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة واملــحــطــات 
اإلذاعية الخاصة التي لم تسوِّ وضعيتها 
ــة، كـــمـــا املــــؤســــســــات اإلعـــامـــيـــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ
من   

ً
تمويا تتلقى بطبعها  التي  الرسمية 

الحكومة التونسية.
ــا املـــســـتـــقـــلـــة لــــاتــــصــــال«  ــيـ ــلـ ــعـ »الــــهــــيــــئــــة الـ
ــاعــــدات غــيــر   املــــســ

ّ
ــبـــرت أن ــتـ ــا( اعـ ــكـ ــايـ ــهـ )الـ

 
ً
مستغربة الشفافية،  عنها  وغــابــت  عــادلــة 

مــن هــذه  الجمعياتية  ــــات  اإلذاعـ اســتــبــعــاد 
ــات  ــ  هـــذه اإلذاعـ

ّ
املـــســـاعـــدات، خــصــوصــا أن

ليس لها طابع تجاري وال تملك مداخيل 
مـــن اإلعــــانــــات الـــتـــجـــاريـــة. كــمــا اعــتــبــرهــا 
ــر انــتــقــائــيــة ألنـــهـــا اســتــثــنــت  ــ الــبــعــض اآلخـ
بــعــض الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة واملــحــطــات 
ــيــــة بــحــّجــة أنــهــا غــيــر قــانــونــيــة ولــم  اإلذاعــ
 أن 

ً
تــحــصــل عــلــى إجـــــازة الـــبـــث، مــتــجــاهــلــة

ل صحافيني وتقنيني 
ّ
هذه املؤسسات تشغ

تونسيني وعرفت هي األخــرى تراجعا في 
العاملني  يهدد  قــد  مما  املالية،  مداخيلها 
فــيــهــا. هـــذا األمـــر دفـــع املــســتــشــار اإلعــامــي 
لرئيس الحكومة التونسية مفدي املسدي 
إلــى الــرد على ذلــك بتدوينة عّبر فيها عن 
استغرابه رد فعل »الهايكا«، حيث اعتبره 
قامت  مــا   

ّ
أن قــاعــدة  رًدا غير مناسب على 

بــه الــحــكــومــة الــحــالــيــة هــو تنفيذ لــقــرارات 
ــيـــاس الــفــخــفــاخ الــســابــقــة الــتــي  حــكــومــة الـ

منوعات
بطيخ 

فلسطين
لندن ـ العربي الجديد

ــيـــرة، انــتــعــش الــبــطــيــخ على  فــي األســابــيــع األخـ
وسائل التواصل االجتماعي، كجزء من جهود 
التحايل على الرقابة على املحتوى الفلسطيني 
الـــذي يــمــارســه عــمــالــقــة اإلنــتــرنــت، فيما يمنع 
ــتـــال رفــــع الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي. ويــعــكــس  االحـ
العابر  التضامن  كأيقونة،  البطيخ  اســتــخــدام 

بني  التقليدية  والجغرافية  السياسية  للحدود 
الفلسطينيني في األراضي املحتلة والشتات.

ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« عن الفنان 
الفلسطيني املقيم في رام الله، بالضفة الغربية، 
خالد حوراني، الذي ظهرت أعماله ضمن صور 
البطيخ املنتشرة على اإلنترنت، أّن الفن »يمكن 
أن يكون في بعض األحيان سياسيًا أكثر من 
الفنانني  إّن  السياسة نفسها«. وقال حوراني 

الفلسطينيني استخدموا البطيخ »كرمز للعلم 
يستمر  الحظر«.  على  وللتحايل  الفلسطيني 
هذا التقليد، إذ يحاول الفلسطينيون، الذين ال 
املراقبة  التواصل، ويخشون  بمنصات  يثقون 
اإلسرائيلية عبر اإلنترنت، تجنب الخوارزميات 

التي تتهم بمحاربة محتواهم.
وُحذفت املايني من منشورات وسائل التواصل 
»فــيــســبــوك«  قــبــل  مـــن  للفلسطينيني  ــدة  ــؤيـ املـ

و»تــويــتــر« خـــال الـــعـــدوان األخــيــر عــلــى قطاع 
غــــزة، فــيــمــا تــم تقييد حــســابــات ومــنــشــورات 
طرقًا  الفلسطينيون  ويجد  بعينها.  وكلمات 
الــرقــابــة، مثل حــذف عامات  إبــداعــيــة لتخطي 
الــتــرقــيــم أو تــغــيــيــر األحـــــرف فـــي الــكــلــمــات أو 
خلط البيانات السياسية بالصور الشخصية، 
الــخــوارزمــيــات والــلــعــب بــهــا ملنع  للتغلب عــلــى 
حذف املشاركات أو مراقبتها أو اإلباغ عنها.

أقــــرت هــــذه املـــســـاعـــدات وقـــامـــت الــحــكــومــة 
اســتــمــراريــة  إطــــار  فــي  بتنفيذها  الــحــالــيــة 

أعمال الدولة.
وأقرت حكومة الياس الفخفاخ املساعدات 
في شهر إبريل/ نيسان 2020، عندما قررت 
مــنــح 5 مـــايـــني ديـــنـــار تــونــســي ملــســاعــدة 
السمعية  التونسية  اإلعامية  املؤسسات 

والبصرية واملكتوبة واإللكترونية ملجابهة 
ل إال  فعَّ

ُ
تداعيات أزمــة كــورونــا، لكنها لم ت

في حكومة هشام املشيشي الحالية.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أثـــــار اإلعــــامــــي مــاهــر 
 
ّ
يبث تلفزيوني  برنامج  فــي  الرحمن  عبد 

مسألة  التونسي  الرسمي  التلفزيون  على 
التمويات األوروبية ملشروع دعم القطاع 

رة بـ 10 مايني  اإلعامي في تونس، واملقدَّ
يـــورو )حــوالــي 33 مليون ديــنــار تونسي( 
ــّم رصـــدهـــا ملــــدة ثــــاث ســـنـــوات ملــســاعــدة  تــ
اإلعــــام عــلــى تــطــويــر قـــدراتـــه فــي مختلف 
املجاالت. لكن املشروع رغم ما خصصت له 
من أموال، لم يحقق نتائج تذكر مما جعل 
لــون حــول  الــكــثــيــر مـــن اإلعـــامـــيـــني يــتــســاء
طــرق صــرف هــذه األمــــوال واألطــــراف التي 
استفادت منها والدعوة إلى القيام بعملية 
تدقيق مالي في هــذا املــشــروع. وهــو األمر 
الــــذي رّد عــلــيــه »املـــركـــز األفــريــقــي لــتــدريــب 
الصحافيني واالتصاليني«، وهي املؤسسة 
الرسمية التي تولت اإلشراف على املشروع 
 
ّ
ــي، مــعــتــبــرًا أن ــ إلـــى جــانــب الــطــرف األوروبــ

»ما ورد على لسان البعض حول املشروع 
املبلغ  بينها أن  مــن  توضيحات  يستدعي 
ــروع لــــم يـــتـــم ضــخــه  ــ ــشـ ــ ــود لــــهــــذا املـ ــ ــــرصـ املـ
ــــي مـــيـــزانـــيـــة   وبـــصـــفـــة فـــعـــلـــيـــة فـ

ً
مــــبــــاشــــرة

الدولة التونسية وإنما تم تمكني الجهات 
أساسا  العمومي  اإلعـــام  )قــطــاع  املنتفعة 
ــاق املـــبـــرم فـــي إطــــار االتــفــاقــيــة(  ــفـ وفــــق االتـ
مـــن تــجــهــيــزات ســمــعــيــة بــصــريــة وإحــاطــة 
قيمتها  تضاهي  وخــبــرات  وتــدريــب  فنية 
لـــلـــمـــشـــروع، وأن مــجــمــل  ــود  ــرصــ املـــبـــلـــغ املــ
الــتــقــاريــر الــتــي رفــعــهــا املــدقــقــون املــالــيــون 
)تونسيون وأوروبيون( لرئاسة الحكومة 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــــحـ الـــتـــونـــســـيـــة ولـــبـــعـــثـــة االتـ
بــتــونــس تــم اعــتــمــادهــا، وأثــبــتــت جميعها 
سامة التماشي املتبع في تنفيذ املشروع 
إداريــا وماليا وفنيا، طبقا ملا تنص عليه 
 »الحديث عن 

ّ
االتفاقية«. وأضاف املركز أن

اقــتــســام كعكة هــو طــرح مجانب للصواب 
بما أن كل العمليات املالية كانت خاضعة 
للمتابعة واإلشراف املباشرمن طرف بعثة 

االتحاد األوروبي بتونس«.
 من املخاض 

ً
اإلعام التونسي يعيش حالة

قـــد تـــــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن تــوتــيــر الــعــاقــة 
النقابات  وهــي  فيه  املتدخلة  الهياكل  بــني 
ــة الــحــكــومــة  ــاســ ــيـــة والـــهـــايـــكـــا ورئــ اإلعـــامـ
 ملفات التعيينات 

ّ
التونسية، خصوصا أن

فـــي وســـائـــل اإلعــــــام الــرســمــيــة وتــحــديــدًا 
اإلذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــيــني ال تـــزال 
عالقة وقد تؤدي إلى مزيد من التشنج في 
النظر بني  لتباعد وجــهــات  الــعــاقــة، نظرًا 
والهايكا حول  النقابي  والطرف  الحكومة 
التصور املستقبلي إلدارة هذه املؤسسات.

مخاوف حول أوضاع 
صحافيين في مؤسسات 

لم تمنح مساعدات

خبراء يرون أّن 
هكذا قوانين قد تضر 

أكثر مما تنفع

لندن ـ العربي الجديد

في محاولة ملكافحة التأثير الضار املحتمل 
الصحة  على  الواقعية  غير  الجمال  ملعايير 
ــنــــرويــــج أخــــيــــرًا فـــرض  الـــنـــفـــســـيـــة، قــــــــّررت الــ
ــم الــتــاعــب  ــانـــون يـــحـــارب الـــصـــور الـــتـــي تـ قـ
املؤثرين  مــن  يطلب  الــجــديــد  التشريع  بــهــا. 
واملعلنني على وسائل التواصل االجتماعي 
إرفاق ملصق إخاء مسؤولية للصور التي 
تم تنقيحها، فيما املخالفات يعاقب عليها 
بالغرامات. لكن هل يمكن محاربة »الفاتر« 

وتأثيراتها على تطبيقات التواصل؟ 
ينص القانون على وضع رسالة إلى جانب 
إعـــانـــات الـــصـــور والــفــيــديــو الــتــي تتضمن 
صورًا ألشخاص تم تغيير حجم أجسامهم 
أو هيكلهم أو جلدهم. وقد ال يتطلب تغيير 
، تضمني 

ً
الـــكـــدمـــة مـــثـــا تــنــمــيــق  الــشــعــر أو 

ــارة. والــلــوائــح الــتــي قــالــت الـــــوزارة إنها  ــ إشـ
من املقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو/

تموز 2022، ستطبق أيضا على الصور التي 
التواصل  وســائــل  على  املــؤثــرون  يشاركها 
األخــرى  الــعــامــة  والشخصيات  االجــتــمــاعــي 
أثناء  ممن ينشرون صــورًا معّدلة ألنفسهم 

اإلعان عن املنتجات أو الخدمات. 
والنرويج ليست البلد األول الذي يحاول 
ــورة الــجــســد مـــن خــال  مــعــالــجــة فــكــرة صــ
 ،2017 عــام  ففي  املعدلة.  الصور  تصنيف 
أعــلــنــت فــرنــســا قـــانـــونـــا مــشــابــهــا يغطي 
الصور التجارية التي تظهر عارضات تم 
للقانون  تعديل أجسادهن، ومن املخالف 
ــراء تــعــديــات ســـريـــة عــلــى صــور  ــ اآلن إجــ

عارضات األزياء في فرنسا.

فوائد إيجابية
ــــت« إن  ــــوسـ ــول صـــحـــيـــفـــة »واشــــنــــطــــن بـ ــقــ تــ

اإلجراء يبدو في ظاهره وكأنه خطوة واعدة 
مـــدفـــوعـــة بــحــســن نـــيـــة: حــمــايــة الــجــمــهــور، 
الـــنـــفـــســـي.  األذى  ــــن  مـ الــــشــــبــــاب،  ــة  ــ ــــاصـ وخـ
فــقــد وجــــدت دراســـــة أجـــريـــت عــــام 2016 أن 
الــتــعــرض لــصــور ذاتـــيـــة عــلــى »إنــســتــغــرام« 
تقييم  انــخــفــاض  إلـــى  مــبــاشــر  بشكل  »أدى 
صــــورة الــجــســم الــشــخــصــيــة« بـــني الــفــتــيــات 
املراهقات املشاركات. عــاوة على ذلــك، فإن 
الــفــتــيــات الــلــواتــي شــاهــدن الــصــور املــعــدلــة 

أو جاذبية  أكثر جمااًل  أنها  على  صنفنها 
مــن الــصــور غــيــر املــعــدلــة. وقــوبــلــت األخــبــار 
بــــردود فــعــل إيــجــابــيــة مــن بــعــض املــؤثــريــن 
النرويجيني. وقالت املؤثرة في »إنستغرام«، 
»بي بي سي راديو 1«:  مادلني بيدرسن«، لـ
»هــنــاك الكثير مــن األشــخــاص غير اآلمنني 
بــشــأن أجــســادهــم أو وجــوهــهــم«. وأضــافــت 
بيدرسن أنها بدورها عانت من مشاكل في 
»إنستغرام«. بسبب  جسدها  إلــى  نظرتها 

ليس كل الخبراء متفائلين
لــكــن الـــخـــبـــراء يــقــولــون إن الــبــحــث الــحــالــي 
ــول تـــأثـــيـــرات مــلــصــقــات الـــصـــور وإخــــاء  حــ
املسؤولية على الصحة النفسية يشير إلى 
أن مثل هــذه القوانني ربما لن تكون فعالة، 
وقد تضر في بعض الحاالت أكثر مما تنفع. 
وقــالــت األســتــاذة املساعدة فــي قسم العلوم 
النفسية والدماغ في جامعة دياوير، الذي 
يـــدرس آثـــار وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
بــرادلــي،  تشوكاس  املــراهــقــني، صوفيا  على 
ــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اعـــتـــقـــادهـــا أن تــأثــيــر  ــ إنــ
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي عــلــى صــورة 
من  العديد  في  كبيرة  يمثل مشكلة  الجسد 
الــبــلــدان، إال أن »اتــخــاذ خــطــوات كــبــيــرة من 
تاريخيا  أدى  قــد  الــعــواقــب  فهم جميع  دون 
إلــــى آثـــــار جــانــبــيــة غــيــر مـــقـــصـــودة«. وقـــال 
وزير الدولة بوزارة األطفال والعائات، ريد 
»واشــنــطــن بــوســت«:  إيــفــار بــيــورالنــد دال، لـــ
»هدفنا هــو أن يكبر األطــفــال والــشــبــاب من 
دون التعرض لضغوط لتغيير أجسادهم«. 
وأشــار دال إلى أن الــدراســات االستقصائية 
الــــنــــرويــــجــــيــــة لــــأطــــفــــال وطــــــــاب املــــــــدارس 
الـــثـــانـــويـــة أشــــــارت إلــــى أن وضــــع الــرســالــة 
يمكن أن يــكــون تــدبــيــرًا مــفــيــدًا، إال أنــه أشــار 
ــع الــعــامــات هـــو مــجــرد  إلـــى أن قـــانـــون وضـ
»جزء واحد من جهود الحكومة النرويجية 
ملكافحة ضغوط الجمال واملظهر«. وأضاف 
من  أيــضــا  تناولها  سيتم  القضايا  هــذه  أن 
خال »طرق مختلفة، مثل التشريع والتعليم 

والتعاون مع األعمال املسؤولة«.
وبــاإلضــافــة إلــى زيـــادة الــوعــي الــعــام حول 
كــيــفــيــة تـــعـــديـــل الــــصــــور، تـــأمـــل الــحــكــومــة 
املعلنني  الــتــشــريــع  يــشــجــع  أن  الــنــرويــجــيــة 
ــار الــــنــــاس كـــمـــا هـــــم« وعــــرض  ــ ــهـ ــ عـــلـــى »إظـ

نماذج أكثر تنوعا.

خالل وقفة احتجاجية للصحافيين التونسيين في أكتوبر الماضي )ناصر طالل/األناضول(

)Getty( على الشخصيات العامة نشر إخالء مسؤولية وإعالن الفالتر المستخدمة

يدور جدٌل ضمن قطاع اإلعالم في تونس حول المساعدات المالية للمؤسسات، إن من جهة الدولة أو المانحين عبر برامج، وطريقة 
توزيعها واألطراف المشاركة في اتخاذ القرار، ما يعيد الخالفات حول الملفات العالقة
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الــفــدائــي الشهير كــابــن غــزالــي، وضمت  مــع 
األبــنــودي وإبــراهــيــم رجــب ملحن »يــا بيوت 
الــســويــس«، واملــلــحــن حــســن نــشــأت واملــطــرب 
محمد العزبي، وعلى »بطانية ميري« مثلما 
ســمــوا الــفــرقــة فــي الــبــدايــة، جــلــســوا كــل ليلة 
للنصر  يغنون  والجنود،  الضباط  يحيطهم 
الفرقة  أعضاء  اشتغل  نهارًا  بينما  املنشود، 
بالتدريب ونقل الذخيرة ومساعدة وتضميد 

الجرحى.
قبلها بسنوات، كان حمام، طالب كلية الفنون 

 فــي ســجــن الــنــظــام، حينما 
ً
الــجــمــيــلــة، نــزيــا

اعــتــقــل مـــع عــــدد مـــن الــنــاشــطــن واملــثــقــفــن، 
ليفرج عنه عام 1964. رغم ذلك لم تؤثر فترة 
املــعــتــقــل الــطــويــلــة ومـــا القـــاه مــن تــعــذيــب في 
إخــاصــه وانــتــمــائــه؛ فــكــان منه على الجبهة 

ما كان.
فـــي الــســجــن، تــعــرف عــلــى الــفــنــان التشكيلي 
والصحافي حسن فؤاد، لتنشأ بينهما عاقة 
فــؤاد مطربنا  قــدم  صــداقــة. وبعد خروجهما، 
ــرة مـــن خــــال الــتــلــفــزيــون فـــي بــرنــامــج  أول مــ

محمد السيد الطناوي

غــرقــت مــامــح الــجــنــود والضباط 
في مدينة السويس بحزن جارف. 
كـــانـــت الـــنـــكـــســـة، مــثــلــمــا ســمــيــت، 
بالغة القسوة على نفوسهم، فظللت الحسرة 
تحركاتهم بن املواقع العسكرية، واستبدت 
الكآبة باملدينة الساحلية بعد تهجير أهلها، 
وتــحــول بــنــيــانــهــا إلـــى خــــراب، لــيــخــتــرق تلك 
ــواء الــكــئــيــبــة، صـــوت رخــيــم قـــوي يغني  ــ األجـ
للجنود والــضــبــاط: »يــا بــيــوت الــســويــس يا 
وتعيشي  تحتك  أستشهد  مدينتي/  بــيــوت 
فداك  التاني/  وييجي  والله  أستشهد  إنــت/ 
وفدا أهلي وأوطاني/ وأمــوت، ويا صاحبي 
قوم خد مكاني/ دي بلدنا حالفة/ ما تعيش 

غير حرة«.
مـــن دون تــكــلــيــف مـــن جـــهـــة، انــطــلــق املــغــنــي 
الشاب محمد حمام )1942 - 2007(، بصحبة 
الشاعر عبد الرحمن األبنودي إلى السويس، 
الغنائي  الــبــيــان  بــهــذا  الجبهة  عــلــى  لــيــشــدو 

الرافض للهزيمة.
األرض«،  »والد  فـــرقـــة  حــيــنــهــا  حـــمـــام  أســــس 

يعيد الفيلم إنتاج كّل 
الرموز الوطنية األميركية 

بصورة ساخرة

لم يتماَش حمام 
ومشروعه مع متطلبات 
المرحلة التي ظهر فيها

يمزج المسلسل بين 
حياة العسكر في الجيش 

وحياتهم الشخصية

2223
منوعات

الفن والحياة، خصه بعدها املوسيقي الكبير 
هو  بتفرد حمام،  يليق  بلحن  املوجي  محمد 
»يـــا عــم يــا جـــمـــال«، ليغنيه فــي حــفــل أضـــواء 
الجمهور  التقط  حينها،   .1968 سنة  املدينة 
ــره، بــلــكــنــتــه الـــنـــوبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــا ال يـــمـــاثـــل غـ ــوتــ صــ
ــلـــوبـــه املـــتـــفـــرد في  وعــاطــفــتــه املــتــوهــجــة وأسـ
الغناء. شجعه النجاح الباهر على التخلص 
 لخجله، 

ً
ــــداراة مــن حــيــاء اتــســم بـــه، وجــعــلــه مـ

ــده فــي جــيــبــه طــــوال الــحــفــل، لتخرج  يــضــع يـ
ــتـــحـــدث عــن  ــــوم الــــتــــالــــي تـ ــيـ ــ ــــي الـ الـــصـــحـــف فـ

املطرب الذي غنى للجمهور واضعا يديه في 
جيبه. أطلق املناضل الفنان بعدها ذخيرته 
التراث  فغنى  كافة؛  االتجاهات  في  الغنائية 
الــنــوبــي والــصــعــيــدي والــــبــــدوي، إلـــى جــانــب 
الــلــونــن الــعــاطــفــي والـــوطـــنـــي، وتـــعـــاون مع 
ملحنن كبار أمثال: محمد املوجي، إبراهيم 
رجــــب، كــمــال الـــطـــويـــل، إبـــراهـــيـــم رأفـــــت، عبد 
الــعــظــيــم مــحــمــد.. ومـــن الـــشـــعـــراء: األبـــنـــودي، 
ــداد، عــبــد الــرحــيــم مــنــصــور، مــجــدي  ــ ـــؤاد حـ فـ

نجيب، سمير عبد الباقي، حسن نشأت.
اجــتــذب حــمــام األغــنــيــة الــوطــنــيــة إلـــى مسار 
مختلف عــمــا عــرفــتــه، فــغــمــرهــا بــرقــة صوته 
وعــذوبــتــه بــــداًل مــن حــمــاســيــة زاعــقــة طبعت 
الغناء الوطني قبله، وارتسم هذا املسار في 
أغــان عــدة، أبرزها أغنيته األشهر »يا بيوت 
الــســويــس«.  أغـــاٍن عــديــدة لــه، مثل »الليلة يا 
سمرا«، و»جدف يا مراكبي«، و»آه يالالي«، 
و»قــولــوا لعن الــشــمــس«، و»طــيــر يــا حمام«، 
حت صوته الشجي العذب ألن يكون أول 

ّ
رش

مطرب يغني تتر ملسلسل إذاعــي، هو »األم«، 
ثـــم تـــوالـــت مــقــدمــاتــه لــأعــمــال الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــتــــولــــي«،  ــان مـــنـــهـــا: »شـــفـــيـــقـــة ومــ ــكــ ــــك، فــ ــذلـ ــ كـ

و»العشق«، و»السفر«، و»الهلباوي«.
أن  أخبرته  نبوءة  بتجاهل  نجاحه  يغره  لم 
طريقه الفني مسدود، فاشتغل في تخصصه 
مــهــنــدســا مــعــمــاريــا، ومــنــحــه هــــذا حــريــة في 
االنطاق بالساحة الفنية هاويا، ال تستبد به 
الشيوعي  فطاف  التجاري،  السوق  إمـــاءات 

القديم املحافظات يغني للبسطاء.
ــبـــدت األغـــنـــيـــة لـــحـــمـــام بــوصــفــهــا »جـــريـــدة  تـ
ــــدى  ــة«.. تـــصـــريـــح نـــقـــلـــتـــه عـــنـــه إحـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
الــصــحــف وأثــقــل مــســيــرتــه، وإلــيــه أرجـــع عبد 
الــرحــمــن األبـــنـــودي الــســبــب فــي عـــدم ازدهـــار 
أن  النبوءة  لهذا كان على  نجومية مطربنا. 
صاحبها،  حياة  مجريات  في  مكانها  تأخذ 
الحكيم  توفيق  كتب   ،1973 عــام  مطلع  ففي 
املطالبة  الطلبة  مظاهرات  فيه  يساند  بيانا 
بتحرير األرض، وكان حمام من بن األسماء 
التي وقعت عليه، فكتب رئيس تحرير جريدة 
األخبار، صبري موسى، مقااًل بعنوان »حتى 
أنت يا حمام«، لَيصُدر قرار بمنع أغانيه من 

اإلذاعة والتلفزيون.
ــار حـــمـــام عـــنـــدهـــا خــــــارج الــــبــــاد، مــحــلــقــا  ــ طـ
فـــــوق الــــجــــزائــــر ولـــيـــبـــيـــا والـــــعـــــراق والـــيـــمـــن، 
نـــاشـــرًا بــيــانــاتــه أو انــحــيــازاتــه االجــتــمــاعــيــة 
بن  فناننا  تنقل  فرنسا،  وفــي  والسياسية. 
مدنها، من خال فعاليات توسطتها حفاته، 
إلــى جــانــب مــؤتــمــرات ونــــدوات عــن تحديات 
وقضايا الوطن العربي، في مقدمتها القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا شـــــارك أثـــنـــاء تــغــريــبــتــه 
الــتــي دامـــت قــرابــة العقد فــي عــدد مــن األفــام 
السينمائية منها: »ظال في الجانب اآلخر« 
لــلــمــخــرج الــفــلــســطــيــنــي غــالــب شــعــث، وفيلم 
تــونــســي/فــرنــســي، يــحــمــل عـــنـــوان »ســـفـــراء«. 
حينما عـــاد حــمــام إلـــى مــصــر، لــم يتخل عن 
الــســيــاســة رغــــم كـــل مـــا أثــقــلــتــه بــــه، فــكــان من 
مؤسسي حزب التجمع التقدمي، لكن عندما 
وجـــه لــه ســــؤال حـــول جــنــايــة الــســيــاســة على 
مشروعه الفني، أجاب بكل صراحة أنه اعتقد 

أنها والفن يمكن أن يسيرا متجاورين.
خلص حمام إلى أن السياسين -سواًء كانوا 
رجعين أو تقدمين- ينظرون إلى الفن نظرة 
ــرارة خــبــيــر يــنــبــئــنــا أن الــفــنــان  ــمــ دونـــيـــة، وبــ
الــنــاس في  لــهــم  »يــلــم  أن  فــي  ينحصر دوره 

املؤتمرات«، وهو ما كان يحدث معه.
ــــرى  ــاك ظـــــــروف أخـ ــنــ ــخــــاف الــــســــيــــاســــة، هــ بــ
ســاهــمــت فـــي عــرقــلــة مـــشـــروع حــمــام الــفــنــي، 
فعند ظهوره؛ كان للساحة أباطرة مستقرون 
عـــلـــى عـــروشـــهـــم، يــمــثــلــون الـــتـــيـــار الــغــنــائــي 
ــد الــــــوهــــــاب، فــريــد  ــبـ ــلــــثــــوم، عـ ــد: أم كــ ــائــ ــســ الــ
أن رحيله  الحليم حافظ. كما  األطـــرش، عبد 

 آخر.
ً
عن مصر وغيبته الطويلة شّكا عاما

A A

ربيع فران

كفوري  وائــل  اللبناني  املغني  تكن طريق  لــم 
)1975( مــعــّبــدة بــــالــــورود، لــطــاملــا عــانــى ابــن 
أزمــات شهدت عليها بداياته  بلدة زحلة من 
فـــي بــرنــامــج املـــخـــرج الـــراحـــل ســيــمــون أســمــر 
»استديو الفن« رغم تفوقه في املراتب األولى، 
بــدعــم مباشر مــن املــخــرج أســمــر، الـــذي ُعــرف 
ـــه صــانــع الــنــجــوم، ومـــا خـــرج عن 

ّ
وقــتــهــا بـــأن

تعاونهما من قضايا كادت تصل إلى املحاكم.
أخيرًا، غلبت أخبار وائل كفوري الشخصية 
على نجاحاته الغنائية، بعد إعان طاقه من 
أنجيا بشارة، والدة ابنتيه ميشيل وميانا. 
ــــام، ملــعــركــة مع  اخـــتـــارت بـــشـــارة طــريــق اإلعــ
طليقها بعد سنوات من السرية التامة التي 
أحـــاطـــت بــحــيــاة وائـــــل كـــفـــوري الــشــخــصــيــة. 
وكشفت بشارة، في لقاءات عدة، عن معاملة 
سيئة من قبل زوجها السابق، حتى اإليحاء 
بـ »تعنيف« تعرضت له قبيل طاقها، ما دفع 
بالفنان وائل كفوري إلى النفي، واالستعانة 
طليقته  خطر  لـــدرء  املحامن  مــن  بمجموعة 
عنه، ومحاولة الصلح والتعهد بدفع النفقة 

 على 
ّ

يشرح جورج واشنطن عامة سرّية تدل
عنوان، سيجتمع فيه عدو الجميع، املستذئب 
»بينديكت كوزبي أرنولد« الذي خذل الثورة 

وانضم إلى البريطانين. 
مــــقــــهــــى »فـــــيـــــتـــــنـــــام« الــــــســــــابــــــق، وخــــــســــــارة 
استعادة   

ّ
إال ليسا  فيه،  املعركة  »األميركان« 

لتاريخ أميركا القريب، وهذا ما يميز الفيلم، 
 عــنــاصــر الــثــقــافــة األمــيــركــيــة، 

ّ
هــو دمــجــه لــكــل

»روبــو  بــدءًا مــن اآلبـــاء املؤسسن، وانــتــهــاًء بـــ
كوب« السايبورغ الذي ينضم لفريق الثورة 
 هـــذه العناصر 

ّ
مــن أجـــل طـــرد اإلنــكــلــيــز. لــكــن

قائمة بداية على توظيف الصورة النمطية، 
ودفــعــهــا ألقــصــى حـــدودهـــا، كــواشــنــطــن ذي 
األميركي  أو  الــذكــوريــة،  والــبــاهــة  العضات 
ــا، يــتــرافــق هــذا  ــ ــلـــي مـــهـــدور الـــحـــق دومــ األصـ
»البيضاء«  السخافات  ترديد  مع  التوظيف 
ثم وضعها على طريق »الصواب السياسي«. 
للجميع؛  أميركا   

ّ
إن يقول  أن  الفيلم  يــحــاول 

 فيها مواطن وله ذات الحقوق، والثورة 
ّ

الكل
تنتهي بــمــجــرد إعــــان االســتــقــال وتــوحــيــد 
 األمــر أبعد من ذلــك، إذ ما إن 

ّ
الصفوف، لكن

يــنــتــهــي الــفــيــلــم، حــتــى تــنــكــشــف الــعــيــوب في 
إن  الدائم:  السؤال  وثيقة االستقال، ويتردد 
كـــان جــمــيــع الــنــاس مــتــســاويــن فــي الــواليــات 

عّمار فراس

ال يتردد اسم مات ثومسون كثيرًا في الثقافة 
ه كاتب 

ّ
الشعبّية األميركية. لكن، ما إن نعلم أن

الشهير  الــكــرتــون  وُمــنــتــج مسلسل  ومــخــرج 
الــواحــد منا بدقة ما  »آرتــشــر« حتى يتخيل 
يمكن أن ننتظره منه، حن نقرأ اسمه مخرجا 
 America: The( »لفيلم »أميركا: فيلم الكرتون
Motion Picture(، الذي بث أخيرًا على شبكة 
»ساتيري« )الهجائي(  »نتفليكس«. الفيلم الـ
ــارودي« )الــســخــريــة( والــخــيــال  ــ »بـ ـــ ــ يــوظــف الـ
العلمي، إلعادة إنتاج حكاية أميركا، ونقصد 
هنا الثورة من أجل االستقال والحرب ضد 
املــحــتــل الــبــريــطــانــي، وتــوحــيــد املــســتــعــمــرات 
وتــوقــيــع وثــيــقــة االســـتـــقـــال. لــكــن، وكــمــا هو 
 مــا نــــراه يستند إلــى 

ّ
مــذكــور فــي الــفــيــلــم، كـــل

 البعد 
ّ

األحداث التاريخية بصورة تبتعد كل
عن التاريخ، إذ توظف السخرية واملبالغة حّد 
السخف واإلضــحــاك، من أجــل ســرد الحكاية 
الوطنّية التأسيسية ألميركا بصورة تجمع 
 من فيها من شعوب ومهاجرين وسكان 

ّ
كل

أصلين. 
ــقـــادات  ــتـ املــمــيــز فـــي الــفــيــلــم، بـــالـــرغـــم مـــن االنـ
 

ّ
ه يعيد إنتاج كل

ّ
السلبّية التي وجهت إليه، أن

الرموز الوطنية األميركية، سواء كنا نتحدث 
عن النسر ذي الــرأس األبيض، أو ورقة املائة 
الــتــي تحمل صـــورة جـــورج واشــنــطــن.  دوالر 
فضمن بعض اللقطات السريعة، نشاهد كيف 
 رمـــز، فالنسر كـــان أبــيــض بأكمله، 

ّ
تــكــّون كـــل

لكن نتيجة انفجار في مقهى »فيتنام« اسوّد 
 
ّ
 سوى رأسه. كذلك نكتشف أن

َ
جسده، ولم يبق

أبراهام لينكولن،   وصية 
ّ

إال »أميركا« ليست 
لحظة اغتياله، وهي في ذات الوقت، حسب ما 

املالية الخاصة بابنتيه، من دون أي تردد.
ــر، صـــــــدرت أغـــنـــيـــة »كــلــنــا  ــ ــهـ ــ ــة أشـ قـــبـــل ثــــاثــ
مــنــنــجــر« كــلــمــات عــلــي املـــولـــى، ألــحــان جمال 
اإللكترونية،  واملنّصات  املواقع  على  ياسن، 
وحققت حتى اليوم قرابة 35 مليون مشاهدة 
األغنية هي شــارة ملسلسل  »يوتيوب«.  على 

»داون تاون«، للمخرج السوري زهير قنوع.
ــَع الـــشـــركـــة املــنــتــجــة ملــســلــســل »داون  لـــم تـــسـ
انتشارها   

ّ
لكن الترويج لأغنية،  إلى  تــاون« 

تفوق على نجاح عرض املسلسل، وتصدرت 
لثاثة أسابيع املرتبة األولــى ضمن األغاني 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تـــزامـــن بــثــهــا فـــي األســـبـــوع 
ــوقــــت إلـــــى »تـــرنـــد«  ــع الــ ــولـــت مــ نـــفـــســـه، وتـــحـ
املتابعون،  يــرّددهــا  البديلة،  الصفحات  على 

خصوصا على تطبيق »إنستغرام«.
ــفـــوري أغــنــيــة جــديــدة  ــدر كـ ــ قــبــل يـــومـــن، أصـ
وألحان  كلمات  مــن  القوية«  »البنت  بعنوان 
اللبناني سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ. 
ــخــرج كــفــوري مــن نمطه، 

ُ
األغــنــيــة الــجــديــدة ت

اللحظات  من  مألوف يحفظ  مكرر  لحن  إلــى 
األولى.

مــحــاولــة بسيطة مــن الــفــنــان ســلــيــم عــســاف، 
التعاون األول مع وائــل كفوري، بطريقة  في 
ــــذي اعــتــمــده  تــبــعــده عـــن الـــخـــط الــتــقــلــيــدي الـ
املــغــنــي اللبناني مــنــذ بــدايــة الــعــقــد املــاضــي، 
وجــعــلــه يــتــقــدم عــلــى مــواطــنــه فــضــل شــاكــر، 
 نفسه بسبب 

ّ
الذي تربع لسنوات على الخط

واستفاد  الفنّية،  الساحة  عــن  شاكر  ابتعاد 
كــفــوري مــن نــتــاج املــلــحــن بـــال الـــزيـــن، الــذي 
شكل ثنائيا ناجحا مع شاكر، لينال كفوري 
بال  مــع  ألبومن  بعد  مــجــددًا  ثقة جمهوره 
الزين: »يا ضلي يا روحي« وبعدها مجموعة 
التي لم تغّير من أسلوب  ثانية من األغــانــي 

 في طريقة أدائــه التي 
ّ

وائــل كفوري شيئا إال
»تـــقـــلـــب« املــقــايــيــس وتــجــبــر جـــمـــهـــوره على 
الــدقــائــق األولـــى، تماما كما هي  حفظها مــن 

الحال في آخر أغنية »كلنا مننجر«.
ــيــــوم األول  ــبـــنـــت الـــقـــويـــة« مـــنـــذ الــ ــالـــت »الـ نـ
لصدورها ُمصورة على يوتيوب، انتقادات 

مــن قبل نــاشــطــات ســألــن عــن سبب حضور 
ــبـــان بـــمـــابـــس بــيــضــاء،  مــجــمــوعــة مــــن الـــشـ
وتتهم وائل كفوري بـ »الذكورية« فاألغنية 
 الــكــلــيــب 

ّ
ــنـــت الــــقــــويــــة« لـــكـــن ــبـ »الـ ـــ مـــوجـــهـــة لـ

ــك، بــحــســب الـــنـــقـــد. الــكــلــيــب من  ــ يـــعـــارض ذلـ
ــتــــاج وإخــــــــراج »آنــــــد بـــيـــونـــد«، لــلــمــنــتــجــة  إنــ

نــانــســي فـــاخـــوري، وحــقــق أكــثــر مــن مليون 
العمل من  مشاهدة خــال 24 ســاعــة. يخلو 
أّي حــضــور نــســائــي، بــل يعتمد على شبان 
يــردد  املغني، وهــو  أمــام  العضات  مفتولي 
األغنية بطريقة تثير تساؤالت حول عاقة 

»الكليب« بأجواء األغنية.

املتحدة األميركية، لَم ما زال جورج واشنطن 
الخافات  يشعل  السؤال  هــذا  عبيدًا؟  يمتلك 
في الدولة الجديدة، الخافات التي ما زالت 
إلــــى اآلن قــائــمــة، كــحــقــوق الــنــســاء وجــــدوى 
حمل الساح األوتوماتيكي من قبل املدنين، 
والــتــمــيــيــز ضـــد املـــلـــونـــن. هــــذه اإلشــكــالــيــات 
، واألمــــــل مــعــلــق عــلــى الــجــيــل 

ّ
تـــبـــدو بـــا حـــــل

املقبل، بحسب كلمات شبح أبراهام لينكولن. 
يــســخــر الــفــيــلــم فــــي كــثــيــر مــــن األحــــيــــان مــن 
نــفــســه، بــوصــفــه »أبــســط طــريــقــة لنقل فــكــرة« 
كــونــه يتبنى شــكــل أفــــام كـــرتـــون، األســلــوب 
 األمــيــركــيــن«. وهنا، 

ّ
الـــذي ربــمــا »يفهمه كــل

 مقتل لينكولن، صاحب القدرة 
ّ
يتضح لنا أن

الخطابية، أفسح املجال أمام مكونات أخرى 
ــّم واشــنــطــن إلــى  لــلــثــقــافــة األمـــيـــركـــّيـــة، إذ ضــ
فــريــقــه »الــِعــلــم« متمثا بــتــومــاس أديــســون، 
واألقليات العرقية املتمثلة بالسود والسكان 
أن نسميهم  يــمــكــن  مـــن  األصـــلـــيـــن. واألهــــــم، 
الــذيــن يشربون الجعة  »الــريــاضــيــن« أولــئــك 
ــوال الـــوقـــت ويــقــضــون وقــتــهــم فـــي الــتــمــرن  طــ
»فوتبول« أو من يمكن  على الساح ولعب الـ
أميركا، والذين يشّبههم  أن نسميهم عصب 
كان  الــذي  العجوز  ذاك  ســام«  »العم  بـ الفيلم 
عنصريا وأصبح اآلن أشد وعيا، األمر الذي 

ال يصدقه الفيلم نفسه. 
يمتعنا الــفــيــلــم فـــي الــســخــريــة مـــن الـــواليـــات 
الــــهــــائــــل مــن  ــم  ــكــ الــ  

ّ
ــا أن ــدة، خـــصـــوصـ ــحــ ــتــ املــ

 الـــدمـــاء والــقــتــل الــــذي نــشــهــده عــلــى الــشــاشــة 
يــحــاكــي تــأســيــس »ديـــمـــقـــراطـــّيـــة« الـــواليـــات 
املــتــحــدة، الــقــائــمــة عــلــى مـــجـــزرة، واملــقــصــود 
الديمقراطية  بعكس  األصلين،  السكان  قتل 
األوروبّية التي بدأت في اليونان على أساس 

وجود العبيد.

وائل كفوري ينقذ نفسه بالغناء»أميركا«... بالهات بيضاء على طريق الصواب السياسي
لسنتين عاش المغني 

وائل كفوري هاجس 
»الخوف« بعد قضايا 

طالقه من زوجته، لكنّه 
في كّل مرة ينقذ نفسه 

بجديد غنائي

نور عويتي

تــمــتــنــع مــعــظــم الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــربــيــة 
عــــن شــــــراء املـــســـلـــســـات الـــســـوريـــة ذات الــطــابــع 
 الــنــظــام الـــســـوري مــا زال مصرًا 

ّ
الــعــســكــري، لــكــن

ــم فشله  ــذا الـــنـــوع مـــن الــــدرامــــا، رغـ عــلــى إنـــتـــاج هـ
بــتــســويــقــهــا، ويـــخـــصـــص لـــهـــا جــــــزءًا كـــبـــيـــرًا مــن 
ميزانيته، في الوقت الذي تعاني فيه سورية من 
ــه بــغــرض عــرض 

ّ
ــادة. ذلـــك كــل أزمـــة اقــتــصــاديــة حــ

هـــذه املــســلــســات مــحــلــيــا عــبــر قــنــواتــه الــرســمــيــة 
فــقــط، بــاإلضــافــة لــقــنــواتــه الــخــاصــة عــلــى وســائــل 
مــن خالها روايــتــه اإلعامية،  ليدعم  الــتــواصــل، 
تعد  لم  الرسمية  السورية  القنوات   

ّ
أن العلم  مع 

تــحــظــى بــاهــتــمــام الـــشـــارع الـــســـوري فـــي الــداخــل 
اليوم.

الــســوري بعرض مسلسل  التلفزيون  بــدأ  أخــيــرًا، 
ــــذي يــطــلــق عليه  جـــديـــد يــنــتــمــي لـــهـــذا الــنــمــط، الـ
ــهــا 

ّ
الــحــربــيــة، وهــو مسلسل »ألن الــدرامــا  تسمية 

بادي« للمخرج نجدة إسماعيل أنزور، والكاتب 
إعامية   حقق ضجة 

ٌ
عــمــل الــكــريــم.  محمود عبد 

واسعة قبل عرضه، حن كان يحمل اسم »أقمار 
فــي ليل حــالــك« وذلــك بسبب قيام مخرج العمل 
ــــة ســبــق لــلــنــظــام أن  ــإعــــادة قــصــف مــــدن ســــورّي بــ

دمرها، أثناء التصوير. 
ــان مــــن املــــفــــتــــرض أن يــعــرض  ــ ــذا املـــســـلـــســـل كــ ــ هــ
ــزء مــــن الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة  قـــبـــل شـــهـــريـــن، كـــجـ
إلى  ــاعــه، 

ّ
األســـد، بحسب تصريحات صــن لبشار 

لإلذاعة  العامة  الهيئة  إنــتــاج  مــن  فيلمن  جانب 
للمخرج  العمر«  »آلخـــر  فيلم  هــمــا:  والتلفزيون، 
للمخرج  الجريح«  »أنــت  وفيلم  الخطيب،  باسل 

ناجي طعمة. 
وبحسب تصريحات وزيــر اإلعــام، عماد ســارة، 
 املــســلــســل يــوثــق بـــطـــوالت الــجــيــش الــعــربــي 

ّ
فــــإن

العمل   أهمية 
ّ
أن إلــى  الــســوري ومــعــاركــه، مشيرًا 

القادمة، كي تدرك  ــه وثيقة لأجيال 
ّ
أن تكمن في 

ما حدث في سورية. 
وبالفعل، هذا ما تشعر به أثناء متابعة املسلسل، 
فهو ليس سوى وثيقة مفبركة يصنعها النظام 
التاريخ  يكتب  أن  خالها  مــن  ليحاول  الــســوري 
كـــمـــا يـــحـــلـــو لـــــه، مــســتــخــدمــا لـــغـــتـــه ومــســمــيــاتــه 
التاريخ على لسان صحافية،  وأكاذيبه، ويسرد 
تجسد دورها املمثلة ندين، التي تسرد حكايات 

املسلسل ذات السياق املنفصل.
يـــعـــرض املــســلــســل حـــكـــايـــات الــعــســكــر بــأســلــوب 
هزلي، يمزج بن الرومانسية والخطاب الوطني 
املباشر؛ فالعساكر والضباط، بحسب املسلسل، 

العربي  الشعر  أبــيــات  يلقون  مثقفون  رجــال  هــم 
الــقــديــم فـــي مــكــاتــبــهــم، ويــســتــمــعــون إلــــى فــيــروز 
أن يحملوا ساحهم وينطلقوا  قبل   صــبــاح، 

ّ
كــل

نحو املعركة؛ لذلك هم محط إعجاب النساء. هذا 
األولـــى منه،  اللوحة  فــي  املسلسل  مــا يركز عليه 
ــم »ذخـــيـــرة مـــن الـــحـــب« ويــلــعــب  الـــتـــي تــحــمــل اســ
دور الــبــطــولــة فــيــهــا جــــوان خــضــر، فــهــو يجسد 
ق 

ّ
يحل »الــحــارس«  اسمه  حربي  طيار  شخصية 

بطائرته الحربية ويقصف املدن، بينما تنتظره 
خطيبته بعيون مليئة بالحب. وأثناء االنتظار، 
لحبها  الحقيقي  الــســبــب   

ّ
إن لصديقاتها  تــقــول 

»الحارس« هو كونه رجا يدافع عن بلده ضد  لـ
اإلرهابن.

 يـــــوم يــطــيــر فـــيـــه »الــــــحــــــارس« لــقــصــف 
ّ

فـــفـــي كـــــل
»اإلرهابين« تنتظره حبيبته على إحدى التال 
لـــتـــراه وهـــو يــحــلــق مـــن فــوقــهــا بــطــائــرتــه وتــلــوح 
ها 

ّ
وكأن تبدو  لقطات  وهــي  غمزاته.  بانتظار  لــه 

مــقــتــبــســة عـــن املــســلــســل الــكــرتــونــي »غـــرنـــدايـــزر« 
وأعيد تصويرها برداءة وابتذال.

 
ّ
ــارة، بـــأن ــ ــــام عــمــاد سـ ــر اإلعـ وعــنــدمــا صـــرح وزيــ
الدرامية هي  امللحمة  الهدف األســاســي من هــذه 
أنــســنــة الــجــيــش بـــالـــدرجـــة األولـــــــى، كــــان مــحــقــا؛ 
فــالــنــظــام الـــســـوري، كــمــا هــو واضــــح، يــحــاول من 
خال هذا العمل أن يلمع صورة عناصر الجيش 
بعت 

ُ
الــتــي ط وينفي عنهم صــورتــهــم اإلجــرامــيــة 

فـــي مــخــيــلــة مــايــن الـــســـوريـــن الـــذيـــن تــعــرضــوا 
للتهجير وعانوا من القصف والقتل والتعذيب.

ذلك الصوت المتجّول والجريح

)2U2C( »صدرت لكفوري أخيرًا أغنية بعنوان »البنت القوية

قام المخرج 
بإعادة قصف 
مدن سوريّة 
سبق للنظام أن 
دمرها )فرانس 
برس(

يحاول العمل أن يقول إّن أميركا للجميع )نتفليكس(

مع الملحن الراحل محمد الموجي )فيسبوك(

لعّل شهرة الفنان المصري محمد منير، غّطت على أسماء أخرى، يمكننا القول إنّها أّسست 
له طريقه. من أبرز هذه األسماء، الفنان الراحل محمد حمام

محمد حمام

»ألنّها بالدي« سأقصف مدنها

فنون وكوكتيل
استعادة

إضاءة

إصدارقراءة

حين عاد محمد حمام إلى 
مصر، في الثمانينيات، كان 

نجم محمد منير )الصورة(، 
قد بدأ بالصعود، متبنيًا 

اللون الغنائي نفسه. لكن 
منير كان منفتحًا أكثر على 
ما يطلبه السوق، إذ عبر 

إليه من بوابته شبه الرسمية 
وقتها، متعاونًا مع هاني 
شنودة ويحيى خليل. كما 

كان الشاب األسمر بعيدًا 
أكثر عن السياسة. كذلك، 

أّدى محمد منير عددًا من 
أغاني حمام، أبرزها »الليلة 
يا سمرة« و»آه يااللي« و»يا 

بيوت السويس«.

صعود محمد 
منير
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