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MEDIA
محاكمة
أسانج

واشنطن ــ العربي الجديد

دع ـ ــا ت ـح ــال ــف مـ ــن  25م ــؤس ـس ــة ص ـحــاف ـيــة
وحقوقية دولـيــة وزارة الـعــدل األمـيــركـيــة إلى
صــرف النظر عــن قضيتها «الـخـطـيــرة» ضد
مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج،
امل ـس ـجــون حــال ـيــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـبــريـطــانـيــة
لندن .املنظمات التي ضمت «اتـحــاد الحريات

املــدن ـيــة» األم ـيــركــي و»مـنـظـمــة الـعـفــو الــدولـيــة»
(أمنستي) و»هيومن رايتس ووتــش» و»لجنة
حماية الصحافيني» و»مراسلون بال حــدود»
وجهت رسالة مشتركة إلــى وزارة العدل في
إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن ،اإلثـنــن،
تدعوها فيها إلــى إسقاط قضية االستئناف
ورد الئحة االتهام بحق أسانج .وأشــارت إلى
ّأن لــديـهــا وج ـهــات نـظــر مختلفة إزاء أســانــج

ومنظمة «ويكيليكس» ،لكنها «تتفق على ّأن
القضية الجنائية املرفوعة ضده تشكل تهديدًا
خطيرًا لحرية الصحافة في الواليات املتحدة
وخارجها».
وعـ ّـبــرت عن تقديرها لسعي اإلدارة األميركية
لـ»حماية األمن القومي» ،لكنها رأت ّأن اإلجراءات
القانونية ضد أسانج «تهدد الصحافة الضرورية
لحماية الديمقراطية» .وأبــدت مخاوفها وقلقها
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الذي تشاركه مع املؤسسات اإلخبارية الكبرى
في استغالل ما يحصل مع أسانج في «تقويض
عمل الصحافيني والناشرين وحرياتهم».
سبق أن رفضت القاضية البريطانية فانيسا
بــاري ـت ـســر ،ف ــي ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي ،تسليم
أســانــج إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ملـحــاكـمـتــه بتهم
ّ
ّ
التجسس ،معتبرة أنه معرض لخطر االنتحار.
واستأنفت واشنطن القرار.

ّ
شن اإلعالميون
بينما هنّأ المتحدث باسم الكرملين ،الصحافي الروسي دميتري موراتوف بجائزة نوبل للسالم،
المؤيدون له هجومًا ضده وضد الجائزة ،إذ تبقى «نوفايا غازيتا» صحيفة معارضة تدفع ضريبة عملها بالدم

نوبل موراتوف :صفعة تربك الكرملين
سامر إلياس

أربـ ـ ــك فـ ــوز ال ـص ـح ــاف ــي الـ ــروسـ ــي دم ـي ـتــري
موراتوف بجائزة نوبل للسالم للعام 2021
مناصفة مع الصحافية الفيليبينية ماريا
ري ـســا ،الـكــرمـلــن .وف ــي حــن س ــارع الناطق
بــاســم ال ـكــرم ـلــن ،دم ـي ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،إلــى
تـهـنـئـ ُـة م ــورات ــوف ال ــذي «يـعـمــل بــاسـتـمــرار
وفقا ملثله العليا ويلتزم بها» ،ووصفه بأنه
ّ
«موهوب وشجاع» ،إال أن الرئيس الروسي
ّ
فالديمير بــوتــن قــال ،األرب ـعــاء املــاضــي ،إن
ج ــائ ــزة ن ــوب ــل ل ــن «ت ـح ـم ــي» م ــورات ــوف من
تـصـنـيـفــه ب ــأن ــه «ع ـم ـيــل أج ـن ـب ــي» ف ــي حــال
َّ
مخالفته القانون .إذ شكل حصول موراتوف
على هذه الجائزة بقيمتها الرمزية العالية،
ص ـف ـعــة م ــؤمل ــة وإدان ـ ـ ــة ل ـن ـظــام ح ـكــم بــوتــن
الــذي لعب مــوراتــوف وزم ــاؤه فــي صحيفة
«نوفايا غازيتا» دورًا كبيرًا ومؤثرًا في نقد
وتعرية توجهاته الداخلية والخارجية.
في مقابل عبارات بيسكوف الدبلوماسية
وت ـ ـحـ ــذيـ ــرات ب ــوت ــن مـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ص ـ ّـب
صانعو بــروبــاغـنــدا الكرملني الرئيسيون
غ ـض ـب ـه ــم عـ ـل ــى االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ،وسـ ـ ـع ـ ــوا إل ــى
التقليل من أهميته .مارغاريتا سومنيان،
رئـيـســة مـحـطــة «آر ت ــي» (روس ـي ــا ال ـي ــوم)،
سخرت من منح الجائزة ملوراتوف لعمله
املـهـنــي ،وقــالــت «أعـلــم تماما أن مــوراتــوف
يعمل بكل ما في وسعه من أجــل مساعدة
األطفال املرضى ،وكان من دواعي سروري
أن يحصل على هذه الجائزة لهذا النشاط،
ول ـي ــس ك ـم ــا درج ـ ــت ال ـ ـع ـ ــادة ...ت ـهــان ـي ـنــا».
أمــا اإلعــامــي ديـمـتــري كيسليوف ،رئيس
تحرير «سبوتنيك» ،فأشار إلى أن «جائزة
ن ــوب ــل ل ـل ـســام واحـ ـ ــدة م ــن أك ـث ــر ال ـجــوائــز
ج ــدال ف ــي لـجـنــة ن ــوب ــل ،وه ـك ــذا اخ ـت ـيــارات
ت ـق ـلــل م ــن أه ـم ـي ــة الـ ـج ــائ ــزة ،وت ـج ـع ــل مــن
الصعوبة االلتفات لها» .وذهــب فالديمير
ســالـفـيــوف ،أب ــرز مـقــدم للبرامج الـحــواريــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة،
وصــاحــب مــوقــع «ســاالف ـيــوف اليـ ــف» ،إلــى
م ـح ــاول ــة اإلي ـ ـقـ ــاع ب ــن م ـم ـث ـلــي امل ـع ــارض ــة
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ف ــي روس ـ ـيـ ــا ،وقـ ـ ــال «م ـس ـكــن
م ـ ــورات ـ ــوف ،ج ـم ــاع ــة ن ــاف ــال ـن ــي (املـ ـع ــارض
ّ
املـسـجــون ألـيـكـســي) س ــوف يـقــطـعــونــه إلــى
أجزاء ،وأنصار تيخانوفسكايا (سفيتالنا
املعارضة واملرشحة السابقة للرئاسة في
بيالروسيا) سوف يفرمونه إلى قطع كفتة،
وفقط عشاق غريتا (غريتا ثونبرغ الفتاة
ال ـســويــديــة ال ـنــاش ـطــة ف ــي ق ـضــايــا امل ـن ــاخ)
سوف يدهنونه ببراز نظيف بيئيا».

تغريد خارج السرب
منذ تأسيس «نوفايا غازيتا» في عام ،1993
ينظر إليها الكرملني كوسيلة إعالم معادية
له ،يغرد صحافيوها خارج السرب ،ودفعوا
ث ـم ــن ذل ـ ــك غ ــال ـي ــا ،ل ـي ــس ف ـق ــط بــالـتـضـيـيــق
ع ـل ـي ـهــم وإرهـ ــاب ـ ـهـ ــم ،بـ ــل ب ــدم ــائ ـه ــم أي ـض ــا،
دفــاعــا عــن ُمـثـلـهــم الـعـلـيـ ُـا ،وال ـتــي للمفارقة
امـتــدحـهــا بـيـسـكــوف .فــاملـثــل الـعـلـيــا لفريق
عـمــل صـحـيـفــة «نــوفــايــا غ ــازي ـت ــا» ،بــرئــاســة
ديـمـتــري مــوراتــوف ،هــي الـتــي دفعتهم إلى
اتـخــاذ مــوقــف مـعــارض بالكلمة لسياسات
الكرملني في عهد بوتني ،ومن قبله الرئيس
الراحل بوريس يلتسني ،والدفاع عن حرية
التعبير فــي روسـيــا ،بتقارير استقصائية
ومقاالت نقدية ،اتسمت باملهنية والجرأة،
ط ـ ــاول ـ ــت ف ـ ـس ـ ــاد املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات امل ـح ـي ـط ــة
بــالــرئ ـيــس وم ـن ـظــومــة ال ـش ــرك ــات الــوهـمـيــة
التي يديرها مقربون منه ،وسلطت الضوء
على االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان
ف ــي ال ـحــربــن الــدمــوي ـتــن ال ـت ــي شـنـتــا ضد
ال ـش ـي ـش ــان ،أول ـه ـم ــا م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل
بـ ــوريـ ــس ي ـل ـت ـس ــن والـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن ب ــوت ــن،
ودور مجموعة مرتزقة «فاغنر» وعالقتها
م ــع ال ـكــرم ـلــن ،كـ ــأداة ظ ــل لـتـنـفـيــذ أجـنــداتــه
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي دونـ ـب ــاس شـ ــرق أوك ــران ـي ــا
وسورية وليبيا وعدد من الــدول األفريقية.
وت ــدخ ــل روسـ ـي ــا ع ـس ـكــريــا ل ـح ـمــايــة ن ـظــام
ب ـش ــار األس ـ ــد ،وتـسـبـبـهــا ب ـمــأســاة املــايــن

مــن املهجرين والــاجـئــن الـســوريــن ،وعــدم
إيــائ ـهــا أي أه ـم ـيــة ألرواح ال ـس ــوري ــن في
عملياتها العسكرية.
ك ـ ـمـ ــا ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة ،ف ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــاريـ ــر
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة ،عـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـل ـ ــوع ي ـف ـغ ـي ـن ــي
بريغوجني ،املسمى بـ»طباخ بوتني» ،وهو
نفسه من أسس مجموعة «فاغنر» ويديرها،
بمحاوالت اغتيال املعارضني لنظام بوتني
بــال ـســم ،وت ـجــريــب ال ـس ـمــوم ع ـلــى معتقلني
ف ــي س ـج ــون ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري .ومـ ــن أب ــرز

صحافيون عملوا
في «نوفايا غازيتا»
دفعوا دمهم ثمنًا

ضحايا تلك املحاوالت املعارض السياسي
املعروف أليكسي نافالني ،والرسام الروسي
فيرزيلوف ،والصحافي فولوديا كارا مورزا.
وك ـش ـفــت تـحـقـيـقــات ّ «ن ــوف ــاي ــا غ ــازي ـت ــا» عن
تهديدات بالقتل تلقاها املـعــارض بوريس
نيمتسوف ،قبل اغتياله بالقرب من الساحة
ال ـح ـم ــراء ف ــي مــوس ـكــو ،ف ــي ف ـبــرايــر/ش ـبــاط
 ،2015وطـ ــوت ال ـس ـل ـطــات حـيـنـهــا الـقـضـيــة
بزعم أن الجريمة ارتكبت لدوافع جنائية.
وأسهمت الصحيفة عام  ،2016باالشتراك

اإلعالميون المقرّبون من الكرملين شنوا حملة ضد موراتوف (سيرغي بوبيليف)TASS/

اتهامات التسييس ونافالني

ب ــدا واض ـ ًـحــا مــن ردود بــروبــاغـنــدا الـكــرمـلــن أن حصول
الصحافي دمـيـتــري مــوراتــوف ك ــأول روس ــي بعد انهيار
االتحاد السوفييتي على جائزة نوبل للسالم كان أسوأ ما
ّ
باملسيس،
يتمناه ،ألنه ال يمكن بسهولة اتهام قرار اللجنة
ألنه كان يمكن لها ببساطة اختيار عدو الكرملني األشرس
ألـيـكـســي نــافــالـنــي فـهــو سـيــاســي ،وق ــدم مــع فــريـقــه مئات
التحقيقات ح ــول فـســاد الـسـلـطــة ،وي ـقــدم رؤي ــة سياسية
واضحة في مواجهة النظام السياسي الحالي .وفي املقابل،
فإن فوز موراتوف يسلط الضوء على قمع حريات املواطنني
ومــن ضمنهم الـصـحــافـيــون وزي ــادة التنكيل بحقهم في
يهدي الجائزة للصحيفة
روسـيــا ،خاصة بعد إعالنه أنــه
ُ
ولفريق العمل الحالي ،وأولـئــك الذين قتلوا بسبب عملهم
وتحقيقاتهم .وقــال «ال أستحق هــذا بمفردي .إنــه امتياز
لنوفايا غازيتا وملن ماتوا دفاعا عن حق الناس في حرية

التعبير» .وربما يعود السبب الرئيسي الرتباك الكرملني
إلى صعوبة الهجوم على موراتوف الذي يعد سياسيًا بارزًا
انحاز منذ نحو ثالثة عقود لقضايا اإلنسان وسعى مع
فريقه إلى كشف كل االنتهاكات ،ولكنه في الوقت ذاته يحب
مهنته وال يريد أن ينتقل إلى ممارسة السياسة في شكلها
التقليدي ،وال ينظر إلى نتائج عمله من زاوية تغيير النظام
أو توجيه حركة الشارع وحشده ،بل من قاعدة مواصلة
العمل على فضح االنتهاكات والفساد ،واالنحياز للحقيقة
وإظهارها .في تعليق منه على حصوله على جائزة نوبل
للسالم ،اعتبر مــوراتــوف أنـهــا ُمنحت لفريق الصحيفة
ً
كــامــا ،بمن فيه ستة زمــاء مغتالون ،مــؤكـ ًـدا أنــه يعتزم
تخصيص القيمة املالية للجائزة لدعم صناديق خيرية
ووسائل إعالم مستقلة ،كما رأى موراتوف أن املعارض
الروسي املعتقل أليكسي نافالني جدير بالجائزة.

مـ ـ ـ ــع االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن
االسـتـقـصــائـيــن ،ف ــي الـكـشــف عـمــا يخص
روس ـ ـيـ ــا فـ ــي «وث ـ ــائ ـ ــق بـ ـنـ ـم ــا» ،و»وثـ ــائـ ــق
باندورا» ،التي نشرت بداية الشهر الجاري.

ضريبة بالدم
لــم تـتـســامــح الـسـلـطــات الــروس ـيــة يــومــا مع
فريق عمل صحيفة «نوفايا غازيتا» ،حيث
استخدمت شتى أنواع الضغط والتضييق
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم .وت ـ ـت ـ ـهـ ــم م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ح ـق ــوق ـي ــة
مسؤولني بــارزيــن باملسؤولية عــن سلسلة
م ــن االغـ ـتـ ـي ــاالت ب ـحــق م ــراس ـل ــي وم ـح ــرري
الـصـحـيـفــة ،ل ــم يـكـشــف ال ـن ـقــاب رسـمـيــا عن
منفذيها ،فقد اغتيل ستة صحافيني منهم.
وهــم :أيـغــور دومـنـكــوف عــام  ،2000ويــوري
شـيـكــوتـشــن ع ــام  ،2003وال ـص ـحــاف ـيــة آنــا
بــولـيـتـكــوفـسـكــايــا ع ــام  2006ف ــي مــوسـكــو،
وقــال مــوراتــوف إن الصحيفة كانت تنتظر
ً
م ـقــاال مـنـهــا ح ــول الـتـعــذيــب فــي الـشـيـشــان.
وفــي عــام  ،2009عثر على جثة الصحافية
والحقوقية واملساهمة في الصحيفة ناتاليا
إستيميروفا في أنغوشيا ،بعد اختطافها
في غروزني شمال القوقاز .وفي العام ذاته،
اغتيلت الصحافية أناستاسيا بــابــوروفــا
مع املحامي املتخصص في حقوق اإلنسان
ستانسالف ماركيلوف .ناهيك عن عمليات
طعن وضرب مبرح واعتقال وتهديد بالقتل
ت ـعـ ّـرض لـهــا أع ـضــاء فــي فــريــق الـعـمــل .وفــي
أكتوبر/تشرين األول  ،2017أعلن موراتوف
عن نيته تسليح فريق التحرير ،بعد اعتداء
ب ــال ـط ـع ــن ع ـل ــى م ـق ــدم ــة بـ ــرامـ ــج فـ ــي إذاع ـ ــة
«صدى موسكو» املعروفة بانتقادها لنظام
ب ــوت ــن .وأضـ ــاف م ــورات ــوف« :ل ــم يـعــد لــدي
وسـيـلــة أخ ــرى .تعرضنا مل ـحــاوالت اغتيال
ك ـث ـي ــرة» .وأع ـل ـنــت الـصـحـيـفــة ،ف ــي م ــارس/
آذار املــاضــي ،عــن تـعـ ّـرض مقرها الرئيسي
فــي مــوسـكــو لـهـجــوم اسـتـخــدمــت فـيــه مــادة
كيماوية مجهولة .ويعتقد أن هذا الهجوم
جــاء على خلفية نشر الصحيفة تحقيقات
ع ــن ان ـت ـه ــاك ــات جـسـيـمــة قـ ــام ب ـهــا ال ـج ـنــود
الشيشانيون بحق معتقلني بتهم اإلرهاب.
ورغـ ـ ــم الـ ـقـ ـي ــود ال ـك ـث ـي ــرة ع ـل ــى ال ـن ـش ــر فــي
املــوضــوع الـســوري ،عرضت الصحيفة في
عام  2019شريطًا مصورًا يظهر  6أعضاء
مــن مــرتــزقــة «فــاغ ـنــر» أث ـنــاء تـعــذيــب شــاب
سوري وقطع أعضائه ،ثم قتله وحرقه في
ريف حمص الشرقي.
دفاعًا عن حرية التعبير
تـعــد «نــوفــايــا غــازي ـتــا» واحـ ــدة مــن وســائــل
اإلعـ ــام الــروس ـيــة الـقـلـيـلــة ال ـتــي لــم تصنف
ضمن سجل «العمالء األجانب» .وفور إعالن
ف ــوز م ــورات ــوف ظ ـهــرت ت ـس ــاؤالت فـيـمــا إذا
ستعمل السلطات على إدراجها في السجل،
بعد حـصــول رئـيــس تحريرها على املنحة
املالية للجائزة .ومنذ تأسيسها ،استطاعت
صـحـيـفــة «ن ــوف ــاي ــا غ ــازي ـت ــا» أن تستقطب
بـتـقــاريــرهــا االسـتـقـصــائـيــة اهـتـمــامــا دولـيــا
ع ـلــى ن ـط ــاق واسـ ـ ــع ،خ ــاص ــة لـ ــدى ال ـج ـهــات
املهتمة بحقوق اإلنسان ،ألنها قدمت رؤية
م ـغ ــاي ــرة ل ـل ـص ــورة ال ـن ـم ـط ـيــة ال ـت ــي ي ـحــاول
ال ـخ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي واإلعـ ــامـ ــي الــرس ـمــي
الروسي تعميمها .واملصطلح الــذي يحمل
معاني سوفييتية يجبر األفراد أو املنظمات
على الكشف عن مصادر تمويلها األجنبي
ووس ــم جـمـيــع مـنـشــوراتـهــا ،بـمــا فـيـهــا تلك
ال ـتــي عـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
ب ـع ــام ــة ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة دفـ ــع غـ ــرامـ ــات .بـعــد
ّ
تـســلـمــه ال ـج ــائ ــزة ،ق ــال م ــورات ــوف إن ــه غير
مـتــأكــد م ــن كـيـفـيــة تــأثـيــرهــا ف ــي «ال ــرق ــاب ــة».
وفـ ــي الـ ـي ــوم ن ـف ـســه أض ــاف ــت وزارة ال ـع ــدل
تسعة أشخاص آخرين إلى قائمة «الوكالء
األج ــان ــب» .لـكــن بـعــد أق ــل م ــن أس ـب ــوع ،قــال
بوتني في منتدى بموسكو« :إذا لم ينتهك
القانون الروسي ،وإذا لم يقدم سببًا إلعالنه
ً
وكيال أجنبيًا ،عندها لن يكون كذلك» .كما
ّ
حــذر الصحافي من محاولة االختباء وراء
جائزة نوبل و»استخدامها كدرع» النتهاك
القانون الروسي و»لفت االنتباه إليه».
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منوعات فنون وكوكتيل
معرض

في مركز بوزار الثقافي في بروكسل ،افتُتح أخيرًا معرض للفنان البريطاني ،ديفيد هوكني.
أعمال أنجزها الرسام ،ذو الـ  84عامًا ،على جهاز آيباد

وقفة

المؤلف وشخصياته

ديفيد هوكني

ممدوح حمادة

ألن عيوننا ال ترى كل شيء دفعة واحدة
عماد فؤاد

في الرابعة والثمانني من عمره،
ّ
وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل أزم ـ ـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا ال ـت ــي
زادت مــن عــزلـتــه ،ال ي ــزال الفنان
البريطاني ديفيد هوكني ( )1937يناوش
ال ـعــالــم ب ـلــوحــات ج ــدي ــدة ،تــوقـفـنــا أمــامـهــا
عاجزين عن النطق ،وهــذه املـ ّـرة عبر جهاز
اآليـ ـب ــاد؛ فــال ـف ـنــان الـ ــذي ب ــدأ ح ـيــاتــه كــأحــد
أبرز فناني البوب األشهر في العالم بداية
ستينيات الـقــرن املــاضــي ،لــم يـتــردد لحظة
أم ـ ــام ت ـحــويــل هـ ــذا ال ـج ـه ــاز ال ـص ـغ ـيــر ،إلــى
أداة ي ــرس ــم م ــن خــال ـهــا ع ــامل ــا اف ـتــراض ـيــا،
ســرعــان مــا تحقق فــي  116لــوحــة ضخمة،
ي ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا م ــرك ــز ب ـ ـ ـ ــوزار ال ـثـ ـق ــاف ــي فــي
بروكسل ،في معرض ضخم بدأ منذ الثامن
من أكتوبر/تشرين األول الحالي ،ويستمر
حتى منتصف العام املقبل.
ال يقتصر امل ـعــرض الـضـخــم لهوكني على
لوحاته األحدث فقط ،بل يضم كذلك قسمًا

آخـ ــر ،يــزخــر بــأشـهــر أع ـمــالــه ال ـتــي صنعت
شهرته ،ومنها سلسلة لوحاته عن والديه
وأفراد عائلته وأصدقائه ،وسلسلة املسبح
الـتــي بيعت إح ــدى لــوحــاتـهــا بـ ـ  90مليون
دوالر ق ـب ــل ع ـ ــدة س ـ ـنـ ــوات ،وص ـن ـع ــت مـنــه
األسطورة التي نتحدث عنها اليوم.
يحتفي املـعــرض كذلك بـصــدور ثالثة كتب
م ـه ـمــة عـ ــن  -وب ــاملـ ـش ــارك ــة مـ ــع  -هــوك ـنــي،
على رأسها كتاب مارتن جيفورد املعنون
«رسالة أكبر :محادثات مع ديفيد هوكني»،
متضمنًا مـحــادثــات أجــراهــا الـنــاقــد الفني
امل ـ ـعـ ــروف م ــع ه ــوك ـن ــي خـ ــال ف ـت ــرة إغ ــاق
كورونا ،وهي في أغلبها محادثات عميقة
وذك ـ ـيـ ــة ،نـ ـج ــده خ ــال ـه ــا يـ ـع ــرب ع ــن ول ـعــه
ب ــال ـح ـي ــاة مـ ــن خ ـ ــال اس ـت ـم ـت ــاع ــه بــأب ـســط
األشياء التي يراها في عزلته يوميًا :منظر
ً
ش ــروق الـشـمــس بـعــد أي ــام مــن امل ـطــر مـثــا،
م ـ ــرور غ ـي ـمــة ع ــاب ــرة ع ـلــى أشـ ـج ــار حــديـقــة
منزله الــذي اشـتــراه مــؤخـرًا فــي نورماندي
الفرنسية ،سقوط املطر فــي بركة حديقته

الـ ـ ــراكـ ـ ــدة ..ك ـل ـهــا أشـ ـي ــاء ي ـثـ ّـم ـن ـهــا هــوك ـنــي
ويحتفي بها في لوحاته األحدث ،كأنه أراد
أن يـجـعــل مــن ج ـهــاز اآلي ـب ــاد -الـ ــذي تسرق
شاشته الجميع إلــى عوالم افتراضية غير
ملموسة  -إلــى وسـيــط يعيد الـنــاس عبره
إلى الطبيعة من جديد.
من الكهف إلى شاشة الكمبيوتر

ف ــي خ ـضــم أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا ،ش ـ ــارك هــوكـنــي
سـلـسـلــة م ــن ال ـل ــوح ــات ال ـت ــي رس ـم ـهــا على
جهاز اآليـبــاد الـخــاص بــه عبر موقع BBC
عـلــى اإلن ـتــرنــت .تـظـهــر ال ـلــوحــات جميعها
م ـشــاهــد ألش ـج ــار وس ـه ــول وودي ـ ـ ــان .ليس
هناك وجود بشري في أي من هذه اللوحات،
كـمــا لــو ك ــان هــوكـنــي يــريـنــا دورة الفصول
عـلــى حديقته كـمـجــاز للحياة واملـ ــوت ،وال
يبدو على الرجل العجوز أي يأس ،بل على
العكس ،قــدم لوحاته األخـيــرة رافـعــا شعار
ّ
«أحبوا الحياة».
اك ـت ـس ــب م ــارت ــن جـ ـيـ ـف ــورد ،ال ـن ــاق ــد ال ـف ـنــي

واألدب ـ ــي ال ـب ــارز فــي مـجـلــة The Spectator
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ،ش ـه ــرت ــه ال ـك ـب ـيــرة
مــن كـتــابــه عــن فــرويــد وامل ـع ـنــون «لــوسـيــان
فرويد ..اللوحات النحاسية» Lucian Freud,
 ،The Copper Paintingsوالـ ــذي ظـهــر عــام
 ،2012كاشفًا فيه عن لوحات النحاس التي
أولع فرويد برسمها بداية القرن العشرين،
وكشف فيه جيفورد عن أول صور تعرض
لعشرة أعمال نحاسية كلها صغيرة الحجم
رسمها فرويد.
بــن جـيـفــورد وهــوكـنــي ال ـيــوم عــاقــة تمتد
إلى ما يزيد عن  25عامًا ،وإن كانت صداقة

يحتفي المعرض
بصدور ثالثة كتب عن،
وبالمشاركة مع ،هوكني

لوحة «حديقة ضيوف المنزل» ()Getty

تـفـصـلـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ـس ــاف ــات ،لـكـنـهـمــا
عــادة ما يتواصالن عبر الهاتف أو البريد
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي .سـ ـن ــوات ت ـث ـمــر ب ــن أيــدي ـنــا
اليوم ثالثة كتب ،كان أولها« :رسالة أكبر..
م ـح ــادث ــات م ــع دي ـف ـيــد هــوك ـنــي» A bigger
message, Conversations with David
 ،Hockneyوالذي صدر عام  ،2011ثم أصدر
ج ـي ـف ــورد ك ـتــاب ـه ـمــا الـ ـث ــان ــي« :تـ ــاريـ ــخ مــن
الصور ..من الكهف إلى شاشة الكمبيوتر»
A history of pictures. From the cave to the
 computer screenعام  ،2016ليتبعه بكتابه
األخـ ـي ــر« :ال يـمـكــن إلـ ـغ ــاء ال ــربـ ـي ــع ..ديـفـيــد
هوكني في نورماندي Spring cannot be -
»cancelled, David Hockney in Normandy
والـصــادر أوائــل عامنا الحالي  .2021وفيه
يقدم هوكني العديد من األفكار والشطحات
الفنية والفلسفية الالمعة ،ليقوم جيفورد
بسردها علينا في قصة ال تضاهى.
أكثر مما نراه

ام ـت ـلــك هــوك ـنــي ،طـ ــوال تــاري ـخــه م ــع الــرســم
(مــا يــزيــد عــن  60عــامــا) ،نـظــرة سحرية إلى
الطبيعة ،فالرجل مشغول على الدوام ّ
بتتبع
ت ـب ـ ّـدل ال ـف ـص ــول ،ول ــه مـ ـح ــاوالت ك ـب ـيــرة في
التأكيد على عجز الفوتوغرافيا أو كاميرا
السينما عن رصد ونقل ّ
تغير ألــوان شجرة
ما أمــام الطبيعة كما يفعل الرسم .من هنا،
ّ
ب ــدأ ول ــع هــوكـنــي امل ـبــكــر بــأع ـمــال ف ــان غــوخ
وك ـلــود مــونـيــه ،مـعـتـبـرًا األول أع ـظــم فناني
الطبيعة على اإلطالق ،والثاني راهبها ،الذي
أمضى  43عامًا وهو يرسم ّ
تبدل ألوان زنابق
ّ
املــاء في حديقة بيته الخلفية .يهز هوكني
رأس ــه فــي أح ــد مـشــاهــد األع ـم ــال الــوثــائـقـيــة
التي يعرضها مركز بوزار لجمهور معرضه
وه ــو ي ـقــول« :ي ــا لـهــا مــن ح ـيــاة ،نتيجة تلك
النظرة الفاحصة ،أظهر لنا مونيه أكثر مما
نــراه عــادة بأنفسنا» .يقف هوكني مبهورًا
أمـ ـ ــام أعـ ـم ــال فـ ــان غـ ــوخ ح ـت ــى ي ــوم ـن ــا ه ــذا.
يقول مشيرًا إلــى فترة انـعــزال فــان غــوخ في
مدينة آرل الفرنسية« :انـظــر إلــى مــا رسمه
هـنــاك ،الـســاحــة القبيحة أم ــام مـنــزلــه ،جسر
السكة الحديد ،كرسيان عاديان ،عاش هناك
ً
منعزال ،فبدأ في النظر إلى األشياء عن كثب،
ليجعلنا نرى العالم بشكل مختلف ومغاير
عما كنا نراه من قبل».
ولـ ـ ـ ـ ــد ديـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــد ه ـ ــوكـ ـ ـن ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــام  1937ف ــي
ب ـ ــرادف ـ ــورد ،ع ـلــى ب ـعــد ســاع ـتــن بــال ـس ـيــارة
مــن بريدلينغتون اإلنكليزية .قــرر فــي سن
الحادية عشرة أن يكون فنانًا ،مــن دون أن
يعرف بالضبط ما يعنيه ذلك ،حتى جاءت
انطالقته عام  ،1961عندما لفت األنظار على
الفور إلى موهبته الفريدة في رسم لوحات
منعشة بشكل خاص وتعكس روح العصر.

مسار

أشرف الحساني

ُ
بــرح ـيــل املـ ـط ــرب الـ ـج ــزائ ــري راب ـ ــح دري ــاس ــة
ُ
( ،)2021-1934قـبــل أي ــام ،ي ـســدل مـعــه ستار
ف ـص ـ ٍـل ك ـب ـيـ ٍـر م ــن ت ــاري ــخ األغ ـن ـي ــة الـشـعـبـيــة
بــال ـجــزائــر .لـيــس ف ــي مــوتــه م ــا ُيـثـيــر الـحــزن
وال ـش ـجــن فـحـســب ،ب ــل م ــا تـتــركــه آالم والدة
ُ ّ
األغنية التي تخلف ال محالة نــدوب مرحلة
هسيسها وإشراقاتها
مــا زلنا نعيش على
َ
ّ
إلــى الـيــوم .وك ــأن األغنية املـغــاربـ ّـيــة البدوية
ُ ُولدت معه ،ورحلت برحيل صاحب الصوت
ّ
املتقطع والهادئ والنبيل .ال شيء ُيغري في
االسـتـمــاع إلــى راب ــح ســوى صــوتــه التلقائيّ
ُ
ّ
نوستالجي جميل يئن تحت
كزمن
املنساب
ٍ
وطأة ثقل الحاضر وخرابه.
ّ
خ ــام ــات ال ـص ــوت ُم ـت ــواض ـع ــة ،لـكــنـهــا كــانــت

ق ـ ـ ـ ــادرة ،م ـن ــذ بـ ــدايـ ــات خ ـم ـس ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
امل ــاض ــي ،عـلــى تـحــريــك أحــاس ـيــس ومـشــاعــر
ـاب م ــن ج ـس ــد االج ـت ـم ــاع
داخ ـ ــل م ـن ــاط ــق يـ ـب ـ ّ ٍ
العربي ،وال سيما أن رابح درياسة مزج في
سـيــرتــه بــن الـغـنــاء والـتــألـيــف وال ـع ــزفّ ،في
ـدان ال تتوفر
وق ـ ٍ
ـت كــان ذلــك صعبًا داخ ــل بـلـ ٍ
على أدنى شروط العيش الكريم ،فباألحرى
ْ
أن تعرف تشييد معاهد ومدارس للصولفيج
والعزف واألداء.
ُ
وعـ ّلــى الــرغــم مــن كــون راب ــح دريــاســة لــم يكن
ّ
الفنان الجزائري ّ
األول الذي أجاد فن الغناء
وال ـع ــزف ،لـكـ ّـنــه مــن الـجــانــب الـتــاريـخـ ّـي ُيـعــدّ
األخ ـي ــر م ـمــن ق ـ ّـع ــدوا لــأغ ـن ـيــة ال ـب ـ ّ
ـدوي ــة في
ال ـجــزائــر ،وراك ـم ــوا عـلــى مـنــوالـهــا ريـبــرتــوارًا
غنيًا ،ال يـقــوى ّ
أي أحــد الـيــوم على ُمجابهة
زخـ ـم ــه ،ب ـح ـكــم ّاخـ ـت ــاف وت ـب ــاي ــن الـسـيــاقــن
ّ
السياسي والفني .امتلك رابح موهبة الغناء

استقرت بعض أغانيه
عند جملة من القضايا
السياسية واالجتماعية

كتب عشرات األغاني المنبثقة من المجتمع الجزائري (فيسبوك)

الفاكهة الغنية باأللياف ُتشعر بالشبع ()Getty

صحة

لسد الشهية
أطعمة
ّ
يارا حسين

يــرغــب كـثـيــرون بـخـســارة ال ــوزن عــن طــريــق تقليل
السعرات الحرارية املتناولة .لكن ،يبقى التحدي
األكـ ـب ــر سـ ـ ّـد ال ـش ـه ـي ــة ،وت ـق ـل ـيــل ال ـ ـجـ ــوع ،لـلـتـحـكــم
بكميات الطعام املستهلكة .ما هي الطرق الطبيعية
والصحية ّ
لسد الشهية؟
ع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى أن األط ـ ـع ـ ـمـ ــة الـ ـغـ ـنـ ـي ــة بـ ــاألل ـ ـيـ ــاف،
كالخضراوات والـفــواكــه والحبوب الكاملة ،غنية
بالفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة املفيدة
للجسم ،فإن تناولها يؤدي إلى ملء املعدة ،ويبطئ
مــن مـعــدل إفــراغ ـهــا ،ويــؤثــر عـلــى إف ــراز هــرمــونــات
االمتالء ،ما يقلل اإلحساس بالجوع .كما ينتج عن
تخمر األلياف في األمعاء أحماض دهنية قصيرة
السلسلة ،قد تساعد بشكل أكبر في تعزيز الشعور
باالمتالء .فإضافة الفاصوليا والبازالء والحمص
والـ ـع ــدس إل ــى ال ــوج ـب ــة ،يـمـكــن أن ي ــزي ــد الـشـعــور
باالمتالء بنسبة  %31مقارنة بالوجبات املماثلة
الخالية منها .وفــي دراس ــة نـشــرت فــي Nutrition
 ،reviewsأظـهــرت أن تـنــاول  14غــرامــا إضافية من
ً
يوميا ،يــؤدي إلــى تقليل كمية السعرات
األلـيــاف
الحرارية املتناولة بنسبة تصل إلى  ،%10والذي
قــد ي ــؤدي إل ــى خ ـســارة فــي ال ــوزن بـمـقــدار  1.9كغ
تقريبًا على مدار أربعة أشهر.
كـمــا يـمـكــن أن تـ ــؤدي إض ــاف ــة امل ــزي ــد م ــن الـبــروتــن
إلــى النظام الغذائي ،إلــى زيــادة الشعور باالمتالء

وتقليل الشهية ،مــا يساعد على تـنــاول كمية أقل
مــن الـطـعــام فــي الــوجـبــة الـتــالـيــة وف ـق ــدان الــدهــون.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،قــد يـســاعــد تـنــاول كـمـيــات كبيرة
مــن البروتني فــي منع فـقــدان العضالت عندما يتم
تقليل الـسـعــرات الـحــراريــة اليومية لـفـقــدان ال ــوزن.
وفي دراســة لفقدان الــوزن نشرت في International
 ،Journal of obesityتناول املشاركون ،ملدة ثمانية
أسابيع ،وجبتي إفـطــار متساويتني فــي السعرات
الحرارية؛ إحداهما تتكون من البيض ،واألخرى من
الخبز .وكانت النتيجة أن املشاركني الذين تناولوا
وج ـبــة اإلف ـط ــار امل ـكــونــة مــن ال ـب ـيــض ،ف ـقــدوا ال ــوزن
بمعدل أعلى بمقدار  %65مقارنة بمجموعة الخبز.
إل ــى جــانــب ذل ــك ،ف ــإن ت ـن ــاول ال ـس ـعــرات ال ـحــراريــة
ال ـص ـل ـبــة والـ ـس ــوائ ــل ،ت ــؤث ــر ع ـلــى ال ـش ـه ـيــة بشكل
مـخـتـلــف ،ف ـقــد وجـ ــدت الـ ــدراسـ ــات أن األش ـخ ــاص
الذين تناولوا وجبة خفيفة صلبة شعروا بجوع
أقل وإحساس أكبر باالمتالء ،ورغبة أقل في تناول
الطعام فــي الوجبة التالية بنسبة  ،%38مقارنة

اعتماد نظام غذائي
مليء بالبروتين يزيد من
الشعور باالمتالء

بأولئك الذين تناولوا وجبة خفيفة سائلة .في هذا
ً
مزيدا من املضغ ما
السياق ،تتطلب املواد الصلبة
ً
مزيدا من الوقت إلشــارة ً االمتالء للوصول
يمنح
إلى الدماغ .ويعتقد العلماء أيضا أن وقت املضغ
اإلض ــاف ــي ،يـسـمــح ل ـل ـمــواد الـصـلـبــة بــالـبـقــاء على
اتصال مع براعم التذوق لفترة أطول ،ما قد يعزز
ً
أيضا الشعور باالمتالء.
ً
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـق ـه ــوة ،ف ـف ـضــا ع ــن ال ـفــوائــد
الصحية لها ،وجــدت الــدراســات أن تناولها ،بما
ّ
الشهية
فيها منزوعة الكافيني ،تساعد في تقليل
والـشـعــور بالشبع مل ــدة تـصــل إل ــى ث ــاث ســاعــات،
ألنـهــا وبـحـســب دراس ــة نـشــرت فــي مجلة Journal
 ،of the American College of Nutritionتزيد من
إفراز هرمون الببتيد ،الذي يتم إنتاجه في األمعاء
عند تناول الطعام ،والذي يعزز الشعور باالمتالء،
ويـلـعــب ً
دورا مـهـ ًـمــا فــي تـحــديــد الـكـمـيــة ال ـتــي من
املحتمل تناولها.
ع ـمــومــا ،يـحـتــاج ال ــدم ــاغ ال ـب ـشــري م ــدة  20دقيقة
لكي يستقبل اإلشارات التي توحي بامتالء املعدة
والتي تستدعي التوقف عن األكــل ،وت ــزداد فرص
الدماغ بالسيطرة على املعدة عند تناول الطعام
ببطء .كما يساعد تناول الطعام باستخدام أطباق
صـغـيــرة عـلــى تقليل الـحـصــص املـتـنــاولــة فــي كل
وج ـبــة مــن دون وع ــي ودون الـشـعــور بــالـحــرمــان،
فالعقل يتأثر بما يــرى ويــرســل بالتالي إشــارات
الشبع عند اتباع هذا األسلوب.

مثلما يتبرأ الجميع من مسؤوليتهم إزاء فشل العمل الدرامي ،ينشب
صراع ينسب فيه كل طرف أسباب النجاح إليه .وأكثر ما يجعل لعاب
هذه األطراف يسيل هو الشخصية ،فبعد النجاح؛ ينسب أكثر من طرف
صناعتها إليه .في هذا السياق ،نتساءل :من هو صانع الشخصية من
بني أطــراف العمل؟ لنعرف ذلك ،ال بد من معرفة مقومات الشخصية،
وعندها فقط نعرف من هو صانعها.
تتألف الشخصية ،فــي العمل الــدرامــي ،مــن مـقــومــات أســاسـيــة يمكن
اختصارها من خالل النقاط اآلتية:
 -1كتلة انـفـعــاالت :لكل شخصية طبيعة انفعالية تميزها عــن باقي
الشخصيات ،مثل مزاجها وشكل سلوكها؛ كالتهور والخوف والخجل
وغير ذلك .وهذه االنفعاالت يجب أن تكون منسجمة مع الكتل االنفعالية
لباقي الشخصيات .واملؤلف حصرًا هو املسؤول عنها ،ألنه هو الذي
يــرى جميع الشخصيات ،ولــو تــركــت للممثل فقد لــرأيـنــا الشخصية
نفسها مكررة في العمل أكثر من مــرة ،ألنــه يعمل ضمن شخصيته
بشكل منفصل ،وقــد تتخلخل أركــان هــذا االنسجام ألنــه ليس هناك
«مايسترو» ينظم ذلك ،وهذا املايسترو هو املؤلف.
 -2جملة أف ـعــال :لكل شخصية فـعــل ،وال يــوجــد شخصية مــن دون
فعل .هناك في العمل جملة أفعال مرتبطة بالشخصيات األساسية،
ومجموعة أفـعــال مدعمة لـهــا .أي شخصية مــن دون فعل ستتحول
إلــى مـجــرد إكـسـســوار .وهــذا الفعل يبنيه املــؤلــف ،ألن أفـعــال مختلف
الشخصيات تشكل مــا يشبه قطع األحجية ( ،)Puzzleومــن يرسم
هــذه األحجية هــو املــؤلــف ،ولــو تــرك األمــر لــأطــراف األخ ــرى ،لكان من
املستحيل تركيب الصورة التي يتألف منها.
 -3شبكة عالقات :كل شخصية في العمل مرتبطة بباقي الشخصيات
بـعــاقــات مختلفة ،وال يمكن لشخصية أن تـكــون بـمـعــزل عــن باقي
الشخصيات .وإذا كانت الشخصية من دون عالقات؛ فإنها ستكون
عبئًا على العمل ،ويفضل حذفها ،إذ لــم يكن لــوجــودهــا أي ضــرورة
درامـيــة ،أو أي إضــافــة ،منذ الـبــدايــة .وهــذه العالقات بــن الشخصيات،
يبنيها املؤلف حصرًا.
 -4الحوار :الحوار هو وسيلة إيصال الفكرة التي لدى الشخصية إلى
املتفرج أو القارئ ،وهي إشــارات صوتية ،أو إشــارات حركية/جسدية
ً
يفهمها املتلقي .هذه اإلشــارات يمكن أن تكون ُجمال منطوقة ،أو لغة
جسد ،كما في الدراما الصامتة ،وهذا أمر منوط باملؤلف أيضًا.
مــن ه ــذا املـنـطـلــق ،يمكن إن نـقــول إن مـخـتــرع الشخصية هــو املــؤلــف
حصرًا ،وليس أي أحد آخر؛ أما ما يفعله باقي األطراف ،فهو ما يمكن أن
نطلق عليه تسمية املقومات اإلضافية ،وهي قائمة تعتمد بشكل كبير
على املقومات األساسية التي وضعها املؤلف ،وهــذه املقومات أغلبها
يتعلق بالشكل الخارجي للشخصية ،ويمكن اختصارها بالتالي:
 -1املكياج ومــا في حكمه :ليست مهمة الكاتب اإلشــارة إلــى تفاصيل
املكياج فــي الـنــص ،إال اذا كــان هــذا املكياج لــه عالقة بفعل درام ــي ما،
ووجــوده يعتبر من ضمن الفعل .مثال ،ندبة في رأس الشخص ،أو أي
اثر على جسده يؤدي للتعرف عليه في مرحلة من مراحل العمل ،أو ما
شابه ذلك .والكاتب ،في هذه الحالة ،يشير إلى مثل هذه التفاصيل في
مواصفات الشخصية.
 -2مصمم الـلـبــاس :ال ـكــام نفسه ينطبق ،أي ـضــا ،عـلــى أزي ــاء املمثل/
الشخصية؛ ف ــاذا لــم يكن هـنــاك حــدث مرتبط بــه ،يـتــرك أم ــره ملصمم
املالبس ،الذي يخطط ما سيرتديه املمثل ً
بناء على رؤية املخرج ،وقراءته
للشخصية وفقًا لبناء الكاتب لها.
 -3األداء :املمثل مسؤول بشكل كامل عن أداء الدور؛ إذ عليه أن يجعل
الحياة تــدب فـيــه ،علمًا أن هـنــاك تفاصيل يحددها املــؤلــف ،متعلقة
بــاألداء املرتبط بالحدث بشكل مباشر .وبكافة األحــوال ،فإن األداء،
أو ما يسمى عمل املمثل على الــدور ،مرتبط بشكل مباشر بالنص،
وش ــذوذ األداء عــن جــوهــر الـنــص سـلــوك ي ــؤذي الـعـمــل .وهـنــا أيضًا
يلعب املخرج دورًا ّ
مهمًا في إدارة املمثلني ومراقبة أدائهم حتى يكون
متوافقًا مع ما وضعه املؤلف.
باختصار ،يمكن الـقــول إن لكل طــرف فــي العمل الــدرامــي مساهمته،
سواء في النجاح أو في الفشل.

متابعة

«ريش» يطير بقرار من المخابرات المصرية

رابح درياسة ...خمسـون عامًا شـيّدتها األغاني
ّ
صغيرًا ،وتملك عبرها ميكانيزمات األغنية
ّ
ال ـجــزائــريــة بـمـسـقــط رأسـ ــه ال ـب ـل ـيــدة ،وط ـ ّـوع
صــوتــه وعــزفــه ،ليصير بـعــد  30سـنــة ُيلقب
بـ«ملك األغنية البدوية» ،بعدما اخترق متون
ّ
العربية في ذلــك اإلبــان ،وأنزلها من
األغنية
رومانسيتها الكاذبة داخل الحفالت الرسمية
ّ
الثقافية والـصــالــونــات الغنائية،
واملـقــاهــي
ّ
ّ
ُمـس ـت ـع ـي ـدًا ه ــذه امل ـ ــرة عــافـيـتـهــا وفـطــريـتـهــا
وتلقائيتها داخل البادية الجزائرية.
ّ
إن س ــر ن ـجــاح أغ ــان ــي رابـ ــح دري ــاس ــة يكمن
بالضبط بــالـعــودة إلــى ال ـجــذور .كــل هــذا في
ّ
وقت ظلت فيه أغاني الطرب العربي تهجس
ٍ
عـلــى املـسـتــوى الـتـقـنــي واملــوضــوعــي بـتــراث
ّ
ّ
الجماليّ .أما رابح ،فلم يعمل إل ليكون
اآلخر
سـ ّـيــد ذات ــه ومرحلته وتــاريـخــه ولـســان قلقه
الجزائرية.
وذاكرته
ّ
ُ
لم يكن حال الفنان الجزائري رابح درياسة
ّ
مثل الذين توسلوا آالت إلكترونية صاخبة
ّ
ووهنه،
للتستر على عجز الصوت وضعفه ّ
ب ـ ــل يـ ـت ــرك ــه يـ ـنـ ـس ــاب ه ـ ــادئ ـ ــا عـ ـل ــى ال ــن ـم ــط
الكالسيكي ل ــأداء ،وأحيانًا ُمندفعًا حسب
ّ
ُ
ـات
مـ ــا ي ـم ـل ـي ــه مـ ـس ــار األغـ ـنـ ـي ــة مـ ــن ج ـم ــال ــي ـ ٍ
ـات .ف ـفــي رح ـل ــة الـ ـص ــوت ،تـنـبـثــق
وتـ ـق ــاطـ ـع ـ ّ ٍ
ّ
يتسرب معها
موهبة الفنان ّالداخلية ،إذ ال
ال شـ ـع ــوره ال ـف ــن ــي ف ـح ـســب ،ب ـق ــدر م ــا تـبــرز
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تـ ّ
ـرسـبــات الــذاكــرة وحـ ّـسـهــا الـتــاريـخـ ّـي .على
األساس ،أدهشنا رابح درياسة بأغانيه
هذا
ُ
الشعبية املمتدة على مدى نصف قرنّ .فهي
ّ
ُمـتـنـ ّـوعــة الـثـيـمــات الـغـنــائـيــة ،وخــاصــة أنـهــا
ـان ك ـث ـيــرة م ـشــاغــل ال ــذات
ت ـت ـجــاوز ف ــي أحـ ـي ـ ٍ
وهـ ـم ــومـ ـه ــا ،ل ـت ـس ـت ـقــر ع ـن ــد ج ـم ـل ــة ق ـضــايــا
سـيــاسـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة ،كـمــا ه ــو ال ـح ــال في
ً
الحدث
أغنية «هـيــا يــا جــزائــر» ،تـفــاعــا مــع
ّ
ّ
الجزائري .كما أن رابح لم يتوقف
الرياضي
ّ
عند هــذا الحد ،وإنما كتب عشرات األغاني
امل ـن ـب ـث ـق ــة مـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،لـكــن
وف ــق ال ــوج ــدان ال ـب ــدوي الـتـلـقــائـ ّـي الـجـمـيــل.
فأغانيه ليست َعاملة تستكنه ُجرح السياسة
واالجتماع وأهوال التاريخ ،بل فقط يجعلها
تخرج مهمومة وفــي تلقائية ساحرة ُت ّ
عبر
ع ــن دواخـ ـ ــل امل ـج ـت ـمــع الـ ـج ــزائ ــري ،م ــن دون
ّ
أيديولوجي آخر.
إقحامها في جسد
ّ
ه ــذا مــع الـعـلــم أن مــوسـيـقــى راب ــح دريــاســة،
ّ
ُ
رغم شعبيتها الساحرة ،فقد ظلت متشبثة
بسحر النوتة ُالسريعة واآللة العصرية .لكن
الخطاب الذي ش ّيدت عليه األغنية ألكثر من
ّ
رحيل رابح
 50سنة ال يتغير .فهل نشهد مع َ
ّ
دري ــاس ــة م ــوت األغ ـن ـيــة الـشـعـبـيــة امل ـغــاربــيــة
ْ
ّ
األص ـي ـل ــة؟ أم أن رح ـي ـلــه ال ي ـع ــدو أن يـكــون
صورة عن حياة ثانية ستنحتها أغانيه في
ُ ّ
ّ
ؤلفًا ُ
ومطربًا؟
وجدان كل من أحبوه م
ّ
مــا ُيثير الـحــزن فــي رحـيــل راب ــح أن الجهات
الرسمية داخــل الجزائر واملغرب وتونس لم
تنتبه له ،في وقت كانت فيه أغانيه ُم ّ
سجلة
ٍ
ّ
داخ ــل كــل الـبـيــوت امل ـغــاربـ ّـيــة ،مل ــا ك ــان الــزمــن
يحتفظ بـطــراوتــه وحـســاسـ ّـيـتــه وبــذرتــه في
ّ
ّ
ّ
عربي قائم على الفن
غنائي
مشروع
تأسيس
ٍّ
ّ
والتعدد واالعتراف.
والهوية
والجمال

لم يتطلب األمر أكثر من
تمثيلية ساذجة أقدم
عليها بعض الممثلين
المصريين عبر انسحابهم
من عرض فيلم «ريش»،
حتى ُتحذف األخبار عنه
القاهرة ـ العربي الجديد

ح ــذف ــت ج ـم ـيــع املـ ــواقـ ــع امل ـص ــري ــة ال ـتــاب ـعــة
للمخابرات الـعــامــة كــل األخ ـبــار عــن الفيلم
املـصــري «ري ــش» ومـخــرجــه عمر الــزهـيــري،
ال ـ ـ ــذي فـ ـ ــاز بـ ـج ــائ ــزت ــي «أسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـنـ ـق ــاد»
و«الفبريسي» في مهرجان كان السينمائي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،بـ ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب املـ ـمـ ـث ــل ش ــري ــف
منير مــن عــرض الفيلم بمهرجان الجونة
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،وم ـع ــه امل ـم ـث ــان أح ـم ــد رزق
وأشرف عبد الباقي ،بزعم أن الفيلم «يسيء
إلى سمعة وصورة مصر».
وك ــان فـيـلــم «ريـ ــش» أول تـتــويــج للسينما
املصرية في تاريخها بجائزة من مهرجان
«كان» السينمائي الدولي .وعرض مهرجان
الـجــونــة «ريـ ــش» لـلـمــرة األولـ ــى فــي الـشــرق
األوس ـ ــط ي ــوم األحـ ــد امل ــاض ــي .وب ـع ــد نحو
ساعة من العرض ،بدأ البعض في املغادرة،
وهم شريف منير ويسرا وإيناس الدغيدي
وأش ـ ــرف ع ـبــد ال ـبــاقــي وأح ـم ــد رزق وتــامــر
حـبـيــب ،بحجة أن الفيلم يـحـتــوي مشاهد
تسيء لسمعة مصر .وحــاول منتج الفيلم

مـحـمــد حـفـظــي (رئ ـي ــس م ـهــرجــان ال ـقــاهــرة
الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي) ،إث ـن ــاء الـفـنــانــن عن
م ـغ ــادرة ال ـع ــرض ،نــافـ ًـيــا أن ت ـكــون مشاهد
الفقر في الفيلم مسيئة ملصر.
وكـ ـتـ ـب ــت ال ـ ـنـ ــاقـ ــدة امل ـ ـصـ ــريـ ــة م ـ ــاج ـ ــدة خ ـيــر
الـ ـل ــه ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ال ــواقـ ـع ــة ف ــي صـفـحـتـهــا
ع ـلــى فـيـسـبــوك ت ـق ــول« :ف ـي ـلــم (ري ـ ــش) لعمر
الــزه ـيــري قطعة فنية مــن اإلبـ ــداع الخالص
من حيث أسلوب السرد ،وتكوينات الصورة،
والتعامل مع مجموعة من املمثلني لم يسبق
ألي مـنـهــم ال ــوق ــوف أمـ ــام ال ـك ــام ـي ــرا .الـفـنــان
ال ـح ـق ـي ـقــي ف ــي ك ــل امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـت ـح ـضــرة
دائ ـم ــا م ــا يـسـبــق حــركــة ال ـعــامــة ب ـخ ـطــوه أو
اثنتني ،لينير الطريق ويضع خطوطا تحت
ما يريد التأكيد عليه .ولكن لألسف ،حفنة
من نجومنا اعتادوا على البقاء في الخلف،
ومحاولة إقناع الجميع بأنه املكان املناسب،
متناسني أن حركة تيار النهر دائما لألمام،
وهـ ـ ــؤالء سـتـعـتـبــرهــم األجـ ـي ــال امل ـق ـب ـلــة مثل
الديناصورات املنقرضة» .وحصل «ريــش»،
للمخرج عمر الزهيري ،على الجائزة الكبرى
م ــن م ـســاب ـقــة أسـ ـب ــوع ال ـن ـق ــاد ف ــي م ـهــرجــان
ك ــان .وع ــرض الفيلم عامليا ألول مــرة ضمن
فعاليات مهرجان كــان السينمائي الــدولــي،
ولـقــي ح ـفــاوة كـبـيــرة مــن الـجـمـهــور .وش ــارك
في املسابقة الرسمية ألسبوع النقاد الدولي
امل ـق ــام ــة ض ـمــن ف ـعــال ـيــات م ـه ــرج ــان كـ ــان في
نـسـخـتــه ال ـ ـ ــ .74وأن ـت ــج الـفـيـلــم ت ـعــاون ـيــا بني
فرنسا ومصر وهولندا واليونان ،ونال دعمًا
من جهات دولية عديدة خالل مراحل إنتاجه.
«ريـ ــش» هــو أول األفـ ــام الــروائ ـيــة الطويلة
للمخرج عمر الزهيري ،وقد اشترك في تأليفه
مع السيناريست أحمد عامر ،وهو من إنتاج

يتناول الفيلم واقع العيش المرير في مصر ()Imdb

الفرنسيني جولييت لوبوتر وبيير مناحيم
مــن خ ــال شــركــة  ،Still Movingبــاملـشــاركــة
مــع  Lagoonie Film Productionللمنتجة
ش ــاه ـي ـن ــاز ال ـع ـق ــاد وف ـي ـل ــم ك ـل ـي ـنــك وامل ـن ـتــج
محمد حفظي ،ودرك جــان وريـنــك وكوجي

نـيـلـيـســن ( ،)Kepler Filmوج ـي ــورج ــوس
كــرن ـفــاس وكــون ـس ـتــان ـت ـي ـنــوس كـنـتـفــركـيــس
( )Hereticوفـيــرونــا مــايــر ،وتـتــولــى توزيعه
في العالم العربي شركة Film Clinic Indie
 .Distributionوت ــم تـطــويــر م ـشــروع الفيلم

بدعم من جائزة  baumiلتطوير السيناريو،
وتورينو فيلم الب ومؤسسة ،Cinefondation
ونـ ــال ج ــائ ــزة األط ـل ــس مل ــا ب ـعــد اإلنـ ـت ــاج في
ورشـ ـ ــة األطـ ـل ــس ض ـم ــن املـ ـه ــرج ــان ال ــدول ــي
للفيلم بمراكش .2020

