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صحافيو لبـنان: كفاح البقـاء
بيروت ـ ريتا الجّمال

ُيــكــافــح الــصــحــافــيــون الــعــامــلــون فـــي لبنان 
من أجل البقاء في امليدان وممارسة عملهم 
بمهنية عالية وحرية واسعة لنقل الحقيقة 
الــكــفــيــلــة بــمــســاعــدة الـــنـــاس عــلــى مــحــاســبــة 
حّكامهم وأصحاب القرار السياسي واملالي، 
أكـــتـــوبـــر/  17 انـــتـــفـــاضـــة  بـــعـــد  ســـيـــمـــا  وال 

سهلة  تعد  لــم  املهمة  أن  بيد  األول،  تشرين 
 حصار شامل ضّيق الخناق عليهم 

ّ
في ظل

وارتــفــاع  القمع،  أساليب  بــتــعــّدِد  ربطًا  أكثر 
منسوب املخاطر الجسدية والتحديات التي 

فاقمتها أخيرًا األزمة االقتصادية.
ــرة ويـــضـــعـــهـــا املــــســــؤول  ــيـ ــثـ الــــصــــعــــوبــــات كـ
ــن الــحــريــات  اإلعــــامــــي فـــي مـــركـــز الــــدفــــاع عـ
اإلعامية والثقافية »سكايز«، جاد شحرور، 
باملمارسات  األولــى متصلة  ْي: 

َ
ضمن خانت

ــــة  ــاألزمـ ــ الــــقــــمــــعــــيــــة، والــــثــــانــــيــــة مـــرتـــبـــطـــة بـ
االقتصادية التي تنعكس بتداعياتها أيضًا 
الــصــحــافــيــي ومهنيتهم.  مــوضــوعــيــة  عــلــى 
عـــلـــى صــعــيــد األزمـــــــة االقــــتــــصــــاديــــة، يــشــيــر 
شحرور إلى تغييرات كثيرة طاولت طبيعة 
الــعــمــل الــصــحــافــي الـــيـــومـــي، نــتــيــجــة الــشــّح 
املتواصل  واالنقطاع  والبنزين  املـــازوت  في 
بة 

ّ
املتقل الــدوامــات  لناحية  ســواء  للكهرباء، 

املباشر  والبث  امليدانية  التغطيات  وتقني 
وإقــفــال بعض املكاتب واملــؤســســات، محذرًا 
فــــي الـــســـيـــاق مــــن االنــــعــــكــــاســــات الــخــطــيــرة 
لفقدان رواتب الصحافيي بالعملة الوطنية 
وال  ومهنيتهم  عملهم  حــريــة  على  قيمتها 
سيما أن املنظومة الحاكمة سياسيًا وماليًا 
لــهــم بـــاملـــرصـــاد، وتــســتــغــل تــــردي األوضــــاع 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــصــحــافــيــي، وبــاعــتــبــار أن 
غالبية املؤسسات اإلعامية املحلية ممولة 
من قبل شخصيات سياسية أو رجال أعمال 
أو مصارف لديهم تورط أيضًا أو شراكة مع 
أحزاب السلطة، وهو ما يؤثر على املحتوى 

اإلعامي.
كـــــــان آخـــــــر انــــتــــهــــاك ضــــجــــت بـــــه األوســــــــاط 
ــبــــوع املـــاضـــي،  ــي لــبــنــان األســ الــصــحــافــيــة فـ
ــر الــــرئــــاســــي مـــراســـلـــة  ــقـــصـ ــع الـ ــنـ حـــيـــنـــمـــا مـ
املقر  في  التغطية  من  سعد  ليال  »الجديد« 
ــمــــي. عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــحــــريــــات، يــقــول  الــــرســ
 »الــصــحــافــيــي يـــواجـــهـــون في 

ّ
ــرور إن شـــحـ

لبنان أشكااًل متعددة من الترهيب والقمع، 
ــداءات املــبــاشــرة الــتــي طــاولــت  ــتـ أبــرزهــا االعـ
مــراســلــي ومـــصـــّوريـــن أثـــنـــاء تـــأديـــة عملهم 
من  ســواء  امليدانية،  وتغطياتهم  الصحافي 
الــعــنــاصــر األمـــنـــيـــة أو حــــرس مجلس  قــبــل 
الـــنـــواب قــبــل أن نــرصــد فــي الــفــتــرة األخــيــرة 
مـــمـــارســـات لـــم تــعــد تــقــتــصــر عــلــى األجــهــزة 
األحــزاب  مناصرو  إليها  انضم  بــل  األمنية، 
ـــاص يــتــمــتــعــون بـــحـــمـــايـــاٍت حــزبــيــة  ــخـ وأشــ
عدا  بالسكي،  والطعن  الــضــرب  إلــى  لتصل 
على  تنهال  التي  والشتائم  املضايقات  عــن 
الــصــحــافــيــات عبر  الــصــحــافــيــي، وال سيما 
والتهديدات  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
الــتــي تــطــرق أبـــوابـــهـــم«. ويــتــوقــف شــحــرور 
عند ترحيل كبير مراسلي وكالة »رويترز« 
الـــخـــالـــدي،  ســلــيــمــان  األردن وســــوريــــة  فــــي 
إلـــى األردن، بــعــد اســتــجــوابــه لـــدى وصــولــه 
فــي مهمة صحافية يعّد  بــيــروت  إلــى مطار 
بمثابة عامة فارقة في عام 2021، خصوصًا 
ــام اكــتــفــت  ــعــ ــة لـــأمـــن الــ ــامـ أن املـــديـــريـــة الـــعـ
السيادي،  القرار  إطــار  في  بوضع خطوتها 
ولم نعلم بالخرق الذي ارتكبه. كما يتوقف 
عند ما تعّرض له اإلعامي رياض قبيسي 
ــــدى مــحــطــات الـــوقـــود،  ــام إحـ ــ ــداٍء أمـ ــتــ مـــن اعــ
ــــدم شـــخـــٌص عــلــى تــحــطــيــم زجـــاج  عــنــدمــا أقـ
سيارته بمجرد أنه وثق خروقات ارتكبتها 
عناصر من قوى األمن الداخلي، وهي حالة 
تكررت مع صحافيي محليي وأجانب أمام 
مــحــطــات الـــوقـــود وعـــنـــد تــغــطــيــتــهــم وقــائــع 

األزمة.
ــن أبــــــــرز الـــصـــحـــافـــيـــي  ــ وقـــبـــيـــســـي، وهــــــو مـ
في  ومتخصص  لبنان  في  االستقصائيي 
كــشــف قــضــايــا الــفــســاد الـــطـــرق الــقــضــائــيــة، 
بــعــدمــا تـــعـــّرض لـــه مـــن اعـــتـــداٍء بــمــجــرد أنــه 
صّور كيف أن الخط الساحلي مقفل بسبب 

ــارات تــــدخــــل عـــكـــس الـــســـيـــر بـــتـــعـــاون  ــ ــيــ ــ ســ
ــقــــدم  وتـــســـهـــيـــل وتـــنـــظـــيـــم مـــــن الــــــــــــدرك. وتــ
ــام الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة  ــ بــشــكــوى أمـ
الــذيــن كانوا  الـــدرك  املعتدي وعناصر  ضــد 
عكس  السيارات  عبور  ويسهلون  يؤمنون 
أمامهم ولم يبادروا  السير، ووقــع االعتداء 
فــورًا وكــذلــك الضباط  إلــى توقيف املعتدي 
املـــســـؤولـــي عــنــهــم. وال يـــجـــزم قــبــيــســي في 
اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن االعــتــداء 
عــلــيــه مــتــصــل بــكــونــه صــحــافــيــا، خصوصًا 

ــم يــعــرف  ــه لـــم يــكــن بــمــهــمــة صــحــافــيــة ولــ أنــ
ــكـــن بــغــض  عــــن نــفــســه كـــونـــه صـــحـــافـــيـــا، ولـ
النظر عــن صفته فــإن مــا تــعــرض لــه سببه 
تـــصـــويـــره وتـــوثـــيـــقـــه وفـــضـــحـــه املــخــالــفــات 
التي تحصل وهــو أمــٌر خطيٌر. أمــا تحميله 
ــــدث مــــعــــه إلـــــــى املــــديــــر  ــــحـ ــيــــة مـــــا يـ مــــســــؤولــ
ــــن الـــداخـــلـــي الـــلـــواء عــمــاد  الـــعـــام لـــقـــوى األمـ
ــه مـــا حصل  ــارتـ ــإثـ عـــثـــمـــان، فــيــأتــي ربـــطـــًا بـ
ــار ضــجــة كــبــيــرة وغضبًا  مــعــه، وهـــو مـــا أثــ
 واســعــًا فــي الــوســط الــصــحــافــي والــشــعــبــي. 

»تــجــمــع  ــــدوره، يــقــول املــنــســق اإلعـــامـــي لـــ بــ
نــقــابــة الــصــحــافــة الـــبـــديـــلـــة« مــحــمــد قليط 
االقتصادية  األزمـــة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

األكـــبـــر تـــطـــاول الــعــامــلــي الـــذيـــن يقبضون 
بالليرة اللبنانية، بحيث أصبحت رواتبهم 
 ،

ً
إلــى 150 دوالرًا مثا وقــد تصل  قيمة  بــا 

ــلــــي يــمــتــلــكــون  ــراســ ــــي أن هــــنــــاك مــ ــي حـ ــ فـ
 نهرًا ويغطون 

ً
أعــوام، ويعملون ليا خبرة 

فــي مــيــاديــن ومــنــاطــق إشـــكـــاالت ونـــزاعـــات، 
ويــعــّرضــون أنفسهم للخطر مــن أجــل راتــب 
بـــات زهـــيـــدًا جـــدًا ال يــكــفــي لــلــمــواصــات أو 
شراء مواد غذائية أساسية أو حتى تكاليف 
مــــولــــدات الــكــهــربــاء الـــخـــاصـــة وغـــيـــرهـــا من 
الخدمات. ويشير قليط إلى أن »مؤسسات 
وأخــرى  البث  بترشيد  قامت  عــّدة  إعامية 
ــا، خـــصـــوصـــًا عـــلـــى صــعــيــد  ــهــ أقـــفـــلـــت أبــــوابــ
اإلذاعات واملواقع اإللكترونية، ومنها طلبت 
من املوظفي العمل من املنزل والتلفزيونات 
 أزمــة 

ّ
مــا عـــادت تغطي كــل األحــــداث فــي ظــل

البنزين، وهو أمٌر خطيٌر جدًا، وقد ظهر ذلك 
عند وقوع انفجار التليل في عكار شمالي 
لبنان، بحيث حالت املسافة البعيدة وشح 
البنزين وإقفال محطات الوقود دون توجه 
الــصــحــافــيــي واملــراســلــي واملـــصـــّوريـــن إلــى 

املكان رغم كبر الحدث وأهميته«.
فــي ملف الــحــريــات اإلعــامــيــة، يــشــدد قليط 
ــاتـــت بـــخـــطـــٍر كـــبـــيـــٍر مــــع تـــزايـــد  ــا بـ ــهـ عـــلـــى أنـ
املنظومة  على  والبوليسي  األمني  التسلط 
السياسية، ونّية السلطة عدم إظهار الحقيقة 
للناس أو نقل الوقائع إلى الــرأي العام كما 
 أحدث مثال تصريح وزير اإلعام 

ّ
هي، ولعل

الجديد جورج قرداحي الذي جعل من نفسه 
ــيـــة، وتــمــنــى  وصـــيـــًا عــلــى الـــوســـائـــل اإلعـــامـ
عــلــيــهــم عــــدم اســتــقــبــال مــحــلــلــي سياسيي 
ــٌب إلـــى الــخــراب،  يـــصـــّورون وكـــأن الــبــلــد ذاهــ
الواقع  نكران  يؤكد محاوالت  وهــو تصّرف 
الــخــراب،   فــي 

ً
والــتــحــايــل عليه فنحن أصـــا

والـــكـــل يــعــلــم كــيــف تــشــكــلــت الــحــكــومــة الــتــي 
انــتــقــادهــا. وال يغفل قليط  لــهــؤالء  يــريــد  ال 
أيـــضـــًا الـــصـــعـــوبـــات الــنــفــســيــة الـــتـــي تحيط 
الـــذيـــن ينقلون  بــالــصــحــافــيــي واملـــصـــوريـــن 
ــداث والـــصـــورة كــمــا هــي بــكــل حــاالتــهــا  ــ األحـ

وقساوتها ومعاناة الناس اليومية.
منسوب  وارتفاع  العارمة  الفوضى  انتشار 
ــداءات عـــــدا عــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــقـــمـــع والـــتـــرهـــيـــب واالعـ
الترحيل، في ظل غياب املحاسبة والشفافية 
لـــدى األجـــهـــزة األمــنــيــة والــرســمــيــة واتــجــاه 
الــبــاد أكــثــر إلـــى األنــظــمــة الــبــولــيــســيــة، دفــع 
ــى مـــغـــادرة  ــ ــفــــوان إلـ بــالــصــحــافــيــة لـــونـــا صــ
أسمته  ما  نتيجة  الراهنة  الفترة  في  لبنان 
ــل مــتــراكــمــة ومــتــتــالــيــة«  أيـــضـــًا »خــيــبــات أمــ
بإمكان إحــداث التغيير، ال بل شعور وثيق 
ــة نـــحـــو األســـــــوأ عــلــى  ــبــ  األوضـــــــــاع ذاهــ

ّ
بــــــأن

صفوان  وتقول  اإلعامية.  الحريات  صعيد 
الــجــديــد«: »لــم أجــد أن هناك آلية  »العربي  لـ
للمحاسبة أو متابعة للقضايا والتحديات 
تكبر، وال حلول حتى بسيطة فوجدت نفسي 
غير قادرة على البقاء في لبنان، خصوصًا 
وأنـــا أرى ارتــفــاع منسوب االعـــتـــداءات على 
حياتهم  على  املخاطر  وتــزايــد  الصحافيي 
ــم، حــــيــــث إن نــقــل  ــهــ ــتــ ــامــ الـــشـــخـــصـــيـــة وســ
 على محطات 

ً
الــصــورة كما هــي حتى مــثــا

يشكل خطرًا  أصبح  الصيدليات  أو  الوقود 
عــلــى املــراســلــي واملــصــوريــن والــعــامــلــي في 
 الــوضــع النفسي 

ّ
املــجــال اإلعـــامـــي، فــي ظـــل

الصعب والضاغط الذي يمّر به املواطنون، 
ما يضعنا أمام ساحات معارك مفتوحة«.

االقتصادية  الصعوبات  هــنــاك  املــقــابــل،  فــي 
ــــت مــن  ــاتــ ــ ــه الــــصــــحــــافــــيــــي وبــ ــ ــواجــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــًا ملــــن هــــم يــعــمــلــون  ــديــــات، خـــصـــوصـ ــتــــحــ الــ
بشكل مستقل وغير مثبتي في مؤسسات 
أساسية  حقوقا  يفقدهم  مــا  وهــو  إعامية، 
مثل التأمي والضمان الصحي االجتماعي، 
عدا عن الرواتب التي لم تعد تكفي في ظل 
األسعار  وتفلت  الفاحش  والــغــاء  االنــهــيــار 
ــة، مــن دون أن ننسى أن مهنة  وعــمــوم األزمـ
املال  من  الكثير  تكسبه  ال   

ً
أصــا الصحافي 

وتدفعه دائمًا إلى البحث عن بدائل أخرى أو 
مصادر إضافية للعيش بكرامة.

يواجه الصحافيون في 
لبنان أشكاًال متعددة من 

الترهيب والقمع

يصارع الصحافيون اللبنانيون من أجل البقاء، ومن أجل القيام بعملهم، وسط حصار المخاطر والتحديات الناجمة 
عن األزمة االقتصادية الخانقة، وسياسة قمع الحريات الواسعة التي تنتهجها السلطات

ــاتـــب الــســيــاســي آالن ســركــيــس  يـــقـــول الــصــحــافــي والـــكـ
يجرف  حصوله  بمجرد  »االنهيار  أن  الجديد«  »العربي  لـ
التي  القطاعات واملــهــن، وحكمًا وســائــل اإلعـــام   

ّ
معه كــل

 منذ ســنــوات طويلة مــن أزمـــة مــاديــة حــادة 
ً
تعاني أصـــا

فــي حني  عليه،  تقوم  الــذي  السياسي  التمويل  توقف  مــع 
لم تتمكن من تكوين صحافة إنتاجية، فكان إقفال عدد 
من الصحف واملواقع اإللكترونية والتعثر في سداد رواتب 
املوظفني مع تراجع عائدات اإلعانات أيضًا، ومن استمّر 
تأثر حكمًا باألزمة االقتصادية ومنهم من أوضاعه مزرية 

تمامًا«.
ويشير سركيس إلى أن »وزارة اإلعام والنقابات املعنية 
ال تقوم بدورها ألسباب كثيرة، وهي حتى لو كانت لديها 
 موازنات محدودة 

ّ
نية بذلك غير قادرة على فعله في ظل

ــضــة ال تــكــفــي لــرعــايــة الــعــمــل اإلعـــامـــي، مـــا خلق 
ّ
ومــخــف

مبادرات فردية للمطالبة بحقوق الصحافيني، وأدى حكمًا 
إلى  نــزوٍح من مؤسسات محلية  أو  إلــى هجرة إعاميني 
أخرى أجنبية وعربية مركزها لبنان لتقاضي رواتب أعلى 

وبالدوالر األميركي«.
وحـــول أزمـــة املــحــروقــات والــكــهــربــاء، يــرى سركيس أنها 
وعرقلت  املواطنني  كــل  كما  الصحافيني  على  »انعكست 
بالبنزين  لــلــتــزود  املـــال  يملك  مــن  أن  حــتــى  كــثــيــرًا عملنا 
 ارتفاع سعر الصفيحة ليس بمقدوره ذلك، 

ّ
 في ظل

ً
مثا

وعلينا أن ننتظر في الطوابير لساعاٍت حتى يصل دورنا، 
وهو ما يؤخر التغطيات ويحول دونها في أحياٍن كثيرة، 
تسهيات ستعطى  هناك  بــأن  ســرت  معلومات  أّن  علمًا 
الوقود، بيد أن  للصحافيني في هذا املجال على محطات 

شيئًا لم يحصل بعد على أرض الواقع«.
لبنان،  في  اإلعامية  الحريات  وتراجع  القمع  وفي سياق 
يقول سركيس: »مررنا بفتراٍت قمع كبيرة على مستوى 
املؤسسات وفي حقب مختلفة منها أيام النظام السوري، 
وإقفال كبرى وسائل اإلعام املرئية مثل قناة أم تي في، 
بأساليب وأشكال مختلفة  اليوم  نفسه  املشهد  ويستمّر 
ومتعددة، حتى أن هناك مناطق محرمة على الصحافيني 
إليها وتغطية حــدٍث ما  للدخول  إذن حزبي  إلــى  وتحتاج 
فيها وهي مربعات أمنية تعيق عمل الصحافيني«. ويرى 
سركيس »أن القمع األخطر بدأ بعد انتفاضة 17 أكتوبر 
الصحافيني، حتى  مع  الرسمية  األجهزة  تعاطي  وطريقة 
أنها لم تمّيز بينهم وبني املتظاهرين أو من تضعهم في 
خــانــة »مــثــيــري الــشــغــب«، فــكــانــت تــعــتــدي عــلــى املــراســلــني 
بتحطيم وتكسير معداتهم، في حني  واملصورين وتقوم 
األمنية وقد  العناصر  أي من  إلى محاسبة  لم تعمد  أنها 
تكتفي أحيانًا باالستنكار، مشددًا على أّن الوضع لم يعد 
الحريات  بلد  لبنان  ألن  مــدويــة  صرخة  ويحتاج  يحتمل 

أصبح بلد قمع الحريات«.

انهيار جارف

MEDIA
منوعات

تضييق 
قياسي

لندن ـ العربي الجديد

بــــــلــــــغ عــــــــــــدد الـــــــــــــــــدول الـــــــتـــــــي تـــــــعـــــــرض فـــيـــهـــا 
بسبب  والعنف  لاعتقال  مستخدمو اإلنترنت 
حزيران  يونيو/  بــني  قياسيًا  رقمًا  منشوراتهم 
2020 ومايو/ أيار 2021، فيما تراجعت الحقوق 
الرقمية على مستوى العالم للعام الحادي عشر 
على التوالي، وفق ما أشار تقرير ملنظمة »فريدوم 

م  هاوس« األميركية غير الحكومية، الثاثاء. ويقيِّ
الــتــقــريــر مــســتــوى حــريــة اإلنــتــرنــت فــي مختلف 
املفروضة  القيود  إلى  بالنظر خصوصا  البلدان 
لــلــوصــول إلـــى الــشــبــكــة أو وجــــود »مــتــصــيــديــن« 
باملحادثات  للتاعب  يسعون  للحكومة  مؤيدين 
عبر اإلنترنت. وأشار إلى أنه »هذا العام، تعرض 
مستخدمو اإلنترنت إلى اعتداءات جسدية انتقامًا 
ــة«، الفتًا  ــ اإلنــتــرنــت فــي 41 دول ألنشطتهم عــلــى 

الشبكة«.  استخدام  بداية  منذ  »األعــلــى  أنها  إلــى 
وأضـــاف التقرير أنــه فــي 56 مــن أصــل 70 دولــة 
املواطنني  إدانــة  أو  اعتقال  تم  للدراسة،  خضعت 
قياسي  بــمــعــدل  أي  الــرقــمــيــة،  أنشطتهم  بسبب 
الــدول الراعية لحرية  بلغ 80%.  تصدرت قائمة 
وكوستاريكا،  إستونيا  تليها  أيسلندا  اإلنترنت 
وهي الدولة األولــى التي جعلت من الوصول إلى 
اإلنترنت حقًا أساسيًا. في املقابل، تعتبر الصني 

واألكثر  الرقمية  للحريات  احترامًا  األقــل  الــدولــة 
قمعًا ملستخدمي اإلنترنت املعارضني.

واتـــهـــم الــتــقــريــر بــعــض الــحــكــومــات بــاســتــخــدام 
ــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــركــ ــني تــنــظــيــم عـــمـــل شــ ــوانــ قــ
من  ويصيغ العديد  القمعية.  اإلجــــراءات  لتبرير 
إلى  تهدف  االحتكار  ملكافحة  قــوانــني  املشرعني 
تنظيم أنشطة عمالقة شركات التكنولوجيا، مثل 

»غوغل« و»آبل« و»فيسبوك«.

األزمة تجرف معها حريات القطاع اإلعالمي في لبنان )حسين بيضون(
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حشدت، أو أن تشعل روحًا إن بعثرت.  ومع 
في  العقبات  تقف  لــم  التكنولوجي،  الــتــطــّور 
الفضل  للتكنولوجيا  كــان  بــل  الناشر،  وجــه 
 
ً
 حرة

ً
أمنت مساحة أن  بعد  للوصول،  األكبر 

للفرد متى أرادهــا. نشر املحتوى كان املهمة 
األسهل، وللجميع حصة فيه إن نوى. وذلك 
ومن  الهتك.  حــد  فيه  تعسف  أو  استحقه  إن 
هــنــا، لــم يكن هــذا االمــتــيــاز بــاألمــر اإليجابي 
ــًا. فــفــي جــولــة بــحــث بــســيــطــة عـــن نــاتــج  ــمـ دائـ
ــشــرت في 

ُ
موسيقى الــحــرب الــســوريــة الــتــي ن

ــيــــرة، قـــد يــجــد الــبــاحــث  الــســنــن الــعــشــر األخــ
ــة تــســجــيــات قــد تــكــون بحد  نفسه فــي دوامــ
ذاتها التعريف الفعلي للكارثة والدموية بما 
غابت  مرعب  مضمون  مــن  الكلمتان  تحمله 
عنه املنطقية، وارب العنف في طياته مرات، 
ــشــر 

ُ
، ن

ً
بــيــنــمــا صــــارح بـــه مــــرات أكـــثـــر. فــمــثــا

انــدالع الثورة عدة تسجيات معارضة  بعد 
مـــن نــمــط الـــــــراب، نــســبــت هــــذه الــتــســجــيــات 
لفنان اعتمد اسم  mc roco، أبرزها أغنيتان 
ــنــــظــــام ومـــنـــاطـــقـــيـــتـــه،  تــــحــــاربــــان طـــائـــفـــيـــة الــ

بــخــطــاب مــمــاثــل ولــكــنــه مـــضـــاد. أطــلــق على 
هذين األغنيتن أسماء: »داعس ع القرداحة« 
و»قادمون يا قرداحة«، عّبر الفنان فيهما عن 
غضبه وســخــطــه مــن دمــويــة الــنــظــام، فــدافــع 
عن الطائفة السنية بشراسة، واعتمد تهديد 
أفراد الطائفة العلوية. )يذكر أن القرداحة هي 

املوطن األساسي لبشار األسد(.
ــيـــدة الــتــي  لـــم تــكــن هــــذه الــتــســجــيــات الـــوحـ
تطرح التساؤالت، فعند محاولة البحث عن 
أغنية عراقية قديمة تحمل اسم »أنا وياك«، 
تظهر نتائج سورية غزيرة، تكاد تخفي من 

فيضها هوية األغنية الرومنسية األصلية.
تتباين النسخ املسجلة بن فنانن معروفن 
فــي الــبــاد فــي مــواالتــهــم للنظام وأشــخــاص 
النسخ  هــذه  أشهر  شرت 

ُ
ن الهوية.  مجهولي 

مــوالــيــة  بــكــلــمــات  و2013   2012 عـــامـــي  بـــن 
عطى 

ُ
ت التي قد  النتائج  مختلفة. في إحــدى 

أثناء البحث عن هذه األغنية، يظهر تسجيل 
لعناصر من الجيش السوري أثناء تأديتهم 
في  املنشد  فيه  يندب  العسكرية،  لخدمتهم 

عبلة خالد

قــد يجهل الــســوريــون الــيــوم عاملًا 
خـــرج مـــن بـــن بــطــونــهــم، أو ربــمــا 
ــفــــور مــن  ــنــ ــد الــ ــ ــــاد حـ ــبـ ــ ــوا الـ ــ ــرهـ ــ كـ
التاريخ،  فــي  األولـــى  األغنية  بلد  الياسمن. 
ــٍم مــوســيــقــي  ــلـ ــافـــة سـ يــجــلــس الــــيــــوم عـــلـــى حـ
أغنياته  تبقى من  ما  مللمة  مــحــروق، يحاول 
الــتــي أضاعها فــي حـــرٍب ال تشبهه وتــكــاد ال 
تــشــبــه إال الــشــيــطــان. إذ لـــم يــنــجــح الــفــن في 
بتفجير  إال  املــوســيــقــى  ولـــم تنجح  انــتــشــالــه 
مشاعر شعبه حد االختناق. وكاعتقاد يشيع 
في رأس املنكوب، الذي يحلم على األقل بفن 
ــم تــكــن املــوســيــقــى فـــي أغــلــب  ــــده األلــــــم، لـ

ّ
يــــول

تــســجــيــاتــهــا، إســفــيــنــا يــفــض الـــنـــزاعـــات، بل 
اعها، كّيفها املؤيد 

ّ
أكملت طريقها حليفة صن

واملـــعـــارض لــتــنــاســب قــمــاشــة مــن الــشــعــارات 
املــلــّحــنــة، تــمــامــًا كــمــا روضــهــا الــبــشــر سابقًا 
فـــي حــروبــهــم. وعــلــى اعــتــبــار صـــوت الــحــرب 
ــان ملــوســيــقــاه أن تــحــشــد إن  فــعــل جــمــاعــي؛ كـ

يمثّل قوس النصر عالمة 
على عنف ال يمكن لستارة 

أن تخفيه

انتهت أغاني المؤيدين 
بالتهليل للنظام والرئيس 

وانتصاراته

في عهد حركة طالبان 
الماضي تعّرضت النساء 

للقمع واالضطهاد

2223
منوعات

بــن الدن. نشر هــذا التسجيل املــصــّور تحت 
الطفل  عــنــوان »بــالــذبــح جيناكم«، حــرك فيه 
يده مهددًا بالذبح ألفراد الطائفتن العلوية 
والشيعية. وملا جاء الــرد، كان مكافئًا! إذ تم 
 آخـــر ال يــتــجــاوز 

ً
نــشــر تسجيل ُيــظــهــر طــفــا

العاشرة من عمره، يجلس في تجمع مواٍل، 
ينشد نسخة جديدة من أغنية »أنــا ويــاك«، 
ولــكــن هــــذه املــــرة بــلــهــجــة تــهــديــديــة مماثلة 
لــطــفــل إدلــــب تــــرّد عــلــى خــطــابــه. غــنــى الطفل 
نظر  البالغون،  يرددها  أن  من  أشنع  ألفاظًا 
الشماتة، غنى  املــصــور بضحكة تحمل  إلــى 
مــشــجــعــًا الغــتــصــاب الــنــســاء، قــتــل األطـــفـــال، 

وحرق القرى. 
ــفـــس الــســنــة  ــريــــق »بــــــدايــــــات« فــــي نـ ــتــــج فــ أنــ
فــيــديــو ســـاخـــرًا حــمــل نــفــس عـــنـــوان أغــنــيــة 
طــفــل إدلـــب )بــالــذبــح جــيــنــاكــم(، نــشــرت هــذه 
مع  الفريق  أرفـــق  الطفلن.  على  رّدًا  األغنية 
هي  السخرية  »أن  توضح  رسالة  التسجيل 
عــلــى مقاومة  الـــقـــادرة  القليلة  الــوســائــل  مــن 
الــكــراهــيــة، الــعــنــف، الــقــتــل، والــطــائــفــيــة. على 
أمل أن يستطيع الطفان أن يعيشا ذات يوم 
بكرامة وحرية في سورية الجديدة، حيث ال 
العيش املشترك  إرادة  طغاة وال كراهية، بل 
في بلد فيه من العدالة والحرية بقدر ما فيه 

من الفرح والسخرية«.
بداية  في  اشتهرت  السخرية،  من  وانطاقا 
الــثــورة، أغنية ســاخــرة مــن الــنــظــام. جــاء في 
نصها: »قــاظــان بيتكن فصل، ألنــو مياهكن 
فــي عــام 2012، إصـــدار تسع  كلسّية«. تاها 
ــيـــات لــــفــــرقــــة مــــعــــارضــــة تــــحــــت اســــم  تـــســـجـ
ــــوري«، حــمــل بــعــضــهــا قــــدر من  »الــــــدب الـــــسـ
التهكم بخطاب سلمي ال يشوبه العنف. تم 
إنــجــاز هـــذه الــتــســجــيــات فــي الــخــفــاء خوفًا 
ــم يــفــصــح أي مــن  ــ لـــة الـــنـــظـــام، ولـ مــــن مـــســـاء
الفرقة عن هويته. نادت  املشاركن في هــذه 
ــفـــاض وخــابــت  ــتـ هــــذه الـــفـــرقـــة بــســلــمــّيــة االنـ
فــبــقــيــت التسجيات  ــثــــورة..  الــ بــعــد تــســلــيــح 
التسعة يتيمة. ولم يصدر بعدها أي جديد 
منهم. أشهر هذه التسجيات أغنية »شارك 
فــــي اإلضــــــــــراب« والــــتــــي دعـــــت الـــشـــعـــب إلـــى 
ــراب ســلــمــي. وأغــنــيــة أخـــرى ســخــرت من  إضــ
وعـــي الــرئــيــس املــغــّيــب عــن املــشــهــد، وبــّررتــه 
الفرقة  ختمت  »سيمو«.  ُسميت  بالتعاطي. 
النص التفصيلي أسفل هذا األغنية بجملة 
السعلة  هـــو دواء ضـــد  »الــســيــمــو  فــحــواهــا: 
ــــادة املــخــدرة  )فـــي ســـوريـــة( يــحــتــوي عــلــى املـ

»كودئن« واإلكثار منه يسبب اإلدمان«. 
ــانــــي  ــنـــوعـــت األغــ ــلــــى الــــجــــانــــب اآلخــــــــر، تـ وعــ
الباد  املنادية بوحدة  الوطنية  املوالية بن 
شعبًا وأرضـــًا، إلــى األغــانــي املهللة للرئيس 
واملــشــجــعــة لــســيــاســتــه وقـــوتـــه الــعــســكــريــة. 
ــرًا بـــمـــبـــاركـــة الــجــمــيــع  ــيــ ــاف أخــ ــطــ انـــتـــهـــى املــ

النتصاراته.

G G

إبراهيم علي

ــتــــاج الـــخـــاص بـــاملـــنـــّصـــات، وعــالــم  بـــن اإلنــ
بن  البوصلة  الطويلة، ضاعت  املسلسات 
ــــل الــجــمــيــع مــرحــلــة  املــنــتــجــن الـــعـــرب، ودخـ
فــي موسم  مـــجـــددًا، عــابــريــن  خــلــط األوراق 
درامي بدأ قبل أسابيع قليلة بمجموعة من 
املسلسات )عرض أول( وهي تسبق الفترة 
الخاصة بموسم الدراما األقوى في رمضان 

املقبل.
نادين  اللبنانية  املمثلة  أيــام، صرحت  قبل 
ــن تــحــضــر فـــي أي مسلسل  نــجــيــم بــأنــهــا لـ
رمـــضـــانـــي، ألســـبـــاب وصــفــتــهــا بــالــخــاصــة، 
 إلـــــــى أنــــهــــا بــــحــــاجــــة إلـــــــى إعـــــــادة 

ً
مــــشــــيــــرة

ــتــــراب مـــن ولــديــهــا أكــثــر.  حــســابــاتــهــا، واالقــ
لشركة  أواًل  تــحــدًيــا،  سيشكل  نجيم  غــيــاب 
ثماني  منذ  اعتمدت  التي  الصّباح  صــادق 
متفاوته  باقة  في  حضورها،  على  سنوات 
شتركة، التي شكلت قاعدة 

ُ
من املسلسات امل

جماهيرية كبيرة ونجحت في جني أرباح 
متحكمة  أصبحت  مالية  وعــائــدات  طائلة، 
ــــي الـــعـــربـــي،  ــــدرامـ ــال اإلنــــتــــاج الـ ــ بــــواقــــع وحــ

وراءه هذا الحلم الذي راوده عن قوس النصر 
عـــام 1962. املــقــاربــة الــتــي ســبــق لـــه أن أنــجــز 
»الجسر  غــطــى  عـــام 1982 حــن  مــا يشابهها 
الــجــديــد« بــســتــارة، ألجـــل االحــتــفــاء بــالــضــوء 
والريح وتحويل ديناميكية املدينة إلى جزء 
فــي كل  الــذي يتغير  الفني  العمل  مــن تكوين 
مـــرة يــخــطــو فــيــهــا عــقــرب الــســاعــة ثــانــيــة إلــى 

األمام. 
ســنــحــاول تــجــاهــل كــل الــتــحــلــيــات الجمالية 
والــفــنــيــة والــكــلــمــات الـــرنـــانـــة املــحــيــطــة بــهــذا 
ــتـــي تــمــيــل إلــــى الــشــعــور بــالــفــخــر  الــعــمــل، والـ
الوطني. كلف هذا العمل 15 مليون يورو من 
أموال كريستو نفسه، واستخدم فيه 270 ألف 
ــادة الــتــدويــر، أي  قــدم مــن الــقــمــاش الــقــابــل إلعـ
كأن العمل يقول إن املدينة لم تتكلف بشيء، 

وكل »مخلفاته« تدخل ضمن النظام البيئي.
لكن هناك بعض املاحظات الصغيرة، إذ نقرأ 
عن نسر كان يعشش في أعلى القوس، ما أدى 
إلى تأجيل إنجاز العمل، في نوع من التأكيد 
على أن كل من »يحيا« في باريس ذو حقوق 
بسبب  الــثــانــي  التأجيل  بعد  لكن  محفوظة، 
ــال إن  ــ ــــف الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي وقــ ــاء، وقـ ــ ــــوبـ الـ
باريس »تتيح لألحام املجنونة أن تتحقق«، 
بــحــلــم  ــاء  ــفــ ــتــ احــ الـــنـــصـــر  قــــــوس  كــــــان  إن  أي 

عّمار فراس

 
ً
باريس مدينتهم بوصفها عما يــرى سكان 
فنيًا ضخمًا يتجولون داخله، ال فقط لجمالها 
وتاريخها، بل أيضًا بسبب القوانن الصارمة 
تلك  املدينة،  شكل  على  للحفاظ  تهدف  التي 
عبر  التقليدية  األبنية  واجــهــات  تحمي  التي 
منع نشر الغسيل وتركيب املكيفات، وتحديد 
شـــكـــل يـــافـــطـــات املــــحــــات بــــصــــورة ال تــلــفــت 
االنــتــبــاه عــن املــديــنــة نفسها. فــبــاريــس تحفة 
وأعـــامـــه، وتحتضنهم ضمن  الــفــن  تــخــاطــب 

قواعد صارمة. 
هذه السلطة الجمالية التي تمارسها باريس 
»يتنزه«  مــن  تكسب  وســكــانــهــا،  نفسها  على 
ضــمــنــهــا حــســًا بــالــتــفــوق الـــجـــمـــالـــي، نــاهــيــك 
تجليًا  نفسها، بوصفها  املــديــنــة  عــن ســطــوة 
ــذا الــــــذوق، أو الـــحـــوار  لـــلـــذوق الــفــنــي. لــكــن هــ
، لم يكن دائمًا موفقًا؛ 

ّ
بن املدينة وعالم الفن

فسكان باريس غاضبون من باقة الورد التي 
أنــجــزهــا جــيــف كــونــز و»صــمــدهــا« بــدعــم من 
بلدية املــديــنــة قــرب »الــقــصــر الــصــغــيــر«؛ كون 
الــعــمــل بــبــســاطــة بـــشـــع، ويـــتـــعـــرض إثــــر ذلــك 
للتخريب دومــًا؛ إذ شكل، بالنسبة لكثير من 
الــبــاريــســيــن، وصــمــة عـــار فــي صـــدر املــديــنــة. 
يمتد هذا االنتقاد السري والهمسات وأحيانًا 
ــقـــاالت املـــنـــفـــردة، لــيــطــاول مــركــز بــومــبــيــدو  املـ
ــرج إيـــفـــل، والـــهـــرم الــزجــاجــي عند  الــفــنــي، وبــ

مدخل اللوفر. 
ته سلطة فنيًا فــي بــاريــس، نــراه 

ّ
آخــر مــا تبن

حن دشن الرئيس الفرنسي وزوجته وعمدة 
بـــاريـــس الـــســـتـــارة الــتــي تــغــطــي حــالــيــًا قــوس 
كريستو،  بالفنان  احتفاًء  بوصفها  النصر، 
ــل عـــن عــاملــنــا الـــعـــام املـــاضـــي، تــاركــًا  الــــذي رحـ

ورسمت لسنوات قادمة الخطة االفتراضية 
ــتـــاج الـــدرامـــي  ملـــا يــجــب أن يــكــون عــلــيــه اإلنـ

العربي.
ــا الـــتـــي  ــ ــدهـ ــ ــن نـــجـــيـــم لـــيـــســـت وحـ ــ ــاديـ ــ لـــكـــن نـ
زميلتها   .2022 رمضان  موسم  عن  ستغيب 
سيرين عبد النور، حتى الساعة لم تجزم في 
ما يخص حضورها في مسلسل جديد، لكن 
املنتج صادق الصباح قال إن الشركة تحضر 
ــنــــور، ولــم  ملــســلــســل خــــاص بــســيــريــن عــبــد الــ
 قصيرًا للمنّصات، 

ً
ُيعرف ما إذا كان مسلسا

كــمــا جـــرت الـــعـــادة، أم ســيــعــمــل عــلــى تعديل 
مؤلف  درامـــي  مسلسل  إلــى  لتتحول  الفكرة، 
التي  الدرامية  األعمال  ينافس  من 30 حلقة، 
بدأت ورشة عملها، ومنها الجزء الثاني من 
مسلسل »للموت«، نص نادين جابر وإخراج 

فيليب أسمر.
كذلك، تغيب الفنانة هيفا وهبي عن األعمال 
الرمضانية بعدما قدمت، قبل عام، مسلسل 
»أسود فاتح«، إخراج كريم العدل، الذي ظلم 
بسبب الــعــرض على منصة »شــاهــد« وُحــرم 
مـــن الـــعـــرض الــتــلــفــزيــونــي، عــلــى الـــرغـــم من 
براعة املخرج في إنجاز القصة وطريقة ربط 

األحداث والتصوير والتشويق.
غــيــاب هــيــفــا وهــبــي عـــن األعـــمـــال املــشــتــركــة، 
فقط،  املصرية  املسلسات  لصالح تفضيلها 
يضعها في خانة متراجعة، أو حتى منافسة 
شتركة. يبدو أن وهبي 

ُ
مع جميات الدراما امل

ستكون هي أيضًا غائبة عن درامــا رمضان 
2022، إذ لم يعلن عن مشروع تعاون بينها 
وبـــن شــركــات اإلنــتــاج حــتــى الــلــحــظــة، ال في 
بــيــروت وال فــي الــقــاهــرة، خصوصًا أن ورش 
الشهر  مــن  اعــتــبــارًا  عملها  ستبدأ  التصوير 
املقبل، تفادًيا ألي تأخير قد يحصل ويحول 

دون تسليم العمل قبل أبريل/نيسان املقبل.
ــروت أبـــوابـــهـــا  ــيــ ــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــفــتــح بــ فــ
ملــمــثــات ســوريــة، فــي مجموعة مــن األعــمــال 
املمثلة  أيــام، وصلت  قبل  شتركة. 

ُ
امل الدرامية 

ساف فواخرجي إلى بيروت للبدء بتصوير 
مــســلــســل قــصــيــر خـــاص بــاملــنــصــات بــعــنــوان 

»السجينة«، من بطولتها، إلى جانب املمثلة 
ــتــــاج إيــغــل  ــن إنــ ــ ــة صـــبـــا مــــبــــارك، ومـ ــ ــيـ ــ األردنـ
فيلم. كما تنتهي زميلتها ساف معمار من 
لــصــالــح شركة  تــصــويــر مسلسل »عــالــحــد«، 
صادق الصباح، من إخراج ليال راجحة، وهو 
باملنّصات.  الخاصة  املسلسات  قائمة  على 

كذلك، يعرض قريبًا مسلسل »شهر عشرة«، 
ــدة الـــعـــلـــم،  ــ ــ نــــص ولــــيــــد زيـــــــــدان، وإخـــــــــراج رنـ
وبــطــولــة كــاريــس بــشــار، على تسع محطات 
تلفزيونية، وهو خاص بحملة توعوية ضد 
بكر من 

ُ
امل الثدي والكشف  اإلصابة بسرطان 

باب الوقاية.

نــابــلــيــون، فــهــذا الــغــطــاء احــتــفــاء بــحــلــم فنان 
االنتقادات؛  يثير  ما  بالضبط  وهــذا  مهاجر. 
رمز وطني وجزء من الهوية الوطنّية، أصبح 
مــكــانــًا لــلــعــب الــجــمــالــي، مـــا يــعــكــس ســيــاســة 
»الــحــلــم«  فــرنــســا: غـــطـــاء مـــؤقـــت لــاحــتــفــاء بـــ
األجــنــبــي، غــطــاء جــمــالــي يخفي تحته الــقــوة 
الــعــســكــرّيــة والــتــاريــخ االســتــعــمــاري، فالعمل 
ــن فــرنــســا  »فـــلـــتـــر«، يـــقـــدم صــــــورة عــ أشـــبـــه بــــ
املفتوحة أمــام الجميع، لكن هذا الفلتر ال بد 
للظهور  الوطنّية  الهوية  وتعود  يتاشى  أن 
سكان  رؤوس  فـــوق  وثــقــافــيــًا  جماليًا  لتجثم 
الناشط  تعليق  نفهم  أن  املدينة. وهنا يمكن 
اليميني فلوريان فيلبيوت، الذي قال: »كيس 
قمامة يغطي واحدًا من أعظم صروح فرنسا«. 
نــتــفــهــم وجــهــة الــنــظــر الــيــمــيــنــيــة هـــذه كونها 
ال تــســتــحــي مــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن مــعــتــقــداتــهــا 
اليسار  مــن  أنها تسخر  بــوضــوح، خصوصًا 
ويزخرفها  الفرنسية،  الهوية  »يفلتر«  الــذي 
ويزينها، من دون أي تغيير حقيقي، في رهان 
على الحلم والحكاية الفرنسية، من دون أثر 
ملموس على أرض الواقع، ذاك الذي نراه حن 
يقتحم املتظاهرون قوس النصر ويخربونه، 
بــوصــفــه عــامــة عــلــى الــعــنــف الــســيــاســي، هــذا 
ــتـــارة أن تــخــفــيــه  الـــعـــنـــف الــــــذي ال يــمــكــن لـــسـ
ببريقها وألقها. االنتقادات وجهت أيضًا من 
ففي  راتـــي؛  كــارلــو  املعماري  صديق كريستو 
الفرنسية،  اللوموند  صحيفة  فــي  افتتاحية 
أشــار إلى أن كلفة العمل لن تغير من حقيقة 
التدوير  إعــادة  املدينة،  الــذي تشهده  التلوث 
ــن انــبــعــاث  ــن تــقــلــل مـ ــل، كــونــهــا لـ ــحـ لــيــســت الـ
الــــغــــازات، نــاهــيــك عـــن أن إنـــتـــاج هـــذه الكمية 
تسببه  عــمــا  يختلف  ال  الــقــمــاش  مــن  نفسها 

صناعة األزياء من تلوث. 

دراما رمضان 2022... الجميالت الغائباتستارة قوس النصر: أن تحلم بكلفة 15 مليون يورو
أخيرًا، أعلنت الممثلة 

اللبنانية، نادين نسيب 
نجيم، إنها لن تشارك في 

أي عمل درامي للسنة 
المقبلة، وستغيب أيضًا 

عن الموسم الرمضاني

بعد يومن من استياء حركة طالبان على كابول 
الشهر املاضي، أخــذت الفنانة ســارة ذات األعــوام 
الــتــي كانت  الطينية  الــســتــة والــعــشــريــن األطـــبـــاق 
تـــرســـم عــلــيــهــا صــــور نـــســـاء أفـــغـــانـــيـــات مــلــهــمــات 
ورمتها أرضــًا، فهي على قناعة بــأن »ال مستقبل 

في البلد« لها بعد اآلن.
لت عدم الكشف عن اسمها 

ّ
وتخبر الشابة التي فض

 ما 
ّ

 بالنسبة لي هو أن أعّبر عن كل
ّ
الحقيقي: »الفن

األمر  ق 
ّ
ويتعل بالكلمات.  عنه  التعبير  عن  أعجز 

خصوصًا بالعنف ضّد النساء«.
وفـــي عــهــد حــركــة طــالــبــان املــاضــي الـــذي امــتــّد من 
1996 إلى 2001، تعّرضت النساء للقمع، وحظرت 
املوسيقى، وُدّمرت القطع الفنية والتراثية بما في 

ذلك تفجير تماثيل قديمة لبوذا.
مناسبة  من  أكثر  في  املتشّددة  الحركة  وتعّهدت 
الذعر  لكن  مختلفًا،  سيكون  الجديد  عهدها  بــأن 
يستولي على ســارة، شأنها في ذلك شأن فنانن 
موا آالتهم 

ّ
كثر أتلفوا أعمالهم أو موسيقين حط

 حياتي. وال مستقبل لي 
ّ
املوسيقية. وتقول: »الفن

في البلد بعد اآلن«.
وسارة هي بنت جيل شاب يتقن استعمال شبكات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي عــاصــمــة تــزدهــر فيها 
تنوي  وهــي  تغّير.  الــوضــع  لكن  والثقافة.  الفنون 
 وسيلة 

ّ
مــع غــيــرهــا مــن الــفــنــانــن اســتــخــدام الــفــن

لــلــتــنــديــد بــحــركــة طــالــبــان، فـــي ســيــاق تـــعـــاون مع 
جيش من رّسامي الغرافيتي لنشر هذه الرسالة. 

 ألرسم على الجدران 
ً
وتصّرح: »أريد أن أخرج ليا

رسومًا ضّد طالبان«.
العمر  مــن  التاسعة عشرة  فــي  أخــرى  فنانة  مريم 
ــدم الــــكــــشــــف عـــــن اســـمـــهـــا  ــ ــ ــــلــــت هـــــي أيــــضــــًا عـ

ّ
فــــض

الــحــقــيــقــي، تــعــتــزم نــشــر أعـــمـــال ابــتــكــاريــة رقــمــيــة 
منشور  مثل  »إنستغرام«،  عبر  بطالبان  للتنديد 
لفتاة صغيرة تفتح البرقع من األعلى لتخرج منه 

حمامات.
لــكــن الـــوضـــع تــغــّيــر. وهــــي تــنــوي مـــع غــيــرهــا من 
بحركة  للتنديد  وسيلة   

ّ
الــفــن اســتــخــدام  الفنانن 

رّسامي  من  مع جيش  تعاون  في سياق  طالبان، 
الــغــرافــيــتــي لنشر هـــذه الــرســالــة. وتـــصـــّرح: »أريـــد 
 ألرســـم على الــجــدران رســومــًا ضّد 

ً
أن أخـــرج لــيــا

طالبان«..
 يحتضر في أفغانستان. ولن 

ّ
وتقول الشابة: »الفن

أتوانى عن النضال ضّد طالبان، ليس باألسلحة 
لكن بابتكاراتي«.

 عــنــدمــا كانت 
ً
مــن جــهــتــه، كـــان رامــــن مــزهــر طــفــا

السلطة. وبــعــد عقدين من  بــزمــام  طــالــبــان تمسك 
الزمن، بات من أشهر الشعراء في أفغانستان وهو 

يعيش اليوم في فرنسا.
ــة: »لــســت خــائــفــًا ال  ويــقــول الــشــاعــر بــالــلــغــة الـــدريـ
مــن الــحــّب وال مــن األمــل وال مــن الــغــد«، وهــو بيت 
استحال شعارًا للشباب األفغاني. ويتابع: »أوّجه 

إليكم قبلة وسط طالبان، ال تخافوا«.
تــّم تلحينها أغنيات  التي  وقــد شوهدت أشــعــاره 
ــّرات عــلــى »يـــوتـــيـــوب«، لــكــن عندما  ــ مــئــات آالف املـ
بحث عنها الشاعر أخيرًا اكتشف أنها سحبت من 

اإلنترنت.
»انتحار«  على  يقدمون  الناس  إن  األخير  ويقول 
ــة املـــنـــشـــورات من  ــ ــمـــال وإزالــ فــنــي، مـــع إتــــاف األعـ

مواقع التواصل االجتماعي.
ويتابع: »اضطر كثيرون إلى ممارسة رقابة ذاتية 
 في 

ّ
الفن بــات مستقبل  خشية على حياتهم. وقــد 

أفغانستان قاتمًا وضبابيًا«.
ــتـــســـام. وهــو  غــيــر أن رامـــــن مـــزهـــر يـــرفـــض االسـ
ــد اإلنـــســـان.   مـــوجـــود أيــنــمــا وجـ

ّ
يــاحــظ أن »الـــفـــن

 اإلبــداع الفني سيتواصل في الخفاء بعيدًا 
ّ

ولعل
من األضواء أو بشكل غير قانوني«.

ــا أكـــبـــر مـــن جــهــتــهــا تنظيم  وتـــنـــوي الــفــنــانــة رضــ
ــرة فــي بـــاريـــس، تظهر من 

ّ
مــعــرض لــرســوم مــصــغ

ل فعا أفغانستان وهي 
ّ
خاله أن »طالبان ال تمث

ل تاريخ البلد وال ثقافته«.
ّ
ال تمث

)فرانس برس(

أسطوانة تدور في رؤوس منكوبة

تغيب هيفا وهبي عن دراما رمضان 2022 )فيسبوك(

كابول في عام 2014 )شاه مراي/فرانس برس(

)Getty /غطاء مؤقت لالحتفاء بـ»الحلم« األجنبي )أنطوان غيوري

اسُتخدم األطفال ألداء أغان طائفية وتحرض على العنف )دليل سليمان/فرانس برس(

أطراف  ويتبادل  وياك«،  »أنا  عنوان  تحمل  أغنية  وإنتاج  تدوير  إعادة  يجري  منذ عشر سنوات، 
أدائها شبيحة النظام السوري، تارًة، وبعض الفصائل المعارضة، تارة أخرى
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غرافيتي على جدران كابول

فنون وكوكتيل
مشهد

متابعة

إنتاج إضاءة

أنس أزرق

روائــيــة  وأفــــام  بمسلسات  والــتــلــفــزيــونــيــة  السينمائية  املــكــتــبــة  تــزخــر 
ووثــائــقــيــة، تــنــاولــت حــيــاة األمــيــركــيــن األفـــارقـــة، فــي فــتــرة الــعــبــوديــة ومــا 
تاها من سعي إلى التحرر والهجرة من الجنوب األميركي إلى الشمال، 
وانتهاء بفترة النضال ضد القوانن العنصرية والفصل العنصري. نظرة 
االحــتــقــار واإلهــانــة الــتــي مــا زال بعض آثــارهــا مــاثــا حتى اآلن وتجلت 
قيت منها أفام 

ُ
مقاومتها، مؤخرا، بحركة »حياة السود مهمة« التي است

كثيرة، ترشح بعضها لألوسكار، ومنها ما قد فاز بالجائزة في السنتن 
األخيرتن، كالفيلم القصير »غريبان تمامًا« الفائز بأوسكار 2021.

الروائية والوثائقية  ومتابعة للمقال السابق؛ فقد شاهدت معظم األفام 
املــخــدرات  العمل فــي  الـــذي تــحــول مــن  املتعلقة بالثائر »مــالــكــوم إكـــس«، 
والبغاء، إلى أشهر دعاة تحرر السود األميركين، ما أدى إلى مقتله عام 
لي،  بتوقيع سبايك  عــام 1992  إكــس  مالكوم  فيلم عن  أول  أنتج   .1965
الذاتية  سيرته  مذكرات  عن  مأخوذ  عمل  لألوسكار.  ترشيحن  وتلقى 
التي ألفها وجمعها مالكوم أليكس هالي، ونشرها عام 1965، وترجمت 

للعربية وصدرت عن دار بيسان.
في هذا الفيلم الطويل )ثاث ساعات ونصف(، يحذر أليغا محمد مالكوم 
إكـــس مــن ضــريــبــة وســلــطــة الــشــهــرة واإلعـــــام، ويضيفها إلـــى سلسلة 
الخنزير:  لحم  والزنا وأكل  والربا  الكفار«، كالخمر  »محرمات وإغــواءات 

»كاميراتهم أسوأ من مخدراتهم«.
ــدة فــي مــيــامــي« مــن إنتاج  مــن األفـــام الــرائــعــة أيــضــًا، الــروائــي »ليلة واحـ
2020، وقد نال عدة ترشيحات لألوسكار. يتحدث الفيلم عن لقاء أربعة 
من األميركين السود املتميزين، هم محمد علي كاي، ومالكوم إكس، 
السينمائي  والنجم  األميركية  القدم  كرة  كــوك، والعــب  واملوسيقى سام 
جيم براون. كان ذلك في عام 1964، اللقاء في فندق بميامي، عشية فوز 

محمد علي كاي ببطولة العالم للوزن الثقيل على سوني لستون.
بــاألســاس عــن زعيم  الــســيــاق، يتحدث فيلم »سليما« )2014(  هــذا  فــي 
حركة الحقوق املدنية مارتن لوثر كينغ االبن، ويرصد املسيرة التاريخية 
إلغاء  إلــى  أدت  والــتــي  »مونتغمري«،  إلــى  »سليما«  الصغيرة  املدينة  مــن 
اإلجراءات التي تحول بن السود والتصويت في والية »أالباما«. ويتطرق 
لوثر ومالكوم إكس وكيف كان مالكوم  املتوترة بن مارتن  العاقة  إلى 
يهاجم مارتن كينغ ويتهمه بخدمة أجندة البيض، وأنه من عبيد املنزل 
ال عبيد الحقل. وكيف انتقل مالكوم إكس إلى مناصرة مارتن لوثر عند 
الوثائقية  السلسلة  املسيرة. تسببت  هــذه  قبل  أالبــامــا  سجنه في واليــة 
االستقصائية »من قتل مالكوم إكس؟« )2020(، املكونة من ست حلقات، 
بمراجعة القضية من قبل املحامي العام في نيويورك، وإعــادة التحقيق 

بمقتل الرجل بعد خمسة وخمسن عامًا على اغتياله. 
الوثائقية أن اثنن من املدانن باغتيال إكس لم يكونا  تكشف السلسلة 
في الصالة التي تم بها االغتيال، وتخلص إلى اتهام مجموعة من أعضاء 
أمـــة اإلســــام فــي نــيــويــورك، وكـــان ذلـــك مــعــروفــًا فــي مــديــنــتــهــم، وتشير 
األساسي  الـــراوي  الرحمن محمد،  عبد  التي عرضها  والــوثــائــق  الــدالئــل 
في السلسلة، إلى أن مكتب التحقيقات الذي كان يراقب ويتجسس على 
مالكوم وعلى جماعة أمة اإلسام، وزعيمها األليغا محمد، كان على علم 
بالتخطيط للجريمة، وأنه لم يتحرك ال قبل الجريمة وال بعدها، وال أثناء 

التحقيق، وكان سعيدًا بزيادة الخاف بن مالكوم واألليغا محمد.
أما األفــام عن البطل العاملي محمد علي كاي، فهي كثيرة ودائمًا ما 
تتناول عاقته بمالكوم إكس وبجماعة أمة اإلسام، منذ انضمامه إليها 
بتأثير إكس، حتى انفصاله نهائيًا عنها في عام 1975، بعد وفاة أليغا 

محمد.
أول األفام وقد مثل فيه محمد علي دوره هو الفيلم الروائي »األعظم« 
)1977(، وآخر بعنوان »علي« من إخراج مايكل ماين )2001(، والفيلم 
الــوثــائــقــي »عــنــدمــا كنا مــلــوكــًا« )1996(، وقــد فــاز بــاألوســكــار. تناول 
العمل، تحديدًا، مباراة كاي الشهيرة، »القتال في الغابة«، ضد جورج 
فورمان. كذلك، هناك الفيلم الوثائقي »محاكمات محمد علي« )2013(، 
ويستعرض معارك املاكم العاملي ضد التجنيد في الجيش األميركي 
لالتحاق بخدمته في فيتنام عام 1967، ما تسبب بسحب لقب بطل 

العالم.

كــــام مـــنـــظـــوم، ظـــــروف حــيــاتــهــم الــعــصــيــبــة 
بــأســى أقـــل مــا يــقــال عــنــه أنـــه مــوجــع، يختم 
لة لقائد الكتيبة 

ّ
تعاطف املشاهد بجمل مهل

ــاء لقضيتهم  ومـــؤكـــدة عــلــى الــتــبــعــيــة والـــوفـ
وقائد الوطن السامي مهما طال العذاب!

ــمــــرار إصــــــــدار الـــنـــســـخ املــتــتــالــيــة  ــتــ ومـــــع اســ
على  األســوأ  النسخة  األغنية، وصلت  لهذه 
اإلطــــاق فــي عـــام 2013! والــتــي ظــهــرت بعد 
 
ً
يــبــّن طفا نــشــر تسجيل  مــن  قليلة  شــهــور 

ضمن تجمع معارض في أحد شوارع مدينة 
بــنــش فــي محافظة إدلــــب، أنــشــد هـــذا الطفل 
واحدًا من أناشيد تنظيم القاعدة التي تمّجد 
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