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حرب المعلومات في أوكرانيا: توازن قوى؟
واشنطن ــ العربي الجديد

ليس من السهل قياس مدى تحّكم روسيا 
في حرب املعلومات التي تخوضها حاليًا 
مـــع أوكـــرانـــيـــا، ومـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان مــا، 
الجزم بمن من الطرفني يربح فعليًا في هذه 
عطيات واألرقام، قد 

ُ
 بعض امل

ّ
الحرب. غير أن

ساعد على فهم ُجزء بسيط مّما يحصل. 
ُ
ت

نبدأ من املشهد العام، أو ذاك الذي يصّدره 
اإلعــالم الغربي إلى العالم، بصفته اإلعالم 

األكثر تأثيرًا.

الحرب كما يراها الغرب
فــي األســابــيــع القليلة األولـــى بعد الــغــزو، 
ــل اإلعـــــــــــالم األمــــيــــركــــيــــة  ــ ــائــ ــ ــداولـــــــت وســ تـــــ
ــة قـــصـــصـــًا إخــــبــــاريــــة تــحــتــفــي  ــيــ ــربــ ــغــ والــ
بــانــتــصــار أوكــرانــيــا فــي حـــرب املعلومات 
ضّد روسيا. فخطابات الرئيس األوكراني 
لهمة، 

ُ
امل املسائية  زيلينسكي  فولوديمير 

ـــدّمـــرة على 
ُ
وصـــور الــدبــابــات الــروســيــة امل

تطبيقي إنستغرام  وتيك توك، وخطابات 
ــائــــل  ــلــــى وســ وكــــــرانــــــيــــــني عــ

ُ
ــن األ ــ ــريـ ــ ــؤثـ ــ املـ

الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي املــــنــــددة بــالــغــزو، 
احتلت األجندة اإلخبارية الغربية.

وكـــــــان األوكـــــرانـــــيـــــون أذكـــــيـــــاء وعـــصـــريـــني 
فكانت  ونــشــرهــا،  لقضيتهم  طــرحــهــم  فـــي 
أســالــيــبــهــم أصــلــّيــة، وُمــســتــنــدة إلـــى حجج 
ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــــــك، كـــانـــت  قــــــوّيــــــة. عــ
ــتـــرويـــج لـــروايـــتـــهـــا  ــلـ ــاوالت روســــيــــا لـ ــ ــحــ ــ ــ ُم
ــك، إلـــى  ــ »خــــرقــــاء وبـــطـــيـــئـــة«، تــشــبــه فــــي ذلــ
حـــّد مـــا، جيشها الـــغـــازي. فــفــي عـــام 2014، 
عــنــدمــا ضــّمــت روســيــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
كانت الدعاية الروسية سيئة الّسمعة إلى 
ــّد مــا،  ــّد كــبــيــر لــكــنــهــا بـــدت فــعــالــة إلـــى حـ حـ
لة 

ّ
ُمضل ملعلومات  استعمالها  كشف  رغــم 

ومواقع ويب ُمزّيفة، وحسابات ألشخاص 
غير حقيقيني في نشر الّدعاية.

ــّرة  ــ ــــذه املـ ــّيــــدًا هـ  بـــوتـــني لــــم يــحــســب جــ
ّ
ــكـــن لـ

انــعــكــاســات حـــربـــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــل أكـــثـــر من  ــل الـــرجـ ــ االجـــتـــمـــاعـــي، فــقــد أرسـ
ه 

ّ
100 ألف ُجندي على ُحدود أوكرانيا، لكن

ُيــــرد، شـــرح مــا يفعلونه  لــم  أو  لــم يستطع 
ُهناك. فعلى الرغم من أن الروس رّواد فيما 
ُيسّمى بـ »الحرب الهجينة« وهي مزيج من 
 
ّ
أن  

ّ
إال املعلومات،  وُحـــروب  النيران  ُحـــروب 

الّروسية بــدت مقصرة في  اآللــة العسكرية 
التواصل  الــحــرب على مــواقــع  تعاملها مــع 

االجتماعي.
في عام 2014، كانت الرسائل الروسية على 
ها 

ّ
لكن ُمــتــطــّورة.  جــد  العنكبوتية،  الشبكة 

لم تواكب التطورات على الشبكة بعد ذلك، 
في حني أصبحت نظيرتها األوكرانية أكثر 
الفيديو  تقنية   

ّ
أن فــهــم  فزيلينسكي  ــّوة.  قــ

 
ّ
ــوقـــت الـــحـــالـــي، لــكــن ـــبـــاشـــر هـــو ســــالح الـ

ُ
امل

بوتني لم يفهم ذلك.
ُمــحــّرر سابق  ويـــروي ريــتــشــارد ستينغل، 
ــــه عــنــدمــا 

ّ
ــم« األمــيــركــيــة، أن ــايـ فـــي مــجــلــة »تـ

زار أوكرانيا عام 2015، في إطــار عمله في 
وزارة الخارجية في عهد الرئيس األميركي 
السابق باراك أوباما، لتقديم املساعدة في 
راسلة لوزارة اإلعالم األوكرانية، 

ُ
تقنيات امل

فوجئ بسؤال وزير اإلعالم األوكراني الذي 
ــؤتــمــر الــصــحــافــي: 

ُ
لـــم يــكــن يــعــلــم مـــا هـــو امل

»كـــان األمـــل مــفــقــودًا بــاألوكــرانــيــني حينها 
مدى  على  هم 

ّ
لكن الــتــواصــل«.  صعيد  على 

السنوات القليلة الالحقة، حسنوا قدراتهم 
فــــي مــــجــــاالت الـــتـــواصـــل والــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــيــــركــــي واألوروبـــــــــي  بــفــضــل الـــتـــمـــويـــل األمــ
التواصل  وســائــل  على  الــتــدريــب  مات 

ّ
ملنظ

التي  املعلومات،  وتكنولوجيا  االجتماعي 
استفادت منها أوكرانيا.

فــبــعــد الـــغـــزو، وبــفــضــل مـــؤثـــري تــيــك تـــوك، 
أعطت  تيليغرام،  على  ــتــعــّددة 

ُ
امل والــقــنــوات 

رواد  األخضر لجيش من  الضوء  أوكرانيا 
من  تطّوعوا  الذين  املعلومات،  تكنولوجيا 
إلكترونية  هجمات  لتنفيذ  الشعب  عــاّمــة 
عــلــى أهـــــداف روســـيـــة. وفــــي األيـــــام األولــــى 
ــى نــصــف  ــ لــــلــــغــــزو، اســــتــــجــــاب مــــا يـــصـــل إلــ
على  ــشــرت 

ُ
ن التي  للدعوة،  شخص  مليون 

تطبيق تيليغرام، الذي كان ساحة املعركة 
نــشــئــت 

ُ
الــرقــمــيــة الــرئــيــســيــة فـــي الـــحـــرب. فــأ

منصة مفتوحة املصدر لـ »قراصنة القّبعة 
البيضاء« ملحاربة الروس.

املشفرة،  تيليغرام  منّصة  أضحت  هــكــذا، 
أهـــم ســاحــة مــعــركــة فــي حـــرب املــعــلــومــات 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وروســـيـــا كـــذلـــك، إذ يملك 
زيــلــيــنــســكــي قــنــاة عــلــى املــنــّصــة، يــتــحــّدث 
عب الّروسي باللغة 

ّ
فيها ُمباشرة إلى الش

الـــروســـيـــة. مـــن جــهــتــهــا، أنـــشـــأت روســيــا 

عــــشــــرات الـــقـــنـــوات عـــلـــى املـــنـــّصـــة، لــنــفــس 
 مــــا يــظــهــر مــــن مــعــركــة 

ّ
الــــغــــرض. غـــيـــر أن

ــــادي لــهــذه  ــعـ ــ مــعــلــومــاتــيــة لــلــُمــتــصــفــح الـ
املنّصات، ال يعدو كونه غيضًا من فيض، 
ــــذه الــــحــــرب، خــفــي  فـــالـــجـــزء األكــــبــــر مــــن هـ
تستهدف  مشفرة،  منّصات  في  وموجود 

جماهير بعينها.
 السبب اآلخــر لُصعوبة رؤيــة حرب 

ّ
كما أن

الكبرى  املنّصات  ي 
ّ
لتخل يعود  املعلومات، 

عن الحياد وانحيازها للجانب األوكراني. 

 مــن »فــيــســبــوك« و»يــوتــيــوب« 
ّ

إذ حــظــر ُكــــل
و»تـــويـــتـــر« و»غـــوغـــل« الــرســائــل الــروســيــة 
ــذه املــــواقــــع  ــ ــ بـــشـــكـــل أســــــاســــــي، وقــــــّيــــــدت هـ
الــوصــول إلــى قــنــوات املــعــلــومــات الروسية 
الرسمية، فمنع »فيسبوك« وسائل اإلعالم 
الــحــكــومــيــة الــروســيــة مــن نــشــر اإلعـــالنـــات، 
لـــتـــُرّد املــحــاكــم الــروســيــة بــإعــالن فيسبوك 

مة ُمتطّرفة.
ّ
ُمنظ

ه 
ّ
 زيلينسكي، يبدو كأن

ّ
أن الرغم من  وعلى 

وكرانية حسب الرواية 
ُ
بطل الديمقراطية األ

ــراءات غير  اإلجــ ــخــذ بعض 
ّ
ات فقد  الغربية، 

الديمقراطية في الداخل، إذ حظر 11 حزبًا 
سياسيًا أوكرانيًا لصلتها بروسيا، أحدها 
ُيعتبر أكــبــر حـــزب ُمــعــارض فــي أوكــرانــيــا، 
ــر عــــلــــى 44 مــــقــــعــــدًا فـــــي الــــبــــرملــــان  ــ ـ

ّ
ــــوف ــتـ ــ ويـ

البالغ عدد مقاعده 450 مقعدًا.  وكراني، 
ُ
األ

كــمــا أنــهــى زيــلــيــنــســكــي الــبــث الــتــلــفــزيــونــي 
ستقل في أوكرانيا، ودمج جميع القنوات 

ُ
امل

ُحكومية  منّصة  في  الوطنية  التلفزيونية 
واحـــدة، وهــو مــا تّمت اإلشـــارة إليه بشكل 
سطحي من طرف اإلعالم الغربي، في حني 
تصّدر عناوين األخبار في روسيا والّصني.

الحرب من منظار آخر
يرى  املعلوماتية،  الحرب  هــذه  في خضّم 
األميركية  ــحــدة 

ّ
ــت

ُ
امل الــواليــات   

ّ
أن ستينغل 

 
ً
ــا خــطــأ ــبـ ــكـ ــد ارتـ واالتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي، قــ
ــهــا 

ّ
أن الـــحـــرب عــلــى  تكتيكيًا فـــي تــصــويــر 

ــهــا 
ّ
ــى عــلــى أن

ّ
بــني الــغــرب وروســـيـــا، أو حــت

ــة، فــقــد  ــيــ ــراطــ ــابـــل أوتــــوقــ ــقـ ديـــمـــقـــراطـــيـــة ُمـ
ـــصـــويـــر تــأثــيــر فـــّعـــال في 

ّ
يـــكـــون لـــهـــذا الـــت

ه لــن ُيـــؤدي إلــى أي 
ّ
ــا، لكن ــ أمــيــركــا وأوروبـ

افريقيا، ومعظم  نتيجة في صفوف دول 
آســيــا، والــشــرق األوســــط، كونها تــرى في 
الــــغــــرب ذاك املــســتــعــمــر الــــــذي لــــم يــســمــح 

بالديمقراطية في أراضيها.
ســــــبــــــوع املـــــاضـــــي، اســـتـــضـــاف 

ُ
فــــخــــالل األ

ضّمت  قّمة  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
ثماني دول من رابطة جنوب شرق آسيا، 
ــة لــلــضــغــط عــلــيــهــا النـــتـــقـــاد  ــاولــ فــــي ُمــــحــ
ــهـــا رّدت عــلــى ضــغــوطــه  ـ

ّ
ــيــــا، غــيــر أن روســ

بالصمت.
مـــــــم 

ُ
األ فـــــي  بـــيـــنـــمـــا صـــــّوتـــــت 141 دولـــــــــة 

ــحــدة لصالح إدانـــة الــعــدوان الــّروســي 
ّ
ــت

ُ
امل

 عــدد الـــدول األفريقية 
ّ
وكــرانــيــا، فــإن

ُ
على أ

والشرق أوسطية، ودول أميركا الجنوبية 
الــتــي فــرضــت ُعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا ُهــو 
ِصــفــر. وعــنــدمــا أصــــدر االتـــحـــاد الــروســي 
الئــحــة رســمــيــة لـــلـــدول »غــيــر الــصــديــقــة«، 
لم ُيــدرج فيها اسم أي بلد من أفريقيا أو 

آسيا أو أميركا الجنوبية في القائمة.
 بــوتــني يــخــســر حــرب 

ّ
فــعــلــى الــرغــم مــن أن

ــا، غــيــر  ــركــ ــيــ ــلـــومـــات فــــي أوروبــــــــا وأمــ ــعـ املـ
أماكن  فــي  مــشــدودة  بحبالها  ُيمسك  ـــه 

ّ
أن

خــــرى، مــن بينها أكــبــر دولــتــني مــن حيث 
ُ
أ

عــدد الــســكــان فــي الــعــالــم: الهند والــصــني، 
ــجــاه 

ُ
ــــني لــلــغــايــة ت »الــلــتــان تـــبـــدوان ودودتـ

بــوتــني«، حسب مــا ورد فــي تحليل ملجلة 
تايم األميركية.

االقتصادية،  ووفقًا لوحدة االستخبارات 
وهي مؤسسة بريطانية تابعة لصحيفة 
ثلثي  فــإن  األســبــوعــيــة،  إيكونوميست  ذا 
ــلــــدان إّمـــا  ــ ُســـكـــان الـــعـــالـــم يــعــيــشــون فـــي ُب
تــتــّبــنــى الــحــيــاد تـــجـــاه الـــحـــرب، أو تــدعــم 
 ُجزءًا من 

ّ
روسيا. وحسب مقال »تايم« فإن

هــذا »الــحــيــاد« تجاه الــحــرب، يعود لكون 
 يــعــيــش فـــي حــــروب، 

ً
ثــلــثــي الـــعـــالـــم أصـــــال

ــتــحــدة 
ُ
غــيــر تــلــك الــتــي تـــراهـــا الـــواليـــات امل

وروبــــا. ويــرجــع ذلــك لعملية 
ُ
األميركية وأ

العنكبوتية  فالشبكة  اإلنــتــرنــت.  تقسيم 
ــــوم إلــــــى ثــــــالث مـــجـــمـــوعـــات؛  ــيـ ــ أ الـ

ّ
ــز ــتــــجــ تــ

ـــ الــغــربــي،  نــجــد أّواًل اإلنــتــرنــت األمــيــركــي ـ
ــيـــه فــــي الـــعـــالـــم بــاعــتــبــاره  ــــذي يــنــظــر إلـ الــ
»اإلنــتــرنــت األصـــلـــي«، ثـــّم »اإلنــتــرنــت غير 
ــتــواجــد فــي أمــاكــن مــثــل روســيــا 

ُ
الـــُحـــر« امل

ــحــتــوى 
ُ
والــهــنــد، حــيــث تقيد الــســلــطــات امل

»اإلنترنت  الرقابة عليه، وأخيرًا  وتفرض 
الــّصــيــنــي«، غــيــر الـــُحـــّر بــتــاتــًا، والــخــاضــع 

بشكل كبير لرقابة الحكومة الصينية.

يعيش ثلثا سكان 
العالم في دول محايدة 

أو داعمة لروسيا

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الرابع، كيف تبدو حرب المعلومات بين الطرَفين اليوم؟ لمن تميل 
الكّفة؟ ومن نجح في استقطاب الرأي العام العالمي؟ اإلجابات قد ال تكون بديهية

رغم دخول املعارك شهرها الرابع، ال تزال الحرب اإلعالمية 
في  كما حصل  وتمامًا  أوجــهــا.  في  األوكرانية  ــ  الروسية 
األيام األولى، ها هي روسيا تكمل التضييق على اإلعالم 
األجنبي. وفي خطوة هي األولى، أعلنت قبل أيام عن إغالق 
سي/ بــي  »ســي  الكندية  والتلفزيون  اإلذاعـــة  هيئة  مكتب 

راديو كندا« في موسكو، وألغت اعتمادات صحافيي هذه 
املؤسسة اإلعالمية الكندية وتأشيراتهم، في قرار اعتبره 
رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو »غير مقبول«. وهذه 
املرة األولى التي تحظر فيها موسكو وسيلة إعالم غربية، 
أوكرانيا في 24 فبراير/ بــدأت قواتها هجومها على  منذ 

شباط. وأوضحت السلطات الروسية أّن قرار إغالق مكتب 
خذته أوتاوا 

ّ
املؤسسة اإلعالمية الكندية أتى رّدًا على قرار ات

منتصف مارس/آذار، وحظرت بموجبه بّث القنوات التابعة 
فــي كندا.  الحكومية  الــروســيــة  اإلعــالمــيــة  تــي  آر  ملجموعة 

وسارع رئيس الــوزراء الكندي جاسنت ترودو إلى التنديد 
فالديمير  الــروســي  الــرئــيــس  أّن  معتبرًا  مــوســكــو،  بــقــرار 
بوتني يريد من ورائه منع اإلعالم الكندي من نقل حقيقة 
ه 

ّ
ما يجري في روسيا. وقال ترودو، على موقع تويتر، إن

»بــقــراره طــرد وســائــل إعـــالم كندية مــن موسكو، يحاول 
بوتني منعها من نقل الحقائق، وهذا أمر غير مقبول«. لكّن 
املتحّدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
الحكومة  األسبوعي،  الصحافي  مؤتمرها  خــالل  همت، 

ّ
ات

علنًا«،  للروس  معاٍد  )سياسي(  مسار  »بانتهاج  الكندية 
أّن »سي بي سي أصبحت مكّبر صوت دعائيًا«  معتبرة 
مناهضًا لروسيا. وسبق ألغلب املؤسسات اإلعالمية أن 
غادرت موسكو من تلقاء نفسها، مع بدء الحرب، خوفًا من 
القوانني الجديدة التي تتيح سجن الصحافيني »املعادين«.

)فرانس برس(

سابقة روسية أولى

MEDIA
منوعات

زكريا 
الزبيدي

رام اهلل ــ جهاد بركات

موقع  عــلــى  فلسطينيون  مــســتــخــدمــون  فــوجــئ 
ــع اســم  فــيــســبــوك بـــرســـالـــة تــحــذيــريــة عــنــد وضــ
وأحد  اإلسرائيلي  االحتالل  في سجون  األسير 
الخانة  الزبيدي في  الحرية« زكريا  »نفق  أســرى 
املــخــصــصــة لــلــبــحــث. ويــتــضــّمــن نـــص الــرســالــة 
»املـــصـــطـــلـــح الــــــذي بــحــثــت عـــنـــه يـــقـــتـــرن أحــيــانــًا 

بنشاطات أفراد خطيرين ومنظمات خطرة، وهو 
أمــر غير مسموح به على فيسبوك«. وفــي حال 
اختار املستخدم املتابعة، فإن رسالة أخرى تحول 
دون إظهار النتائج التي يريد الوصول إليها في 
البحث، إذ تظهر نافذة أخرى تحتوي على تحذير 
آخر: »ربما يقترن هذا البحث بنشاط عنيف أو 
من  مجتمع  معايير  لــديــنــا  إجـــرامـــي،  أو  بغيض 
شأنها منع النشاط العنيف والبغيض واإلجرامي 

وتعطيله، في حال عدم اتباع األشخاص املعايير، 
ــــة املـــحـــتـــوى أو تــقــيــيــد حــســابــهــم أو  نـــقـــوم بــــإزال
تعطيله«. وفي حال إصرار املستخدم على البحث 
عن االسم فإن النتائج ستظهر لكن هذه املرة مع 
املستخدم  مــن  فيسبوك  يطلب  إذ  ثــالــث،  تحذير 
بغيضًا  أو  عنيفًا  »نشاطًا  يسميه  عما  التبليغ 
أو إجــرامــيــًا«. وتــزامــن هــذا اإلجـــراء مــع محاكمة 
ــتــــالل، األحـــــد، الـــزبـــيـــدي وزمــــــالءه اآلخــريــن  االحــ

ــــرى الــســتــة الـــذيـــن تــمــكــنــوا مـــن تحرير  مـــن األسـ
فــي شهر سبتمبر/  مــن سجن جلبوع  أنفسهم 
أيلول املاضي، قبل إعادة اعتقالهم من قبل قوات 
االحــتــالل، حيث حكموا بإضافة 5 ســنــوات من 
السجن إلى أحكامهم السابقة وغرامة مالية. كما 
أيــام مــن استشهاد داود، شقيق  ذلــك بعد  يأتي 
الــزبــيــدي، مــتــأثــرًا بإصابته بــرصــاص االحــتــالل 

خالل اقتحام مخيم جنني.

)Getty/فهم زيلينسكي باكرًا تأثير تقنية الفيديو )شونغ سونغ ـ جون
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بيروت ـ أنس مراد

املاضي،  الــقــرن  ستينيات  حملت 
ــبــــاب  ــر شــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بـــــــني ســــنــــيــــهــــا، إكـ
الـــقـــصـــيـــدة الــشــعــبــيــة الـــعـــراقـــيـــة، 
وجــســر وصــولــهــا لــلــوجــدان الــعــربــي؛ هــنــاك، 
حيث حفر مظفر النواب رويًدا رويًدا، وبأناة 
كما  تماًما  املمتنع،  القصّي  مكانها  وروّيـــه، 
للنّواب  كــان  ــة. 

ّ
الــحــل مــن سجن  نبش حريته 

سمعته السياسية والشعرية في العراق، ما 
ــتــداول 

ُ
ت جعل مــن قصائده منشورات ســرّيــة 

الــرقــيــب، فمجرد  خفية وعــلــى غفلة مــن عــني 
ذكــر مظفر فــي حــديــث عــابــر، كــان يثير ريبة 

القائل من نفسه.
ــوان »لــلــريــل وحـــمـــد«، كــانــت  ــ مـــع انــتــشــار ديــ
الــنــقــلــة الـــثـــوريـــة لــلــشــعــر الــشــعــبــي الــعــراقــي، 
للقصيدة خارج  وانفتاحه على شكل جديد 
والزهيريات،  كالدارميات  املعهودة،  قوالبها 
فــــدّوى صـــدى »لــلــريــل وحــمــد« فــي األوســــاط 
ا. 

ً
الشعبية البسيطة، واألوســاط املثقفة أيض

وبـــهـــذا املـــــزج، فــتــح الــشــاعــر مــتــنــفــًســا رحــًبــا 
نحوه  نحا  مسلًكا  ــِهــج 

ُ
انــت الــعــراقــي،  للشعر 

ــوان »لــلــريــل وحــمــد«،  ــ الـــشـــعـــراء. مـــن يــقــرأ ديـ
الــــذي نــطــالــع فـــي صــفــحــاتــه لـــوحـــات لضياء 
بالحيوّية،  مفعمة  بــمــفــردات  يــمــّر  الـــعـــزاوي، 
الــّدهــشــة،  فيها  ــِثــرت 

ُ
ن صــورّيــة  وبتشكيالت 

وُســـبـــكـــت بـــســـالٍســـة حــمــلــت الـــعـــفـــوّيـــة فــيــهــا 
بــصــمــات الــحــرفــة الــعــالــيــة، وتــطــفــو العاطفة 
عـــلـــى مـــوســـيـــقـــى ال تـــنـــفـــّك تــفــيــض بــحــســّيــة 
وغــنــائــيــة مــظــفــر، ووجــــل الــعــامــيــة الــعــراقــيــة 
ولطافة مفرداتها وأصواتها املدببة، املضافة 
ألصــــوات األبــجــديــة الــعــربــّيــة مــثــل »گ« التي 
التي تخفي  القاف، و»چ«  تكتم وتعمق وقــع 
إبرّية الكاف. لم يسلم أي منا من ديوان »للريل 
وحمد«، كما لم ينج امللحنون من إغراءات ما 
يقاوموا محاوالت  ولــم  الــنــّواب،  كتبه مظفر 
ــاٍر مـــوســـيـــقـــي، فــي  ــ ــ ــواء بــعــضــهــا فــــي إطـ ــتــ احــ
الوقت الذي لم يكن فيه مظفر شاعًرا غنائًيا، 
عّدة 

ُ
ولم يتقصد كتابة األغنية أو القصيدة امل

للتلحني والغناء، لكن األعمال الغنائية التي 
تــنــاولــت قــصــائــده كـــانـــت مـــحـــاوالت إلطــفــاء 

ظمأ، كنصيب فراشٍة من نار. 
»للريل وحمد«،  خرجت بعض من نصوص 
ي السبعينيات من القرن 

ّ
كأغان بأصوات مغن

الــديــوان منبًرا لكل صوت  املــاضــي، إذ شّكل 
أراد أن يدخل قلوب الناس، ولكل ملحن أراد 
أمــام نصوص تحمل من  أن يختبر جــدارتــه 
يكفي  مــا  الغنائية  والــرقــة  الــجــزل،  التجديد 
ليضع امللحن فيها إمكانيات وأفكار مهولة، 

لتتوازى مع أيقونية النصوص.
الــديــوان، مثل  تــنــاول امللحنون نصوًصا مــن 
ــان«، و»زرازيــــــر  ــحــ ــا ريــ ــ »لــلــريــل وحـــمـــد«، و»يـ
املزبن«،  الــبــراري«، و»مضايف هيل«، و»أيــام 
املــلــحــنــون  ــاول  ــ حـ و»چــــــــــذاب«.  أزود«،  و»وال 
أن يــلــمــلــمــوا فـــيـــض الـــنـــصـــوص الـــشـــعـــرّيـــة، 

الليالي األكثر دفئًا 
من المعدل المتوسط 

تضر بنوم اإلنسان
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منوعات

موسيقى

رصدمنّصةدراسة

إضاءة

واشنطن ـ العربي الجديد

 
ّ
شر في موقع فارايتي الفني، أن

ُ
كشف تقرير ن

منصة نتفليكس، تعرض إنتاجاتها على عّينة 
صــغــيــرة مــن املــشــتــركــني قــبــل طــرحــهــا رسميًا. 
املتحدة  الــواليــات  فــي  مستخدمون،  ويشاهد 
األميركية »العديد من األفالم واملسلسالت قبل 
طرحها على مدار ستة أشهر تقريبًا« بحسب 
املــوقــع. وبــعــد االنــتــهــاء مــن مــشــاهــدة جـــزء من 
التجريبيني  املــشــاهــديــن  املــحــتــوى، ُيطلب مــن 
ملء استطالع حول ما شاهدوه. وتأخذ الشركة 
هذه التعليقات باالعتبار، بهدف إحداث بعض 
الــتــغــيــيــرات املــحــتــمــلــة، قــبــل عــــرض الــفــيــلــم أو 
املسلسل أمام الجمهور الواسع بشكل رسمي 
باختبار  »نتفليكس«  وتشتهر  املنصة.  على 
العديد من امليزات قبل اإلصدارات األوسع، مثل 
قائمة األعمال العشرة األكثر مشاهدة، وميزة 
من  العينات  لهذه  ويمكن  املبعثرة.  املشاهدة 
املشاهدين مساعدة »نتفليكس«، في الوصول 
إلى النتائج التي تتوقعها، سواء على مستوى 
نسب املشاهدة أو الــعــائــدات، فــي الــوقــت الــذي 
تـــحـــاول فــيــه الــتــغــلــب عــلــى تـــداعـــيـــات خــســارة 

املشتركني ألول مرة منذ أكثر من عقد. 
ــّرحـــت مــنــصــة نتفليكس  فـــي ســـيـــاق آخـــــر، سـ
إبريل/نيسان  فــي  متعاقدًا  و26  موظفًا   150
املاضي، ما طرح عالمات استفهام حول أزمة 
مادية تعاني منها الشركة. كذلك، أعلنت أنها 
ســتــطــلــق بـــاقـــة مــدعــومــة بـــاإلعـــالنـــات، وأنــهــا 
ســتــتــخــذ إجــــــــراءات صـــارمـــة بـــشـــأن مــشــاركــة 

ليلة  احتمال قضاء  ويزيد  أقــل،  الناس  ينام 
ــع ارتـــفـــاع  ــاد مـ ــنـــوم بــشــكــل حــ ــن الـ قــصــيــرة مـ
درجـــات الــحــرارة. األهــم مــن ذلــك، أن املؤلفني 
البشرية للحرارة، ال  التكلفة  وجــدوا أن هذه 
ع بــالــتــســاوي، إذ كـــان فــقــدان الــنــوم لكل 

ّ
تــــوز

ــة مــن االحـــتـــرار، أكــبــر بــمــرتــني بــني كبار  درجـ
السن، مقارنة بالبالغني األصغر سنا، أو في 
منتصف العمر، وثــالث مــرات أكبر بالنسبة 
الــســكــان في  الــدخــل املنخفض، مقابل  لـــذوي 
املــرتــفــع، وأكـــبـــر بكثير  الـــدخـــل  الــبــلــدان ذات 

لإلناث من الذكور.
ــلـــدراســـة، كــيــلــتــون  ــال املـــؤلـــف الــرئــيــســي لـ ــ وقـ
ــنـــور، بـــاحـــث الــــدكــــتــــوراه فــــي مـــركـــز عــلــم  ــيـ مـ
البيانات االجتماعية في جامعة كوبنهاغن: 
»بشكل مقلق، وجدنا أدلة على أن األشخاص 
الــذيــن يــعــيــشــون بــالــفــعــل فــي مــنــاخــات أكثر 
النوم  لساعات  أكبر  تآكل  من  يعانون  دفئا، 
لكل درجة ارتفاع، ما يشير إلى قدرة محدودة 
فــي تصريح  مينور  وأوضـــح  التكيف«.  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــنــوم الــقــصــيــر هو  لـــ
فــي عــدد مــن املشكالت،  عامل خطر، يتسبب 

القاهرة ـ محمد الحداد

نــقــضــي مــا يــقــرب مــن ثــلــث حــيــاتــنــا نــائــمــني، 
ولكن ال تزال أعداد متزايدة من األشخاص في 
العديد من البلدان، ال ينامون عددًا كافيًا من 
الساعات الالزمة إلراحــة الجسم، على الرغم 
من أن النوم السليم والكافي ضروري ويؤثر 
عــلــى أداء اإلنـــســـان. وفـــي حــني ركــــزت معظم 
الدراسات التي تبحث في تأثير تغير املناخ 
على حياة اإلنسان، من النواحي االقتصادية 
واملجتمعية على نطاق واسع، أفاد باحثون 
أن زيـــــادة درجـــــات الــــحــــرارة املــحــيــطــة، تــؤثــر 
ســلــبــا عــلــى نـــوم اإلنـــســـان فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، وفق نتائج دراسة جديدة نشرت يوم 
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يقول الفريق إن النتائج التي توصلوا إليها، 
أنــه بحلول عــام 2099، قــد تــؤدي  إلــى  تشير 
درجات الحرارة دون املثالية إلى تآكل 50 إلى 
58 ساعة من النوم للشخص الواحد سنويا. 
بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، وجـــدوا أن تأثير درجــة 
الحرارة على قلة النوم أكبر بكثير بالنسبة 
املنخفض،  الدخل  البلدان ذات  للمقيمني في 

وكذلك لدى كبار السن واإلناث.
الباحثون تجربة عامة على مستوى  أجــرى 
قياس  مليارات  أكثر من 10  العالم، وربــطــوا 
لــلــنــوم عــبــر 68 دولــــــة، مـــع بـــيـــانـــات الــطــقــس 
واملـــنـــاخ املــحــلــيــة. وجــــدوا أن الــلــيــالــي األكــثــر 
اإلنــســان على  املتوسط تضر بنوم  دفئا من 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، وبــشــكــل غــيــر مـــتـــســـاو، إذ 

 من 
ّ
كلمات املـــرور مــع اآلخــريــن. ُيــشــار إلــى أن

 »نتفليكس« تحاول تحقيق توازن 
ّ
الواضح أن

ــرادات  ــ ــادة اإليـــ ــ ــيـــق. فــمــن نـــاحـــيـــة، تـــريـــد زيــ دقـ
وقــاعــدة املشتركني. ومــن ناحية أخـــرى، تريد 
الــحــالــيــني، وهـــو ما  املــشــتــركــني  تجنب تنفير 
األسعار  »نتفليكس«  رفعت  إذ  صعبًا؛  يبدو 
بالفعل هذا العام، فارتفعت الباقة األساسية 
 9.99 إلــــى  أمــيــركــيــة  دوالرات   8.99 مـــن  فــقــط 
دوالرات أميركية، لكن ارتفعت الباقات األخرى 
املشتركني،  على  وحفاظًا  دوالريــــن.  بحوالي 
اتخاذ  الشركة عدم  في  باملسؤولني  يفترض 
إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات املرور 
بعد وقت قصير من زيــادة األسعار، وفق ما 

يرى مراقبون تقنيون.

وانـــخـــفـــاض  اإلدراكـــــــــــي،  األداء  تــقــلــص  مـــثـــل 
وتدهور  البشري،  األداء  وتدهور  اإلنتاجية، 
والنتائج  املتزايد،  والقلق  العاطفية،  الحالة 
ــات،  ــ ــابـ ــ الــعــصــبــيــة الـــســـلـــبـــيـــة، وزيـــــــــادة اإلصـ
ــد ثــبــت أن  والــوفــيــات القلبية الــوعــائــيــة. »وقـ
أثــنــاء نوبات  يـــزداد بشكل منفصل  كــل ذلــك 

الحرارة الشديدة«.
تـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج إلـــــى أن درجــــــــات الــــحــــرارة 
الــخــارجــيــة دون املــســتــوى األمــثــل، قــد تــؤدي 
ــنـــوم إلــــى حد  ــتـــرات الـ بــالــفــعــل إلــــى تــقــلــص فـ
بــدون مزيد من  أنــه  املــؤلــفــون  كبير. ويتوقع 
إجـــــراءات الــتــكــيــف مــع مــوجــات الـــحـــرارة، قد 
تتزايد تأثيرات النوم غير املتكافئة من حيث 
الــحــجــم، كــدالــة لــتــركــيــزات غــــازات االحــتــبــاس 

الحراري في الغالف الجوي في املستقبل. 
الذي  املعتدل،  االحترار  وفي ظل سيناريو 
يتمكن فيه البشر من التحكم في انبعاثات 
ــبـــاس الــــحــــراري فـــي الــغــالف  ــتـ غــــــازات االحـ
الــجــوي بحلول نهاية الــقــرن، فــإن الــدراســة 
تحذر من أن درجات الحرارة دون املستوى 
األمــثــل، قــد تـــؤدي إلــى زيـــادة عــدد الليالي 
ــاس الــتــمــتــع  ــنــ الـــتـــي ال يــســتــطــيــع فـــيـــهـــا الــ
بـــفـــتـــرات نــــوم كـــــاف. يــلــفــت مــيــنــور إلــــى أن 
تقنيات التبريد -بما في ذلك مكيف الهواء- 
الــحــد من  فــي  أســاســيــا  تكيفيا  دورا  تلعب 
الــعــديــد مــن اآلثـــار السلبية لــلــحــرارة، ومــع 
البلدان  الهواء في  ذلــك؛ فإن انتشار مكيف 
في  مثيله  عــن  يتخلف  الـــدخـــل،  منخفضة 

أجزاء أخرى من العالم.

عيد األضحى في مصر بأربعة تغير المناخ يؤثر على عدد ساعات نوم اإلنسان
أفالم حتى اآلن

»نتفليكس« وعينة من المشاهدين

ُتعرض في مهرجان كاّن 
السينمائي مجموعة من 

األفالم المغاربية، التي تركز 
على قضايا الشباب وأحالمه 

وانكساراته

أفالمهم  في  املغاربيني،  املخرجني  من  عــدد  يرسم 
 الــســيــنــمــائــي في 

ّ
ــان املــعــروضــة ضــمــن مــهــرجــان كــ

فرنسا هــذه السنة، صــورة جيل شــاب على حافة 
االنــفــجــار. فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول املــخــرجــة أريــج 
فيها  الــنــاس   

ّ
لــكــن جـــدًا،  »بلداننا جميلة  سهيري: 

يختنقون«. اختارت املخرجة الفرنسية التونسية 
 مزروعًا بأشجار التني في الريف التونسي، 

ً
حقال

غالبية العاملني فيه نساء، مسرحًا ألحداث فيلمها 
الروائي الطويل األول »تحت أشجار التني«، الذي 
ُعــرض أخيرًا ضمن قسم »أسبوعا املخرجني« في 
. ورغم إحساس الحرية الذي يوحي 

ّ
مهرجان كان

بــه مشهد أشــجــار الــتــني املــمــتــدة على مــّد البصر، 
يخرج املشاهد من الفيلم بانطباع مختلف تماما 
عن مكان مغلق ضاغط يطبق على النساء، من غير 

 للخروج منه.
ً
أن يجدن سبيال

توضح املخرجة: »أردت أن أقول انظروا، إنه رائع، 
لكن هذا كل ما هناك. هكذا هي بالدنا، إنها رائعة، 
الفيلم  الــداخــل«. يظهر  لكن الشباب يختنقون في 
نــســاء يــتــعــرضــن لــلــمــطــاردة واملــضــايــقــة، بــل حتى 
 .

ّ
بعضهن منها  تنجو  بالكاد  جنسية  العــتــداءات 

 األذهــان، 
ّ

إن كان الحّب والجنس حاضرين في كل
 أحـــدًا ال يــجــرؤ عــلــى الــبــوح بــرغــبــاتــه. تقول 

ّ
 أن

ّ
إال

املــضــايــقــات  مـــوضـــوع  ســـهـــيـــري: »أردت مــعــالــجــة 
الــجــنــســيــة تــجــاه الــنــســاء. فـــإن كــانــت هـــذه املــســألــة 
يــنــظــر إلــيــهــا بــجــديــة فـــي تـــونـــس، فــهــي تــبــقــى في 
الصمت  ويبقى  للنساء،  الــيــومــي  الخبز  ــاف  األريــ
هو السائد«. وعلى غرار قطاف التني، تشّبه جسد 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

قـــــرر بـــعـــض صـــنـــاع الــســيــنــمــا فــــي مـــصـــر، عـــرض 
األضــحــى،  لعيد  السينمائي  املــوســم  فــي  أفــالمــهــم 

وذلك بعد سلسلة من التأجيالت.
مــن بطولة  »بــحــبــك«،  فيلم  الــقــائــمــون على  استقر 
كموعد  األضــحــى،  عيد  على موسم  تامر حسني، 
 
ً
كامال تصويره  انتهى  الــذي  الفيلم  لطرح  نهائي 

منذ عدة أيام.
تــدور أحـــداث العمل فــي إطــار اجتماعي كوميدي 
رومــانــســي، حــول قصص حــب تــواجــه شخوصها 
أزمات ومشاكل. كتب قصة  الفيلم، وأخرجه، أيضًا، 
الـــذي يــخــوض تجربته اإلخــراجــيــة  تــامــر حسني، 
ــى، عــلــمــًا أنـــه كــتــب قــبــل ذلـــك أفــــالم عــــدة، مثل  ــ األولـ
أنا«.  »نور عيني«، و»البدلة« و»الفلوس«، و»مش 
يشارك في بطولة العمل هنا الزاهد، وهدى املفتي، 

ومدحت إسماعيل، وحمدي امليرغني.
ــن بــطــولــة  تـــقـــرر أيـــضـــا عـــــرض فــيــلــم »عــــمــــهــــم«، مــ
محمد عــادل إمــام، في املوسم نفسه. ويــشــارك في 
بطولته كل من الفنانني سيد رجب، ومحمد لطفي، 
ومحمود حافظ، وهدى املفتي، وآينت عامر. القصة 
من تأليف وسام صبري، وإخراج حسني املنباوي. 
وتــدور أحداثه حول شاب مكافح لديه العديد من 

األحالم والطموحات، وعشقه األكبر »املالكمة«.
يــعــرض كــذلــك فــيــلــم »كـــيـــرا والـــجـــن«، خـــالل عيد 
أحمد  الفنانني  مــن  كــال  يجمع  العمل  األضــحــى. 
عز وكريم عبد العزيز، ألول مرة سينمائيًا معًا، 

 يقطفها... رجــل يعاني 
ً
املــرأة بفاكهة تنتظر رجــال

هــو أيــضــًا، بحسب املــخــرجــة، مــن استحالة عيش 
حياته الجنسية بحرية.

ــي فـــرنـــســـا لـــوالـــديـــن  تــنــفــي املـــخـــرجـــة املـــــولـــــودة فــ
تــونــســيــني أن تــكــون تــعــكــس فـــي عــمــلــهــا أي صــور 
تــصــّورت »مجتمعًا تونسيًا  أنها  وتــروي  نمطّية، 
ــّيـــًا«. وتــضــيــف:  ــة مـــغـــاربـ ــاّمـ ـــرًا، وبــــصــــورة عـ

ّ
مـــصـــغ

أو تونس،  الجزائر  أو  املغرب  »ســواء تحدثنا عن 
 مّرة«.

ّ
إنه الشباب ذاته الذي يختنق في كل

بدورها، تناولت املخرجة مريم التوزاني موضوع 
املــغــرب في  فــي  الجنسية  املثلية  عــيــش  اســتــحــالــة 
الخميس  الذي يعرض  األزرق«،  »القفطان  فيلمها 
ــارج املــســابــقــة ضــمــن قــســم »نـــظـــرة مـــا«.  ــ املــقــبــل خـ
العيش  املستحيل  »مــن  إنــه  بسة  آدم  املمثل  يقول 
كما نوّد«، وهو يؤدي دور علي في فيلم »حرقة«، 
للمخرج لطفي ناثان، الذي عرض ضمن املسابقة 

الرسمية، وكذلك خارجها.
يعتاش  شــاب  تونسّي  علي،  الفيلم مصير  يــروي 
من بيع البنزين املهّرب على حافة الطريق، ليطرح 
تساؤالت حول إرث الثورة التونسية التي شكلت 
شرارة لحركة الربيع العربي. فبعد أكثر من عشر 
ــنـــوات عــلــى قـــيـــام مــحــمــد الـــبـــوعـــزيـــزي بـــإحـــراق  سـ
نفسه احتجاجًا على ظروفه البائسة، مطلقًا بذلك 
ثــورة الياسمني، هل تبدل الــوضــع؟ ال تــزال الحال 
الفساد  الــذي يفضح  الفيلم  مــا هــي، بحسب  على 
ــي. يــقــف عــلــي على 

ّ
ــدام األفــــق والــفــقــر املــتــفــش ــعـ وانـ

شفير االنهيار والجنون. الخيار الوحيد برأيه هو 
مــغــادرة تــونــس والــرحــيــل إلــى أوروبـــا عبر سلوك 
على  باملخاطر،  املحفوفة  املــتــوســط  البحر  طــريــق 
الفيلم  ينقل  قبله.  املهاجرين من  العديد من  غــرار 
مفاصل مجتمع يمنع األفراد من التحرر ويكّبلهم. 
 الــفــيــلــم يكشف 

ّ
ويــوضــح املــخــرج لــطــفــي نــاثــان أن

بصورة خاصة »يأس جيل يشعر بأنه ممنوع من 
»أردت وصــف مجتمع يسجن  الــعــيــش«. ويــتــابــع: 

)الناس( من دون أن يترك فعليًا منفذًا«.
)فرانس برس(

بــطــوالت مطلقة.  كــل منهما تقديم  اعــتــاد  بعدما 
كـــمـــا يــــشــــارك فــــي الـــعـــمـــل، كــــل مــــن هـــنـــد صـــبـــري، 
وسيد رجب، وأمينة خليل، وروبي، وأحمد مالك، 
ــاء أبــــو الـــيـــزيـــد. الــقــصــة مـــن تــألــيــف أحــمــد  ــمـ وأسـ
مــراد، وإخــراج مــروان حامد. يرصد العمل حالة 
الــغــلــيــان الــتــي كــانــت يــمــر بــهــا الـــشـــارع املــصــري 
بــالــتــزامــن مــع انــــدالع ثــــورة 1919، وهـــو الــحــدث 
الكبير الذي يوحد مصير أحمد عبد الحي كيرة، 
 وعبد القادر الجن؛ إذ يشتركان في النضال ضد 

املحتل اإلنكليزي.
وبــعــد تــأجــيــالت عــديــدة تــعــرض لــهــا، قـــرر صناع 
فيلم »ليلة العيد« عرضه في موسم عيد األضحى 
املــقــبــل. الــعــمــل الـــذي تـــدور أحــداثــه فــي يـــوم واحـــد، 
أيــوب، وريهام  من بطولة كل من يسرا، وسميحة 
الــلــوزي، وعبير  عبد الغفور، وسيد رجــب، ويسرا 
أحمد  تأليف  القصة من  وهــنــادي مهني.  صبري، 

عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.
تــواجــه األفـــالم األربــعــة؛ »عــمــهــم«، و»لــيــلــة العيد«، 
 مــن األفــــالم التي 

ٌّ
و»كــيــرا والـــجـــن«، و»بــحــبــك«، كـــل

ــن املــتــوقــع  ــاركـــت فـــي مـــوســـم عــيــد الـــفـــطـــر؛ إذ مـ شـ
اســتــمــرار مــنــافــســتــهــا عــلــى شــبــاك الـــتـــذاكـــر، حتى 
مــوعــد عــيــد األضـــحـــى، خــاصــة فـــي ظـــل تحقيقها 
إليرادات مرتفعة، مثل »واحد تاني« لـ أحمد حلمي 
لـ أحمد السقا ومنى زكي.  وروبــي، و»العنكبوت« 
ولكن من املتوقع أن ُيرفع فيلم »زومبي«، املوجود 
حاليًا، ويؤدي بطولته علي ربيع، من دور العرض، 

خاصة وأن إيراداته ضعيفة للغاية.

مظفر النواب و»للريل وحمد«

ستكون معاناة الفقراء مع التغير المناخي أكبر )ماورو بيمنتل/فرانس برس(

لم ينج الملحنون 
من إغراءات ما 

كتبه الشاعر مظفر 
النّواب، ولم يقاوموا 

محاوالت احتواء 
بعضها موسيقيًا. 

هنا، إطاللة على 
أغاٍن من ديوان »للريل 

وحمد«

كل الليالي 
التي ُسفحت 
فيها الدموع

شباب يختنق في »كاّن«

فنون وكوكتيل

والحضور  املــرونــة  مــن  فيها  غنائية  بقوالب 
الــخــطــابــي مـــا يــتــفــاعــل وخــصــائــص قــصــائــد 
النواب، املتمازجة بني الشعبّية والتصويرّية، 
ريف  بــروح  الشاعر  عجنها  حسّية  وغنائّية 
بزوايا حنجرته، فُصقلت  العراق، واختبرها 
ـــضـــج كـــاتـــبـــهـــا. مــــن املــــربــــك مــعــالــجــة 

ُ
بــــحــــاّد ن

الــنــواب،  نــصــوص لــشــاعــر مثقف مــثــل مظفر 
وهـــو املــتــشــّرب لــلــحــن الــعــراقــي مــنــذ طفولته 
التي نشأت في كنف أبوين يعزفان املوسيقى، 

أن يخرج  ملحن  أي  على  الصعب  مــن  فصار 
أن َيستعِصر مكامن  الــنــص، قبل  ة  عــبــاء مــن 
املــوســيــقــى فــيــه، فــالــنــص عــنــد الـــنـــواب ناطق 
استجمع  الـــورق.  على  استلقاء حروفه  برغم 
محمد جواد أموري ما استطاع لحصار حالة 
»للريل وحمد«، فقدمها بشكل أغنية مقطعية 
مـــع قــفــلــة مـــتـــكـــررة، تــمــاًمــا كــمــا فــعــل الـــنـــواب 
فــي نــصــه الــشــعــري، إذ اعــتــاد إنــهــاء مقاطعه 
الــشــعــريــة بشطر »هــــودر هــواهــم ولــــك... حــدر 

ــع بــفــطــرة عــالــيــة، وبــمــخــزون واضــح 
ّ
كــمــا تــمــت

تحّصن بحزنه، واملتفّرد 
ُ
من املقام العراقي امل

الشاعر، ســواء على  اعــتــاد  إذ  بخصوصيته، 
الــشــعــريــة، أن  املــســرح أو فــي جلساته  خشبة 
مــــرن؛ فيمد،  بــصــوٍت  قــلــوب محبيه  يــؤرجــح 
بطقسّية  مفرداته  لتتماهى  م، 

ّ
ويفخ ــق، 

ّ
ويــرق

جاذبة، ال تلبث أن تنتقل إلى الجمهور الذي 
ستزيد، وبذلك بنى النواب 

ُ
بة امل

َ
تطوف به َجل

ُوِســم بروحه،   غنائًيا، 
ً

حول قصائده مخياال

الــســنــابــل كــطــة«، بــاســتــثــنــاء بــعــض املــواضــع 
التي خرج فيها النواب عن هذه القفلة.

لم تستطع تجربة أموري أن تقتحم حصون 
ــي بــني  ــانــ ــعــ أبـــــيـــــات الـــقـــصـــيـــدة لـــتـــجـــوس املــ
ــفــــردات، بـــل كــانــت مـــجـــّرد قــالــب موسيقي  املــ
لعرض النص الشعري، دونما أي تفاعل مع 
امللحن  اتكأ  الشعر.  فــي  املوغلة  التصويرية 
الشاعر  اختارها  التي  املــفــردات  على محلّية 
فــي ديــوانــه الــّدلــيــل، واعــتــمــد عــلــى استسالم 

ــة الـــجـــمـــال فـــي نـــص الـــنـــواب  ــقـــدرّيـ املــتــلــقــي لـ
الشعري، إضافة إلى أن األغنية الشعبية غير 
 

ُّ
ِفض

َ
مجهزة لتقديم حاالت موسيقية عالية ت

يلزم  التوازي  فبمنطق  املستحّبة،  بساطتها 
اعّده  أعظم مما  ألي ملحن، عتاًدا موسيقًيا 
محمد جواد أمــوري ليستطيع تناول مقطع 
ــتـــك.. والـــشـــمـــس.. والـــهـــوى..  ــن گــــذلـ ــ مـــثـــل: »چــ

ة، شاليل ْبِرْيِسم..
َ
هلُهول

والــبــريــســم إلـــك ُســـولـــه، إذري ذهـــب يــا مشط، 

يــلــخــلـــگ .. اشــطــولــه! بــطــول الــشــعــر.. والــهــوى 
الـــــبـــــارد.. يــنــيــم الـــــگـــــطــــة«. نـــكـــأ الــــنــــواب جـــرح 
 مــنــذ 1959، في 

ّ
ــزال يــنــز صــويــحــب الــــذي ال يــ

ثــانــي قصائد ديـــوان »لــلــريــل وحــمــد«، والتي 
 
ً
ــل«، مــســتــهــال ــيــ ــايـــف هــ ــوان »مـــضـ ــنــ حــمــلــت عــ

إياها بنثرية قصيرة: »بدأ اإلقطاعيون بنهر 
الــكــحــالء وابــتــدأت الــــردة«. لــم يــزل اإلقــطــاعــي، 
ــل فــي  ــجــ ــنــ ــرح الــــصــــويــــحــــب واملــ ــ ــ ــزل جـ ــ ــ ــم يـ ــ ــ ولـ
ذات الــفــلــك مــن األدوار يـــــدورون، كــمــا ال تــزال 
الــشــوارع تستحضر هــذا النص  الحناجر في 
كهتاف ثــورّي. قّدم سامي كمال أغنية »َميلن 
ال تنـگطن كــحــل... فــوگ الـــدم«، بقالب مناسب 
مِلا حقن النواب في قصيدته من ثورة وثارات.  
بامللحنني بأسمائهم  لم تكن هناك مشكلة 
الــعــريــضــة، كــطــالــب الـــقـــّرة غـــولـــي أو كــمــال 
الــجــرأة أن يقدموا  الــســيــد، بــل كــان منتهى 
الــبــراري«  كـ »زرازيـــر  على معالجة قصائد، 
ــا حـــن« بــصــوت يــاس  املــعــروفــة بـــ »حـــن وأنــ
خضر، أو »يا ريحان« املعروفة »بشـگـد نده« 
القصيدتني  فكلتا  الـــعـــواد،  فــاضــل  بــصــوت 
ــنــــى، وعـــلـــى  ــتــــظــــاظ املــــعــ ــى اكــ ــلـ تــــمــــوجــــان عـ
ما  يمس  لكي  قبالتهما   

ّ
يــرق أن  املوسيقي 

ى في ثنايا النص الطويل الذي يضني 
ّ
تخف

املــلــحــن بــغــزارة مــعــانــيــه، وقــربــهــا مــن األذن 
الــشــعــبــّيــة، فــال يمكن الــتــغــاضــي عــن إغــفــال 
كــمــال الــســيــد لــلــزمــن املــتــغــيــر فـــي نـــص »يــا 
الــذي يبدأ من املاضي  ريحان«، هذا النص 
 
ً
بذاكٍرة تقطع الزمن؛ لتصل الحاضر مثّبتة

ــا مضيئة عــلــى مـــدى الــنــص الــطــويــل، 
ً
نــقــاط

فالذي »انسحن بالقلب« هو الليل الذي فيه 
كل الليالي التي سفحت فيها الدموع.

حـــــّرر طـــالـــب الـــقـــره غـــولـــي دخـــــول قــصــيــدة 
»زرازيـــر الــبــراري« من اإليــقــاع، فكان صوت 
ـــا إال مـــن قــــدراتــــه عــلــى الــتــعــبــيــر 

ً
يــــاس فـــالـــت

 في 
ً

الـــصـــوتـــي، كــمــا الــتــقــط املــلــحــن حـــامـــال
القصيدة بنى عليه هذه املرة نًدا موسيقًيا 
ا، اســتــمــّده مــن املــقــارنــات املــتــكــررة في 

ً
كـــفـــؤ

ــه غــض  ــ ــّراشـ ــ الــــنــــص مــــثــــل: جـــفـــنـــك، جـــنـــح فـ
وحجارة جفني... وما غمض«.

كان مظفر النواب 
يغني بعض قصائده 
في أمسياته الشعرية
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