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قضية

األجش تثير الجدل مجددًا
صاحبة الصوت ّ

الحرة
بيونة الجزائرية ّ

ً
ّ
ّ
ّ
حلت ضيفة على قناة «فرانس  »2واعترفت بأنها مثلت في أفالم
بورنو .إطاللة ّ
عرضت الفنانة املقيمة في باريس ملوجة من النقد في
ّ
الجزائر .لكن صاحبة «شقراء في القصبة» ذات الشعبية الواسعة ،تواصل
مسيرتها بني تقديم عرضها الجديد والتحضير أللبومها الثالث
الجزائر ـــ عالوة حاجي
ّ
لم تتوقف الفنانة الجزائرية بيونة
(باية بوزار ـ ـ  )1952عن إثارة الجدل
م���ن���ذ اس���ت���ق���راره���ا ف����ي ب����اري����س ق��ب��ل
س���ن���وات .ص��اح��ب��ة ال���ص���وت األج���ش
أثارت موجة من الجدل بعد حلولها
ضيفة األسبوع املاضي على برنامج
«ل����م ن��ن��م ب���ع���د» ال�����ذي ي��ق ّ��دم��ه ل����وران
روك��ي��ي��ه على ق��ن��اة «ف��ران��س  .»2فقد
ظ���ه���رت ث��م��ل��ة وه�����ي ت���ق���ه���ق���ه .وع��ل��ى
ال���ش���اش���ة ال��ف��رن��س ّ��ي��ة ال��ج��م��اه��ي ّ
��ري��ة،
ّ
ُ
�����ت ب��غ��ي��ر
ت���ل���ف���ظ���ت ب����ع����ب����ارات ّوص�����ف ّ
ال�لائ��ق��ة ،ل��ت��ع��ت��رف ب��أن��ه��ا م��ث��ل��ت في
أف�لام بورنو .وخ�لال الحلقة ،سألها
ّ
املقدم عن رأيها بصعود اإلسالميني
ّ
���ت ب����أن
ف����ي ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي ،ف���أج���اب ّ
اإلس���ل��ام������ي���ي��ن ي����ح����ب����ون����ه����ا «ألن�����ه�����م
ي��ح��ت��رم��ون األش����خ����اص ال��واض��ح�ين
وال��ص��ري��ح�ين» .وق��د اعتبرت نفسها
ّ
م���ع���ارض���ة ،وأن م���ا ت���ق���وم ب���ه ي��زع��ج
سياسيي الجزائر.
ه���ذه ال��ح��ل��ق��ة ان��ت��ش��رت ب��س��رع��ة عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،وأثارت
م��وج��ة م��ن السخرية واالس��ت��ي��اء في
ب��ع��ض األوس�����اط ال��ج��زائ��ري��ة ،بلغت
ال����دع����وة إل����ى ح���د م��ق��اط��ع��ة ال��ف��ن ّ��ان��ة
وم��ن��ع��ه��ا م���ن دخ����ول ال���ب�ل�اد .وش��ن��ت
بعض الصحف املحلية حملة ّعلى
ال���ف���ن���ان���ة ال���ج���ري���ئ���ة ،م���ع���ت���ب���رة أن���ه���ا
ّ
ّ
تشوه ص��ورة الجزائر .لكن صاحبة
ألبوم «ش��ق��راء في القصبة» اعتادت
ه��������ذه ال�����ح�����م��ل��ات ،وه��������ي ت���ت���ح ّ���ص���ن
بقاعدة كبيرة من املعجبني ،وتدعو
إل���ى اح���ت���رام ال���ح ّ
���ري���ات ال��ش��خ��ص ّ��ي��ة،
ّ
وتتعاطف مع األقليات واملجموعات
املضطهدة وتناصر حقوق املثليني.
ب���ع���ض م�ل�ام���ح ح��ي��ات��ه��ا ال��ص��اخ��ب��ة
ّ
شكلت م��ح��ورًا ل��ع��رض «وان ووم��ان
ّ
ش������و» ب����ع����ن����وان «ب�����ي�����ون�����ة» ،ت���ق���دم���ه
ال��ف��ن��ان��ة ح��ال��ي��ًا ع��ل��ى خ��ش��ب��ة م��س��رح
«م���اري���ن���ي���ي���ه» ف���ي ب���اري���س ح��ت��ى 31
آذار (م������ارس) .ت��ت��وق��ف ف��ي عرضها
الكوميدي عند أهم محطات حياتها،
منذ طفولتها ،مرورًا بنجوميتها في
ال��ج��زائ��ر ،ث��م هجرتها والصعوبات
ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا ف���ي ال��ح��ص��ول على

ال���ت���أش���ي���رة .ك���م���ا ت���ت���ن���اول ب��أس��ل��وب
ساخر ظواهر مستمدة من املجتمع
ال�����ج�����زائ�����ري وال����ج����ال����ي����ة امل���غ���ارب���ي���ة
ف���ي ف��رن��س��ا .وألن ب��ي��ون��ة ال تكتفي
باملسرح ،فهي تعمل على استكمال
ألبومها الغنائي الجديد ،وتستعد
لخوض تجارب سينمائية جديدة،
م��ن��ه��ا ف��ي��ل��م م���ع امل���خ���رج ال���ج���زائ���ري
امل���ش���اك���س م������رزاق ع���ل���واش ب��ع��ن��وان
«حوض الجزائر».
ّ
وزع�����ت ب��ي��ون��ة ن��ش��اط��ه��ا ال��ف��ن ّ��ي بني
ال���س���ي���ن���م���ا وامل������س������رح وامل����وس����ي����ق����ى.
ش���ارك���ت ف���ي م��ج��م��وع��ة م���ن األف��ل��ام،
م��ن��ه��ا ث�ل�اث���ة م���ع امل���خ���رج ال��ج��زائ��ري
نذير مكناش ،ك��ان آخ��ره��ا «ديليس
بالوما» الذي ّ
جسدت فيه دور بائعة
ُ
ه���وى ت��دع��ى «أل��ج��ي��ري��ا» (ال��ج��زائ��ر).
ت���ع ّ���رض ال��ف��ي��ل��م الن���ت���ق���ادات واس��ع��ة،
وواج���������ه امل���ص���ي���ر ذات��������ه ال��������ذي ل��ق��ي��ه
س���اب���ق���اه «ح����ري����م ال���س���ي���د ع��ص��م��ان»
و«ف��ي��ف��ا الل��ج��ي��ري» ال��ل��ذان ُم��ن��ع��ا في
بلد امل��ل��ي��ون ون��ص��ف مليون شهيد.
وأخيرًا ،عادت الفنانة الجزائرية إلى
األض������واء ب��ع��د م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي فيلم
«ن���ب���ع ال���ن���س���اء» ل��ل��م��خ��رج ال��ف��رن��س��ي
رادو م����ي����ه����ي��ل�ان����و .م����م����ا ع ّ����رض����ه����ا
لهجمات إسالمية في املغرب بسبب
م���ض���م���ون���ه ال�����ج�����ريء ال������ذي ي��ت��ن��اول
ق��ص��ة ن��س��اء ي��ت��م��ردن ع��ل��ى رج��ال��ه��ن
ّ
في جبال األطلس األمازيغية ويعلن
امتناعهن عن الجنس .وبلغت هذه

ّ
االت��ه��ام��ات ح ّ���د االدع����اء ب���أن امل��خ��رج
امل���ت���ح���در م����ن أص�����ل ي����ه����ودي ي��ح��م��ل
الجنسية االسرائيلية.
الفني
املستويني
خيارات بيونة على
ً
ّ
والشخصي كلفتها أثمانًا باهظة.

كتاب مفتوح
ردت بيونة أخيرًا على االنتقادات التي طاولتها بعد ظهورها
في برنامج «لم ننم بعد» من خالل رسالة ّ
مصورة عبر فايسبوك.
ّ
ّ
وقالت إن «األشخاص الذين يكرهونها» ضخموا األمر .ورفضت
اإلدالء بأي بتصريح للصحافة الجزائرية التي تتهمها بتشويه
سمعتها ،مؤكدة« :أنا ّ
نقية ولست منافقة ،والجميع يعرف
ّ
أنني كتاب مفتوح .انظروا ماذا يفعل املنافقون عندكم» ،قبل
أن تضيف« :لن ينجحوا في تحطيمي .لي الله وجمهوري».

ب����ع����دم����ا ك����ان����ت ن���ج���م���ة ال���ت���ل���ف���زي���ون
األول��������ى م����ن دون م�����ن�����ازع ،وق ّ����دم����ت
ط����وال س��ن��وات أدوارًا ك��وم��ي��دي��ة في
���دد م��ن املسلسالت الناجحة ،مثل
ع ٍ
امل���س���ل���س���ل ال����ف����ك����اه����ي «ن��������اس م��ل�اح
س��ي��ت��ي» ب���أج���زائ���ه ال���ث�ل�اث���ة (إخ�����راج
ج��ع��ف��ر ق����اس����م) ،ب���ات���ت م��م��ن��وع��ة من
الظهور على التلفزيون ال��ج��زائ��ري.
الرسمية قد ّ
ّ
وكانت الشاشة
قدمتها
للمرة األولى عام  ،1974في مسلسل
«ال����ح����ري����ق» ال�������ذي أخ����رج����ه ال����راح����ل
م��ص��ط��ف��ى ب��دي��ع ع���ن ث�لاث��ي��ة األدي����ب
الراحل محمد ديب.
«ال���ط���ب���ع���ة ال���ف���رن���س���ي���ة» ،م����ن ب��ي��ون��ة
ك���ان���ت ن��ق��م��ة ع��ل��ي��ه��ا ب���ق���در م���ا ك��ان��ت
ن��ع��م��ة .ال��ت��ج��رب��ة ال��ب��اري��س��ي��ة كشفت
ع��ب��ق��ري��ت��ه��ا ف����ي ال���ت���م���ث���ي���ل وف ّ
����ج����رت
ّ
مواهبها وطاقاتها الفنية املتعددة
واملسرح والغناء .حتى
ّفي السينما ّ
���وا ل��ه��ا ال���وص���ول
ع
���
���وق
إن ك��ث��ي��ري��ن ت
ّ
إل��ى العاملية .كما وف���رت لها ظروفًا

اج��ت��م��اع��ي��ة ل����م ت���ك���ن ت��ح��ل��م ب���ه���ا ف��ي
بلدها األم ال���ذي غ��ادرت��ه ع��ام ً.1998
ف��ي ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ،أث����ارت ض��ج��ة بعد
م��ح��اول��ت��ه��ا االن���ت���ح���ار ب��س��ب��ب أزم���ة
مادية.
ك����ان دخ��ول��ه��ا ع���ال���م امل��وس��ي��ق��ى ع��ام
 2001م���ف���اج���أة ل��ل��ج��م��ي��ع .أص�����درت
أل���������ب���������وم Raid Zoneت����ض ّ����م����ن ع��ش��ر
بعضها مقتبس من أعمال
أغنياتّ ،
قدامى املغنني الجزائريني ،بصوتها
ال����ن����س����ائ����ي ال�����ج�����ه�����وري وامل���ن���ك���س���ر.
ج����اء امل����ش����روع ب���م���ب���ادرة م���ن امل ّ��ن��ت��ج
املوسيقي ج��ون بانيوليت ،لكنه لم
ي��ن��ل االن���ت���ش���ار امل����رج ّ����و .ول����م تحقق
ب��ي��ون��ة ال���ش���ه���رة ف���ي م���ج���ال ال��غ��ن��اء،
إال م��ع أل��ب��وم��ه��ا ال��ث��ان��ي «ش��ق��راء في
القصبة» ( )2006في إحالة إلى أحد
أحياء العاصمة الجزائرية الشعبية
ال����ش����ه����ي����رة .ع����ل����ى أن������غ������ام ال���ب���ي���ان���و
وامل�����ان�����دول��ي��ن ،اس����ت����ع����ادت أغ���ن���ي���ات
ج����زائ ّ
����ري����ة ق���دي���م���ة ،م��ن��ه��ا «ال����ب����ارح»

غياب

وملهم « 20فبراير»
محمد السوسدي سليل «الغيوان» وصوت المقهورين ُ
الرباط ــ عماد استيتو
���ت ،زاه���دي���ن
ي���رح���ل ال���رائ���ع���ون ب���ص���م ٍّ
بالحياة ً ،إيمانًا منهم بأنها ليست
لاّ
إ «هدنة مع املوت» كما يقول غسان
ك��ن��ف��ان��ي .م���ع رح��ي��ل امل��غ��ن��ي وامل��ل��ح��ن
وال ّ
��زج��ال محمد ال��س��وس��دي ( 1952ـ ـ
 )2012األسبوع املاضي ،فقد املغرب
ّ
الشعبية.
واح��دًا من رم��وز موسيقاه
غادرنا صاحب الصوت املعجزة إلى
دار أخرى كما تقول األغنية «هادشي
م��ك��ت��وب» ال��ت��ي ردده�����ا ع��ل��ى مسامع
األجيال املتعاقبة .إلى جانب رفيقيه
ال���راح���ل�ي�ن م��ح��م��د ب��اط��م��ا وال��ش��ري��ف
امل�����ران�����ي ،أس�����س ال���س���وس���دي ت��ج��رب��ة
غ��ن��ائ��ي��ة ف���ري���دة ،ان��ط��ب��ع��ت ف���ي ذاك����رة
املغاربة ضمن مجموعة «املشاهب»
ال��ش��ه��ي��رة .ك���ان ص��وت��ه م��ل��ه��م��ًا لجيل

السبعينيات الذي انتفض ّ
ضد الظلم
في عهد الديكتاتورية« .كنا نخوض
في مواضيع لم تكن األحزاب تستطيع
ال��ت��ط��رق إل��ي��ه��ا» ،ي��ق��ول ال��راح��ل خ�لال
أحد لقاءاته الصحافية األخيرة ،وهو
ُ
يرقب الربيع العربي الغاضب« .كنا
أول من طالب بالربيع منذ عام ،1977
مع أغنية «مجمع العرب» التي دعت
إلى الثورة» .تقول األغنية« :يا مجمع
العرب نوضوا نقلعو /سفون العجم
فالبحور دارت قيامة /حتى يقولوا
لعدا العرب تزلعو /مركبهم مكسور
َ
م��ا ص��اب��و ُع��ل َ��م��ا» .ال��ي��وم ،يستحضر
شباب املغرب الثائر ،والناشطون في
حركة « 20فبراير» أغنياته الشهيرة
م��ث��ل «ف���ك���رك» أو «ال���ص���ف���ا» ،وأغ��ن��ي��ة
«داوي��ن��ي» الشهيرة التي يقول فيها
ع����ب����ارة «وا ح�����ي�����دوه» ال���ش���ه���ي���رة أي

«أزي��ل��وه» .طلب امللك ال��راح��ل الحسن
ض��اء «امل��ش��اه��ب» م ّ��رة
الثاني ل��ق��اء أع�� ّ
واح���دة فقط ،فغنوا أم��ام��ه أغنياتهم
ّ
ّ
الثورية .لكن السوسدي ورفاقه بقوا
من املغضوب عليهم ،ولم يسلموا من
اضطهاد األجهزة األمنية .كانت هذه
األخ����ي����رة ت��خ��ش��ى أن ت���غ���ذي أغ��ن��ي��ات
الفرقة ـ ـ ـ بصوت السوسدي الرخيم ـ ـ ـ
ّ
املد الثوري املتصاعد« .كنا نعلم أننا
سنتعرض لالعتقال بعد كل سهرة»
قال م ّ��رة .اتسمت أغنيات «املشاهب»
ّ
بخط سياسي ملتزم .من ينسى أغنية
ّ
«فلسطني» التي أداها السوسدي في
موسكو خالل انعقاد مؤتمر األممية
االش��ت��راك��ي��ة ع���ام 1978؟ وم���ن أش��ه��ر
أع��م��ال��ه «ال���غ���ادي ب��ع��ي��د» ،و«ال��ل��ي��ل»،
و«يا لطيف» ،ورائعة «بغيت بالدي»
ال��ت��ي ك��ان��ت لسخرية ال��ق��در م��ن أح ّ��ب

املقاطع على قلب الحسن الثاني.
ترعرع السوسدي في حي املحمدي،
م��ع��ق��ل ال���ظ���اه���رة ال���غ���ي���وان���ي���ة .م���ارس
امل��س��رح ف��ي طفولته ،وال��ت��ح��ق بفرقة
امل��س��رح��ي امل��غ��رب��ي امل���ع���روف ال��ط��ي��ب
الصديقي .امتهن مطلع السبعينيات
املوسيقى والغناء ،وأسس مع مبارك
��ادل��ي مجموعتي «أه���ل ال��ج��ودة»
ال��ش ّ
و«الدقة» ،قل ّأن يلتحقا بـ«املشاهب»
ع���ام  .1974ح��ق��ق��ت ال��ف��رق��ة ن��ج��اح��ات
م ّ
�������دوي�������ة .وك��������ان ال�����س�����وس�����دي ي��ك��ت��ب
الزجل ،ويلحن ويغني .أوصل كلماته
ّ
شعبية واسعة طوال أربعة
إلى فئات
ع��ق��ود ،قبل أن يرحل ع��ن ستني عامًا
ب��س��ب��ب أزم�����ة ف���ي ج���ه���ازه ال��ت��ن��ف��س��ي.
ع����اش ال���س���وس���دي ك��ن��اس��ك زاه�����د في
ال���ش���ه���رة ،وب���ق���ي رأس م���ال���ه ال��وح��ي��د
نبض املجتمع املقهور.

