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حرب »فيسبوك« في العراق: معركة يدعمها سياسيون
بغداد ـ كرم سعدي

أغـــلـــق الــنــاشــط عــمــر الــكــبــيــســي صفحته 
»فــيــســبــوك«، وغـــادر هذا  الشخصية على 
الــعــالــم االفــتــراضــي إلــى غير رجــعــة؛ وهو 
يقول، إنه اختار الحفاظ على حياته على 
التواصل مع اآلخرين عبر مواقع التواصل 
االجتماعي. التعبير عن الرأي له حدود في 
العراق، بحسب ما يقول الكبيسي، والذي 
يرى أن شخصيات مسؤولة تعتبر »خطًا 
أحــمــر«، وعلى اآلخــريــن عــدم انتقادها إال 
وفق مستوى معني.  لكنه وكونه لم يكن 
يــعــتــرف بــالــخــطــوط الــحــمــر وهـــو يتناول 
في نقده بمقاالت في صفحته الشخصية 
فــي »فــيــســبــوك« شــخــصــيــات لــهــا ثــقــل في 
العراقية، كان نصيبه تهديدات  الحكومة 
تأكد له أنها حقيقية، وأنه معرض للقتل 
في أي لحظة إن لم يستجب لتحذيراتها 
مــــن مـــواصـــلـــة الـــهـــجـــوم الـــكـــامـــي وفــتــح 

ملفات فساد. 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ويـــعـــتـــبـــر مــــوقــــع الـ
»فـــيـــســـبـــوك« املـــنـــصـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة األكـــثـــر 
شعبية ومتابعة من قبل العراقيني، باملقارنة 

مع غيرها من املنصات اإللكترونية. 
الــكــبــيــســي فـــي حــديــث لـــ»الــعــربــي الــجــديــد« 
ــع  ــواقــ يــــــقــــــول، إنــــــــه صــــــــار يـــــكـــــره جـــمـــيـــع مــ
ــادة  ــ ــتــــمــــاعــــي، ويــــرفــــض إعــ ــتــــواصــــل االجــ الــ
صفحته الشخصية مرة أخرى، موضحًا أن 
»تهديدات وصلتني من قبل أشخاص على 
صــفــحــتــي الــشــخــصــيــة بــلــغــت حـــد تــهــديــدي 
ــم ســـيـــتـــعـــرضـــون  ــ ــهـ ــ ــة، وإنـ ــيــ ــابــ بــــعــــبــــارات نــ

زوجتي، وغيرها من اإلساءات«. 
ويــشــكــو الـــعـــراقـــيـــون مـــن وجـــــود صــفــحــات 
وهـــمـــيـــة لــشــخــصــيــات ومـــجـــامـــيـــع غــايــتــهــا 
ــاع عــــن شـــخـــصـــيـــات وفــــئــــات مــعــيــنــة،  ــ ــدفـ ــ الـ
ــال  ــ ومـــتـــابـــعـــة الـــنـــاشـــطـــني املــــؤثــــريــــن، وإرســ
ــَرون أن كــتــابــاتــه  ــ ــ رســــائــــل تـــحـــذيـــريـــة ملــــن يـ
تمثل تهديدًا ملنصب الجهات التي يعملون 
لصالحها، وهو ما يؤكده الكبيسي وغيره 

كثير من الناشطني على »فيسبوك«.
الصحافي محمد الدليمي يقول، إنه لم يعد 
يــكــتــب فـــي الــســيــاســة عــلــى »فــيــســبــوك«؛ إذ 
سبق أن تعرض أحد زمائه لتهديد صريح 
بــالــقــتــل إن لـــم يـــتـــرك نــشــر مــقــاطــع فــيــديــو 
ــورًا تــظــهــر »إســــــــاءات« و«انـــتـــهـــاكـــات«  ــ وصــ
لـ«الحشد  التابعة  املليشيات  مــن  ملجاميع 
ــيـــدًا مــــن قــبــل  ــأيـ الـــشـــعـــبـــي«. فــمــنــذ نــيــلــهــا تـ
تكتسب  السيستاني،  علي  الديني  املــرجــع 
تأسست  الــتــي  الشعبي«  »الــحــشــد  مليشيا 
قــبــل  ــــن  مـ الـــتـــقـــديـــس  2014، صـــفـــة  صـــيـــف 
أنـــصـــارهـــا، مـــا جــعــل تــنــاولــهــا بــشــكــل غير 
إيجابي يعتبر وقوفًا إلى جانب »اإلرهاب«.  
الــصــحــافــي الــدلــيــمــي يـــؤّكـــد وهــــو يــتــحــدث 
أن  املنطق  غير  »مــن  أن  الجديد«  لـ«العربي 
الحشد  ملليشيا  انــتــهــاكــات  أحـــدهـــم  يــنــشــر 
الشعبي ويهاجم من قبل آخرين وُيوصف 
بأنه إرهابي« مشيرًا إلى أن »ال أحد يجرؤ 
يـــجـــرؤ لكشف  الــحــقــيــقــة. ال أحــــد  يـــذكـــر  أن 
فهو  ذلــك  يفعل  ومــن  املليشيات،  انتهاكات 
ــا يــعــيــش خــــارج الـــبـــاد أو أنــــه ال يظهر  إمــ

شخصيته الحقيقية«.
كــونــه وسيلة الــتــواصــل االجــتــمــاعــي األبــرز 
واألكــــــثــــــر مـــتـــابـــعـــة فـــــي الـــــــعـــــــراق، يــســتــغــل 
ســيــاســيــون »فـــيـــســـبـــوك« عــبــر إنـــشـــاء عــدة 
صــفــحــات، تـــدار مــن قــبــل أشــخــاص مقربني 
لــــهــــؤالء الـــســـيـــاســـيـــني، فـــيـــمـــا يــــديــــر بــعــض 
ــة،  ــيـ ــيــــني صـــفـــحـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـ ــيــــاســ الــــســ
ويــوكــلــون مــقــربــني إلدارة صــفــحــات أخـــرى، 
ــا ذكــــر مـــقـــربـــون مـــن شــخــصــيــات  بــحــســب مـ
ســيــاســيــة.  ويــؤكــد الــدلــيــمــي أن صحافيني 
يعملون في إدارة بعض الصفحات التابعة 
لــســيــاســيــني، ويــتــقــاضــون لــقــاء هـــذا العمل 
ــرًا، الفــتــًا الــنــظــر إلـــى أن الــغــايــة مـــن هــذا  ــ أجـ
العمل هو تحسني صورة هذه الشخصية. 

ويــتــفــق مــع الــدلــيــمــي صــحــافــي آخـــر، يدعى 
الــذي يقول إن فــرص عمل  ياسر الشهيلي، 
جيدة عرضت عليه لكنه رفضها ملخالفتها 
مبادئه.  الشهيلي يوضح أنــه ُعــرض عليه 
إدارة صــفــحــة عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« عــام 

وتــلــمــيــع  لـــانـــتـــخـــابـــات  لــلــتــحــضــيــر   ،2013
صــورة أحــد السياسيني، لكنه رأى في ذلك 
ــره لـــ«الــعــربــي  ــ ــا ذكـ  ســيــئــًا، بــحــســب مـ

ً
عـــمـــا

الـــجـــديـــد«.  ويــضــيــف: »مـــثـــل هــــذه األعـــمـــال 
مــــوجــــودة، وهـــنـــاك مـــن يـــوافـــق عــلــى الــعــمــل 
تعتبر مكسبًا  التي  املشاريع  هــذه  في مثل 
لــلــســيــاســيــني واألحـــــــــــزاب« مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن 
أو منتدى  مــوقــع  أو  إنــشــاء صفحة  »تكلفة 
ــبـــوك« مـــشـــروع  ــيـــسـ أو مـــجـــمـــوعـــة، عـــلـــى »فـ
وُيبنّي  الفائدة«.  كثير  التكلفة  قليل  دعائي 

أدركــوا  واألحـــزاب  السياسيني  أن  الشهيلي 
تلك األهمية، وهو ما جعلهم يتوجهون إلى 
إعاميني وصحافيني لكسبهم إلى جانبهم، 
واالعتماد على بعضهم في إدارة مواقعهم 
يؤكده  ملا  ووفقًا  الشخصية.   وصفحاتهم 
الــشــهــيــلــي، الــــذي عــمــل لــفــتــرة فـــي مؤسسة 
إعــامــيــة يــدعــمــهــا ســيــاســي مـــعـــروف، فــإن 
»السياسيني تعلموا الدرس جيدًا، وَعِلموا 
التواصل االجتماعي، وألجل  أهمية مواقع 
أشخاصًا  أدخــلــوا  السياسيني  بــعــض  ذلـــك 

بعضها  خـــاصـــة  دورات  فـــي  أتــبــاعــهــم  مـــن 
ــارج الــــبــــاد؛ بـــهـــدف تــعــلــم طــريــقــة إدارة  ــ خـ
االجتماعي«.  التواصل  مواقع  على  الحرب 
ويشّدد  الصحافي الشهيلي على أن تسمية 
»حرب« لتأسيس هذه الصفحات وإدارتها 
»حــقــيــقــة حــيــة؛ فــهــؤالء عملهم يــتــنــوع بني 
نــشــر فــضــائــل الــســيــاســي أو الــحــزب، بطرق 
وأساليب احترافية ال سيما في حال تعرض 
النتقادات شديدة أو فتح ضده ملف فساد، 
وهــم يعتبرونها حربًا وقــد سمعتها مــرارًا 
من قبل مدراء حمات انتخابية«.  ويضيف: 
املدربون مواقعهم  املوظفون  »يتخذ هؤالء 
ويــــبــــدأون بــحــمــات تــشــمــل تــشــويــه سمعة 
شخصية أو جهة سياسية، وإظهار مشاكل 
في أداء جهات حكومية، والتلويح بملفات 
املقابلة  »الجهة  أن  إلــى  النظر  الفتًا  فساد« 
تــعــلــم جـــيـــدًا أنـــهـــا مــســتــهــدفــة ووفـــقـــًا لــذلــك 
يجري تسوية األمر بطريقة ما، غالبًا تكون 
مادية، أو تبادل مصالح«.  ومن جهة أخرى 
أكد الشهيلي، أنه »ومن خال حملة موسعة 
لشخصية  يعملون  أشخاص  عــدة  يقودها 
أو جهة سياسية، يتنكرون بعدد كبير من 
ــاء الــوهــمــيــة، ُيــحــدثــون ضــجــة حــول  ــمـ األسـ
قــضــيــة مــا أو عـــدد مــن الــقــضــايــا، ُيشغلون 
الــنــاس عــن القضية األهــم التي تتعلق  بها 
في  تــوظــفــهــم  الــتــي  الــجــهــة  أو  بالشخصية 
حال تعرضت إلى حملة تسقيط أو تشويه 

سمعة وما إلى ذلك«. 
 بعد نشرها مقطعًا مصورًا على صفحتها 
إســـاءات  ُيظهر  »فيسبوك«  فــي  الشخصية 
يرتكبها عناصر من مليشيا »عصائب أهل 
وصل  الشعبي«  لـ«الحشد  التابعة  الــحــق« 
نــــورا عــلــي تــهــديــد بــالــخــطــف، ثـــم تعرضت 
تقول  »تهكير«.  قرصنة  لعملية  صفحتها 
ــد« إنــهــا  ــديـ ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـ ــــي تـــتـــحـــدث لـ وهـ

اضطرت إلى إنشاء صفحة جديدة.
ــــي مـــوظـــفـــة فــــي وزارة  وتـــضـــيـــف نـــــــورا، وهـ
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة: »فـــــــي صـــفـــحـــتـــي الـ ــيــ ــربــ ــتــ الــ
»فيسبوك«، لم أضف سوى أقاربي وبعض 
التهديد،  أخافني  لقد  املقربات.  صديقاتي 

وأكثر من ذلك تهكير صفحتي«.
نـــــورا ال تــعــتــقــد أنـــهـــا مـــؤثـــرة عــلــى مــواقــع 
ــي »حــــتــــى أن عــــدد  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل االجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
أمر  إنه  أصدقائي ال يتجاوز 400 شخص. 
أم أنهم  الــدرجــة  أنــا مؤثرة لهذه  محّير هل 

يريدون إرهاب من يتناول الحقيقة؟«.
ــــر مــتــعــلــق بــإخــافــة  وتــضــيــف: »إن كــــان األمـ
ــر كـــثـــيـــر مــن  اآلخــــــريــــــن ومـــنـــعـــهـــم مـــــن نــــشــ
ــم فــقــد  ــ ــهـ ــ اتـ ــاء ــ ــتــــي تـــكـــشـــف إسـ الـــحـــقـــائـــق الــ
نجحوا بذلك؛ فقد قــررت عــدم الخوض في 
مرعبة  بالتأكيد  إنها  التفاصيل.  هذه  مثل 
بالنسبة لي«. وتنتشر على موقع التواصل 
ملجاميع  صفحات  »فيسبوك«  االجتماعي 
تحمل تسميات تشير إلى أنها ملحبي هذا 
الــســيــاســي أو ألنــصــار حـــزب مــن األحــــزاب، 
ــنـــشـــط صــــفــــحــــات تــــؤكــــد هــويــتــهــا  ــا تـ ــمـ ــيـ فـ
الطائفية من خال اعتماد شعارات أو صور 
معينة توضع في محل الصورة الشخصية. 
اسمًا  تحمل  ما  غالبًا  التي  الصفحات  تلك 
ــان نــاشــطــني  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ وهـــمـــيـــًا تـــســـتـــهـــدف فـ
بــعــيــنــهــم، ومـــحـــاولـــة اســـتـــفـــزازهـــم، بحسب 
الــخــبــيــر فـــي »الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا« هــــارون 
العابد.  ويؤكد العابد في حديثه لـ«العربي 
الجديد« أن »الصفحات الوهمية مكشوفة؛ 
ــم التعريفي أو  ــعــرف مــن خـــال االسـ

ُ
إنــهــا ت

يفضحون  هم  وغالبًا  الشخصية،  الصورة 
أنفسهم«. ويستطرد: »بمجرد قراءة بعض 
التعليقات التي ترد على مقاالت لناشطني 
ويعملون  مــزيــفــون،  أصحابها  أن  تكتشف 
لــصــالــح جــهــة مــعــيــنــة، فــعــنــد الـــدخـــول إلــى 
واحــد  فــي سياق  تعمل  نجدها  صفحاتهم 
هــو إمــا نشر مــا يمجد جهة مــا، أو يسيئ 
إلى جهة ما، دون أن نجد منشورًا نافعًا«. 
ــارت مــواقــع  ويــضــيــف: »يـــومـــًا بــعــد آخـــر صــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تــمــثــل لـــدى كثيرين 
يــحــاولــون فرض  مــن خالها  الــتــي  الجبهة 
يعتبرها  بعضهم  أن  شــك  ال  انتصاراتهم، 
حــربــًا وعــلــيــه تحقيق الــنــصــر فــي ســاحــات 

مواقع التواصل االجتماعي«.

يواجه منتقدو »الحشد 
الشعبي« تهديداٍت 

وقرصنًة لحساباتهم

رغم أّن »فيسبوك« أكثر منّصة تواصل شعبيّة في العراق، إال أّن هناك »خطوطًا حمراء« وضعها بعض المسؤولين، 
ما يفتح معركة حريّة تعبير على الموقع يشنّها مسؤولون ضّد صحافيين وناشطين

كشف »املرصد العراقي للحريات الصحفية«، نهاية إبريل/
نيسان املاضي، عن رفع دعــوى قضائية من قبل محافظ 
كربالء، عقيل الطريحي، يطالب فيها بتعويض بمبلغ قدره 
الكناني،  طــارق  املحافظة،  في  الصحافي  من  دينار،  مليار 
فيما دعا  »فيسبوك«،  له على منشور في  اإلســـاءة  بحجة 
املرصد إلى الكف عن مالحقة الصحافيني بدعاوى قضائية 
العراق،  في  »الحقيقة«  تحرير صحيفة  رئيس  وترهيبهم. 
»املرصد العراقي  وهاب رزاق الهنداوي، قال، في تصريح لـ
للحريات الصحفية«، إّن مدير تحرير الصحيفة املقيم في 
كربالء )108 كم جنوب غربي بغداد(، الزميل طارق الكناني، 
دعي إلى املحكمة بدعوى من رئيس املجلس، مطالبًا إياه 

ُ
است

بمبلغ قيمته مليار دينار عراقي. إذ اّدعى أن الكناني نشر 
تعليقًا على فيسبوك بتاريخ 19-2-2017 تضّمن إساءات 
له وعبارات غير الئقة بزعمه، وطالب باستدعاء الكناني إلى 

املحكمة، وتحميله الغرامة املالية، وكذلك مصاريف الدعوى 
وأجور املحاماة. وكانت الدعوى القضائية األولى قد ُرفعت 
فــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي ضــد الــصــحــافــي جمال 
في محاولة،  ذاتها،  لألسباب  الشهرستاني، وجــاءت  الدين 
ممارسة  عــن  واملثقفني  الصحافيني  لوقف  يــبــدو،  مــا  على 
ــم الــنــقــدي ومــحــاســبــة املـــســـؤولـــني، بــحــســب املــرصــد  ــ دورهـ
في  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  طالب  الــذي  الــعــراقــي، 
محافظة كربالء بالكف عن مالحقة الصحافيني وترهيبهم 
بدعاوى قضائية، أو مالحقتهم قانونيًا، والتلويح بتهديدات 
وأبلغ مجموعة من صحافيي   .

َ
إطــالقــا ووعيد غير مبررة 

للصحافيني،  الوطنية  النقابة  كــربــالء،  محافظة  وإعالميي 
أو  بالقتل  واعــتــداءات وتهديدات  إلى مضايقات  بتعّرضهم 
االعتقال من قبل جماعات سياسية متنفذة في املحافظة أو 

أفراد في األجهزة األمنية.

دعاوى قضائيّة

MEDIA
منوعات

احتجاز 
بال 

جريمة

صالح النعامي

قانونيون  وباحثون  أجمعت منظمات حقوقية 
في تل أبيب على أن سلطات االحتالل تجاوزت 
القانونني اإلسرائيلي والدولي من خالل اعتقال 
لديهم  بــأن  »الــشــك  ملجرد  الفلسطيني  الشباب 
إسرائيلية«.  أهـــداف  ضــد  مــا  عمل  لتنفيذ  نية 
ه »ال يحق 

ّ
وحسب الحقوقيني اإلسرائيليني، فإن

الشباب  اعتقال  قانونية  ناحية  مــن  إلسرائيل 
مواقع  على  يكتبونه  ما  أن  بحجة  الفلسطيني 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي قــد يــدلــل على أن لديهم 

مخططات لتنفيذ عمليات مقاومة«. 
»هــآرتــس« فقد  وفــي تحقيق موسع لصحيفة 
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي مــنــذ أواخــــــر عــام  قــــام االحــ
الشباب  من  املئات  باعتقال  اآلن  وحتى   2015
الفلسطيني »بسبب مضامني منشوراتهم على 

استراتيجيته  إطــار  في  وذلــك  التواصل،  مواقع 
الهادفة ملواجهة موجة عمليات املقاومة الفردية 
التي تمثلت بتنفيذ عمليات الطعن بالسكاكني 
والــدهــس بــالــســيــارات«.  ويتضح من التحقيق، 
الــداخــلــيــة  اإلســرائــيــلــيــة  املــخــابــرات  أن محققي 
»الــشــابــاك« يــحــاولــون فــي الــبــدايــة دفــع الشباب 
الذين يتم اعتقالهم لالعتراف بأن منشوراتهم 
تدلل على أن لديهم نية للقيام بعمل ما، وعندما 

الــهــدف )كــمــا حــدث  يفشلون فــي تحقيق هـــذا 
لهم  اتــهــامــات  يتم توجيه  الــحــاالت(  فــي جميع 
بالتحريض وإدانتهم وصدور أحكام بالسجن 
بناء على هذه اإلدانات.  ويشير التحقيق إلى أنه 
األدلــة على  توفير  املحققون في  عندما يفشل 
القيام بالتحريض يتم تحويل املعتقل لالعتقال 
تجديد  يتم  أن  ويمكن  محاكمة  بــدون  اإلداري 

الحكم بشكل تلقائي.

)Getty/استخدام »فيسبوك« يعّرض المنتقدين للخطر )دان كيتوود
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ٌ
 شــخــصــيــٍة غــارقــة

ُّ
حــــاالت مـــن الـــجـــنـــون، وكــــل

ها تقع علي. 
ّ
بأمورها، والخدمة في املكتب كل

ولم تكن تسير بالشكل املناسب. ولدي زوجة 
أرسلت  وعبدالله.  ميمي  طفلني   مع  فرنسية 
ــا أتـــــت لــتــعــاونــنــي،  ــدمـ ــنـ ــــدرس، وعـ ــتـ ــ مــيــمــي لـ
وجـــدت أنــهــا ال تهتم ألي شـــيء. وبـــداًل مــن أن 
ــت لــلــمــوظــفــني، أي صـــارت  تــســاعــدنــي انــضــمَّ
ــذا بــالــنــســبــة لــلــجــزء األول.  ــًا، هــ مــشــكــلــة أيـــضـ
ــه في 

َّ
ل السيناريو، ألن أّمــا هذا العام، فقد تبدَّ

أتكلم  الــذي كنت  ابني  الحلقة األخيرة يدخل 
عنه سابقًا بالحلقات األولى، وكان يعيش في 
أميركا ملدة 10 سنوات، ولم يكن لدي اتصال 
به إلى أن  يدخل علي في أحد األيام. وسيديُر 
ركة ملّدة سنة. وسأرى بعض الصور، 

ّ
ابني الش

الحقًا، في كمبيوتره الشخصي. وسيظهر لي 
س علي   ابني، وهو في أميركا، كان يتجسَّ

ّ
أن

عبر الصور، ولم أفهم ماذا يحدث. ورغْبت أن 
أعود للشركة ألرى، الكتشف ما يحدث فيها. 

الجزائر ـ محمد عبيدو

بـــعـــد الـــنـــجـــاح الــــافــــت لــلــمــســلــســل 
الــــــــــدرامــــــــــّي الــــــــجــــــــزائــــــــرّي »تــــحــــت 
املـــراقـــبـــة«، وذلــــك خـــال تــمــيــزه عن 
الفائت.  برمضان  ت 

َ
ُعِرض التي  األعمال  باقي 

إذ جـــــذب املـــتـــابـــعـــني بـــجـــمـــالـــّيـــاتـــه املـــتـــمـــيـــزة، 
واألداء  فنية،  بطريقة  املــحــبــوك  والــســيــنــاريــو 
ــان  ــعــــود املـــســـلـــســـل فــــي جــــــزء ثـ الـــتـــمـــثـــيـــلـــي. يــ
ــزائـــري خــال  لـــيـــُعـــَرض عــلــى الــتــلــفــزيــون الـــجـ
شــهــر رمــضــان لــهــذا الــعــام. يـــروي الــعــمــل عبر 
مواقف طريفة، وجرعات من الفكاهة، يومّيات 
داخــل مكاتب شركة عامة، يديرها  جزائريني 
ســي الــطــاهــر )عــبــد الـــقـــادر الــســيــكــتــور( الــذي 
يشرف على ثلة من العمال، ولكل عامل طبعه 
ُمتباينة،  ات  شخصيَّ يعکسون  إذ  وجــنــونــه، 
وليعطوا ترکيبة كوميدية تتفاعل مع املواقف 

الفكاهية التي تتخللها حلقات السلسلة. 
وفي حــوار أجرته »العربي الجديد« مع بطل 
أن  ــد  أكَّ السيكتور،  الــقــادر  املّمثل، عبد  العمل، 
السيناريو في الجزء األول كان مكتوبًا بشكٍل 
يعملون  الذين  املوظفني  على حساب  واضــٍح 
ــه فــــي الـــشـــركـــة، »وهــــــم أشــــخــــاص لــديــهــم  ــديـ لـ

يفرض إعداد بعد 
الوصفات حّدًا أدنى من 

التعاون االجتماعي

يؤّدي عبد القادر 
السيكتور دورين 

في الجزء الجديد

يُحب كل كنفاني محنّك 
أن يوقع بحرف من اسمه 

وسط القرص

2223
منوعات

وكان عندي طبيبي الشخصي، وقال لي: ملاذا 
 
ٌ
ــك شــخــٌص مجنون

ّ
بــأن وتــوهــمــهــم  تلعبها  ال 

 عــقــلــّيــًا، وعـــنـــده زهـــايـــمـــر، ويــحــتــاج 
ٌ

ــريـــض ومـ
الــذي عــاش به ليعود له عقله، واملكان  املكان 
ل 

ِّ
أمث الشركة،  في  الشركة.  هو  له  قربًا  األكثر 

 من 
ٌ

 مــن جــهــة، وعـــاقـــل
ٌ
 مــجــنــون

ٌ
ــنــي مــريــض

ّ
أن

جهة أخرى، أي أصبح عندي دوران في العمل. 
ــر فــقــط حـــارســـي وزوجـــتـــي  ــ ويـــعـــرف هــــذا األمـ
الثانية كريمة التي تزوجتها في السر بدون 

علم أوالدي«. وعند ســؤالــه مــا إذا كــان الــدور 
كوميديًا أم جديًا، أجاب السيكتور: »في الجزء 
ت الكوميديا قليلة في دوري. ولكن، 

َ
ل، كان األوَّ

هذا العام، عندما ُعْدت ألعب دورين في الجزء 
ألعب دوَر  ــا 

َّ
مل أي  الكوميديا.  الثاني، حضرت 

مريٍض عقلي مجنون أكون كوميدّيًا، وعندما 
 تحضر الدراما«.

ً
أكون واعيًا وعاقا

وحول العمل مع املخرج التونسي أنور الفقيه، 
أول  كانت  مجاملة،  »دون  السيكتور:  أضــاف 
الوطنية  القناة  مــرة أعمل »السيت كــوم«، في 
العام املاضي، إذ لم يكن لدي خبرة بالتعامل 
معها. أنجزنا العمل فــي تــونــس، وكــان معنا 
الطاقم  ألتقيه، وكامل  مــرة  ل  أوَّ ٌمــخــرٌج جديد 
أيـــضـــًا. وبــقــيــنــا 35 يــومــا فـــي تــونــس إلنــجــاز 
العمل، وكــان هناك تجاوب واحــتــرام وتفاهم 
كنا نعمل مع  وكــأنــنــا  يــبــدو   

ْ
إذ الجميع،  بــني 

 املخرج 
ّ
بعض لسنوات عديدة سابقة. كما أن

 شيء بطريقٍة 
َّ

قد أضاف ملسته، وكان يديُر كل
لدوري  ُممّيزة. وعندما تحّدثوا معي، ألعــود 
ل ســؤاٍل لي، من هو  في الجزء الثاني، كان أوَّ
املخرج، إذا ما كان نفس مخرج العام السابق«.

ـــواصـــل االجــتــمــاعــّي 
ّ
ــت ــل الـ ــائـ ــن عـــاقـــة وسـ وعــ

ــْهــرة الــفــنــان. ومـــا إذا كـــان الــيــوتــيــوب قد 
ُ

بــش
ساعدُه على االنتشار في العالم العربي، أجاب 
صرت  كيف  أمــا  كثيرًا.  »ساعدني  السيكتور: 
معروفًا على اليوتيوب، فسأحكي لك القصة. 
الناس يبيعون  السوق، وأرى  إلى  أروح  كنت 
»السي دي »و»الدي في دي« املسجلة ألعمالي، 
ويربحون وأنا ليس لدّي أّي استفادة مادية. 
ــال لـــي ملـــاذا  ــمــت مـــع أحـــد الــصــحــفــيــني، وقــ

َّ
تــكــل

ال نــنــزل األشــرطــة بــالــيــوتــيــوب؟ وهــكــذا صــار 
الــنــاس ال يــشــتــرون األقـــــراص املــســجــلــة، ومــن 
لإلنترنت ويشاهد  يــذهــب  يــتــفــرج،  أن  يــرغــب 
أنني سأصبح عبرها  اعتقد  أكن  مّجانًا. ولم 

معروفًا في دول عديدة خارج الجزائر«.
وأشــار مخرج العمل، أنــور الفقيه، لـ »العربي 
 الجزء األّول كان أّول تجربة له 

ّ
الجديد«، بأن

في الدراما، »كانت تلك أول تجربة لي في أي 
مــســلــســل. وعــمــلــت مــع فــريــق بــكــامــل ممثليه، 
مون عليَّ بالتجربة. فأخذت من عندهم،  يتقدَّ
ــى كــان  ــ ــنـــدي، والــتــجــربــة األولــ ــذوا مـــن عـ ــ ــ وأخـ
 تكون 

ْ
ــى فــي الثانية أن

َّ
صــداهــا جــّيــدًا، وأتــمــن

ر  طوِّ
ُ
 ن

ْ
أفضل. وفي االنتقال بينهما، حاولنا أن

الفكرة . في الجزء األول، كان سي الطاهر الذي 
يقوم بدوره عبد القادر سيكتور، وشركته هو 
البطل الرئيسي الذي يدور العمل حوله. وفي 
 

ّ
ب عنُصرًا خارجّيًا في كل

ُ
الثاني، نجل الجزء 

حلقة، ونبني عليه قصة مختلفة«.
 أنور الفقيه قد دخل عوالم 

ّ
وجدير بالذكر أن

اإلخراج الدرامي قادمًا من صناعة اإلعانات، 
يوضح ذلك قائا: »طبعًا، لقد دخلت  عوالم 
اإلخراج الدرامي قادمًا من صناعة اإلعانات، 
ق كثيرًا في التفاصيل أثناء 

ّ
ولذلك، كنت أدق

املمثلني. أحيانًا من أجل ترميشة  العمل مع 
عني، كان يجب علي أن أعاود تصوير اللقطة، 
وهذه األشياء التي ال تترك لك دائما املساحة 
كي تعمل عليها بهذه الطريقة. وتجعلك دوًما 
تناضل كي تتعب وتعمل أكثر. الدراما ليست 
لعبة مــن ألــعــاب اإلنــتــاج، بقدر مــا هــي إدراك 
دومــًا  ويبقى  عملها.  التلفزة  تــرى  كيف  فــي 
، هــل يجب أن يــكــون اإلنــتــاج 

ً
الــســؤال شــاغــا

التقنيات  الدقة ومن  على مستوى معني من 
 تكتفي بنصٍّ نسّميه 

ْ
ومن اإلبداع، أم يجب أن

نّصًا ُمــصــّورًا. أحيانًا، هناك فــرق بني العمل 
الـــدرامـــي أو الــفــكــاهــي، وبـــني الــنــص املــصــور. 
الــتــلــفــزة، أيــضــًا، تــرى املمثلني يعملون  وفــي 
الــوقــت، واملمثل  أو 4 مشاريع بنفس  على 3 
املــتــوفــر الــيــوم يمكن أال يــكــون مــتــوفــًرا غــدًا. 
خاصة  للخدمة  ديناميكية  يخلق  كله  هــذا 
بواقع الدراما. ولكن مستواها عندنا أراه لم 
يتطور حتى اآلن إلى مستوى العمل الفني 

والعمل اإلبداعي«.

عين الحلوة )لبنان( ـ خليل العلي

الفلسطيني هــو من  الـــتـــراث  الــحــفــاظ عــلــى 
في  الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء  أهـــداف  أهــم 
الشتات. وحتى الذين ولدوا في املخيمات، 
ما زالــوا يحافظون على اإلرث الذي ورثوه 

عن آبائهم بعد نكبة فلسطني عام 1948.
مــحــمــد نــظــيــر قـــّيـــم، فــلــســطــيــنــّي ُمــقــيــم في 
الفلسطينيني  لاجئني  الحلوة  عــني  مخيم 
 فــي مهنة الــدهــان، 

ُ
)جــنــوب لــبــنــان(، يــعــَمــل

عمله  تــرك  إلــى  دفعته  ة  الفنيَّ موهبته   
َّ
لكن

»العربي  لـ يقول  واملوسيقى،  بالفن  ليهتّم 
 بفرقة 

ً
ُت عندما كنت طفا

ْ
الجديد«: »التحق

الدبكة  مت 
َّ
وتعل الشعبّية،  للفنون  الكوفّية 

الحفات  فــي  أشـــارك  الفلسطينية، وصــرت 
واملـــهـــرجـــانـــات عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــنـــي كنت 

أتعلم في املدرسة. 
ــت الـــفـــرقـــة فــي  ــاركــ وفـــــي إحــــــدى املـــــــــرات، شــ
أشــارك  أن  لت 

َّ
وفض لبنان،  خــارج  مهرجان 

مـــعـــهـــا بـــــــداًل مــــن أن أجـــــــري االمـــتـــحـــانـــات، 
ــت فــي الصف 

ْ
وتـــرْكـــت دراســـتـــي مــنــذ أن ُكــن

الثامن أساسي، من أجل أن أبقى في الفرقة. 

أخــبــار بعضهم وتــعــزيــز عاقاتهم  لــتــبــادل 
املطبخ   

َّ
إن إذ  األكــل فقط«.  ببعضها وليس 

الــســوري ليس مــجــّرد وصــفــات للطبخ، بل 
طقس اجتماعي وثــقــافــة مــمــتــدة، يــقــوم من 
خالها أفراد األسرة بااللتفاف حول مائدة 
الطعام، وتبادل األحاديث والنكات. وتعتقد 
دورًا  تلعب  السريعة  الوجبات  أن  جزماتي 
فــي تفكيك الــعــاقــات األســـريـــة، عــلــى عكس 
 فــــرص الــتــقــاء 

ّ
مـــا كــــان فـــي الـــســـابـــق. إذ إن

 عند اعتماد أفرادها على 
ّ

أفراد العائلة تقل
الوجبات السريعة.

وأوضحت أن بعض األكات الشامية تحتاج 
لتعاون أكثر من شخص إلنجازها، إذ كان 
العاقات االجتماعية بني  هذا أحد جوانب 
 
ً
الكبة مثا »أكلة  األقــارب والجيران، وقالت 

لتحضيرها،  باآلخرين  لاستعانة  تحتاج 
ــع بــعــضــهــا عـــلـــيـــهـــم، هـــكـــذا كــانــت  ــوزيــ ــم تــ ثــ
 الطابع 

ّ
العاقة بني األطعمة والناس«. أي أن

األطــبــاق  بعض  لتحضير  الـــازم  الجماعي 
التعاون  من  معّينا  نوًعا   

ُ
يفرض السورّية، 

ــهــا أرادت 
َّ
ــنــت أن االجــتــمــاعــي الــجــمــاعــي. وبــيَّ

املــعــانــي االجتماعية  ــان على  األملـ ف  ــعــرِّ
ُ
ت أن 

لألطباق، فهناك أكات وقت الحزن، وأخرى 
 الفرح بحاجتها 

ُ
وقت الفرح، وتتسم أطباق

الجهد  ببذل  الشخص  يبالي  ال  إذ  للجهد، 

محمد الجزار

ـــز بــطــريــقــتــه  ــٍص يـــمـــكـــنـــه الـــتـــمـــيُّ ــخــ  شــ
ُّ

»كــــــــل
ــــوري يــمــكــن أن يــحــافــظ  ــــل ســ ــة، وكـ الـــخـــاصـ
على جزء من بلده وتراثه بأسلوبه«، وهذا 
مــا تــؤمــن بــه الــاجــئــة الــســوريــة فــي أملــانــيــا، 
لتجسيد  جزماتي  وتسعى  جزماتي.  ملكة 
زها  اســتــثــمــار تميُّ مــن خـــال  تــلــك،  قناعتها 
في مجال الطهي، فقبل وصولها إلى أملانيا 
قـــدمـــت جـــزمـــاتـــي بـــرنـــامـــجـــًا رمـــضـــانـــيـــًا عــن 
التلفزيونية.  الــقــنــوات  إحــــدى  عــلــى  الــطــبــخ 
وأظـــهـــرت رغــبــتــهــا فــي الــنــجــاح بــســرعــة في 
أملــانــيــا، إذ كانت أحــد الــوجــوه املــشــاركــة في 
حــمــلــة عـــن االنـــدمـــاج والــتــحــفــيــز عــلــى تعلم 
اللغة، وانتشرت صورها في األماكن العامة 
بــمــديــنــة بـــرلـــني. ووضـــَعـــت جــزمــاتــي كــتــابــًا 
ــة،  ــن الـــوصـــفـــات الــشــامــيَّ يـــضـــمُّ مــجــمــوعــة مـ
باعتبارها جــزءًا مــن الــتــراث الــســوري الــذي 
يجب حفظه، وهدفت إلى نقل ثقافة املطبخ 
الــســوري لــألملــان. والكتاب واضــح ومكتوب 
بلغة بسيطة ومــفــهــومــة، وهـــو يــراعــي عــدم 
ــبـــخ الــــســــوري،  ــلـــى املـــطـ ــبـــق عـ االطــــــــاع املـــسـ
الــوصــفــات  يــطــبــق  أن  أحـــد  أي  يستطيع   

ْ
إذ

ويحصل على نتائج حقيقية.

طقس اجتماعي وثقافة شعب
وقــالــت جــزمــاتــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لــم 
د كـــتـــاب طبخ  ــرَّ ــجــ يــكــن هـــدفـــي أن أؤلـــــف ُمــ
ـــن مــجــمــوعــة  ــة، يـــتـــضـــمَّ ــيــ ــانــ ــاألملــ ــلـــغـــة بــ بـــالـ
وصـــفـــات فــقــط، إنــمــا أردت أن أنــقــل ثــقــافــة 
املطبخ السوري والشرقي بشكل عام، وكيف 
أن هذه األطباق تجمع جميع أفراد العائلة 
ــام، فـــهـــو وقـــت  ــعــ يـــومـــيـــًا حـــــول مــــائــــدة الــــطــ

ــمــت مــهــنــة الـــدهـــان مـــن عــائــلــتــي الــتــي 
َّ
وتــعــل

يعمل معظم أفرادها بها«.
آلــة »القربة«  الــعــزف على  وأضـــاف، تعلمت 
الــتــي  وخــــاصــــة  ــافـــخـــة  ــنـ الـ اآلالت  وبــــعــــض 
ــالـــتـــراث الــفــلــســطــيــنــي، وكــنــت  لــهــا عـــاقـــة بـ
ــارك الــفــرقــة عــزفــًا وأحــيــانــًا رقـــصـــًا، إلــى  ــ أشـ
فولكلورية  فرقة  وأســســت  الفرقة  تركت  أن 
ــــات الــتــراثــّيــة 

ّ
ـــة األعــــــراس وخـــاصـــة الــــزف

ّ
لـــزف

والتقليدّية ومنها العرس الفلسطيني الذي 
نحيي من خاله العادات والتقاليد القديمة 

التي كانت تقام في األفراح قبل عام 1948.
وافتتح قّيم مركزًا تراثيًا يضم كل ما يتعلق 
وأدوات  مــابــس  مــن  الفلسطيني  بــالــتــراث 
ــــه بـــاإلضـــافـــة لــكــونــه 

ّ
ــــد أن مــوســيــقــّيــة، وُيــــؤكِّ

ــة وهــو  ــالـ ــه رسـ ــًا، إال أن لـ ــارّيـ مـــشـــروعـــًا تـــجـ
الحفاظ على التراث من خال وجود الكوفّية 
واألثواب املطرزة املختلفة من حيث األلوان 
والتصاميم، وتقريبًا يوجد في املركز أثواب 
لكل  ألن  الفلسطينية،  املناطق  مختلف  من 
مدينة قطبتها وألوانها الخاصة، كما يضم 

املركز أزياء فلكلورية عربية عّدة.
لــم يكتف قــّيــم بما أنــجــز، بــل طـــّور موهبته 
ــة أنــــه كــــان يـــهـــوى آلــة  ــاّصــ املــوســيــقــيــة، وخــ
م عــلــى آلـــة الــعــود عند 

ّ
ــدأ بالتعل الــعــود، وبـ

أستاذ املوسيقى الفلسطيني، أسامة زيدان، 
وصـــار يتقن الــعــزف ولــديــه إملـــام باملقامات 
املوسيقّية ليلتحق بإحدى الفرق املوسيقية 

الفلسطينّية امللتزمة. 
 املــوســيــقــى أن قــّيــم يملك 

ُ
واكــتــشــف أســـتـــاذ

، وبـــــدأ يـــدربـــه عــلــى الــغــنــاء 
ً
صـــوتـــًا جـــمـــيـــا

ــي فـــي الـــحـــفـــات األغـــانـــي 
ّ
حــتــى صــــار يــغــن

الفلسطينّية التراثّية.
الفنّية  ــر موهبته 

ّ
ُيــســخ ـــه 

َّ
أن إلــى  قــّيــم  يلفت 

في سبيل الحفاظ على التراث الفلسطيني، 
ــــدى طــرق  ونـــشـــره قــــدر املــســتــطــاع، ألنــــه إحـ
النضال في مواجهة السرقة التي تتعرض 
لــــهــــا عـــــــــــادات وتــــقــــالــــيــــد وتـــــــــــراث الـــشـــعـــب 

الفلسطيني من قبل االحتال الصهيوني.
ويشترك قّيم مع زمائه في فرقة موسيقّية 

ــفـــــات  ــ ــــحـ ــات والـ ــ ــانــ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ ــي املــ ــ ــ ــارك فـ ــ ــ ــشـ ــ ــ تـ
وتقّدم  الفلسطينّية،  الوطنّية  واألمسيات 
الـــفـــرقـــة أغــــانــــي مـــلـــتـــزمـــة تـــحـــاكـــي الـــوطـــن 
األغاني  إلــى  باإلضافة  والــلــجــوء،  والغربة 
الفلسطينية،  القرى  في  املعروفة  التراثّية 
ــانـــت مـــشـــهـــورة قــبــل الــنــكــبــة.  ويــخــتــتــم  وكـ

ــى أن أنشر تــراث بلدي 
َّ
بــالــقــول: »أتــمــن قّيم 

بــتــفــاصــيــلــه كــــافــــة، ســـــــواء كـــــان بـــالـــرقـــص 
الــفــلــكــلــوري، أو املــابــس الــتــراثــيــة، وحــتــى 
ــــى أال أشـــــارك 

ّ
ــن ــــي الـــوطـــنـــّيـــة، وأتــــمــ ــانـ ــ األغـ

بل  الــعــربــّيــة،  أو  املــحــلــّيــة  بالفعاليات  فــقــط 
بفعاليات عاملية أيضًا«.

ــفـــرح، أمـــا أطــبــاق  والـــوقـــت فـــي مــنــاســبــات الـ
الحزن فتكون عادة أكثر بساطة وأسهل في 

التحضير.

الحفاظ على التراث
ــلـــى تــوثــيــق  وقــــالــــت »ركــــــــزت فــــي الــــكــــتــــاب عـ
الــطــبــخــات الــســوريــة، وعــلــى فــكــرة أنـــه خــال 
هذه الحرب هناك من يسعى لتوثيق وحفظ 
والتراث،  والثقافة  كالتعليم  عديدة،  جوانب 
ــــذي يــجــب  ــزء مــــن الــــتــــراث الــ ــ والـــطـــبـــخ هــــو جـ
حفظه، فمن املزعج جدًا عندما نرى إسرائيل 
اليوم تسرق وتنسب لنفسها أطباقًا شعبية 
فلسطينية، وليس مستغربًا بعد سنوات أن 
الشامية«.  أطباقنا  تسرق   ،

ً
مثا إيــران،  نجد 

الـــســـوريـــة هو  ــذه األطــــبــــاق  أّي أن تــوثــيــق هــ
محاولة لحفظها من الضياع والتأكيد على 
أصــالــة الــتــراث الشعبي الــســوري وانــتــمــاءه 
لــلــشــعــب الـــســـوري. ولــفــتــت جــزمــاتــي إلـــى أن 
أكــثــر من  لــألملــان،  الكتاب مهم جــدًا بالنسبة 

التلفزيون أو أية وسيلة أخرى.

أطباق ممزوجة بالحب
ها كانت تبحث عن 

ّ
وعن بداية الفكرة، قالت إن

طريقة لكسب املال عندما وصلت إلى أملانيا، 
أن  لم نعتد  السوريون والعرب عمومًا  »نحن 
نأخذ مساعدات بدون أن نتعب مقابلها. وأنا 
لدي الطاقة والقدرة للعمل، وال أريد أن أحصل 
ــر لـــم يكن  ــدون عـــمـــل«. األمــ عــلــى املـــســـاعـــدات بــ
مجرد عمل بالنسبة لها، ولفتت إلى أن األملان 
قادرون على التمييز بني العمل الذي تقوم به 
كواجب، وبني ما تنجزه بحب، »حرصت على 
أن أحضر كل طبق ممزوجًا بالحب، تمامًا كما 

كانت أمهاتنا تطبخ لنا«.

محمد قيّم... فلسطيني يحافظ على التراثشابة سورية تنقل ثقافة المطبخ الشامي إلى ألمانيا
محمد نظير قيّم، 

فلسطينّي ُمقيم في 
مخيم عين الحلوة لالجئين 

الفلسطينيين، موهبته 
الفنيَّة دفعته لالهتمام 

بالفن والموسيقى

القاهرة ـ محمد كريم

مـــا إن يــوشــك شــهــر شــعــبــان عــلــى الــرحــيــل، حتى 
ـــوارع األحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، عــلــى امــتــداد  تــجــد فــي شـ
املدن املصرية، من يقوم ببناء مخبز مؤقت )فرن( 
لــصــنــاعــة الــكــنــافــة الـــبـــلـــدي، وبــيــعــهــا عــلــى قــارعــة 
الــكــنــافــة بالعامية  أو صــانــع  الــكــنــفــانــي  الــطــريــق. 
املــصــري،  الـــتـــراث  فــي  املــصــريــة، شخصية محببة 
يــتــلــّوى بــجــســده الــنــحــيــل غــالــبــًا، يــــدور بمشكاته 
من  خيوطًا  ليشكل  الصوفية،  مبخرة  تشبه  التي 
العجني السائل. وعلى الرغم من استبداله باآلالت 
الــحــديــثــة الــتــي تــصــنــع املــئــات مــن الــكــيــلــوغــرامــات 
فـــي وقـــت قــصــيــر، فــإنــه فـــي ريـــف مــصــر واألقــالــيــم 
ــران الــكــنــافــة  ــ ـــقـــام أفـ

ُ
ــزال ت واألحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، ال تــ

اللنب أو الحجر األحــمــر، وهي  الــطــوب  املبنية مــن 
تــوقــد بــمــشــاعــل الــكــيــروســني، ويــرتــفــع الـــفـــرن عن 
األرض مسافة متر ونصف املتر وله فتحة »طاقة« 
إلشــعــال الــنــار فــي املــوقــد، وفــوقــه قــرص مــن حديد 
الــزهــر أو الــصــلــب يسميه الــحــرفــيــون »الــعــرصــة«. 
إناء  عن  عبارة  فهي  اليدوية  الكنفاني  أدوات  أمــا 
مثقوب بانتظام، كي توضع فيه العجينة السائلة 
الفرن بطريقة دائرية  ها فــوق صــاج 

ّ
ثم يقوم برش

لتستوي وتتماسك في دقائق.
ـــع بـــحـــرف من 

ِّ
ـــك أن يـــوق

ّ
 كــنــفــانــي ُمـــحـــن

ّ
ــِحــــبُّ كــــل ــ ُي

اســمــه فـــي وســـط قـــرص خــيــوط الــكــنــافــة الــبــلــديــة، 

والـــتـــي يــنــثــرهــا عــلــى صــفــيــحــة الـــصـــاج الــســمــيــك 
، ويجمعها 

ُّ
الناعم والساخن، وخال دقائق تجف

منها ضــفــيــرة يضعها  ليشّكل  املــدربــة  بــأصــابــعــه 
ها للزبائن. ولكن ال يشتري 

ّ
جانبًا لتبُرد قبل أن يلف

الكنافة البلدية إال قليل من الناس الذين يعشقون 
خيوطها السميكة نوعًا.

ــلــون هــذا 
ِّ

الــعــديــد مـــن املــواطــنــني املــصــريــني، ُيــفــض
ويعتبرونه  )الــبــلــدي(،  الكنافة  مــن  الثقيل  الــنــوع 
إحدى العامات املهمة في هذا الشهر، إذ ال يتوافر 
إال فـــي شــهــر رمــــضــــان. مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، مــوظــف 
باملعاش، يقول إن هذه األفران التقليدية هي أحد 
اآلثــار القليلة الباقية من »رمضان زمــان«، ولذلك، 
»ليس شرطًا أن نتناول هذه الكنافة البلدي، لكن 
رؤية هذه األفران في الشوارع تشرح القلب، وتعيد 
لنا البهجة التي فقدناها«. وتقول الحاجة فاطمة 
ـــهـــا تــنــتــظــر رمـــضـــان خــصــيــصــًا لــلــحــصــول على 

ّ
إن

هذه الكنافة البلدي التي ال تراها طوال العام. أما 

صاح محمود )فران( فيقول إن رمضان هو شهر 
الخير، والرزق فيه واسع، وإنه منذ سنوات يشارك 
أحـــد أصــدقــائــه فــي بــنــاء فـــرن الــكــنــافــة وإدارتـــــه، إذ 
يبدأ صاح في بناء الفرن بعد إعان دار اإلفتاء أن 
ل أيام شهر رمضان. وال يأتي الصباح  الغد هو أوَّ
 يــقــوم صديقه 

ْ
إال ويــكــون الــفــرن جــاهــزًا للعمل، إذ

بتجهيز العجني، ويقوم هو بتسوية الكنافة.
مون جيدًا  يتفهَّ الــحــي  أهــالــي   

َّ
أن ويضيف صــاح 

طبيعة هذه املهنة املؤقتة، فا يعارضون بناءها 
ــام في  عــلــى جـــانـــب الـــطـــريـــق، وال بــــأس مـــن الــــزحــ
رمضان، بل هو أمٌر محبب للجميع. وبدوره يقوم 
ــام الــشــهــر بهدم  صــاحــب الــفــرن املــؤقــت فــي آخـــر أيـ
 يأتي صباح 

ْ
الفرن الطيني الصغير مرة أخرى، إذ

يوم عيد الفطر، وال أثر له في الطريق.
الــقــدامــى،  الكنفانية  مــن  مــن تبقى  بــعــض  أن  غــيــر 
خاصة في الطرق الرئيسية، يشتكون من مطاردة 
ــــرض ضـــرائـــب غير  الــشــرطــة لــهــم فـــي رمـــضـــان وفـ
مشروعة عليهم دون مبرر، على الرغم من وجود 
تقيم  التي  املشهورة  الحلويات  محال  من  العديد 
تابعون  عمال  عليها  ويعمل  فروعها  أمــام  أفــرانــًا 
لتلك املــحــات، وال تــتــعــّرض لــهــم الــشــرطــة. بينما 
املستقلني يصنفون  بــأن هــؤالء  الشرطة،  تتحجج 
الجائلني وتــتــم معاملتهم على  الــبــاعــة  ــرة  دائـ فــي 
هذا النحو. وبني هذا وذاك يتوقع الجميع انقراض 

الكنفاني البلدي وسكنى فرنه املتحف.

الجزء الثاني على قناة »الجزائريّة«

افتتح قيّم مركزًا تراثيًا يضم كل ما يتعلق بالتراث الفلسطيني )العربي الجديد(

تقوم الشرطة 
بمالحقة بسطات 
الكنافة على 
الطرق الرئيسية 
)Getty(

ملك جزماتي )فيسبوك(

حقق الجزء األّول من المسلسل نجاحًا الفتًا )فيسبوك( 

بمناسبة عرض الجزء الثاني من المسلسل الجزائري »تحت المراقبة«، التقت »العربي الجديد« 
مع بطل العمل عبد القادر السيكتور، ومخرج العمل أنور الفقيه، وأجرت الحوار التالي

تحت المراقبة

الكنافة البلدي

فنون وكوكتيل
دراما

تراث

فنونتجربة

»تحت المراقبة« مسلسل 
من سيناريو وحوار سمير 
زيان. وإخراج أنور الفقيه، 

أما التمثيل فنجد في 
البطولة األساسيَّة عبد 
القادر السيكتور بدور 

المدير. ونبيل عسلي بدور 
ابن المدير، ومونية بن 

فضول بدور ابنة المدير، 
ومريم آبير في دور الملفة 

باالستقبال، وأحسن بشار 
بدور القهوجي، ولويزة 

نهار بدور عاملة النظافة، 
وجمال عوان بدور 

المحاسب، وبن محمد 
محمد بدور المحامي، 
وجميلة الشيحي بدور 

الزوجة الثانية وكمال زرارة 
عون بدور الحراسة.

أدوار المسلسل
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