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الكاريكاتير السياسي يغيب 
عن دولية »نيويورك تايمز«

العراقيون يقاطعون أشعة 
الشمس

لندن ــ كاتيا يوسف

يشهد مــســاء 18 يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري 
الساخرة  »الـــحـــدود«  آخــر لصحيفة  إطــاقــا 
ــٍل يــــقــــام فــي  ــفــ بــنــســخــتــهــا الــــورقــــيــــة، فــــي حــ
العاصمة البريطانية لندن، يبدأ بخطاب مع 
املؤسس عصام عريقات، باإلضافة إلى أداء 
األغاني  وكــاتــب  الصفدي  لــجــوان  موسيقي 
الساخرة.  االحتجاجية  بأغانيه  تمّيز  الذي 
وسيقّدم مع فرقته، أغاني من ألبوم جديد. 
كــذلــك ســيــعــزف كــاســيــكــيــاتــه، تــحــت عــنــوان 
الـــصـــخـــرة الــعــربــيــة الــــحــــرة. بـــاســـم يــوســف، 
اإلعـــــامـــــي الـــكـــومـــيـــدي املـــــصـــــري، ســيــكــون 
حاضرًا أيضا، كي يضفي روح النكتة واملرح 
على الحفل. ويوسف يعتبر واحدًا من أكثر 
الــســاخــريــن واملــعــلــقــن الــســيــاســيــن تــأثــيــرًا 
ــــط، وأطـــلـــق عليه  فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســ
اســم »جــون ســتــيــوارت« فــي العالم العربي. 
هـــذا فــي بــرنــامــج الــحــفــل، لــكــن عــلــى صعيد 
املضمون، يثير اإلطـــاق تــســاؤالت عــّدة في 
 أزمـــــٍة ُيــعــانــي منها 

ّ
ــّراء، فـــي ظــــل ــقــ أذهـــــان الــ

القطاع. كما صّدقت صحف عديدة ومواقع 
نشرتها  التي  األخــبــار  مــن  العديد  إخبارية 
شبكة الــحــدود، وهــرعــت إلــى إعـــادة نشرها 
ــا مــــن دون الــــتــــأّكــــد مــن  ــانـ ــيـ وطـــبـــاعـــتـــهـــا أحـ
صحتها. رّبما عن غير قصد عكست الحدود 
حال بعض وسائل اإلعام في عاملنا العربي 
طت 

ّ
ــهــا عــن قــصــد وبــجــديــة ســاخــرة سل

ّ
لــكــن

ــفــــاق ســـيـــاســـيـــن ومـــشـــاكـــل  ــلـــى نــ الــــضــــوء عـ
يعاني منها املجتمع العربي. وبينما تسير 
لنسختها  للترويج  ثابتة  بخطى  الــحــدود 
املؤسس  الجديد«  »العربي  قابلت  الورقية، 
عــصــام عــريــقــات، لــلــتــعــّرف إلـــى مــصــدر هــذه 
الثقة وإطاق نسخة ورقية لشبكة الحدود. 
»الصحيفة الورقية لم تمت« هو عنوان حفل 
إطــــاق الــنــســخــة الـــورقـــيـــة لــشــبــكــة الـــحـــدود. 
ــرار فــــي وقـــت  ــ ــقـ ــ وعـــــن ســـبـــب اتــــخــــاذ هـــــذا الـ
تبتعد الصحافة عن الورقي، يقول عريقات 
الـــورقـــي في  إن »إعــــام األخـــبـــار يبتعد عــن 
الواقع بسبب سرعة انتشارها على وسائل 
التواصل اإلجتماعي. لذلك ليس من املنطق 
أن تطبع الصحف هــذه األخــبــار. أّمــا عملنا 
ــم مـــن أن  ــرغـ فــســيــكــون مــخــتــلــفــا، أي عــلــى الـ
ــة لــــ الــــحــــدود تـــأخـــذ شكل  ــيـ الــنــســخــة الـــورقـ
املجلة.  إلــى  أقـــرب  الــجــريــدة لكن مضمونها 
وقــد اخترنا ذلــك كونها تسخر مــن اإلعــام 
التي  الديناميكية  مــن  جـــزء  هــي  وتــمــاهــيــه. 
تحاول إيصالها بأسلوب جدي لكن ساخر. 
الحدود  جدية  مــن  تزيد  الورقية  والنسخة 
وتــضــحــك الــنــاس أكــثــر«. والــشــبــكــة مسّجلة 
 فريق عملها من عديد الدول 

ّ
في لندن، إال أن

العربية. وأصدرت الصحيفة عددها الثالث 
وتوزع  طبع بشكل شهري 

ُ
اآلن، وست لغاية 

لــلــمــشــاركــن فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. هي 

منوعات

130 مكتبة وفي  فــي  لبنان  فــي  تباع حاليا 
لــنــدن أيــضــا فــي عـــدد مــن املــكــتــبــات. ويــقــول 
 فريق »الحدود« يعمل على إبرام 

ّ
عريقات إن

صفقات توزيعها في عدد من الدول العربية 
 الــعــدد 

ّ
وفـــي أمــيــركــا وكـــنـــدا. ويــشــيــر إلـــى أن

الــحــدود هم  لــقــّراء أو متتبعي شبكة  األكبر 
ق على 

ّ
ها في الواقع تعل

ّ
من الصحافين ألن

مجال عملهم. 
ُيـــمـــّول املـــشـــروع عـــدد مــن املــؤســســات مثل 

ــــوح ومـــؤســـســـة  ــتـ ــ ــفـ ــ ــة املــــجــــتــــمــــع املـ ــمـ ــنـــظـ مـ
ــا تــنــفــذ  ــمــ ــتـــش بـــــــول األملـــــانـــــيـــــة. كــ ــريـ ــنـ ــيـ هـ
مشروًعا لتدريب شباب عرب على الكتابة 
الفرنسية   CFI منظمة  من  بدعم  الساخرة 
ت الــحــدود 

ّ
ــي. كــذلــك تلق ــ واالتــحــاد األوروبـ

الدعم من املؤسسة األوروبية للديمقراطية 
الــســابــق، وكــانــت مهمتها تمويل غير  فــي 

املمولن. 
يـــوضـــح  األفــــــعــــــال،  وردود  الـــتـــجـــربـــة  ــن  ــ عـ

الناس  استغرب  البداية،  »فــي  ــه 
ّ
أن عريقات 

ــن اتـــخـــذ األمــــــور على  ــاك مـ ــنـ املــــوضــــوع وهـ
 السخرية اإلخبارية كانت 

ّ
محمل الجد، ألن

موجودة بشكل أساسي على شكل برامج، 
ها مجّرد 

ّ
وكان من الواضح جدًا للمشاهد أن

ــــاءت مــعــظــم ردود الــفــعــل من  ســخــريــة. وجـ
نا توقعنا 

ّ
أشخاص موالن للحكومات. لكن

 
ّ
أن بيد  دينيا،  املتشّددين  قبل  من  هجوما 

ــن املــتــشــدديــن  ــوا مـ ــانـ أكـــثـــر مـــن هــاجــمــنــا كـ
نا لم نسخر 

ّ
أن الرغم من  السياسين، على 

من أي دين على اإلطاق، لكن تناولنا أمورًا 
أو تصرفات ربطها الناس به«. 

ــراء »الــــحــــدود«  ــقـ ــعـــدل الـــشـــهـــري لـ يــبــلــغ املـ
ــق  ــلـــف وفــ ــتـ ــــون لـــكـــنـــه يـــخـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي املـ ــ ــوالــ ــ حــ
املــضــمــون، فــأحــيــانــا يــصــل إلـــى مليونن 
ــيــــانــــا ال يـــتـــجـــاوز الـــنـــصـــف مــلــيــون،  وأحــ
بــحــســب مـــا يــقــول عـــريـــقـــات. وُيــشــيــر إلــى 
العالم  فــي  الــنــاس  »تستهدف  الشبكة   

ّ
أن

ــأتــــي مــــن الــــداخــــل  الـــعـــربـــي ورســـالـــتـــنـــا تــ
الناس.  لهؤالء  الداخلي  الصوت  وتعكس 
وقد يفهم مضمون موادنا أكثر أو تتقّبلها 
الفئة العمرية التي تتراوح بن العشرين 
ــا الــجــيــل األكــبــر سنا،  واألربـــعـــن عــامــا. أّمـ
الــلــزوم.  عــن  زيـــادة  الحياة بجدية  فيأخذ 
واألصــغــر ســنــا فــقــد ال يفهم مــضــمــون ما 
نكتبه لذلك يحتاج القارئ أن يتمتع ولو 
بــنــســبــة مـــن الـــوعـــي الــســيــاســي والــثــقــافــي 
حـــتـــى يــســتــوعــب مــــا نـــقـــولـــه«. ويــضــيــف: 
نا 

ّ
»لدينا نسبة ذكور أكثر من اإلناث، لكن

التعبير عن  إلـــى  الــوقــت ذاتـــه نسعى  فــي 
ال  العربية  املنطقة   

ّ
املـــرأة، ألن وجهة نظر 

تغطي بشكل كاف وجهة النظر األنثوية«. 
هــل تــخــضــع املــــواد املــنــشــورة ألي رقــابــة؟ 
يكتب  التحرير  »فــريــق   

ّ
إن عريقات  يــقــول 

مــعــظــم املــــقــــاالت، لــكــن حـــن تــصــلــنــا مـــواد 
مـــن الـــخـــارج مـــن قــبــل أشـــخـــاص يكتبون 
كبير  بشكل  املحتوى  نــحــّرر  نا 

ّ
فإن معنا، 

ليس نوعا من الرقابة بل للتأكد من أنها 
تتماشى مع خط التحرير لدينا. الخطوط 
الحمراء لدينا واضحة نحن ال نهاجم أي 
 ذلك يؤّجج فقط مشكلة موجودة، 

ّ
دين ألن

يــفــيــد. لكننا  أكــثــر مــمــا  ويــضــر باملجتمع 
من  نعاني  كوننا  التقاليد  من  نسخر  قد 
ق بها بشكل أعمى، بداية من 

ّ
مشكلة التعل

جــرائــم الــشــرف وغــيــرهــا. وسياسيا نحن 
ال نــســخــر فــقــط بــهــدف الــســخــريــة، فهناك 
برامج تستهزئ من شكل زعيم معن هذا 
 
ّ
أن بيد  املجتمع،  فــي  قيمة  أي  يضيف  ال 
انتقاده فكريا أو سياسيا يبقى ذا هدف«. 
يؤكد عريقات أن االنتقاد يطاول الجميع 
ه يؤّكد على ضرورة 

ّ
دون أي استثناء، لكن

تـــنـــاول الشخصية  فـــي كــيــفــيــة  »الــتــمــيــيــز 
والتعليق على عمل قامت به أو أقوال لها 

من دون التجريح بها«.

أسلوب جدي وساخر 
في آن يطغى على 

الصحيفة الورقية

بغداد ــ أحمد النعيمي

 ســاخــرة 
ً
أطــلــق نــاشــطــون عــراقــيــون حــمــلــة

ــم » # حـــمـــلـــة_قـــاطـــعـــوا_أشـــعـــة_ ــ تـــحـــت وسـ
ــات الــحــرارة  الــشــمــس «، بــعــد وصـــول درجــ
الحملة  مئوية. وتضّمنت   50 إلــى حــدود 
ــة كـــتـــبـــوا فـــيـــهـــا أغـــانـــي  ــ ــيـ ــ مـــلـــصـــقـــات ورقـ
مــشــهــورة عـــن الــشــمــس بــعــضــهــا بطريقة 
كوميدية، لتحذير الناس من خطر أشعة 
الــشــمــس الـــشـــديـــدة الـــتـــي ســبــبــت الــعــديــد 
مـــن حـــــاالت اإلغــــمــــاء. ونـــشـــر الــنــاشــطــون 
مقطعا من أغنية كاظم الساهر التي يقول 
فيها »يــا شمس يــا شموسة يــا حلوة يا 
عروسة«، بطريقة كوميدية لتوعية الناس 
إلى خطر التعرض ألشعة الشمس. وكانت 
أبــــرز الــعــبــارات الــتــي طبعها الــنــاشــطــون 
عــلــى الــــورق ونــشــروهــا فــي الـــشـــوارع »يــا 
ــة... مــحــد خــربــهــا علينا  حــلــوة يـــا عــــروســ
غــيــر كـــاظـــم الـــســـاهـــر«، و»الـــشـــمـــس أحـــرق 
في بادي، حتى الظام هناك أحرق، فهو 
ــمـــس شــمــســي،  يـــحـــتـــرق الـــــعـــــراق«، و»الـــشـ
وينك يخوي ما تجي تحاجي صاحبتك 
شوي بلكي انطفيها كم يوم، وصلت 55«. 
وكان الفنان جعفر الخفاف حاضرًا أيضا 
بــأغــنــيــتــه الــوطــنــيــة الــشــهــيــرة »الــشــمــس 
شمسي والعراق عراقي«. ويقول الناشط 

رامــــــي الـــعـــبـــودي »هــــــذه الــحــمــلــة هــدفــهــا 
تحذير املواطنن من خطر أشعة الشمس 
الحارقة، التي تسبب فقدان الوعي وربما 
 عـــن خـــطـــورة أشــعــتــهــا على 

ً
املــــوت فــضــا

ـــ50 درجــة  الــجــلــد، بــعــد تــجــاوز الـــحـــرارة الــ
مئوية«.

أن  الجديد«،  »العربي  لـ العبودي  ويضيف 
»مجموعات من الناشطن في مختلف مدن 
العراق قاموا بطباعة بوسترات تحذيرية، 
تضمنت  ما  نوعا  كوميدية  بطريقة  ولكن 
ــهــــورة عــــن الــشــمــس  بـــعـــض األغـــــانـــــي املــــشــ

والعبارات اللطيفة«.
وحـــــذر خـــبـــراء فـــي األحـــــــوال الـــجـــويـــة من 
ــتــــرة الـــظـــهـــيـــرة، وســـط  ــــال فــ ــروج خــ ــ ــخـ ــ الـ
تــوقــعــات بـــارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة إلــى 
53 درجـــة مــئــويــة فــي بــعــض مـــدن جنوب 
الــبــاد وخــاصــة الــبــصــرة، فيما وقــع عدد 
من حاالت اإلغماء في الشوارع بالعاصمة 
بغداد وبعض مدن الجنوب، بسبب الحّر 
الشديد ونفقت بعض الحيوانات من شدة 

الحر.
وأشــار الخبير في األحــوال الجوية حيدر 
الــبــزونــي إلــى أن »أشــعــة الشمس فــي هذه 
األيــــــام ســتــكــون شـــديـــدة جـــــدًا، وال بـــد من 
تـــافـــي الـــتـــعـــرض لـــهـــا بــســبــب خــطــورتــهــا 
الــشــديــدة، الــتــي قــد تــــؤدي إلـــى الـــوفـــاة في 

حال التعرض لها لفترة طويلة، لذلك ننبه 
املواطنن لذلك«. ووسط هذه الحملة التي 
أطــلــقــهــا الــنــاشــطــون لــلــتــحــذيــر مـــن حـــرارة 
الشمس وأشعتها املحرقة، يجد العراقيون 
أنــفــســهــم مــحــاصــريــن بــن حــــرارة الشمس 
فـــي الــــشــــوارع ولــهــيــب الـــحـــّر فـــي مــنــازلــهــم 
وانهالت  الكهربائية.  الطاقة  تردي  بسبب 
االنــتــقــادات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل بسبب 
مطالبن  الكهربائية،  الطاقة  تــردي خدمة 

بوضع حّد لانقطاع املستمر للتيار.

تداول البعض أخبار الحدود على أنها حقيقية )حسين بيضون(

)صباح عرار/فرانس برس(

نيويورك ــ العربي الجديد

تتخلى صحيفة نيويورك تايمز األميركية عن نشر رسوم كاريكاتورية سياسية 
في نسختها الدولية، بدءًا من تموز/يوليو املقبل، في مواءمة مع النسخة األميركية 
ت عن الرسوم السياسية منذ سنوات عّدة. ويأتي ذلك بعدما أثار رسم 

ّ
التي تخل

كاريكاتير الغضب في إبريل/نيسان املاضي، واعتبر معاديا للسامية.
اإلسرائيلي،  االحــتــال  وزراء  رئيس  ُيظهر  الغضب  أثــار  الــذي  الكاريكاتير  وكــان 
بنيامن نتنياهو، على شكل كلب وفي عنقه طوق تتدلى منه نجمة داود، ُيرشد 

الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي يبدو ضريرًا ويعتمر قلنسوة.
وأصــدرت الصحيفة اعتذارًا حينها، وأطلق مدير املطبوعة آرثر غريغ سالزبرغر 
الـــذي اخــتــار نشر كاريكاتير  الــدولــيــة  النسخة  املــســؤول عــن  ــراًء تأديبيا ضــّد  إجــ
الرسام أنطونيو موريرا أنتونيز. كما قرر أيضا التوقف عن اللجوء إلى رسومات 
كاريكاتير تعرضها شركة خارجية، كما حدث في حالة الكاريكاتير املثير للجدل.

في بيان له، قال محرر قسم الرأي، جيمس بينيت، إن الصحيفة »ممتنة وفخورة« 
بالعمل الذي قام به رساما الكاريكاتير، باتريك شابات وهينغ كيم سونغ، للطبعة 

الدولية على مر السنن.
من جانبه، عّبر شابات الذي يتعاون مع الصحيفة اليومية منذ أكثر من عشرين 
عاما عن أسفه ألن »تبقى كل سنوات العمل تلك غير مكتملة بسبب عمل واحد، 
لــم يكن لــي، ومــا كــان يجب نشرها على اإلطـــاق فــي أفضل صحيفة فــي العالم«. 
وتــابــع »فــي الــســنــوات األخــيــرة، بعض أفــضــل رســامــي الكاريكاتير فــي الصحافة 
 ناشريهم كانوا يجدونهم انتقادين جدًا تجاه دونالد ترامب«. 

ّ
خسروا عملهم ألن

وكتب شابات »ربما ينبغي علينا أن نبدأ بالشعور بالقلق وأن نتمّرد«، مضيفا أن 
»رسامي الكاريكاتير في الصحافة ولدوا مع الديمقراطية، وعندما تتهدد الحريات، 
 الصحيفة ترغب 

ّ
هم أيضا يصبحون مهددين«. والحقا قال بينيت في تغريدة إن

املستقبل، رسامها  باتريك شابات وهينغ كيم سونغ في  العمل مع  في مواصلة 
ما بصيغ جديدة.

ّ
اآلخر الشهير، وإن

»الحدود«... السخرية كنقد فكري

أخبار

بعنوان »الصحيفة الورقية لم تمت«، ُتطلق »الحدود« نسختها الورقية في لندن منتصف الشهر الحالي. حول الشبكة والصحيفة 
وموقعها، يتحدث المؤسس عصام عريقات لـ»العربي الجديد«

األربعاء 12  يونيو/ حزيران 2019 م  9  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1745  السنة الخامسة
Wednesday 12 June 2019

أكدت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي 
بي سي( خططًا إللغاء المجانية 

وجعل من يبلغون أكثر من 75 
عاًما يدفعون رسوم ترخيص 

التلفزيون )154.50 جنيهًا إسترلينيًا 
سنويًا(، مشيرًة إلى أّن »هذه هي 

الطريقة الوحيدة لتجنب إغالق 
القنوات وإجراء تخفيضات كبيرة«.

جّدد الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، اتهاماته إلى شركات 

»فيسبوك« و»غوغل« و»أمازون« 
بالتمييز ضده، قائًال إّن »التواطؤ 

الحقيقي يحصل بين الديمقراطيين 
وهذه الشركات ألنهم عارضوني 

بشدة خالل االنتخابات الرئاسية«. وكانت 
الشركات قد نفت هذه المزاعم.

أعلنت صحيفة »نيويورك تايمز« 
أّن مراسلها في طهران توماس 

إيردبرينك، وهو صحافي هولندي 
يعمل فيها منذ 2012 ويقيم 

في إيران منذ عام 2001، ممنوع 
من مزاولة عمله منذ فبراير/ 

شباط الماضي، بعدما سحبت منه 
السلطات اإليرانية بطاقته الصحافية.

كشفت هيئة الجمارك وحماية 
الحدود األميركية عن اختراق 

قراصنة إلكترونيين قاعدة بيانات 
جمعتها تضم صور مسافرين 

ولوحات ترخيص، بعد تسلّلهم عبر 
مقاول فرعي، لم تسّمه، نقل الصور 

إلى شبكته منتهكًا سياساتها، من 
دون أن توضح التوقيت.



التي دّمرها طيران األسد والطيران الروسي، 
ــادة الــحــيــاة إلــى  ــ ــح عــلــى إعـ ــرار واضــ ــ فـــي إصـ
عـــودة من  انتظار  فــي  الحجر،  وإلـــى  األمكنة 

غادر من أبناء املدينة.
في حديث مع »العربي الجديد« يؤكد األسمر 
أن مــا يــقــوم بــه »هـــوايـــة«، وال يخص الــثــورة 
ــة فـــقـــط، إنـــمـــا يــعــبــر مـــن خـــالـــه عن  الـــســـوريـ
أفكار »ليست ثورية فقط بل تتجاوز سورية 
الــدول العربية والــعــالــم«. ويضيف: »أي  إلــى 
قضية  وجعنا،  تامس  بأنها  نشعر  قضية 

مــصــيــريــة، نــرســم عــنــهــا، لــكــي نــثــبــت للعالم 
ونـــوجـــه لـــه رســـالـــة بــأنــنــا لــســنــا ســـوداويـــن 
ــنــــا إرهـــــابـــــيـــــن، نــــحــــن أصـــــحـــــاب حــــق،  ولــــســ
ثــورة لنطالب بالحرية والعدالة  خرجنا في 
الساح  حملنا  وإن  وحــقــوقــنــا،  االجتماعية 
فذلك ليس ذنبا، ألن العالم وقف متفرجا ولم 

يقم بلجم النظام ووقف إجرامه«.
كــل رسمة لها قصة، بحسب األســمــر: »هــذه 
ــا  ــم عليها تخفي وراءهـ الــتــي أرسـ الـــجـــدران 
كثيرة، هناك عائات قضت خلفها  قصصا 

جالل بكور، عامر السيد علي

هنا مدينة بنش. هذه املدينة التي 
تــعــد مــن رمــــوز الـــثـــورة الــســوريــة، 
اشتهرت بجدرانها املليئة برسوم 
الــغــرافــيــتــي، الــتــي نــقــلــت تــفــاصــيــل انتفاضة 

السورين ضد نظام بشار األسد.
عند التجّول في شــوارع بنش، أول ما يلفت 
، بـــا مــعــالــم تــقــريــبــا، بعدما 

ٌ
ــة الــنــظــر، مـــدرسـ

دمرها قصف الطيران الحربي. لكن رغم ذلك 
يظهر فــوق جــدرانــهــا رســـم، لـــ«كــأس العالم« 
إلــى جانبه  »روسيا مجرمة«.  بعبارة  مرفقا 
رســـم آخـــر، عــمــره يــومــان لــــ«حـــارس الــثــورة« 
الــذي وّدعــتــه الثورة  الــســاروت  عبد الباسط 
السورية بعد سقوطه فــي مــعــارك حــمــاه، ثّم 
رسومات أخرى قديمة عن مجازر الكيميائي 
التي ارتكبها نظام بشار األسد، وغيرها من 

الجرائم.
ــذه الـــرســـومـــات؟ إنــه  فــمــن يــقــف خــلــف كـــل هــ
عــزيــز األســـمـــر، رســـام ســـوري بــلــغ الــســادســة 
واألربعن من عمره، ولم يحمل الساح. لكنه 
اختار أن يحارب على طريقته، من خال الفن 
والـــرســـم فــي الـــشـــارع وعــلــى جــــدران مدينته 

في 21 يونيو تنطلق 
فعاليات مهرجان 

بوليوود الموسيقي

رسم األسمر الطفل عبد 
الباسط طّعان الذي فقد 

رجَليه في القصف

حاليًا تشكل النساء حوالي 
نصف المديرين التنفيذيين

في هذا القطاع

2223
منوعات

بــفــعــل قــصــف الــنــظــام، هـــذه الـــجـــدران بنيت 
بإجرامه،  النظام  أضــاعــه  كــامــل  عمر  بشقاء 
عــائــلــة أمـــضـــت عــمــرهــا فـــي تــأســيــس مــنــزل 
ليأتي النظام املجرم ويهدمه، العالم ال يرى 
حجم الظلم، وهــذه الرسوم قد توصل جزءًا 
مــن رســالــتــنــا«. عــنــد التنقل مــع األســمــر في 
يتذكر  مدينته،  يتذّكر سكان  بنش،  شــوارع 
مــن كـــان يسكن خــلــف هـــذه الــبــيــوت املــدمــرة. 
ــــدت وكــــبــــرت تــــزوجــــت خـــلـــف هـــذا  ــوه ولــ ــ وجــ
أيضا  ذاك، وصـــوٌر لجثث قضت  أو  الــجــدار 

خلفها، رآهــا األســمــر، ووّدعــهــا: »كلما نقوم 
كانت  التي  الــنــاس  ونتخيل  نتذكر  بالرسم 
الـــحـــائـــط أو ذاك، هــنــاك  تــعــيــش خــلــف هــــذا 
عائات بأكملها قضت خلف هذه الجدران، 
ونحن نعرف هــذه الــعــائــات، ونــعــرف حجم 
املـــأســـاة، نــرســم وفـــي قلوبنا غــصــة وحــرقــة، 
املأساة  إيــصــال  علينا  تفرض  ثوريتنا  لكن 

واملظلومية وقضيتنا العادلة«.
منذ بداية الثورة وانخراطه فيها، قّرر األسمر 
االستفادة مما يجيده أي الرسم. كان موقنا 
الطريق إلسقاط نظام األســد طويل جدًا،  أن 
وأن الثمن سيكون غالًيا، »لكن التخلص من 
مزرعة  ســوريــة  تعتبر  مستبّدة  عائلة  حكم 

لها، يستحق التضحية واالستمرار«.
وال تــقــتــصــر رســــومــــات عـــزيـــز األســـمـــر على 
لحقتا  اللتن  واملــأســاة  املعاناة  عن  التعبير 
بالشعب الــســوري جـــراء جــرائــم الــنــظــام، بل 
ــثـــورة و«الــنــصــر  ــالـ ــفـــاؤل بـ ــتـ يــعــكــس فــيــهــا الـ
املــحــتــم« الــــذي يــنــتــظــره الـــســـوريـــون، »وذلــــك 
نــابــع مـــن الــتــصــمــيــم واإليــــمــــان بــــأن صــاحــب 
ــا بــالــنــصــر مــهــمــا كـــان  الـــحـــق مــتــفــائــل دائــــمــ
الثمن«. لكن هذا التفاؤل ال يمنعه من توجيه 
الـــلـــوم إلــــى املــجــتــمــع الـــدولـــي »لــــو أن الــعــالــم 
أن  إال  زمــن،  النظام منذ  قــام بواجبه، لسقط 
كل  بارتكاب  الــدولــي سمح  املجتمع  تقاعس 
هذه الجرائم... لكن رغم ذلك نعلم أن النصر 
سيأتي، ال بّد أن تكون هناك في النهاية، ولو 

بعد سنوات عدالة دولية«.
رسومات األسمر وصلت إلى العاملية بعدما 
ــاالت األنـــبـــاء، فــانــتــشــرت  ــ نــقــلــتــهــا أغــلــبــيــة وكـ
أعماله التي تحكي قصص القصف والنزوح 
لوحات  أيــضــا  ومنها  والــبــطــولــة،  والتشريد 
تتهكم على النظام واملجتمع الدولي وبعض 
األنــظــمــة الــعــربــيــة. آخـــر لــوحــة رســمــهــا عزيز 
ــانـــت لــــ«مـــنـــشـــد الــــثــــورة الـــســـوريـــة  األســــمــــر كـ
وحــارســهــا« عــبــد الــبــاســط الـــســـاروت، وذلــك 
إثــر إصابة بليغة أصيب  عقب مقتل األخير 
بها خال معارك ضد النظام في ريف حماة 
وكانت تحت عنوان »حارس الثورة شهيدا«. 
ويـــقـــول األســـمـــر إن هــــذه الــرســمــة تــعــبــر عن 
»امتناننا لتضحيات عبد الباسط وتعبر عن 
األسمر  رسمها  كثيرة  لوحات  لــه«.  محبتنا 
بــألــوان مختلفة وكـــل لـــون يــوافــق املــوضــوع 
الذي تتحدث عنه اللوحة ويستغرق رسمها 
قــرابــة ثــاث ســاعــات أحــيــانــا. كما أن طبيعة 
الــذي تتم عليه عملية الرسم تفرض  الجدار 
أو  الــريــشــة  مثل  املستخدمة  األدوات  نوعية 

الفرشاة أو اإلسفنج.
ــوم األســمــر  ومـــن الــقــصــص الــتــي َرَوتـــهـــا رســ
ســابــقــا حـــادثـــة الــطــفــل عــبــد الــبــاســط طــّعــان 
الــذي أّدى قصف من طيران النظام السوري 
إلى خسارته لقدميه، وكانت عبارة »يا بابا 
شيلني« من العبارات التي رسخت في أذهان 
للطفل  انتشار مقطع مصّور  السورين بعد 
وهو يدعو والده املرتبك إلى حمله وإسعافه.
كذلك مجزرة الكيميائي التي ارتكبها النظام 
السوري في الغوطة الشرقية في ريف دمشق 
األطـــفـــال  مـــئـــات  وراح ضــحــيــتــهــا   2013 ــام  عــ
ــان لـــهـــا نــصــيــب مــن  ــ ــاء والــــشــــيــــوخ، كـ ــسـ ــنـ والـ
الــرســومــات الــتــي خــطــهــا عــزيــز عــلــى جـــدران 
املنازل واملدارس املدمرة. كما عبر األسمر عن 
مواضيع كثيرة بحرية منحها للريشة التي 
حلفاء  فانتقد  الـــجـــدران،  على  ــوان  األلــ تخط 
الــثــورة، وفضح أعــداءهــا، ورفــض االنصياع 

ملن يريد تحريف مسارها.
ويــــرفــــض األســــمــــر رســــــم أي شــــــيء يــســيء 
ــلــــى أن تـــكـــون  ــا عــ ــ ــمــ ــ ــر دائــ ــ ــــصـ لـــــلـــــثـــــورة، ويـ
الــحــاضــنــة الشعبية  نــابــعــة مـــن  رســـومـــاتـــه 
للحراك السوري، وتحاكي الواقع الحقيقي، 
والـــشـــوق لــلــحــريــة وصـــمـــود الـــســـوريـــن في 
وجه آلة القتل واإلجرام، ويؤكد أن »الريشة 

ساح بجانب البندقية«.

بيروت ـ العربي الجديد

العربية  الفضائيات  أغلب  عــادت  وقــت  فــي 
إلـــى بــرمــجــتــهــا املــعــتــادة بــعــد انــتــهــاء شهر 
 إجازة التلفزيونات لن تتأخر 

ّ
رمضان، فإن

يوليو/تموز،  شــهــرا  ليكون  االنــطــاق.  فــي 
ــن أي  ــارغــــن مــ ـــن فــ

َ
وأغــــســــطــــس/آب املـــقـــبـــل

الخريف تنطلق  برنامج جديد. ومع بداية 
عــلــى  ــنـــهـــا األســــاســــي  ــبــــرامــــج، وركـ الــ دورة 

الفضائيات العربية، املواهب الغنائية.

»ذا فويس«
قبل شهرين أعلنت MBC عن بدء استقبال 
طــلــبــات املـــشـــاركـــة فـــي بــرنــامــج »ذا فــويــس 
ــــوت«، املـــفـــتـــرض عـــرضـــه نــهــايــة  ـــ أحـــلـــى صــ ــ
سبتمبر املقبل. ورغم عدم تحقيق النسخة 
البرنامج األصــداء املطلوبة، أو  الرابعة من 
فإن  التواصل،  مواقع  على  ع 

ّ
املتوق التفاعل 

موسما خامسا ينطلق في الخريف في رحلة 
البحث عن متابعن وجمهور، وحتى رعاة 
للبرنامج. في وقت يبدو أن شركة »تالبا« 
لإلنتاج تحاول إعادة ترسيخ شراكتها مع 

مـــن بــيــنــهــم مــجــمــوعــة مـــن نـــجـــوم بــولــيــوود 
مــثــل غـــورو رانـــدهـــاوا، وبـــادشـــاه بــهــانــجــارا، 
وبـــومـــبـــاي فــيــكــيــنــغ، وراغـــيـــنـــي تــــانــــدان. إلــى 
 

ٌ
ــفـــيـــدي، وفـــــرق جـــانـــب املــغــنــيــة بـــهـــومـــي تـــريـ
مـــوســـيـــقـــيـــة وغـــنـــائـــيـــة أخــــــــرى مـــثـــل »ريــــــذم 
وفرقة  بيركشن«،  أوف  و«ماستر  أريــنــغــرز«، 
ــل«. ويــأتــي هــذا  ــ »كــــوك اســتــديــو حــنــيــف وأسـ
املهرجان ضمن فعاليات العام الثقافي »قطر 
ــ الهند 2019« الذي يهدف إلى تعزيز التبادل 

الثقافي والفني والتراثي بن البلدين.

السنافر ومارشميلو والرجل النملة
مـــن جــهــتــه يــســتــضــيــف »مـــركـــز قــطــر الــوطــنــي 
الخاصة  العروض  للمؤتمرات« مجموعة من 
مثل »السنافر« من 18ــ 20 يوليو/تموز املقبل 
ـــ 27 يــولــيــو/تــمــوز.  ــ و«هـــالـــو كــيــتــي« مـــن 25 
و«بلو مان« من 14 ــ 17 أغسطس/آب املقبل.  

ــان الــــدوحــــة  ــهــــرجــ ــز مــ ــ ــركـ ــ كــــذلــــك يـــســـتـــقـــبـــل املـ
ــيـــو. بــيــنــمــا  ــمـــوز/يـــولـ ــوم 12 تـ ــ لــلــكــومــيــديــا يـ
أمـــيـــركـــي(،  يـــقـــدم »مـــارشـــمـــيـــلـــو« )»دي جــــي« 
أول عــروضــه فــي قطر يــوم 25 يــولــيــو/ تموز 
ــز الـــتـــســـوق  ــ ــراكـ ــ ــز. وتـــســـتـــضـــيـــف مـ ــ ــركــ ــ ــي املــ ــ فـ
فــعــالــيــات تــرفــيــهــيــة خــاصــة وعـــروضـــا جــوالــة 
ــعـــروض  وفــــرصــــة ملــقــابــلــة شــخــصــيــات مــــن الـ
األولــى  للمرة  تــقــدم  ســوف  الــتــي  السينمائية 

الدوحة  ـ أسامة سعد الدين

بـــدأت فــعــالــيــات »الــصــيــف فــي قــطــر«، مــع أول 
ــام عـــيـــد الــفــطــرعــلــى أن تــســتــمــر ملــنــتــصــف  ــ أيــ
أغــســطــس/ آب املــقــبــل، فــي احــتــفــاء مــتــواصــل 
ــاء. ولـــعـــل الــــحــــدث األبـــــــرز هــو  ــنــ ــغــ بـــالـــفـــن والــ
عـــــودة الـــفـــنـــان الـــعـــراقـــي كـــاظـــم الـــســـاهـــر إلــى 
الـــدوحـــة لــيــحــيــي حــفــلــن غــنــائــيــن يــومــي 16 
الوطني  مــركــز قطر  فــي  آب،   و17 أغسطس/ 
للمؤتمرات. وتعتبر الدوحة محطة بارزة من 
ضمن سلسلة الحفات التي يحييها صاحب 
أنــحــاء العالم  »زيــديــنــي عــشــقــا« فــي مختلف 

العربي هذا الصيف.

بوليوود في الدوحة
لكن قبل شهر أغسطس/آب، ستشهد الدوحة 
مجموعة من النشاطات الفنية والثقافية التي 
تستمّر طيلة الصيف، فبإمكان سكان الدوحة 
املــتــنــّوعــة  الــفــعــالــيــات الصيفية  املــشــاركــة فــي 
ــوم 21  ــ بــشــكــل شـــبـــه يــــومــــي. هـــكـــذا تــنــطــلــق يـ
يونيو/ حزيران الحالي ومع البداية الرسمية 
بوليوود  مهرجان  فعاليات  الصيف،  ملوسم 

املوسيقي، في صالة لوسيل 6. 
ورحبت مشاعل شهبيك، من املجلس الوطني 
بالفنانن  صــحــافــي،  تــصــريــح  فــي  للسياحة، 
املهرجان.  فــي  للمشاركة  الهند  مــن  الــقــادمــن 
الهند أصبحت أحــد األســواق  أن  إلــى  مشيرة 
 إعفاء 

ّ
ذات األولوية بالنسبة إلى الدوحة، وأن

مواطني الهند من تأشيرة الدخول إلى قطر، 
فتح الباب أمامهم لـ«معايشة األجواء القطرية 

بيسر وسهولة«.
ويـــحـــتـــوي مـــهـــرجـــان بـــولـــيـــوود املــوســيــقــي، 
ــة، يــحــيــيــهــا 50 مــوســيــقــيــا  ــيـ ــيـــسـ فــــقــــرات رئـ

املجموعة السعودية، فإن مصادر من داخل 
ـــرّجـــح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن يــتــّم 

ُ
MBC ت

خفض امليزانية بشكل إضافي، بعدما شهد 
املوسم املاضي اقتطاعا الفتا من املصاريف.

ــاذا عــن املـــدربـــن األربـــعـــة املــشــاركــن في  ومــ
ــبــــرنــــامــــج؟ تــــحــــاول املـــحـــطـــة االســـتـــعـــانـــة  الــ
بنجوم »إثارة الجدل«. البداية مع ما يترّدد 
ــــودة شــيــريــن إلــــى الــلــجــنــة. فــالــفــنــانــة  عـــن عـ
املصرية على عاقة جيدة مع رئيس الهيئة 
العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، 
وقــد عـــادت إلــى شــركــة »روتـــانـــا«، لــذلــك فإن 
عــودتــهــا إلــى حضن MBC مــرّجــح إلــى حد 
الثاثة  املــواســم  فــي  مشاركتها  بعد  كبير، 
القناة  ستُبقي  كذلك  البرنامج.  مــن  األولـــى 
التي تثير بتعليقاتها  أحــام،  الفنانة  على 
ردود فــعــل مــتــبــايــنــة، يــتــداولــهــا املــتــابــعــون 
عــلــى املـــواقـــع، وتــتــحــّول إلـــى »تـــرنـــد«. وإلــى 
ــن، يـــبـــقـــى مـــقـــعـــدان  ــريــ ــيــ جــــانــــب أحـــــــام وشــ
اللبنانيان  ن هما على األرجــح 

َ
اثن َبن  ملدرِّ

ــعـــودة إلــى  ــالـ ــا. بـ ــيـــسـ عـــاصـــي الـــحـــانـــي وإلـ
 القناة 

ّ
املــوســم املــاضــي مــن الــبــرنــامــج، فـــإن

العراقية  املشتركة  دمـــوع،  تتويج  اخــتــارت 
بلقب »أحلى صوت«. وقد اعتبر هذا اللقب، 
 شعبيا للمجموعة السعودية، لتعلن 

ً
مدخا

من خاله دخولها العراق. هكذا وبعد أشهر 
قليلة تــّم  إطــاق قناة »MBC العراق« التي 
حظيت في أشهرها األولى بنسبة مشاهدة 
جــيــدة، نــظــرًا إلـــى املــحــتــوى املــخــتــلــف الــذي 

تقّدمه، مقارنة بباقي القنوات العراقية.

»أراب آيدول«
أمــــا بـــرنـــامـــج املــــواهــــب األنـــجـــح فـــي الــعــالــم 
التحضير  فيتّم  آيـــدول«،  »أراب  أي  العربي 

 MBC لــه هــو أيــضــا حاليا، على أن تــحــاول
 قــبــل انـــطـــاق شــهــر رمــضــان 

ً
عــرضــه كـــامـــا

 الفنانة 
ّ
2020. وتشير مصادر القناة إلى أن

الــكــويــتــيــة نــــــوال هــــي مــــن أبــــــرز املــرشــحــن 
التحكيم،  لجنة  كراسي  من  كرسيا  لتشغل 

مــــكــــان زمــيــلــتــهــا أحــــــــام. ورغـــــــم أن مــوعــد 
إطـــاق الــبــرنــامــج لــم ُيــحــّدد بــعــد، ال بـــّد من 
طـــرح أســئــلــة حـــول جـــدوى تــخــريــج مــواهــب 
ــدة، نــــــــادرًا مــــا تـــنـــجـــح فــــي اســتــكــمــال  ــ ــديـ ــ جـ
إذ باستثناء  الــغــنــاء.  عــالــم  فـــي  مــســيــرتــهــا 

السنوات  فــإن  عــّســاف،  محمد  الفلسطيني 
األخيرة، لم تشهد والدة أي نجم حقيقّي من 
اللحاق  في  يفشل  الــذي  البرنامج  خريجي 
بــالــتــطــورات الــتــي شهدها عــالــم الــغــنــاء في 

السنوات االخيرة لناحية اإلنتاج. 

هذا الصيف مثل »توي ستوري 4« ، و«الرجل 
العنكبوت« و«أنغري بيردز 2«، باإلضافة إلى 
ــالـــك«، و«تــــوم وجــيــري«،  كــابــن »مـــارفـــل« و«هـ
ــمـــاق«، و«الــــرجــــل الــنــمــلــة«،  ــعـ و«الـــــروبـــــوت الـ

و«النمر األسود«، و«الدمى القبيحة«.
ــا مــــــول« عـــــرض »الـــحـــوريـــة  ــ ــونـ ــ ويـــشـــهـــد »الغـ
الـــــصـــــغـــــيـــــرة« فــــــي عــــيــــد األضـــــــحـــــــى، بــيــنــمــا 
األنشطة  سيتي«  فستيفال  »دوحـــة  يحتضن 
بيردز ورلد«  »أنغري  الخاصة مثل  الصيفية 
وألـــعـــاب الــريــاضــات اإللــكــتــرونــيــة فــي مجمع 

»فيرتيوسيتي« ومنطقة »سنو ديونز«.

حسومات على الرحالت
وأعـــلـــنـــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة، عــن 
تـــعـــاونـــهـــا مــــع املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة 
إلتاحة خصم يصل إلى 25 باملائة على أسعار 
رحــــــات الـــطـــيـــران مــــن أكـــثـــر مــــن 160 وجــهــة 
الــعــالــم، ويــســري الخصم على الرحات  حــول 
النهائية  الوجهة  الــدوحــة  مدينة  تكون  التي 
فــيــهــا. ويــمــكــن لــلــمــســافــريــن االســـتـــفـــادة منه 
حــتــى منتصف أغــســطــس/آب لــلــمــشــاركــة في 
الفعاليات واألنشطة التي يشهدها »الصيف 
فـــي قـــطـــر«. وســيــتــمــكــن املـــســـافـــرون الــعــابــرون 
على من الخطوط القطرية من االستفادة من 
مــبــادرة »+قــطــر«، وهــي بــاقــة مميزة لرحات 
التوقف )الترانزيت(، وتمنح املسافرين فرصة 
الســـتـــكـــشـــاف مـــعـــالـــم الــــجــــذب الـــســـيـــاحـــي فــي 
أحــد فنادقها  فــي  الــدوحــة واإلقــامــة املجانية 
ــفــــاخــــرة والــــحــــصــــول عـــلـــى تـــأشـــيـــرة عــبــور  الــ
مـــجـــانـــا. ويــشــهــد قـــطـــاع الــضــيــافــة عــروضــا 
الفندقية تصل  اإلقــامــات  على  وخصومات 
ــة، وتـــقـــدمـــهـــا مــجــمــوعــة مــن  ــائـ ــاملـ ــــى 25 بـ إلـ

الفنادق والشقق الفندقية.

برامج المواهب العربية: المكاسب المؤقتةصيف الدوحة: كاظم الساهر وبوليوود
مع انطالق دورة برامج 

الخريف المقبل على 
الفضائيات العربية، تعود 

برامج المواهب الغنائية 
وأبرزها »ذا فويس«، 

و»أراب آيدول«

حمزة الترباوي

مطلع شهر أكتوبر/تشرين األول 2017، بدا كأن 
إلى  األفــام في هوليوود سيتغّير  عالم صناعة 
ــــى، اعــتــرفــت عــشــرات املمثات  ــد. لــلــمــرة األولـ األبــ
أشهر  وينستن،  هارفي  املنتج   

ّ
بــأن والعامات، 

طيلة   جنسيا 
ّ
بــهــن تــحــّرش  هــولــيــوود،  منتجي 

عقود. أطيح باملنتج، وتصّور الجميع أننا أمام 
تــدشــن عــهــد جــديــد مــن املـــســـاواة الــجــنــدريــة في 

عالم الترفيه.
لــكــن بــعــد حــوالــي عــامــن مــن ذلـــك الــتــاريــخ، يبدو 
ــعــة لــم تــصــل إلــى 

ّ
أن الــتــغــيــيــرات الــتــي كــانــت مــتــوق

باتت  املهرجانات  أن  ورغــم  السعيدة.  خواتيمها 
 مــوضــوع 

ّ
تــمــنــح جـــوائـــز أكــثــر لــلــنــســاء، ورغــــم أن

التحّرش الجنسي تراجع نسبيا، ال تزال دراسات 
كثيرة تكشف أن املساواة بن الجنسن في عالم 

صناعة األفام، ال تزال بعيدة.
ص إليه تقرير جديد 

ُ
مناسبة الحديث هو ما خل

ــرأة فـــي صــنــاعــة أفــــام الــتــحــريــك  ــ حـــول انـــدمـــاج املـ
)الرسوم املتحركة( في الواليات املتحدة؛ إذ كشف 
األستاذة  أجرتها  لــدراســة  وهــو خاصة  التقرير، 
ِنـــنـــبـــيـــرغ« األمــيــركــيــة، 

َ
املـــحـــاضـــرة فـــي جــامــعــة »أ

 USC Annenberg ومـــبـــادرة  ســمــيــث،  ل.  ســتــاســي 
 Women in مـــع  بـــشـــراكـــة   ،Inclusion Initiative

لكن  أكـــبـــر،  بــــات  املــــــرأة  حـــضـــور  أن   ،Animation
الــطــريــق ال تــــزال طــويــلــة أمــــام الــنــســاء، خصوصا 
بــالــنــســبــة لــصــاحــبــات الـــبـــشـــرة املـــلـــّونـــة. وُكــشــف 
النقاب عن الدراسة خال فعاليات مهرجان آنسي 
الدولي للرسوم املتحركة في فرنسا )يختتم يوم 

السبت املقبل(.
اإليجابية  االتجاهات  بعض  عن  النتائج  تكشف 
حاليا  إذ  التحريك،  أفـــام  صناعة  شهدتها  الــتــي 
التنفيذين  املديرين  النساء حوالي نصف  تشكل 
 يشغلن نصف الوظائف 

ّ
في هذا القطاع. كما أنهن

األكثر تأثيرًا  في شركات واستوديوهات الرسوم 
املتحركة الكبرى. وقالت سميث: »هناك مجال آخر 
نرى فيه بعض التقدم وهو اإلنتاج. ففي األعوام 
الـــ12 املاضية، بــات 37 باملائة من منتجي األفــام 
ــارت إلـــى أن 5  ــ املــتــحــركــة مـــن الـــنـــســـاء«. لــكــنــهــا أشـ
 من 

ّ
هــن التحريك  أفــام  مــن منتجات  باملائة فقط 

النساء صاحبات البشرة الــســوداء.  أمــا في عالم 

 
ّ
الــتــلــفــزيــون وصــنــاعــة مــســلــســات الــتــحــريــك، فـــإن

باملائة  و17  التنفيذين،  املنتجن  مــن  باملائة   20
باملائة  و34  املــشــاركــن،  التنفيذين  املنتجن  مــن 
النساء. بن هــؤالء 8 باملائة من  املنتجن من  من 

خلفيات عرقية وإثنية مختلفة.
وفي مجال اإلخراج، فإن 3 باملائة فقط من مجمل 
مــخــرجــي األفــــــام املــتــحــركــة خــــال الـــســـنـــوات 12 
 من النساء، في حن أن 13 باملائة من 

ّ
املاضية ُكن

تلفزيونية  برامج  عبر  تم رصدها  التي  الحلقات 
كارتونية شهيرة في عام 2018 أخرجتها نساء. 

وبن هؤالء مخرجة واحدة فقط من خلفية عرقية 
أو إثنية. وقلة التنوع العرقي هذه، تعكس بحسب 
الـــدراســـة جــانــبــا خــطــيــرًا جـــدًا مــن هـــذه الــصــنــاعــة، 
 كل القصص والروايات التي تكتب وتقّدم 

ّ
وهو أن

لألطفال على الشاشات هي من تأليف فئة واحدة 
نظرتهم  وتعكس  البيضاء(،  الــبــشــرات  )أصــحــاب 
إلى القيم االجتماعية التي يجب تلقينها لألطفال.

من جانب آخر، فإن الكشف عن البيانات املتعلقة 
ــام فـــي عــالــم  بــمــخــرجــي األفـــــــام، ورؤســـــــاء األقــــســ
صناعة أفام ومسلسات الرسوم املتحركة، يشير 
إلــى حقل الرسوم  أنــه بمجرد دخــول النساء  إلــى 
املــتــحــركــة، يــنــســحــن أو يــتــم دفــعــهــن إلــــى أعــمــال 
أخرى أثناء تنقلهن في املسارات الوظيفية، ليبقى 

الرجال في املناصب األكثر تأثيرًا.

خلف هذه الجدران كانت هناك حياة

)Getty( »من المرّجح عودة شيرين إلى »ذا فويس

من فيلم »موانا« 
)ديزني(

كاظم الساهر في الدوحة عام 2007 )كريم جعفر/فرانس برس(

الساروت كما رسمه عزيز األسمر )العربي الجديد(

في مدينة بنش السورية، تمتلئ الجدران المدّمرة برسومات تحكي حكايات الثورة، والموت 
واألمل. عزيز األسمر خّط كل هذه الرسومات في محاولة منه إلعادة الحياة إلى مدينته

غرافيتي الثورة السوريّة

النساء في عالم الكارتون

فنون وكوكتيل
في الشارع

دراسة

تلفزيونفعاليات

الرسم والكتابة على 
الجدران في سورية 

عمرهما من عمر الثورة، 
إذ إن الشرارة األولى 

لالنتفاضة ضد استبداد 
نظام األسد بدأت برسومات 

ألطفال في مدينة درعا 
فوق جدران إحدى 

المدارس ضد النظام لتمتد 
إلى بقية المدن الحقا. 
اعتقل هؤالء األطفال 

وتّم تعذيبهم بوحشية، 
لكن ذلك لم يمنع اندالع 
الثورة. فخرجت المدن 

السورية تهتف ضد 
النظام، واكتست جدرانها 

بالرسومات والكتابات 
المطالبة بإسقاط النظام.

الشرارة األولى 
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