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MEDIA

تغريد

تتواصل اإلضرابات االحتجاجية
اللبنانيّة ضد اإلصرار الحكومي على
إقرار الضرائب الجديدة في لبنان،
في ظل توافق القوى السياسية
الكبرى عليها ،ويتواصل معها
غضب اللبنانيين على مواقع التواصل
االجتماعي ،والذين يرفضون تلك
الزيادات.

وأقر البرلمان اللبناني في جلسة
عقدها األربعاء ،زيادة الضريبة
على القيمة المضافة بنسبة %1
لتصبح  .%11كما تم إقرار بندي زيادة
تعريفات الصكوك والكتابات المالية
وزيادة رسم الطابع المالي من  3آالف
ليرة ( 2دوالر) إلى  4آالف ليرة (2.75
دوالر).

وأعرب اللبنانيون عن رفضهم
للبنود الضرائبية الجديدة .ودعوا
على مواقع التواصل إلضرابات
ضد لجوء السياسيين
واحتجاجات
ّ
يمولوا
كي
المواطنين
إلى جيوب
ّ
ّ
حق المواطنين ،بدل وقف الهدر
والفساد ،كما نشروا مقاطع فيديو
وصورا للتظاهرات.
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وانتشرت وسوم عديدة بينها
«#ما_بدنا_ضرايب» و«#ضد_
الضريبه_عالفقير» ،و«#عالشارع_
االحد» ،و«#وين_الشعب» ،و«#بدي_
حقي» ،و«#ليش_نازل_تتظاهر»
وعبارة «علي الفقراء» باإلضافة
إلى وسم «#اقتراحات_لتمويل_
السلسله».

هوس نتنياهو يكشف حقيقة اإلعالم اإلسرائيلي
ّ
يشن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،في الفترة األخيرة ،حربًا ضروسًا على اإلعالم اإلسرائيلي بشكل عام ،وال يتورع عن
تصويره بأنه إعالم يساري ومعاد
حيفا ـ ناهد درباس

بلغ هجوم رئيس الحكومة اإلسرائيلية،
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،ع ـلــى اإلعـ ـ ــام أوج ــه
ّ
األس ـبــوع املــاضــي ،عندما اسـتـغــل األخير
إق ـ ــدام صـحــافـيــة فـلـسـطـيـنـيــة م ــن الــداخــل
على إعــادة نشر تغريدة في «تويتر» عن
الشهيد باسل األعــرج ،رغم ضمها للعمل
في هيئة البث اإلسرائيلية ،التي يفترض
أن ت ـب ــدأ عـمـلـهــا ف ــي  30ن ـي ـس ــان/أب ــري ــل،
لتكريس نــزع الـشــرعـيــة عــن اإلع ــام الــذي
ال يـسـيــر وف ــق سـيــاســاتــه .وزاد نتنياهو
األمر بعدما افتعل ،السبت ،أزمة ائتالفية
مــع وزي ــر املــالـيــة فــي حكومته تـهــدد بحل
الـحـكــومــة الـحــالـيــة وال ــذه ــاب النـتـخــابــات
جديدة.
ّ
وم ـ ــع أن ال ـ ـجـ ــدل اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ــداخ ـل ــي
ي ـت ـح ــدث وي ـت ـم ـح ــور حـ ــول ت ـق ـي ـيــد حــريــة
الـعـمــل اإلع ــام ــي فــي إســرائ ـيــل ،بمفاهيم
الخطاب الصهيوني ،وحول شرعية العمل
اإلع ــام ــي ف ــي ال ـص ـحــف والـ ـقـ ـن ــوات الـتــي
ت ـع ــارض س ـي ــاس ــات ن ـت ـن ـيــاهــو ،وســرعـتــه
بــات ـهــام صـحــافـيــن إســرائـيـلـيــن مــن قلب
اإلج ـم ــاع الـصـهـيــونــي بــأنـهــم «ي ـســاريــون
م ـت ـطــرفــون» ،إال أن ه ــذا ال ـج ــدل ال يعني
بالضرورة ،وفق آراء خبراء في اإلعالم من
الفلسطيني ،أن اإلعالم اإلسرائيلي
الداخل
ً
هو إعالم حر حقا ،أو غير مجند.
وي ـ ـقـ ــول أس ـ ـتـ ــاذ اإلعـ ـ ـ ــام فـ ــي ال ـج ــام ـع ــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،عــاطــف س ــام ــة« :ال أواف ــق
ّ
عـلــى ط ــرح أن اإلعـ ــام اإلســرائ ـي ـلــي نــزيــه،
ون ـت ـن ـيــاهــو ي ــري ــد أن ي ـق ـي ــده وي ـهــاج ـمــه.
ه ـ ــذه ك ـل ـهــا م ــؤس ـس ــة واح ـ ـ ــدة وجـمـيـعـهــا
ف ــي خــدمــة ن ـفــس امل ـش ــروع وبــال ـتــالــي هو
ص ــراع بـيـنـهــم .ولـكــن اإلع ــام نفسه ليس
أقــل إجـ ً
ـرامــا مــن نتنياهو فــي حــق الشعب
ال ـع ــرب ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .ه ــم ال يـخـتـلـفــون
كثيرا عــن نتنياهو بمواقفهم فــي كــل ما
يتعلق بالشعب الفلسطيني ،س ــواء في
املـنــاطــق املحتلة أو فــي ال ــداخ ــل .هــو فقط
مجرد صراع داخل إطار واحد على النفوذ
والـ ـق ــوة .اإلعـ ــام ي ـقــوم بـ ــدوره االحـتــالــي
واإلج ـ ـ ــرام ـ ـ ــي ال ـت ـع ـس ـف ــي ت ـ ـجـ ــاه ال ـش ـع ــب
الفلسطيني ،وم ــن ه ــؤالء اإلعــامـيــن في
إسرائيل يساريون».
ويـضـيــف ســامــة أن ــه «ف ــي ك ــل م ــا يتعلق

بـ ــال ـ ـشـ ــأن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ال يـ ــوجـ ــد ف ــرق
ب ــن ال ـق ـنــاة األول ـ ــى وصـحـيـفــة (يــدي ـعــوت
أحــرونــوت) والقناة العاشرة اإلسرائيلية
وصحيفة (يـســرائـيــل ه ـيــوم) .ال يمكن أن
ي ـكــون إعـ ـ ٌ
ـام حـ ـرًا م ــا دام يــدعــم االح ـتــال
وقمع اآلخر وسلب األرض».
أم ــا الـبــاحــث واملـحــاضــر فــي اإلعـ ــام ،عبد

إجراما
اإلعالم ليس أقل
ً
من نتنياهو في حق
الفلسطينيين

ال ـح ـك ـي ــم م ـف ـي ــد ،ف ـي ــوع ــز فـ ــي ح ــدي ــث مــع
«ال ـعــربــي ا ًل ـجــديــد» ،ح ــرب نـتـنـيــاهــو على
اإلع ــام أيــضــا إلــى حقيقة االنقسام داخــل
املجتمع اإلسرائيلي نفسه ،وتبدل النخب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واإلع ــامـ ـي ــة
وهــو يــرى أن مــا يحدث الـيــوم فــي اإلعــام
اإلس ــرائ ـي ـل ــي «م ـ ــرده إل ــى ح ــال ــة تــاريـخـيــة
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ً
إسرائيليا بأن اإلعالم يحسب على النخب
التي حكمت إسرائيل في السابق وكانت
ت ـعــد ع ـلــى ن ـخــب ح ــزب ال ـع ـمــل ،وع ـل ــى ما
يسمى بالنخب البيضاء واليسارية وقد
قام نتنياهو باستثمار كل هذه الحقائق.
وفــي عــام  ،1998قــال جملته الشهيرة عن
اإلع ــام والصحافيني (هــم يـخــافــون) .هو
يستعمل الهجوم على اإلعــام بوعي تام
أن مثل هذا األمر يخدمه سياسيًا أيضًا».
وتتفق اإلعالمية سناء حمود هي األخرى
مـ ــع هـ ـ ــذا املـ ــوقـ ــف وتـ ـضـ ـي ــف لـ ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» أن «ق ـض ـي ــة ت ـص ـن ـيــف اإلع ـ ــام
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ــأن ــه يـ ـس ــاري م ـغ ـلــوطــة من
أس ــاس ـه ــا ،وال ــدالل ــة ع ـلــى ذل ــك اصـطـفــاف
اإلعـ ـ ـ ــام اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ش ـب ــه امل ـط ـل ــق إل ــى
جـ ــانـ ــب س ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي ك ــاف ــة
الحروب اإلسرائيلية على الفلسطينيني،
أو حـتــى خ ــال األزم ـ ــات الـسـيــاسـيــة على
مـ ـسـ ـت ــوى اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم ،إلـ ـ ــى درجـ ـ ـ ــة تـبـنـيـهــا
الـقــامــوس اللغوي ذات ــه ،فيصبح الجنود
اإلسرائيليون املعتدون (قواتنا) ومظاهر
االحـ ـتـ ـج ــاج لـ ــدى الـفـلـسـطـيـنـيــن (أع ـم ــال
شغب) واملقاوم الفلسطيني (مخربًا) وما
إلى ذلك من خطاب منحاز تمامًا».
وبحسب سـنــاء حـمــود فإننا لــو «سلطنا
ال ـض ــوء ع ـلــى م ــا ط ــرأ ع ـلــى اإلع ـ ــام خــال
السنتني املاضيتني منذ تشكيل حكومته
ومـ ـ ــا هـ ــو م ـت ــوق ــع خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة
لوجدنا تدخالت سافرة ،وغير مسبوقة،
ليس فقط في اإلعــام الرسمي ّبل طاولت
حـتــى اإلعـ ــام املـسـتـقــل ،حـيــث أن ــه يسعى
مــن خــال ســن قــانــون جديد إلــى استبدال
هـيـئــات إداريـ ــة مهنية بحكومية وإل ـغــاء
اشـتــراط امللكية االسرائيلية على وسائل
اإلعــام املتلفزة في الـبــاد ،من خــال فتح
األبواب أمام مستثمرين أجانب من املتوقع
أن ي ـكــونــوا م ـقــربــن م ـنــه وم ــن تــوجـهــاتــه
السياسية ،إلسكات ما تبقى من األصوات
النقدية في إسرائيل ،على غــرار صحيفة
(ي ـســرائ ـيــل ه ـي ــوم) ال ـتــاب ـعــة لـلـمـلـيــارديــر
الـيـمـيـنــي األم ـيــركــي امل ـق ــرب م ــن نتنياهو
(شـلــدون إيديلسون) والتي تــوزع مجانا
وتحتل أكثر من  50باملائة من نسبة القراء
فــي ال ـب ــاد ،وال ـتــي ال يختلف اث ـنــان على
أنها ناطقة ليس بلسان حكومته فحسب
ً
شخصيا».
بل بلسانه

أول برنامج كروي من غزة عبر منصات التواصل
غزة ـ يوسف أبو وطفة

«ل ــن أكـمــل تـصــويــر أي حلقة حـتــى أحصل
على مستحقاتي املــالـيــة» كــان ذلــك مقطعًا
م ـ ــن م ـش ـه ــد ك ــومـ ـي ــدي ج ـ ـسـ ــده اإلعـ ــامـ ــي
الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــد الـنـخــالــة رف ـقــة زمـيـلــه
ولـيــد ج ــودة ،ضمن برنامجهما الرياضي
«دوريـنــا» الــذي يعد البرنامج الفلسطيني
األول الذي تبث حلقاته عبر موقع التواصل
االجتماعي «فيسبوك».
وي ـج ـس ــد اإلعـ ــام ـ ـيـ ــان الـ ـش ــاب ــان ال ـن ـخــالــة
وجــودة في كل حلقة من حلقات البرنامج
مقطعًا كــومـيــديــا صـغـيـرًا إلث ــارة املـشــاهــد،
ً
يشكل مدخال للقضية األبــرز داخــل الحلقة
ي ـع ـم ــان ع ـل ــى م ـنــاق ـش ـت ـهــا ب ـش ـكــل مـفـصــل
واستضافة جهات االختصاص.
ويقول جــودة لـ «العربي الجديد» إن فكرة
البرنامج كانت حاضرة له منذ وقت طويل،
إال أن االنطالق الفعلي لها كان بعد جلسة
جمعته بصديقه النخالة ،قررا فيها تحويل
ما يجري بينهما من نقاش بحكم عملهما
فـ ــي مـ ـج ــال اإلع ـ ـ ـ ــام الـ ــريـ ــاضـ ــي ل ـب ــرن ــام ــج
يـسـتـخــدم امل ـن ـصــات االج ـت ـمــاع ـيــة لـعــرضــه
على الجمهور.
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،أن
البرنامج الذي حمل اسم « دورينا» يختص
فقط بقضايا دوري كرة القدم الفلسطيني
ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة (قـ ـط ــاع غ ــزة)
حيث يناقش كل القضايا واملشكالت التي
تعصف باألندية املحلية بغزة.
ويـ ـ ــوضـ ـ ــح أن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراوح عـ ــدد
دق ــائ ــق ع ــرض ــه م ــا ب ــن  15إلـ ــى  25دقـيـقــة
فـقــط ،ي ـحــاوالن فيها ع ــرض كــل مــا يتعلق
بالكرة الغزية بشكل مختلف عــن البرامج
ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ال ـت ــي ت ـع ــرض ع ـبــر ال ـق ـنــوات

انجذب اآلالف من الغزيين إلى البرنامج (عبد الحكيم أبو رياش)

املحلية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من
الجمهور.
ويشير جودة إلى أن برنامجهما «دورينا»
هــو الـبــرنــامــج األول على املـسـتــوى املحلي
ال ــذي يـسـتـخــدم مـنـصــات مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي كـ«فيسبوك» و«يوتيوب» كأداة
ً
الـبــث األول ــى ،فـضــا عــن الطريقة املختلفة
فــي الـتـقــديــم عـبــر مــزجـهــا ببعض املشاهد
الكوميدية لكسر الــروتــن .وانـجــذب اآلالف

يأمل النخالة وجودة
تبني برنامجهما
تلفزيونيًا

من الغزيني إلى البرنامج الذي يقدمه جودة
وال ـن ـخ ــال ــة ح ـيــث ت ـصــاعــد عـ ــدد املـتــابـعــن
ب ـش ـكــل م ـل ـحــوظ ب ـعــد ت ـقــدي ـم ـهــم ع ـ ــددا مــن
الحلقات حيث تجاوز عدد مشاهدات آخر
حلقة جرى تصويرها  25ألف مشاهدة ،عدا
عن املتابعني لصفحة البرنامج واملتفاعلني
معه.
وع ـ ــن الـ ـصـ ـع ــوب ــات الـ ـت ــي اعـ ـت ــرض ــت عـمــل
البرنامج يؤكد محمد النخالة ل ـ «العربي

الجديد» أن عــدم وجــود راع للبرنامج كان
أحد الصعوبات التي واجهتهما ،خصوصًا
وأن مـثــل ه ــذه ال ـبــرامــج يـحـتــاج إل ــى تكلفة
للخروج بشكل الئق ومرض للجمهور.
ويـضـيــف أن الـبــرنــامــج يـجــري الـعـمــل على
إن ـج ــازه وت ـصــويــر حـلـقــاتــه ع ـبــر صــداقــات
وجـهــود ذاتـيــة يبذلونها لضمان الـخــروج
إل ـ ــى ال ـج ـم ـه ــور ب ـش ـكــل م ـت ـم ـي ــز ،إل ـ ــى حــن
ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى تـ ـبـ ـن ــي ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة مـ ـ ــن ق ـبــل
بـعــض ال ــرع ــاة أو الـقــائـمــن عـلــى الــريــاضــة
الفلسطينية.
وي ـش ـي ــر اإلعـ ــامـ ــي ال ـن ـخ ــال ــة إل ـ ــى س ـهــولــة
ص ـ ـنـ ــاعـ ــة املـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ـش ـب ـك ــات
التواصل االجتماعي ،إال أن صعوبة إرضاء
الـجـمـهــور وتـلـبـيــة رغـبــاتــه فــي ظــل ال ـثــورة
الهائلة في تناقل املحتوى على هذه املواقع
يشكل تحديا كبيرا أمام صانعيه.
ولكسر الروتني وجذب املشاهدين وشدهم
ملعرفة طبيعة املواضيع التي سيطرحانها
خ ـ ــال ال ـح ـل ـق ــة ،ات ـب ـع ــا س ـي ــاس ــة امل ـش ــاه ــد
الكوميدية الـتــي يـجــري تمثيلها ،وتحمل
في طياتها تلميحات بسيطة تجذب املتابع
على إكمال الحلقة ملعرفة املقصد منها.
وي ــأم ــل ال ـن ـخــالــة وج ـ ــودة أن ي ـجــري تبني
برنامجهما بشكل كامل من إحدى القنوات
لضمان الــوصــول إلــى أكـبــر قــدر ممكن من
الـجـمـهــور ،مــع الـحـفــاظ عـلــى ذات الطبيعة
وطريقة التقديمة دون اللجوء إلى األسلوب
الكالسيكي املتبع في البرامج العادية.
ويؤكد على أن الرغبة في التحول لبرنامج
عبر إحــدى القنوات ال يعتبر هجرًا ملواقع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ب ـق ــدر ال ــرغ ـب ــة فــي
الـ ـخ ــروج ب ـش ـكــل ف ـنــي م ـت ـم ـيــز ،إلـ ــى جــانــب
الرغبة في الـخــروج ببرنامج منوع يغطي
كافة اهتمامات الجمهور الرياضي العربي.
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منوعات فنون وكوكتيل
سينما

الرباط ـ وصال الشيخ

تـ ـسـ ـتـ ـع ـ ُّـد الـ ـجـ ـمـ ـع ـ ّـي ــة املـ ـغ ــربـ ـي ــة
«سـيـنـمـغــرب» إل ــى إط ــاق ال ــدورة
الـ ـس ــادس ــة م ــن م ـه ــرج ــان الـفـيـلــم
املغاربي بوجدة ،شــرق املغرب ،تحت شعار
«الثقافة قاطرة للتنمية» ،ستمتد من  4إلى 8
نيسان /أبريل املقبل.
وتحمل الــدورة اسم املخرج املغربي الراحل،
عبد الله املصباحي ،صاحب الفيلم الجدلي
«أفغانستان ملاذا»؟ وأفالم أخرى .وسيشارك
ـام روائـيــة طويلة و12
في املهرجان ستة أفـ ّ
ف ـي ـل ـمــا ق ـص ـي ـرًا .وي ـ ـتـ ــرأس ل ـج ـنــة الـتـحـكـيــم،
الكاتب املغربي نــور الدين أفــايــة ،واملخرجة
الجزائرية مينة كسار ،واملخرجة املوريتانية
مــريــم بــن ب ـي ــروك ،والـتــونـســي عـبــد اللطيف
بــن عـمــار ،والـنــاقــدان السينمائيان ،العراقي
قاسم ،واللبناني إبراهيم العريس ،كما
قيس
ُّ
ّ
وسينمائيون من ُعمان.
سيشارك نقاد
ت ـت ـمـ َّـيــز ال ـ ـ ــدورة ال ـح ــال ـ َّـي ــة بــان ـف ـتــاح ـهــا على
األفــام العربية توسيعًا لآلفاق والشراكات.
يقول مدير املهرجان ،خالد سلي ،لـ«العربي
الـجــديــد»« :واجـهـنــا فــي دورة الـعــام املاضي

في مدينة وجدة ،شرق المغرب ،تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الفيلم
وسيمتد المهرجان من  4حتّى  8نيسان /أبريل المقبل
المغاربي.
ُّ

«سينمغرب»

أفالم عربية مشاركة للمرة األولى
ـاســب
ص ـعــوبــة ف ــي اخ ـت ـي ــار أف ـ ــام ج ـي ــدة تـنـ ِ
الــذوق العام وبمستوى جيد .لقد اضطررنا
إلـ ــى اس ـت ـخ ــدام فـيـلـمــن رديـ ـئ ــن ،ل ــذل ــك ،من
األج ـ ـ ـ ــدى االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح عـ ـل ــى الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــر ّب ــي،
وتوسيع مــدى املـشــار ّكــة .وللمفارقة تلقينا
هذا العام  75فيلمًا تترشح لقائمة األفالم من
الــدول املغاربية بما فيها موريتانيا وليبيا
رغ ــم ال ـظ ــروف املـحـيـطــة بسينما الـبـلــديــن».
وي ـض ـي ــف« :م ــن ج ـه ــةٍ أخـ ـ ــرى ،ارتـ ـ ــأى املــركــز

السينمائي املغربي نقل مستوى املهرجان
م ــن م ـغــاربــي إل ــى عــربــي ن ـظ ـرًا لــإمـكــانـيــات
َّ
اللوجستية للمهرجان ،لكن جائزة املنطقة
ّ
املغاربية ستظل حاضرة تشجيعًا لإلنتاج
املغاربي».

تحمل الدورة اسم
المخرج المغربي الراحل
عبد اهلل المصباحي

دعم الشباب

ويقيم سلي األفالم املغاربية بعد ّ
ِّ
ست دورات
ّ
ُ ِّ
ّ
بــأنـهــا «أف ــام بمستوى جــيــد ،وتــؤشــر على

ال ـخ ـيــر .تــوجــد ت ـج ــارب تــونـسـيــة وجــزائــريــة
ّ
رائـ ــدة سـيـنـمــائـ ّـيــا .نــركــز فــي امل ـهــرجــان على
ع ــرض أف ــام لـلـشـبــاب الح ـت ـضــان تـجــاربـهــم
وتشجيعهاّ ،
خاصة أن املخرج الشاب يجب
أن يـ ـم ـ ّـر ب ـم ــراح ــل ق ـب ــل أن ي ـص ـبــح مـخــرجــا
ً
أو ح ــاص ــا عـلــى بـطــاقــة اإلن ـت ــاج م ــن املــركــز
َّ
ُ
الـسـيـنـمــائــي امل ـغــرب ــي .إذ ي ـتــوجــب عـلـيــه أن
يـ ـخ ــرج ث ــاث ــة أفـ ـ ــام ق ـص ـي ــرة ق ـب ــل إع ـطــائــه
البطاقة أو اللقب».

«أفغانستان
لماذا»
هو فيلم مغربي من
إنتاج سنة  1984للمخرج
المغربي الراحل ،عبد
اهلل المصباحي .الفيلم
تناول االحتالل السوفييتي
ألفغانستان ،وهو من
بطولة عدة نجوم عرب
وأجانب كاليونانية أرين باباس،
والمصريين الراحلين عبد اهلل
غيث وسعاد حسني ،إضافة
للممثل شون كونري .لكن
الفيلم منع من العرض
وظل في خزائن المركز
السينمائي المغربي .ويشبه
المخرج السينمائي المغربي
في الفيلم العالم العربي
بمعسكر «غوانتنامو» في
كوبا.

فعاليات على هامش المهرجان

كذلك ،تشمل الندوات ندوة «الثورة الرقمية
والـحــراك العربي» ولـقــاء مــع الكاتب واملفكر
امل ـغــربــي ن ــور ال ــدي ــن أف ــاي ــة ح ــول «الـسـيـنـمــا
وأسئلة الفكر» ،ولقاء حول السينما والشعر
ُّ
يجمع نقادا وكتابا وصحافيني مغاربيني.
يعتبر «املهرجان املغاربي للفيلم» من ضمن
ستة فعاليات ضخمة تعقد سنويًا بوجدة
إضافة إلى فعاليات ثقافية أخــرى ،واملدينة
ال ـت ــي ت ـتــوفــر ع ـلــى أك ـب ــر م ـس ــرح ف ــي امل ـغــرب
بـمــواصـفــات عــاملـيــة ال ـيــوم هــي ذات ـهــا تتوفر
ع ـلــى بـنـيــة تـحـتـيــة وإم ـك ــان ـي ــات سينمائية
ل ـت ـن ـظ ـيــم امل ـ ـهـ ــرجـ ــان وفـ ـ ــق سـ ـل ــي .وي ـس ـعــى
امل ـه ــرج ــان إلـ ــى «ع ـق ــد ش ــراك ــات م ــع جــامـعــة
مـحـمــد األول وإطـ ــاق «مــاس ـتــر» أو تــدريــب
خــاص بالسينما ،والتفكير ببناء مؤسسة
ُّ
وسيتم تكريم أسماء
سينما عربية باملدينة».
َّ
َّ
وفنية من املشهد املغربي وخارجه،
ثقافية ّ
َّ
والوزير
رشيد،
أمينة
ة
املغربي
لة
املمث
منهم
ّ
املـغــربــي البلجيكي رشـيــد م ـ ّضــران ،واملمثل
امل ـص ــري أح ـمــد وف ـي ــق ،وامل ـمــث ـلــة الـتــونـسـيــة
ذرة زروق ،والفنان الــدرامــي املغربي محمد
بوبقرات.
األفالم المشاركة

فعاليّة
مهرجان «الفادو» الغنائي في الرباط في نسخته األولى
س ـت ـل ـقــى ألـ ـح ــان «الـ ـ ـف ـ ــادو» ال ـش ـج ـيــة ص ـ ً
ـدى
فــي الــربـيــع املقبل مــن خــال املـهــرجــان األول
ل ـ ــ«ال ـ ـف ـ ــادو» امل ـن ـع ـق ــد فـ ــي م ـ ـسـ ــرح «م ـح ـمــد
الخامس» في العاصمة املغربية الرباط.
وتـ ـ ـق ـ ـ ِّـدم الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن املـ ـه ــرج ــان
تـعــريـفــا ب ـهــذا ال ـن ــوع املــوس ـي ـقـ ّـي الـبــرتـغــالـ ّـي
الـتـقـلـيــدي املـحـفــور فــي ال ـق ــدم ،عـبــر وســائــط
مـ ـتـ ـع ــددة ك ــال ـح ـف ــات امل ــوس ـي ـق ـي ــة واألف ـ ــام
وامل ــؤت ـم ــرات ال ـتــي سـتـسـتـمــر يــومــن ف ــي 20
و 21إب ــري ــل /نـيـســان الـ ـق ــادم .أف ـضــل وصــف
لـ ـه ــذا ال ـ ـنـ ــوع امل ــوسـ ـيـ ـق ـ ّـي ،اخـ ـت ــزلـ ـت ــه كـلـمــة
برتغالية « ،»saudadeوال ـتــي تعني الـشــوق
ّ
وتعبر عن الشعور
أو التوق وحتى الحنني،
بالخسارة املؤقتة أو الدائمة واملدمرة للحياة
والعواطف.
وستتميز مالمح املهرجان بحضور الجيل
الحديث من مطربي «الـفــادو» أمثال املغنية
Maria do Carmo Carvalho Rebelo de
 Andradeواملـعــروفــة بــاخـتـصــار «كــارمـيـنــو»
ّ
وستؤدي عرضها يوم العشرين من أبريل/
ّ
نـيـســان ف ــي م ـســرح «مـحـمــد ال ـخ ــام ــس» .أم ــا
ال ـيــوم ال ـتــالــي ،فـسـيـكــون الـتــركـيــز ف ـيــه ،على
ع ـ ــازف ال ـغ ـي ـت ــار ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ال ـش ـه ـيــر Luís
 ،Guerreiroوالــذي عــزف وأدى عروضًا حول
العالم مع نجم «الفادو» .Mariza
سـيـقـ ّـدم لــويــس جـيــريــرو عــرضــه إل ــى جانب
مطربني موهوبني .املوهبة األولى ،هي ماورا
 Mauraوتـبـلــغ مــن الـعـمــر  17عــامــا ،ووري ــث
غ ـن ــاء الـ ـف ــادو الـ ــذكـ ــوري ،رودريـ ـغ ــو كــوسـتــا
فليكس Rodrigo Costa Felix ،والـبــالــغ من
العمر  45عامًا.
ّ
ويـعـطــي املـتـخـ ّـصــص فــي ف ــن «ال ـف ــادو» روي
فييرا نيري  Rui Vieria Neryمحاضرة حول

أفالم تعالج قضايا الناس

تجمع أف ــام هــذه ال ــدورة ثيمات ذات هموم
مجتمعية مـشـتــركــة فــي املـجـتـمــع امل ـغــاربــي،
يـ ـق ــول سـ ـل ــو« :تـ ـص ــور أفـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ــدورة غــال ـبــا
قـضــايــا وطـنـيــة واجـتـمــاعـيــة وق ـضــايــا امل ــرأة
والفقر والبؤس والهموم املشتركة» .وأعلنت
الجمعية «سـيـنـمـغــرب» عــن تنظيم ورش ــات
ت ــدريـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــا ضـ ـم ــن ال ـف ـع ــال ـي ــة
ال ـس ــادس ــة لـلـمـهــرجــان امل ـغ ــارب ــي لـلـفـيـلــم في
ك ـت ــاب ــة ال ـس ـي ـن ــاري ــو ،وورش ـ ـ ــة ف ــي اإلخ ـ ـ ــراج،
وورشة التحليل الفيلمي ،واملبادئ األساسية
فــي الـتـصــويــر ،وورش ـ ــات خـ ّ
ـاصــة بــاألط ـفــال،
وع ـ ــروض سـيـنـمــائـيــة مـتـنـقـلــة ب ـمــدن بــركــان
ِّ
وأحـفـيــر وجــرسـيــفُ .يـعــلــق سـلــي« :املـهــرجــان
ل ـي ــس ف ـع ــال ـ َّـي ــة ت ــرف ـي ـه ـ َّـي ــة ،ب ــل ي ـح ـمــل ش ـعــار
«الثقافة قاطرة للتنمية» لذلك ّ
قررنا تنظيم
ورش ـ ــات ح ــول ال ـث ـقــافــة ودورهـ ـ ــا ووج ــوده ــا
بـحـيــاة اإلن ـس ــان .مــن جـهــة أخ ــرى ،فـتــح آفــاق
ّ
سينمائيةٍ أم ــام املـخــرجــن ،كمنحهم أفـكــارا
َّ
َّ
ُّ
إنتاجية إبــداعــيــة ،إذ سيتم اصطحابهم في
قطار الصحراء من وجدة إلى الصحراء على
بعد ساعتني .وتشجيعًا لهم على االستثمار
بهذه اإلمكانيات».

واألف ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــة عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ه ــي:
« »L’Etoile d’Algerللمخرج الجزائري رشيد
بـلـحــاج و« »Timgadل ـل ـجــزائــري فــابــريــك بن
شاوش ،و« »Le Voyage de keltoumللجزائري
أنيس جاد »Je te promets« ،للجزائري محمد
يــارغــوي ،و« »Dhihnizللجزائري محمد بن
عبدالله ،فيلم « »Demain dès l’aubeللتونسي
ل ـط ـفــي أكـ ـ ــوس ،ف ـي ـلــم «»Thala mon amour
للتونسي حلمي م ـهــدي ،فيلم «خلينا هــاك
خ ـيــر» لـلـتــونـســي م ـهــدي ال ـب ــرص ــاوي ،أيـضــا
فيلم « 180من السعادة» للموريتاني وسيم
كوربي ،وفيلم آخر من موريتانيا للمخرجة
م ــي إي ـكــو ب ـع ـنــوان «ّ .»First Boxأمـ ــا ليبيا
فستشارك بفيلم وحيد للمخرج ،أسامة رزق،
تحت عنوان «العشوائي».
أمـ ــا األفـ ـ ــام امل ـش ــارك ــة م ــن املـ ـغ ــرب ،فتتمثل
بفيلم محمد بــايـضــو « ،»ADDOURوفيلم
«ع ـ ــرق الـ ـشـ ـت ــا» ل ـل ـم ـخ ــرج ح ـك ـيــم ب ـل ـع ـبــاس،
وفـيـلــم «مـحـمــد ،االس ــم األول» ملليكة زاي ــري،
وفيلم «تيكيتا السوليما» أليــوب اليوسفي،
وفيلم «يما» لوليد ركراكيّ ،أما فيلم «Sacré
 »cœurفسيعود لهشام حراق ،والفيلم األخير
بعنوان « »Profession tueurأليوب وليد.

سيتم تكريم الممثلة المغربية أمينة رشيد ()Getty
ُّ

ّ
ت ــاري ــخ «ال ـ ـفـ ــادو» وج ـ ـ ــذوره .بـيـنـمــا ي ـت ــرأس
الـفـنــان ردري ـغ ــو كــوسـتــا فيليكس Rodrigo
 Costa Felixمـحــاضــرة بـعـنــوان « Casas de
 »Fadoأي امل ـســاحــات املـخـصـصــة ملوسيقى
«الفادو» والتي تم تخصيصها كتراث ثقافي
المادي من قبل منظمة «اليونسكو».
غير ذلكُ ،ي َ
عرض املهرجان فيلمني لإلشادة
ب ـش ـخ ـص ـي ـتــن مـ ــن امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـت ـق ـل ـيــديــة
لـلـبــرتـغــال .األول ،يحمل ع ـنــوان «Com que
ُ
ويسرد ّ
قصة املؤلف املوسيقي Alain
،»voz
 Oulmanاملـضـطـهــد مــن قـبــل ن ـظــام س ــاالزار
االس ـتـبـ ّ
ـدادي .ويحمل الفيلم الثاني عنوان
« »Mísia a voz do fadoوهــو فيلم وثائقي
حـ ـ ــول حـ ـي ــاة امل ـغ ـن ـي ــة م ـي ـس ــا  Mísiaال ـت ــي
أصبحت ملكة «ال ـف ــادو» بعد انـهـيــار امللكة
األولى .Amalia Rodrigues
واج ـهـ َـت رحـلــة الـبـحــث عــن ج ــذور «ال ـف ــادو»
ُ
ُمـنـعـطــفــات كـثـيــرة .بـعــض ال ــدراس ــات ،تـقــول
ّ
ب ــأن أصــولــه رق ـصــة إفــريـقـيــة فــي ال ـقــرن ،19
َّ
اتخذها الفقراء فــي ش ــوارع مدينة لشبونة
َّ
كــوس ـي ـلــة لـلـتـعـبـيــر ع ــن مــآس ـي ـهــم ،أو رب ـمــا
ب ــدأت فــي الـبـحــر ك ـن ــداءات للحنني وأغــانــي
ّ
ّ
البحارة الحزينة .بعض اإلشــارات ،تقول إن
أصــل «الـفــادو» نشأ في لشبونة البرتغالية

تأسست «الفادو»
أثناء الثورة السلمية ضد
نظام ساالزار
مطربة «الفادو» كارمينو ()Getty
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نجوم

أمهات السينما المصرية
القاهرة ـ محمد كريم

كريمة مختار ()2017-1934

مـ ــن ط ـب ـي ـع ــة عـ ـم ــل الـ ـفـ ـن ــان أن تـ ـتـ ـن ــوع أدواره
التمثيلية خــال مسيرته الفنية ،غير أن هناك
شخصيات ارتبطت بــأدوار معينة ،ومن أبرزها
دور األم .الـعــديــد مــن الـفـنــانــات ّأدي ــن هــذا الــدور
بصورة متقنة في بعض أعمالهن ،مثل شادية
ف ــي فـيـلــم «املـ ـ ــرأة امل ـج ـهــولــة» ،ونـبـيـلــة عـبـيــد في
«ال ـع ــذراء والـشـعــر األب ـيــض» ،وفــاتــن حمامة في
«إم ـب ــراط ــوري ــة م ـي ــم» ،وت ـح ـيــة ك ــاري ــوك ــا ف ــي «أم
ال ـعــروســة» .لـكــن دور األم ارت ـبــط بصفة خاصة
بالعديد مــن الـفـنــانــات؛ فأصبح سمة الزم ــة في
معظم أعمالهن.
أمينة رزق ()2003-1910

هي عذراء السينما املصرية التي لم تتزوج أبدًا،
لكنها كانت بمثابة األم لجميع الفنانني الذين
عملت معهم خالل مشوارها الفني الطويل .كانت
أمينة رزق االختيار األول لدى املخرجني في دور
األم ال ــذي مثلته عـشــرات امل ــرات منذ وقــت مبكر
من مشوارها الفني ،فكانت ّأمًا لشادية في فيلم
«بائعة الخبز» سنة  ،1953ثم أما لفاتن حمامة
وزهرة العال في فيلم «دعاء الكروان»  ،1959وأم
فــريــد شــوقــي وعـمــر الـشــريــف وس ـنــاء جميل في
فيلم «بداية ونهاية»  ،1960وأم صالح سليم في
فيلم «الشموع السوداء» .1962

أما كريمة مختار التي اشتهرت في آخر مشوارها
الفني باسم «ماما نونو» بعد أدائها دورا مميزا في
مسلسل «يتربى في عزو»  ،2007وقامت فيه بدور
أم الفنان يحيى الفخراني؛ فقد بــدأت في أداء هذا
الدور مبكرًا ،دورها الرائع كأم تخشى على أبنائها
من بطش املحتل الغاصب في فيلم «ثمن الحرية»
سنة  1967كان من أبرز أعمالها املبكرة .كما قامت
بــدور أم لسبعة أبـنــاء فــي فيلم الحفيد ،مــن بينهم
ميرفت أمــن سنة  ،1974وكــانــت أم ع ــادل إم ــام في
فيلم «رجل فقد عقله»  ،1980وأم سعاد حسني في
«الليلة
«أميرة حبي أنا»  ،1974وأم أحمد زكي في
ّ
امل ــوع ــودة»  .1984وه ــي املـ ــرأة الـطـيـبــة ال ـتــي تبنت
أحمد زكي وربته في فيلم «سعد اليتيم» .1985
آمال زايد ()1972-1910

ان ـط ـب ـعــت ص ـ ــورة األم ال ـح ـن ــون امل ـط ـي ـعــة لــزوج ـهــا
الشرس بـ «أمينة» زوجــة «سي السيد» التي قامت

لُقبت الممثلة
فردوس محمد بـ «أم
السينما المصرية»

أمينة رزق عذراء
السينما المصرية
التي لم تتزوج
أبدًا ()Getty

ال ـف ـن ــانــة ،آم ـ ــال زايـ ـ ــد ،بـتـجـسـيــدهــا ف ــي ف ـي ـلــم «بــن
القصرين»  .1962وفيه قامت زايد بدور األم الطيبة
ملجموعة من الفنانني هم صالح قابيل وعبد املنعم
إبــراهـيــم وسـهـيــر ال ـبــارونــي وهــالــة فــاخــر ووج ــدي
العربي .كما قامت بــدور األم في أعمال ُ أخــرى مثل
فيلم «ش ــيء مــن ال ـخــوف» وفـيــه كــانــت أ ّم ــا للفنانة
شــاديــة  ،1969وفــي فيلم «العاشق املـحــروم» 1954
كانت أمًا لكمال الشناوي.
فردوس محمد ()1961 -1906

كان من بني ألقابها «أم السينما املصرية» ،بالرغم
ً
من أنها لم تنجب أطفاال خالل زواجها الذي استمر
 15عــامــا ،فكان دور األم الطيبة هــو أبــرز مــا قدمته
ف ـ ــردوس م ـح ـمــد خـ ــال  120فـيـلـمــا ش ــارك ــت فيها
خالل مسيرتها الفنية .اشتهرت فردوس بزي املرأة
ال ـف ــاح ــة ،وبــدعــائ ـهــا ال ـخــالــص ألب ـنــائ ـهــا بــالـفــاح
والـسـتــر والـنـجــاة مــن كــل شــر .كــان شـكــري سرحان
ابنها في فيلم «شباب ام ــرأة»  ،1956كما كــان عمر
الشريف في فيلم «صــراع في امليناء»  ،1956أيضا
قامت بدور «زبيبة» أم فريد شوقي في فيلم «عنتر
ب ــن ش ـ ــداد»  .1961وإض ــاف ــة إل ــى ال ـســاب ـقــات ب ــرزت
مجموعة أخرى من الفنانات اللواتي أجدن دور األم
مثل «زوزو ماضي» ( )1982-1914األم األرستقراطية،
و«ميمي شكيب» ( )1983-1913األم املتكلفة املرحة،
و«مــاري منيب» أشهر حماة في السينما املصرية،
وعلوية جميل ( )1994-1910األم املتسلطة.

بورتريه

«زمن تحية كاريوكا» يكشف أسرارها السياسية والشخصية
عام  ،1820يصحب غناؤه بالغيتار ،ويعزف
عـلـيــه ب ـطــري ـقــة عــرب ـيــة أنــدل ـس ـيــة وإفــري ـق ـيــة
نتيجة تأثر «الفادو» باملوسيقى اإلسبانية
والفالمنكو.
انطلق «الفادو» من حناجر البرتغاليني في
ثورتهم الشهيرة «القرنفل» عندما وضعوا
القرنفل في بنادق الجنود مطالبني بثورة
سلمية ضد نظام ســاالزار املستبد .ويعتبر
ّ
املوسيقي الذي
«الفادو» اليوم رمزًا للتراث
الزم تــاريــخ لشبونة ونـضــاالتـهــا ،والتزمت
مــواض ـي ـعــه أو ث ـي ـمــاتــه ف ــي الـ ـق ــدر وال ـي ــأس
واملوت التي ّ
عبرت عن مأزق الطبقة العاملة
ومآسيها وأحالمها املعجونة بالعرق .لذلك،
ن ـشــأ «الـ ـ ـف ـ ــادو» وص ــدح ــت أصـ ـ ــوات رمـ ــوزه
مــن الـحــانــات واملــاهــي فــي األح ـيــاء الفقيرة
الهامشية كختام ليوم عمل شــاق وتنفيس
الهموم وتوقًا للسالم والراحة والجري وراء
األحالم السعيدة.
ك ـمــا سـمـعـهــا ال ـس ــاب ـق ــون ،نـسـمــع «الـ ـف ــادو»
اليوم ،فهو غناء الروح للروح ،غناء الشعب
للشعب ،وخرج من قبضة االستبداد ،ووجد
ً
ل ــه أمـ ــا وطــري ـقــا إل ــى ق ـلــوب ال ـج ـم ـيــع ،إذ ال
تنهمر
أحــد ينصت لهذه املوسيقى دون أن
ِ
دم ــوع ــه ،ودون أن ي ـتــذكــر مـلـكــاتــه ال ـلــواتــي
ّ
تــوش ـحــن بــال ـســواد دائ ـم ــا وب ــإي ـم ــاءات ذات
دالالت إنـســانـيــة ووج ــدان ـي ــة عـمـيـقــة ،حيث
ك ــان ــت امل ـغ ـن ـيــة ت ـض ــع ي ــده ــا خ ـل ــف ظـهــرهــا
ليخرج صوتها بشكل أقوى ،أو يدها قريبة
من قلبها داللة على الحزن والفقد.
يشكل املـهــرجــان إضــافــة إلــى مدينة الــربــاط،
وس ـي ـســاهــم ف ــي زي ـ ــادة ال ـحــركــة ف ــي املــديـنــة
التاريخية.
وصال...

ُ
يتناول كتاب «زمن تحية
كاريوكا» ،للناقد طارق
الشناوي ،حياة الراقصة
الراحلة .ويضيء على
الكثير من األحداث
السياسية والجوانب
الغامضة من سيرتها
القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ع ـلــى ه ــام ــش ف ـعــال ـيــات م ـه ــرج ــان «األق ـص ــر»
لـلـسـيـنـمــا األف ــري ـق ـي ــة ف ــي دورتـ ـ ـ ــهِ ال ـس ــادس ــة
واملقامة حاليًا ،قــام الناقد ،طــارق الشناوي،
بتوقيع كتابه «زمــن تحية كــاريــوكــا» ،والــذي
ك ـش ــف م ــن خ ــال ــه ع ــن ال ـع ــدي ــد م ــن األسـ ـ ــرار
الـشـخـصـيــة والـسـيــاسـيــة فــي ح ـيــاة الــراقـصــة
الراحلة.
وقــال طــارق الشناوي في تصريحات خاصة
لـ «العربي الجديد» إن ِّكاريوكا لم تكن مجرد
راق ـص ــة أو مـمـثـلــة ،مــوض ـحــا أن ــه مـنــذ أربـعــة
أعـ ــوام ،فــي مـهــرجــان دب ــي ،أقـيــم اسـتـفـتــاء في
م ـهــرجــان دب ــي ألف ـضــل  100فـيـلــم ف ــي الـعــالــم
العربي .واستحوذت كاريوكا وقتها وحدها
ّ
ع ـل ــى  6أف ـ ـ ــام .وأش ـ ـ ــار طـ ـ ــارق إلـ ــى أن ح ـيــاة
كاريوكا كانت شاملة لجوانب عديدة ،ال يمكن
ِّ
شخص أن يختزلها فحسب في الجانب
ألي
ٍ
ّ
ّ
الفني ،بــل لها جــوانــب اجتماعية وسياسية
وأســريــة .ووصفها طــارق بأنها كانت داعمة
ل ـل ـم ـظ ـلــومــن وض ـ ــد االح ـ ـتـ ــال ال ـب ــري ـط ــان ــي،

وكانت مؤيدة لثورة  23يوليو رغــم إيمانها
بــأن هــذه الـثــورة كــانــت منحرفة عــن مسارها
في بدايتها .وكشف الشناوي عن انضمامها
لتنظيم ي ـســاري رغ ــم أن ـهــا لـيـســت شيوعية،
ودخلت املعتقل  101يوم بسبب هذه املبادئ
التي كانت تؤمن بها.
وع ــن س ـبــب ق ــرب طـ ــارق م ــن تـحـيــة كــاريــوكــا
وكـيـفـيــة مـعــرفـتــه ب ــأس ــراره ــا ،ق ــال إن ــه أث ـنــاء
دراسته في كلية اإلعــام ،أصــدر هو وزمــاؤه
مجلة «صوت الجامعة» ،احتوت على صفحة
تـخـ ُّـص األح ــاديــث الـفـنـيــة .فـتـحــدث ط ــارق مع
الفنانة ،تحية كاريوكا ،وقتها ،وأجرى معها
حـ ـ ـ ــوارًا ،وب ــال ـص ــدف ــة ،ن ـش ــر هـ ــذا ال ـ ـحـ ــوار فــي
مجلة الجامعة بجوار نشره في جريدة «روز
اليوسف» فتوطدت عالقتهما.
وعن زيجاتها ،قال إنها ّ
تزوجت  17مرة ،منها
زيجة مــن أحــد الــرجــال وقــد هربت معه أثناء
ال ـثــورة بعد مطاردتهما سياسيًا ،وحـتــى ال
يتم القبض عليهما بتهمة «الفعل الفاضح»،
قــررت الــزواج منه ،أمــا باقي الزيجات فكانت
ناتجة عن مواقف معينة.
م ــن نــاحـيـتــه ،ت ـن ــاول ال ـف ـنــان ،سـمـيــر صـبــري،
أثناء الندوة الحديث عن ذكرياته مع الفنانة
تـحـيــة ك ــاري ــوك ــا ،وب ـعــض امل ــواق ــف الـحـيــاتـيــة
الطريفة معها ،مثل إحضاره وجبة سمك لها
في املستشفى ،مما عرضها للعتاب من قبل
الطبيب املعالج باملستشفى ،فردت تحية عليه
وأمــرت الطبيب أن يأكل السمك معهما ،وإال
غادرت املستشفى ،مما دفع الطبيب للجلوس
معهما على األرض وتناول ّالسمك.
ومن تلك املواقف أيضًا ،هي أنها وجدت طفلة
رضيعة أمام منزلها ،فأرادت تبنيها وسمتها
«ه ـبــة» وأعـطـتـهــا ألخ ــت ال ـخــادمــة لرعايتها،

تزوّ جت تحية كاريوكا  17مرة ()Getty

ّ
ح ـتــى بـلـغــت ال ـع ــام ــن ،وأص ـب ـحــت ف ــي تـعــلــق
شديد معها .وكانت الطفلة تبكي أثناء مرض
ك ــاري ــوك ــا وت ـنــادي ـهــا «ح ــاج ــة ح ــاج ــة» ،حتى
تــوفـيــت الـفـنــانــة تـحـيــة كــاريــوكــا ف ــي ي ــوم 20
سبتمبر /أيلول  .1999كما ذكر الفنان ،سمير
ص ـبــري ،عــن اع ـت ــذار الـفـنــانــة تـحـيــة كــاريــوكــا

ع ــن ف ـي ـلــم «ت ــوح ــة» ل ـتــدنــي األج ـ ــر امل ـع ــروض
عليها .فقامت هند رستم بــأداء الــدور عوضًا
عنها ،مما جعل «كــاريــوكــا» تشعر بالغيرة،
وأنجزت فيلم «املعلمة» لعرضه بدور العرض
الـسـيـنـمــائـيــة قـبـيــل ع ــرض فـيـلــم ه ـنــد رسـتــم
بأيام قليلة .وتحدث سمير صبري عن موقف

ك ــان قــد ح ــدث عـنــدمــا طـلـبــت مـنـهــا أم كلثوم
أن تتوسط لحل أزم ــة مالية لـلــراحــل ،محمد
فوزي ،لدى زوجة الراحل ،جمال عبد الناصر،
م ـمــا دف ــع ج ـمــال ع ـبــد ال ـنــاصــر ل ـش ــراء شــركــة
ص ــوت الـقــاهــرة للصوتيات واملــرئ ـيــات حتى
ً
ولو بالقليل من املال بدال من تأميمها.

