
21

MEDIA

مصروفو »الحياة«: التصعيد مرهون بالموقف السعودي

نظام السيسي ال يعترف بحرية الصحافة في مصر

بيروت ــ ماجدولين الشموري

ــفـــون فـــي »دار  أعـــلـــن الــصــحــافــيــون واملـــوظـ
الـــحـــيـــاة« الــقــيــام بــوقــفــة احــتــجــاجــيــة أمـــام 
ــفــــارة املــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي  ســ
الخميس  يوم  بيروت،  اللبنانية  العاصمة 
املقبل، للمطالبة بمستحقاتهم التي تمتنع 

الدار عن تسديدها لهم منذ أكثر من سنة.
وشارك صحافيو »دار الحياة« وموظفوها، 
التي تضم صحيفة »الحياة« ومجلة »لها«، 
فـــي الـــدعـــوة عــلــى حــســابــاتــهــم عــلــى مــواقــع 
ــوا وســـائـــل  ــ ـ

ّ
ــث ــ ــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، وحـ الــ

اإلعالم على املشاركة معهم في هذه الوقفة 
ــهــم 

ّ
االحــتــجــاجــيــة، دعـــمـــا لــقــضــيــتــهــم ولــحــق

ــق قــانــونــا فــي شـــأن هـــذه املستحقات، 
ّ
املــوث

»وال ســيــمــا بــعــد املــمــاطــلــة الــتــي مــارســتــهــا 
إدارة الدار في الرياض وفي دبي، وتعاميها 
عن الظروف القاسية التي يمّر فيها لبنان«.
لكن مصادر مطلعة على مضمون نقاشات 
»الــعــربــي  لـــ قـــالـــت  ــيـــاة«  الـــحـ مــوظــفــي »دار 
الـــجـــديـــد« إن إعــــالن الــوقــفــة االحــتــجــاجــيــة 
حّرك اتصاالت من جهات رسمية سعودية، 
ما يرّجح انعقاد اجتماع بني سفير اململكة 
فــي لــبــنــان ولــيــد بـــخـــاري، ونــقــيــب مــحــرري 
القصيفي،  جــوزيــف  الــلــبــنــانــيــة  الــصــحــافــة 
مطلع األســبــوع املقبل، لبحث األزمـــة، على 
أن يــحــّدد الــصــحــافــيــون فــي ضــوئــه اتــجــاه 

تحركاتهم يوم الخميس.
ــــرري الـــصـــحـــافـــة  ــــحـ ــديــــث نـــقـــيـــب مـ وفــــــي حــ
»العربي  مــع  القصيفي  جــوزيــف  اللبنانية 
الـــجـــديـــد«، قـــال إنـــه »يــفــضــل عـــدم الــحــديــث 
السعودي  السفير  وبــني  بينه  اجتماع  عــن 
في لبنان«، مؤكدًا »إجــراء اتصاالت مكثفة 
املقبل مع مراجع سعودية  خــالل األسبوع 
مــســؤولــة لـــإضـــاءة عــلــى أزمـــة الـــزمـــالء في 
)دار الــحــيــاة( املــطــلــعــني بــشــكــل كــامــل على 
مــضــمــونــهــا، عــلــى أن يــحــددوا بــنــاًء عليها 

شكل تحركهم يوم الخميس املقبل«.
وقال القصيفي إن القرار النهائي يعود إلى 
الحياة«،  »دار  فــي  واملــوظــفــني  الصحافيني 
وإن النقابة تدعمهم في أي إجراء يتخذونه.
ــذه الـــوقـــفـــة االحــتــجــاجــيــة بــعــدمــا  ــأتـــي هــ وتـ
ــــع صــحــافــيــو »دار الـــحـــيـــاة« فـــي بــيــروت  ـ

ّ
وق

 جــمــاعــيــا ملــكــتــب مــحــامــاة فـــي دبـــي، 
ً
تــوكــيــال

في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، لتقديم 
بذلك  منضمني  وتمثيلهم،  باسمهم  دعــوى 

منوعات
تغريد

إلى زمالئهم في دبي الذين نقلوا شكاواهم 
مـــن عــهــدة »هــيــئــة تــطــويــر املــنــاطــق الــحــرة« 
بقضيتهم،  املختصة  املحاكم  إلــى  )تيكوم( 
ــــوارد  وســلــمــوا مــلــفــات الــــدعــــاوى لــــــوزارة املـ
البشرية والتوطني، في 31 أكتوبر/ تشرين 
األول املــاضــي، بــعــدمــا »أعــيــتــهــم املــمــاطــالت 
ــن مـــســـؤولـــي الــــــدار،  والـــــوعـــــود الــــجــــوفــــاء مــ
وبعدما بــاتــوا فــي أوضـــاع مالية مــزريــة، إذ 

رد بعضهم من بيوتهم لعدم تمّكنهم من 
ُ
ط

ــذرت املـــصـــارف بعضهم  ــ دفـــع اإليـــجـــار، وأنــ
ــراءات قــضــائــيــة لـــعـــدم قــدرتــهــم  ــ ــإجـ ــ اآلخـــــر بـ
ــداد الـــديـــون املــتــراكــمــة وفـــوائـــدهـــا،  ــ عــلــى سـ
وصـــــاروا جــمــيــعــا مـــن دون تــأمــني صــحــي«. 
تزامنا  بيانا،  قد نشروا  الصحافيون  وكــان 
مـــع تــوجــهــهــم إلــــى الـــقـــضـــاء، قـــالـــوا فــيــه إن 
»إدارة )دار الحياة( في دبي ال تــزال تماطل 

واملوظفني  الصحافيني  دفع مستحقات  في 
الــذيــن يــربــو عــددهــم عــلــى 70 شــخــصــا، وال 
يزال رئيس مجلس اإلدارة، عايض الجعيد، 
يطلق الوعود املتوالية كل أسبوع أو عشرة 
أيـــام، مــن دون أي خــطــوات عملية إلنصاف 
ــثـــر مــن  املـــطـــالـــبـــني بــحــقــوقــهــم املـــتـــأخـــرة ألكـ

عشرة أشهر، وبعضهم لسنة«.
وأردفــــــــــــــوا: »وفــــــــي خـــضـــم ذلــــــك كــــلــــه، لــيــس 
ــالـــك املـــؤســـســـة، األمـــيـــر  ــان مـ ــ مـــعـــروفـــا إذا كـ
تــاّم بما يجري  خالد بن سلطان، على علم 
الــجــعــيــد يخفي  كـــان  فـــي مــؤســســتــه، أو إذا 
موظفيه  بــأوضــاع  املتعلقة  التفاصيل  عنه 
املــــأســــويــــة، عـــلـــمـــا أن مــنــتــســبــي الــــــــدار فــي 
ــظــــروف  ــنــــان يـــعـــيـــشـــون الــ ــبــ الــــســــعــــوديــــة ولــ
نــفــســهــا، ولــــم يــتــســلــمــوا مــســتــحــقــاتــهــم منذ 
ــر أن املـــؤســـســـة الــتــي  ــذكـ ــر طـــويـــلـــة«. يـ ــهـ أشـ
يملكها األمــيــر خــالــد بــن ســلــطــان، ويـــرأس 
مجلس إدارتها عايض الجعيد، تمتنع عن 
ــــب الــعــامــلــني ومــســتــحــقــاتــهــم منذ  دفـــع رواتـ
نحو سنة، رغم ما ترتب عن ذلك من أوضاع 
ــة أن  ــدة الــصــعــوبــة، وخـــاصـ ــديـ إنــســانــيــة شـ
باإلبعاد  مهددين  دبــي  في  العاملني  بعض 
بعد انقضاء مدة إقامتهم من دون أن تجددها 
»دار الحياة«. وباستثناء الوعود الشفهية، 
مــوظــفــيــهــا  ملـــنـــاشـــدات  اإلدارة  تــســتــجــب  لـــم 
في الــريــاض ودبــي وبــيــروت والــقــاهــرة، ولم 
أو  تأخرها  أسباب  بيان يوضح  أي  تصدر 
العاملون  وكـــان  األزمــــة.  ملعالجة  تــصــورهــا 
فــي مــكــتــب دبـــي قــد أضـــربـــوا عــن الــعــمــل في 
الثاني عام 2018، ما أدى  نوفمبر/ تشرين 
ــيـــة من  إلــــى تــعــطــيــل صـــــدور الــطــبــعــة الـــدولـ
في  املستكتبني  إضـــراب  سبقها  الصحيفة، 
توقفت  »الحياة«  صحيفة  أن  علما  بيروت، 
عــن الـــصـــدور ورقــيــا فــي األول مــن يــونــيــو/ 
حزيران عام 2018، تزامنا مع إقفال مكتبها 
األكــبــر فــي بــيــروت، والــنــســخــة اإللــكــتــرونــيــة 

غير متوافرة حاليا أيضا.
ــال نــقــيــب مــحــرري  ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــ وفــ
القصيفي،  جــوزيــف  اللبنانية،  الــصــحــافــة 
إنه التقى وزير اإلعالم في اململكة العربية 
الــســعــوديــة، فــي 3 ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
الــــحــــالــــي، عـــلـــى هـــامـــش »مـــنـــتـــدى اإلعـــــالم 
ـــمـــه كـــتـــابـــا مــــن مــوظــفــي 

ّ
الــــســــعــــودي، وســـل

ــا« فــي  ــ ــهـ ــ ــاة« ومـــجـــلـــة »لـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـــحـــيـــفـــة »الـ
بيروت، شرحوا فيه معاناتهم نتيجة عدم 
دفع رواتبهم ومستحقاتهم وتعويضاتهم.

اتصاالت مكثفة مع 
مراجع سعودية مسؤولة 

لإلضاءة على األزمة

حبس الصحافيين يمثل 
النمط األكثر شيوعًا من 

انتهاكات حرية اإلعالم

القاهرة ــ العربي الجديد

بـــدأ الــعــام الــحــالــي بــاعــتــراضــات صحافية 
ــزاءات املــجــلــس األعــلــى  ــ واســـعـــة لــالئــحــة جــ
لإعالم التي بدأ تنفيذها رسميا منتصف 
مــارس/آذار املاضي، واعتبرها صحافيون 
وإعـــالمـــيـــون »الــحــلــقــة األخـــيـــرة فـــي إعـــالن 
وفاة الصحافة واإلعالم«، ملا فيها من قيود 
والتعبير  الـــرأي  مــصــادرة حرية  تستهدف 
فــــي الـــصـــحـــف والــــقــــنــــوات، وحـــتـــى مـــواقـــع 

التواصل االجتماعي.
وفي 26 مارس/آذار املاضي، قررت محكمة 
النقض املصرية إدراج 11 إعالميا مصريا 
في قائمة جديدة ضمن ما يسمى بالقوائم 
إعالميا  املــعــروفــة  القضية  فــي  اإلرهــابــيــة، 
ــم«، رغــــــم أن جــمــيــع  ــ ــسـ ــ ــع حـ ــ ــــالئـ ــم »طـ ــاســ بــ
املدرجني يقيمون خارج مصر منذ انقالب 
الثالث من يوليو/تموز عام 2013، كما أن 
مواقفهم معروفة برفض العنف واإلرهاب.

ووصــــل عـــدد املـــواقـــع املــحــجــوبــة فــي مصر 
إلـــى 546 مــوقــعــا عــلــى األقــــل، بــعــد الهجمة 
سبتمبر/أيلول  تــظــاهــرات  صاحبت  الــتــي 

املاضي.
وفــي يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، صــدر قــرار 
مـــن جــهــة ســـيـــاديـــة بـــإيـــقـــاف مـــقـــال الــكــاتــب 
الصحافي عبد الله السناوي، في صحيفة 
ــــروق« املـــصـــريـــة الـــخـــاصـــة، وســبــقــهــا  ــــشـ »الـ
الصحافي املصري عبد  للكاتب  منع مقال 
العظيم حماد في الصحيفة نفسها، وقبله 
الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي أيـــمـــن الـــصـــيـــاد خــالل 

الفترة نفسها.
 وفــي أغــســطــس/آب املــاضــي، نشر أستاذ 
على  السيد،  مصطفى  السياسية  العلوم 
حــســابــه الـــخـــاص فـــي مــوقــع »فــيــســبــوك«، 
ــروق« الــتــي  ــ ــشـ ــ خــبــر مــنــع مــقــالــتــه فـــي »الـ

تناولت الوجوه املتعددة للفقر في مصر، 
واعــتــمــد فيها عــلــى بــيــانــات بــحــث الــدخــل 
ــفــــاق الــــذي أصـــــدره أخـــيـــرًا »الــجــهــاز  واإلنــ
ــركــــزي لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة واإلحــــصــــاء«.  املــ
واســتــعــلــم الــســيــد عــن ســبــب مــنــع املــقــالــة، 
الفتا إلى أنه »عرف أن املسألة خرجت عن 

إرادة دار الشروق«.
ــة األخــــــيــــــرة شـــهـــدت  ــالثــ ــثــ لــــكــــن األشـــــهـــــر الــ
ــا خــــطــــيــــرًا فــــــي مــــلــــف الــــحــــريــــات  ــفـ ــعـــطـ ــنـ مـ

الصحافية، منذ القبض على 5 صحافيني 
سبتمبر/أيلول   20 تظاهرات  خلفية  على 
ــي، مــــــــرورًا بـــاقـــتـــحـــام مــــوقــــع »مــــدى  ــ ــاضـ ــ املـ
مصر«، ووصواًل إلى خطف صحافيني من 
الشارع والزج بهم في السجون على خلفية 

انتماءاتهم السياسية.
في  اندلعت  التي  االحتجاجات  وصاحبت 
مــصــر يــــوم 20 ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، 
، املــــزيــــد مــن 

ً
ــا كـــــامـــــال ــ ــوًع ــبــ ــرت أســ ــمــ ــتــ واســ

القيود والتضييقات على حرية الصحافة 
واإلعـــــــــــالم، أحــــدثــــهــــا الــــتــــوســــع فــــي حــجــب 
وإبطاء سرعات  الدولية  اإلخبارية  املواقع 
ملواقع  فــي مصر، وحجب جزئي  اإلنترنت 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وبــالــطــبــع لــم تخل 
القبضة األمنية واالعتقاالت العشوائية من 

استهداف بعض الصحافيني.
الوصول  منع  املصرية  السلطات  وحاولت 
إلــــــى تـــطـــبـــيـــقـــي »وايـــــــــــر« و»مـــاســـيـــنـــجـــر«، 
بــاإلضــافــة إلـــى اســتــمــرار مـــحـــاوالت حجب 
فــي  أدت  الــــتــــي  و»تـــــويـــــتـــــر«  ــبــــوك«  ــســ ــيــ »فــ
ــيــــان إلــــى حــجــب املـــوقـــعـــني في  بــعــض األحــ
نــطــاق جــغــرافــي مــحــدد. يــشــار إلــى أن قطع 
انتهجته  أو كليا سلوك  االتصاالت جزئيا 
األجهزة األمنية في مصر سابقا، إبان ثورة 
25 يناير/كانون الثاني عام 2011، ملواجهة 

االحتجاجات والتظاهرات الحاشدة.
املاضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   24 وفي 
اقـــتـــحـــمـــت قـــــــــوات األمـــــــــن املــــصــــريــــة مــقــر 
مــوقــع »مـــدى مــصــر« اإلخـــبـــاري املستقل، 
واحتجزت جميع الصحافيني املتواجدين 
ــلـــه، بــعــد 24 ســاعــة مـــن الــقــبــض على  داخـ
زلط،  شــادي  نفسه،  املوقع  في  الصحافي 
ــا مــع ثالثة 

ً
مــن منزله، ثــم أفـــرج عنه الحــق

اقتحام  يــوم  احتجزوا  آخرين  صحافيني 
ــى مــــــــدار الـــــعـــــام، كــــــان حــبــس  ــلــ ــر. وعــ ــ ــقـ ــ املـ
شيوعا  األكــثــر  النمط  يمثل  الصحافيني 
مـــن انـــتـــهـــاكـــات حـــريـــة اإلعـــــــالم، وآخـــرهـــم 
ومحمد  الصياد  وحسام  مجدي  سوالفة 
صالح. وكانت »الشبكة العربية ملعلومات 
قت وجود 54 صحافيا 

ّ
حقوق اإلنسان« وث

مــقــيــدًا فـــي كــشــوف الــنــقــابــة فـــي الــســجــون 
العدد في إحصاء  يرتفع  بينما  املصرية، 
 »املــــرصــــد الـــعـــربـــي لــحــريــة اإلعـــــــالم«، إلــى 

نحو 106 محتجزين.

الموقع اإللكتروني لـ»الحياة« غير متاح حاليًا )فايز نور الدين/فرانس برس(

وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 546 موقعًا )محمد الشاهد/فرانس برس(

ينوي العاملون في »دار الحياة« االعتصام األسبوع المقبل أمام السفارة السعودية في بيروت، للمطالبة بمستحقاتهم، ما دفع إلى 
إجراء اتصاالت مكثفة بين الجانبين سيتحدد في ضوئها مصير الوقفة االحتجاجية التي أُعلَنت
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دان مغّردون سعوديون االعتداء 
على قاعدة عسكرية تابعة 

للبحرية األميركية، على يد متدرب 
سعودي، الجمعة، مطلقين وسم 

#مجرم_فلوريدا_ال يمثلنا. وكان 
المتدرب السعودي قتل 3 أشخاص 

داخل قاعدة عسكرية تابعة للبحرية 
األميركية، قبل أن ترديه الشرطة.

نعى مئات السوريين في الداخل 
والمهجر، المعارض السوري 

والكاتب واألمين العام لحزب »اليسار 
السوري الديمقراطي«، منصور 
األتاسي، الذي ُتوفي في مدينة 

إسطنبول التركية، إثر أزمة قلبية، يوم 
الجمعة. وينحدر »األتاسي« من مدينة 

حمص ، واعتقله النظام مرات عدة.

أغلق موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«، الجمعة، الصفحة 

العربية للمرشد اإليراني علي خامنئي 
الذي يتابعه أكثر من مائة ألف 

شخص، بعد أن كان قد علقها في 
وقت سابق، بدعوى أنه »ينتهك 

القواعد«. وكانت منصة »إنستغرام« 
أغلقت حسابات شخصيات إيرانية.

كشفت صحيفة »ذا غارديان« 
البريطانية في تحقيق لها أن 
مجموعة إسرائيلية تستخدم 

صفحات »فيسبوك«، ال سيما تلك 
التابعة لليمين المتطرف، لشن 

حمالت الكراهية ضد اإلسالم بشكل 
عام واستهداف النائبتين، إلهان عمر 

ورشيدة طليب بشكل خاص.



ة 
ّ
ــّرد، يـــتـــأّســـس فــــي شـــعـــريـــتـــه عـــلـــى لــــذ ــفــ ــتــ مــ

الـــحـــكـــي. هـــكـــذا اســـتـــطـــاع الـــنـــفـــاذ بــإنــتــاجــه 
ــشــاهــد 

ُ
الــســيــنــمــائــي الــطــويــل إلــــى وجـــــدان امل

 مما كانت تشهده 
ُ

العربي، بمواضيع لم تخل
ـ  البلدان العربية من فــوران وحــراك سياسي 
اجتماعي بعد االستقالل. وما زاد من أهمية 
أفالم شوبرا أن االستعمار في العالم العربي 
َوَجــــد فــي الــفــن الــســابــع آلــيــة لــدعــم وتكريس 
نـــفـــوذه الــســيــاســي وهــيــمــنــتــه االســتــعــمــاريــة 

عــلــى الــبــلــد املــحــتــل، كــمــا فــي املــغــرب. إذ عثر 
املغاربة في السينما على ضالتهم ومالذهم 
اآلمن، للتخفيف من حّدة االستعمار والغربة 
السينمائي  »املـــركـــز  إنـــشـــاء  فــتــّم  والـــتـــوّحـــد، 

املغربي« عام 1944.
ــتــح املـــجـــال أمــــام الــســيــنــمــا الــهــنــديــة 

ُ
الحـــقـــا، ف

ــة، فــــي عـــــدد مــــحــــدود مــــن الـــقـــاعـــات  ــريــ واملــــصــ
شاهد املغربي، للمرة 

ُ
السينمائية، ليتعّرف امل

ــر عـــن حــّســه  األولـــــى، عــلــى أفــــالم مــصــريــة تــعــبِّ

أشرف الحساني

منذ ستينيات القرن املاضي لغاية 
اليوم، تستحوذ السينما الهندية 
عــلــى الــعــالــم الــبــصــري لــلــمــغــاربــة، 
بــمــســلــســالت وأفـــــالم هــنــديــة كــبــيــرة، ال تـــزال 
الجماعية.  الــذاكــرة  في  تحفر مجراها عميقًا 
بــقــيــت الــســيــنــمــا الــهــنــديــة تــتــرّبــع عــلــى عــرش 
راج  َيــاش  كـ  أسماء مخرجني،  العالم، بفضل 
سم أعماله 

ّ
شوبرا )1932ـ  2012( مثال، الذي تت

بــتــعــدديــة املــواضــيــع واألصــــــوات واألجـــنـــاس 
ــراع بـــني الــهــنــد  الــفــيــلــمــيــة، وبــتــنــاولــهــا الــــصــ
والباكستان في قوالب سينمائية، تمزج بني 

الحب والتسامح والنضال الوطني.
أفالم كهذه طبعت خاصّية التجريب، بهدف 
تــمــريــر رســـائـــل اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، لها 
السياسيني،  »بــلــوكــاج«  والـــ ج 

ّ
بالتشن عالقة 

الــلــذيــن تــشــهــدهــمــا الــهــنــد والــبــاكــســتــان في 
صــراعــهــمــا حـــول مــنــطــقــة كــشــمــيــر، مــنــذ عــام 
األدبـــــيـــــات  بـــعـــض  فـــــي  ُيـــــعـــــرف  بـــمـــا   ،1947

»التقسيم«.  التاريخية بـ
أفـــالم شــوبــرا طــّوعــت لــغــة سياسية ورمـــوزًا 
اجــتــمــاعــيــة مــــتــــوارثــــة، فــــي عـــمـــل ســيــنــمــائــي 

ال تتجاوز مّدة الحلقة 
الواحدة في المسلسل 

العشر دقائق

البطل الخارق 
في أفالم بوليوود غائب 

في األفالم العربية

تعرف في فترة 
مبكرة إلى كمال الطويل 

الذي تبناه فنيًا

2223
منوعات

الفرد  مخيلة  تثوير  فــي  هــذا ساهم  الوطني. 
ــى الــحــريــة  ــشــه إلــ

ّ
املـــغـــربـــي فــيــمــا بـــعـــد، وتــعــط

والــتــحــّرر، الــلــذيــن كــانــت تــنــادي بهما بعض 
ــاء الــعــظــيــم« )1974(  ــوفـ »الـ ـــ أفـــــالم مــصــريــة، كـ
لحلمي رفلة، و»الرصاصة ال تزال في جيبي« 
الدين مصطفى، و»حتى آخر  )1974( لحسام 
الــعــمــر« )1975( ألشـــرف فــهــمــي، وغــيــرهــا من 
القومي  البعد السياسي والوعي  األفــالم ذات 
بــأحــداث مهّمة  احتفت بصريًا  أفــالٌم  العربي. 

في التاريخ السياسي ملصر، خصوصًا »حرب 
أكتوبر« )1973(. ومع بداية ثمانينيات القرن 
ــــالم الــســيــنــمــائــيــة املــصــريــة  ـــ20، شــهــدت األفـ ــ ــ ال
 في القاعات املغربية، وحرص 

ً
انفجارًا مذهال

الــجــمــهــور املــغــربــي عــلــى متابعة هـــذه األفـــالم 
الــجــديــدة، ومــعــرفــة أخــبــار الــنــجــوم وحياتهم 
اليومية. هذه املرحلة نفسها صنعت الوعي 
ها 

ّ
الحقيقي للمغربّي بالسينما املصرية، ألن

شـــهـــدت هــيــمــنــة نـــجـــوم، كـــعـــادل إمـــــام ونـــور 
الشريف وإلهام شاهني وليلى علوي وأحمد 
زكــــي، وغــيــرهــم مــن صــانــعــي مــجــد السينما 

املصرية، داخل مصر وفي العالم العربي.
ــدأت شـــــــرارة الــلــغــة  ــ ــا، بــ ــ ــــي لــحــظــة مـ ــكـــن، وفـ لـ
القومي  الــرهــان  لــم يعد  إذ  املــصــريــة تخفت، 
والـــســـيـــاســـي مــطــلــبــًا مـــلـــّحـــًا عـــلـــى الــجــمــهــور 
املــــغــــربــــي، الــــــذي وجـــــد نــفــســه أمــــــام قــضــايــا 
ــديـــدة، تـــراهـــن على  مــتــشــابــكــة ومــواضــيــع جـ
ص 

ّ
الذات، وتحاول القطع مع التاريخ، والتمل

الغربي.  والنموذج  اإليديولوجيا  من سلطة 
املرحلة،  هــذه  فــي  الــهــنــديــة،  السينما  فكانت 
املنتمي  املغربي،  للجمهور  األحـــالم«  »أرض 
إلـــــى الــطــبــقــتــني الـــفـــقـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة، إلـــى 
درجة يصعب معها تصّور حجم الجماهير 
املترّددة على دور السينما، خاصة في الدار 
عرض يوميًا 3 أفالم 

ُ
البيضاء. هناك كانت ت

 القاعات 
ّ
هندية فــي صــالــة واحــــدة. ورغـــم أن

ــهــا تــســتــقــطــب مــئــات 
ّ
مــتــواضــعــة تــقــنــيــًا، لــكــن

»أفــيــشــات«  املـــتـــفـــّرجـــني، مـــزّيـــنـــة مــداخــلــهــا بـــ
ــاب  ــتـ ــيـ ــة لـــــــراج كـــــابـــــور، وأمـ ــديـ ــنـ ــهـ األفــــــــالم الـ
ــان، وكــاجــول، وكارينا  بــاتــشــان، وشـــاه روخــ
كـــابـــور، وأكـــشـــاي كـــومـــار، وكــاتــريــنــا كييف، 
ممن صنعوا  بوليوود،  ممثلي  من  وغيرهم 
مخّيلة اإلنسان املغربي في سبعينيات القرن 

الـ20 وثمانينياته وتسعينياته. 
ــة مــع  ــارنـ ــقـ ــة، مـ ــنـــديـ ــهـ تـــضـــّمـــنـــت الــســيــنــمــا الـ
الفكرة  وضــوح  واملغربية،  املصرية  السينما 
إلى  باإلضافة  بالحبيبة،  ي 

ّ
والتغن والرقص 

األسطوري  والبطل  للصورة،  امللّون  الفضاء 
الــفــقــيــر الـــذيـــن يــنــقــذ حــبــيــبــتــه، ذات الــجــمــال 
الفيلم.  نهاية  في  األســمــر،  والجسد  الساحر 
كــمــا تــضــّمــنــت تــلــك األفـــــالم قــصــصــًا مسلية 
في  ق 

ّ
يحل املغربي  شاهد 

ُ
امل جعلت  ومثيرة، 

عـــالـــم مـــن الــخــيــال مـــع »بـــطـــلـــه«، ويــحــلــم هو 
ــر بــالــفــوز بــقــلــب حــبــيــبــتــه. هـــذه الــصــور  اآلخــ
ربما تبدو اليوم ساذجة لدى بعضهم، لكنها 
 بكامله، ووسمته 

ً
في الحقيقة صنعت جيال

ــــٍس مــــيــــلــــودرامــــي، مـــســـتـــهـــدفـــة عــنــصــر 
َ
ــــف

َ
بــــن

التشويق داخل قّصة، تكاد ال تخلو من عنف 
ومطاردات عرقية وقبلية وعائلية للحبيبة، 
وتضارب قوى الخير والشر، كما عّبرت عنه 

أطروحة زرادشت حول أصل الحياة.
الفيلموغرافيا  في  الصورة  مفهوم  يتأّسس 
الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى أســـــس ومــــرتــــكــــزات مــــحــــّددة، 
األميركية  األفــالم  قوالب  تكاد ال تستوعبها 
والــفــرنــســيــة والــعــربــيــة وطــوبــوغــرافــيــاتــهــا، 
أّولـــهـــا خــاصــيــة الــبــطــل األســـطـــوري الــخــارق، 
املشاهد  فــَوَجــد  العربية.  األفـــالم  فــي  الغائب 
ــق له 

ّ
ــــارق، يــحــق ــام بــطــل خـ املــغــربــي نــفــســه أمــ

أحالمه املجهضة جــراء واقــع ُمنَهك ومــأزوم. 
فــتــاة جميلة تحّبه.  لــه  بــطــل جميل ومــمــيــز، 
عائلية،  ها ستتزّوج، يخوض صراعات 

ّ
وألن

االنــتــقــام ونشر  إلــى  األشــــرار، ساعيًا  ويقتل 
ــل هــذه 

ّ
الــعــدالــة والــســلــم عــلــى األرض. تــتــخــل

املــشــاهــد أربـــع مــقــاطــع موسيقية ورقــصــات، 
الفيلم ولقطاته،  ــاهــد 

َ
َمــش بــنــاء  غــالــبــًا  ــعــيــد 

ُ
ت

ولها غالبًا عالقة بالحدث، إما تجسيدًا لحّب 
أو لحزن أو لقوة أو لفرح أو النتصار، وفي 
النهاية الفوز بالحبيبة، وفق لغة سينمائية 
واحدة، يشّيد سرُدها على حكاية خطية ذات 
ة 

ّ
بــدايــة وحــبــكــة وعــقــدة ونــهــايــة، ضــمــن خط

يسهل  لنجٍم،  دقيق  اختيار  على  تقوم  فنية 
عليه تأدية الدور، والتماهي مع جمهوره.

مدريد ــ العربي الجديد

قالت إحدى املتسابقات في برنامج تلفزيون 
الواقع »بيغ براذر« في إسبانيا، إنها تعرضت 
ــداء الــجــنــســي مــــن قـــبـــل مــتــســابــق آخـــر  ــتـ لـــالعـ
بينما كانت فاقدة الوعي، ثم أجبرها منتجو 
ــتـــداء،  ــور لـــالعـ ــ الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى مـــشـــاهـــدة صـ
الــذي  الفيديو  وتــســّرب  فعلها.  ردة  وصـــوروا 
ــرة، بعد  ــيــ ــة األخــ ــ ــــوره املــنــتــجــون فـــي اآلونــ صـ
ــة، حــيــث يــمــكــن مــشــاهــدة  ــادثـ ــن الـــحـ عـــامـــني مـ
املــرأة البالغة من العمر 24 عامًا وهــي تبكي، 
بــعــد إجــبــارهــا عــلــى مــشــاهــدة صـــور االعــتــداء 
عــلــيــهــا، وتـــتـــوســـل أن يــســمــح لــهــا بــالــخــروج 
أعضاء  أحــد   

ّ
أن إال  مع صديقاتها،  والتحدث 

ويوضح  يمنعها،  كــان  البرنامج  عمل  فــريــق 
خبر أحدًا بما حدث. وأثار 

ُ
 ت

ّ
لها أنها يجب أال

التواصل  وســائــل  على  انتشر  الـــذي  الفيديو 
االجــتــمــاعــي، ردود فــعــل غــاضــبــة مــن برنامج 
»غـــــران هـــيـــرمـــانـــو«، الــنــســخــة اإلســبــانــيــة من 
 قاضي تحقيق 

ّ
برنامج »بيغ براذر«، وقيل إن

بــاعــتــبــاره قضية جنائية،  األمـــر  متابعة  قــرر 
على الرغم من عدم توجيه اتهام إلى أحد حتى 

حول ما عرض من املسلسل حتى اليوم سلبية 
للغاية، فكان دون مستوى التوقعات، ويعود 

ذلك لعدة أسباب:

توقيت العرض ومدته
باع الشركة أسلوب العرض األسبوعي 

ِّ
 ات

َّ
إن

للحلقات بشكٍل يشابه عمل شركات اإلنتاج 
»اتــــش بـــي أو« لــيــس بــمــشــكــلــة،  ـــ الــضــخــمــة كــ
 مدة الحلقة القصيرة 

ّ
ما املشكلة تكمن بأن

ّ
وإن

الـــتـــي ال تـــتـــجـــاوز عــشــر دقــــائــــق، غــيــر كــافــيــة 
املقبلة.  لتشويق الجمهور النتظار الحلقات 
فــفــي األعـــمـــال الــضــخــمــة الــتــي يــتــمُّ عــرضــهــا 
الخمسني  الحلقة بني  مــدة  تــراوح  أسبوعيًا، 
والــســتــني دقــيــقــة، إضـــافـــة إلــــى كــــون الــحــلــقــة 
فــي تــلــك األعـــمـــال تــكــون لــهــا بــنــيــة متكاملة، 
وتــحــتــوي على كــمٍّ كبير مــن األحــــداث، تدفع 
اآلخــر،  تلو  االنــتــظــار أسبوعًا  إلــى  الجمهور 
 
َّ
ملشاهدة ما سيحدث. وأّما في »الديفا«، فإن
القصيرة،  مّدتها  ورغــم  فارغة،  تبدو  الحلقة 
فهي مليئة بالحشو واملشاهد املجانية، وهو 
 وبطيئًا وخاليًا من 

ً
ما يجعل املسلسل ممال

أي دراما أو حدث.

 القصة
أثــارت قصة العمل قبل عرضه ضجة كبيرة 

نور عويتي

ــاولـــت شــبــكــة »إم بي  فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، حـ
ســي« أن تطرح أعــمــاال درامــيــة تتماشى فيها 
مع السوق العاملية لإلنتاج الدرامي ومنصات 
ــًرا، مسلسل  ــيــ  طـــرحـــت، أخــ

ْ
إذ الــرقــمــيــة.  الـــبـــث 

 
ٌ

»ممالك الــنــار« الــذي سوقت لــه على أنــه عمل
يوازي املسلسل البريطاني الشهير »غيم أوف 
ثرونز«، وحددت عدد حلقاته بـ14 حلقة فقط، 
لــتــخــرج مــن تقليد الــثــالثــني حــلــقــة املــتــبــع في 
انتقادات  نال  املسلسل  العربية. ولكن  الدراما 
واسعة من قبل النقاد والجمهور. وكذلك قامت 
»إم بي سي« قبل أيام بطرح مسلسل »الديفا« 
بــشــكــل حــصــري عــلــى مــنــصــتــهــا اإللــكــتــرونــيــة 
»شــاهــد دوت نــت«، ليكون بذلك أول مسلسل 
ــه األول عــلــى  ــون عــــرضــ ــكــ يــ ــــي ســــــي«  بـ »إم  لــــــــــ
اإلنــتــرنــت بـــداًل مــن شــاشــة الــتــلــفــزيــون. العمل 
من بطولة سيرين عبد النور ويعقوب فرحان 
وبـــوســـي، وإخـــــراج: رنـــدة الــعــلــم. سبقت طــرح 
الــعــمــل حملة إعــالمــيــة كــبــيــرة قــادتــهــا »إم بي 
سي«، لتعلن أن هذا العمل هو خطوتها األولى 
ــرح مــســلــســالت حــصــريــة تــعــرض  فـــي درب طــ
فقط على منصتها على اإلنترنت. وبينت أن 
العمل يمثل توجه الشبكة في مواكبة التطور 
عــن طريق  الشباب ملحتواها  وجــذب شريحة 
تم طرح  التسويق  »الويب سيريز«. وبغرض 
أغنية تؤديها بطلة  العمل على شكل  برومو 
املــســلــســل ســيــريــن عــبــد الـــنـــور، حــمــلــت عــنــوان 
»أنا رجعت«، وهي من كلمات وألحان صالح 
الكردي. ويتكون املسلسل من ثماني حلقات، 
تعرض بشكل أسبوعي، وقد تم عرض حلقتني 
ى طـــول الــواحــدة  مــنــه حــتــى الـــيـــوم. وال يــتــعــدَّ
منها عشر دقائق فقط. وقد كانت ردود الفعل 

يوم  تايمز«،  »نــيــويــورك  ملوقع  وفقًا  اللحظة، 
 شركة اإلنتاج 

ّ
الجمعة املاضي. وأشير إلى أن

»زيبلني تي فــي« التي تنتج »بيغ بــراذر« في 
إســبــانــيــا، قــدمــت بــالغــًا عــن املــعــتــدي للشرطة 
بعد عــدة ســاعــات، وطــردتــه مــن البرنامج، ثم 
 سبب طرده »سوء السلوك«، 

ّ
أصدرت بيانًا بأن

قدمت  أنها  ويذكر  التفاصيل.  دون شــرح  من 
األسبوع املاضي اعتذارًا للشابة، مؤكدة أنها 
قــواعــد لتفادي حــدوث شــيء مماثل،  ستضع 
 بيانها 

ّ
وال سيما حظر تناول الكحول، إال أن

لم يخفف الغضب الشعبي، ولم يمنع عشرات 
الشركات من التخلي عن رعاية البرنامج.

 اسم الفتاة التي تعرضت لالعتداء 
ّ
واتضح أن

 فريق 
ّ
ــرادو، الــتــي أوضــحــت أن هــو كــارلــوتــا بــ

خوسيه  املعتدي  ببقاء  سمح  البرنامج  عمل 
مــاريــا لــوبــيــز، الــــذي كـــان يــبــلــغ مــن الــعــمــر 24 
عامًا، قربها عدة ساعات، على الرغم من توافر 
دليل على فعلته يسمح بــطــرده، وأكــدت أنها 
قــاومــت مــبــادراتــه أمـــام اآلخــريــن قبل أن تفقد 
وعــيــهــا، وهـــو مــا أكـــده فــيــديــو مــن الــبــرنــامــج، 
وقــــالــــت: »كــــــان يــســخــر مـــنـــي ويـــخـــبـــرنـــي أنـــه 
ــــي«. وكــــانــــت احـــتـــجـــاجـــات حـــاشـــدة  اعـــتـــنـــى بــ
ــة  قــد خــرجــت فــي شــــوارع إســبــانــيــا، فــي اآلونـ
األخـــيـــرة، ضــد بــعــض األحــكــام القضائية في 
قضايا االعتداء الجنسي، واتهمت الجماعات 
ــاة اإلســــبــــان بــالــتــحــيــز إلـــى  ــقـــضـ الـــنـــســـويـــة الـ
ــذكــــور، مـــن خــــالل مــطــالــبــة الــنــســاء بــإثــبــات  الــ
مـــمـــانـــعـــتـــهـــن لـــلـــتـــقـــرب الـــجـــنـــســـي تـــجـــاهـــهـــن. 
ــص فـــكـــرة الــبــرنــامــج حــــول مــجــمــوعــة 

َّ
وتــتــلــخ

ــًا ملــــدة 100 يــوم  ـ ــويَّ مــتــســابــقــني، يــعــيــشــون سـ
ُبِني خصيصًا  العالم،  عن  منفصٍل  منزل  في 
التأقلم  املتسابقني  على  ويتوّجب  للبرنامج. 
عــلــى الــعــيــش فـــي هـــذا املـــنـــزل الــــذي تفصلهم 

جـــدرانـــه عـــن الـــنـــاس، مـــع انـــعـــدام أّي وســيــلــٍة 
ــصــال بــالــعــالــم الـــخـــارجـــي. املـــنـــزل مجهز 

ّ
لــالت

 ما يحتاجونه من أساسيات وكماليات، 
ّ

بكل
د أيضًا  ــال. وهـــو ُمـــــزوَّ مــا عـــدا وســائــل االتـــصـ
بــعــدد كــبــيــر مــن الــكــامــيــرات واملــيــكــروفــونــات، 
ــزل؛ ليتمكن  ــنـ عــــة عــلــى جــمــيــع مـــرافـــق املـ

َّ
ُمــــوز

املشاهدون من متابعة جميع األحداث املثيرة، 
إضــافــة إلـــى تفاصيل حــيــاة املــشــتــركــني خــالل 
فــتــرة وجـــودهـــم فــي املـــنـــزل. ويــقــوم الجمهور 
ــبـــوع لــأشــخــاص الــذيــن  بــالــتــصــويــت كـــل أسـ
يرغبون في بقائهم. ومن يحصل على نسبة 
من  باالستبعاد  مهددًا  يصبُح  أقــل،  تصويٍت 

البيت. ثم يجري التصويت مرة أخرى ليخرج 
صــاحــب النسبة األقـــل ويــبــقــى اآلخــــر. وهــنــاك 
عــدد كبير مــن الــقــوانــني الــتــي يجب أن يتقيد 
التام عن  االنعزال  أهمها  املشتركون، من  بها 
الهاتفية  املكاملات  منع 

ُ
ت  

ْ
إذ الخارجي؛  العالم 

والرسائل اإللكترونية مع األقارب واألصدقاء.

 عــنــدمــا أعــلــنــت الــشــبــكــة أن 
ً
ــاصـــة حـــولـــه، وخـ

العمل سوف يعرض قصصا أغلبها حقيقية 
عــن كــوالــيــس بــرامــج اكــتــشــاف املـــواهـــب، ومــا 
يحدث من خالفات ومشاكل خلف الكواليس؛ 
وهــو األمــر الــذي أثــار الــجــدل والــتــأويــل حول 
نـــوع الــقــصــص الــتــي ســـوف تــطــرح، ومـــن هم 
الــفــنــانــون املـــقـــصـــودون فـــي هــــذا الــعــمــل، وال 
سيما أن شبكة »إم بي سي« كانت وال تزال 
أكبر شبكة تطرح برامج كشف املواهب عربيًا. 
فجذبت الخطوط العريضة للقصة الجمهور، 
ــــت حــلــقــتــان مـــن الــعــمــل، 

َ
ولــكــن بــعــدمــا ُعــــِرض

والذي  الــذي يسلكه،  الدرامي  االتجاه  وتبنيُّ 
يقتصر على تصوير قصص حب وخالفات 
فنية نمطية تحدث خلف الكواليس، انخفض 
سقف التوقعات. فاملسلسل ليس سوى ثرثرة 
عن الغيرة بني الفنانني، حيث نجد أن كلمة 
واحدة قد توجهها فنانة ألخرى، قادرة على 

أن تكون الحدث الرئيسي بالحلقة األولى.
األداء السيئ:

نــالحــظ فــي املسلسل قـــدر الــزخــم واإلســــراف 
ــاء وديــكــور.  فــي الــتــفــاصــيــل الشكلية مــن أزيــ
ونالحظ أيضًا االعتناء الكبير بالصورة من 
حيث اإلخـــراج واإلضــــاءة. ولكن هــذه األمــور 
اإليجابية ال تغطي على العيوب الرئيسية في 
املسلسل، سواًء ما يتعلق بقصته السطحية، 
ويبدو  واملــزيــف.  املقنع  غير  املمثلني  أداء  أو 
ا، ألن أبطاله  أن التمثيل في العمل ازداد سوًء
ـــون تـــركـــيـــزهـــم عـــلـــى جـــعـــل صـــورتـــهـــم  يـــصـــبُّ
اإلعالمية، خوفًا  تنافي صورتهم  باملسلسل 
من أن يجد املتابعون أي تشابه بينهم وبني 
النقد  من  يؤدونها، وخوفًا  التي  الشخصية 
الشخصي والتأويالت بأن الشخصيات التي 

يؤدونها تعكس حقيقتهم. 

برنامج يُجبر مشتركة على مشاهدة لقطات االعتداء عليها»الديفا«... فن إضاعة الوقت
صرحت إحدى متسابقات 

برنامج »بيغ براذر« في 
إسبانيا بأنها أجبرت على 

رؤية فيديو اعتداء جنسي 
تعرّضت له، على يد 

متسابق آخر في البرنامج

القاهرة ــ محمد كريم

عـــالمـــة   ،)2012-1948( الــــشــــريــــعــــي  عــــمــــار  كـــــــان 
موسيقية مــؤثــرة فــي حياة املــصــريــني. فمن خالل 
اإلذاعــــــة تــعــلــمــت الــجــمــاهــيــر كــثــيــرًا مـــن جــمــالــيــات 
هــذا الــفــن عبر برنامجه الــرائــع »غـــواص فــي بحر 
فــي تقديمه مــن 1988 حتى  الـــذي استمر  الــنــغــم«، 
وفـــاتـــه. وهـــو الــبــرنــامــج الــــذي انــبــثــقــت مـــن فكرته 
برامج أخرى للشريعي مثل: »مع عمار الشريعي«، 

و«املسحراتي« و«سهرة شريعي«.
الكالسيكية  للموسيقى  األكاديمية  ورغم دراسته 
 هـــذه 

َّ
أن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إال  املــلــكــيــة  الـــجـــامـــعـــة  فــــي 

الــــدراســــة لـــم تـــؤثـــر عــلــى لــغــتــه وطـــريـــقـــة تــقــديــمــه 
لبرنامجه اإلذاعي »غواص في بحر النغم« املوجه 
املوسيقى،  في  املتخصص  غير  العادي  للمستمع 
القصائد  تقديم وشــرح  اعتمد بخفة ظله على  إذ 
جماليات  إلظــهــار  سليمة،  عربية  بلغة  الغنائية 
كلماتها املغناة، قبل أن يشرع في تفصيل وتحليل 
مــوســيــقــاهــا وخـــيـــارات مــلــّحــنــيــهــا، ويـــبـــرز قـــدرات 
مغنيها في غنائها، وهو ما جعل برنامجه بمثابة 

درس موسيقي مكثف كل أسبوع.
ــّوارة بــمــديــنــة  ــ ــهــ ــ ــ ــن عـــائـــلـــة ال ولـــــد عـــمـــار ألســــــرة مــ
املــنــيــا، وكـــان كفيفًا، وقــد بدأ  ســمــالــوط بمحافظة 
اشترى  بــأن  والـــده  فدعمه  مبكرًا،  بالفن  اهتمامه 
ــرآن.  ــقــ ــن الــ ــه بـــيـــانـــو بـــعـــدمـــا أتـــــم حـــفـــظ أجـــــــزاء مــ لــ

واســتــفــاد الــشــريــعــي كــثــيــرًا مــن بــرنــامــج موسيقي 
مكثف أعدته الوزارة لعشاق املوسيقى من الطالب 
املــكــفــوفــني، وأثـــنـــاء ذلــــك أتــقــن ذاتـــيـــًا الـــعـــزف على 
أكــمــل  ــــون واألورغ والـــعـــود.  ــورديـ ــ الــبــيــانــو واألوكـ
ــه الــجــامــعــيــة وتـــخـــرج مـــن كلية  ــتـ الــشــريــعــي دراسـ
اإلنكليزية بجامعة عني شمس  اللغة  اآلداب قسم 
هادلي  بمدرسة  التحق  فقد  فنيًا  أمــا   ،1970 سنة 
ثم  باملراسلة،  املكفوفني  لتعليم  األميركية  سكول 

األكاديمية امللكية البريطانية للموسيقى.
تعرف في فترة مبكرة إلى كمال الطويل الذي تبناه 
فــنــيــًا، ثــم تــوســعــت عــالقــاتــه لتشمل بــلــيــغ حمدي 
وغــيــره مــن عــبــاقــرة املــلــحــنــني املــصــريــني. عــمــل في 
بعض  في  عازفًا  املاضي  القرن  سبعينيات  بداية 
الـــفـــرق املــوســيــقــيــة. أمـــا رحــلــتــه مـــع الــتــلــحــني الــتــي 
جاوزت 150 لحنًا مع مطربي عصره، فبدأت سنة 
1975 مــع أغــنــيــة »امــســكــوا الــخــشــب« ملــهــا صــبــري. 
التصويرية  املوسيقى  وضــع  فــي  مميزًا  كــان  كما 

لعشرات األفالم واملسرحيات واملسلسالت اإلذاعية 
ــــف الـــعـــديـــد مــــن األوبـــريـــتـــات  والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وألــ
الوطنية التي كانت تعرض في احتفاالت أكتوبر/ 

تشرين األول سنويًا واحتفاالت أعياد الطفولة.
تبنى الشريعي اكتشاف املوهوبني في املوسيقى 
أنشأ   1980 وفــي سنة  مواهبهم.  ورعــايــة  والغناء 
فرقة »األصدقاء« مع منى عبد الغني وحنان وعالء 
بأكاديمية  متفرغ  غير  أســتــاذًا  عمل  الخالق.  عبد 
أعماله  وتــنــاولــت   ،1995 عــام  فــي  املصرية  الفنون 

العديد من الرسائل العلمية في مصر وخارجها.
إضـــافـــة إلــــى مـــشـــاركـــاتـــه املــوســيــقــيــة، غــنــى عــمــار 
ــــي فــي  ــانـ ــ الـــشـــريـــعـــي بـــصـــوتـــه مـــجـــمـــوعـــة مــــن األغـ
ــثـــل أغــــانــــي فـــيـــلـــم الــــبــــريء  مـــســـلـــســـالت وأفـــــــــالم، مـ
ــــق« و«الـــــــــــــدم«، وبـــعـــض  ــــحـ ــر الـ ــيـ ــا طـ ــ »مــــحــــبــــوس يـ
وسكينة«،  »ريــا  مسلسل  من  الداخلية  الرباعيات 
لفيلم  والنهاية  الــبــدايــة  وتتر  ــام«،  »األيــ ومسلسل 
»كتيبة إعدام«، وتتر النهاية في مسلسل »عصفور 
النار«، وله أغنية مشتركة مع فردوس عبد الحميد 

في مسلسل »عصفور النار«.
حصل الشريعي على عشرات الجوائز والتكريمات 
داخل مصر وخارجها، وكانت آخر أعماله الرائعة 
في نظر املصريني هي التحامه مبكرًا مع الجموع 
الــثــائــرة فــي مــيــدان التحرير على حكم مــبــارك في 
يناير/ كانون الثاني 2011. وقد رحل في السابع 

من ديسمبر/ كانون األول 2012 عن 64 سنة.

أفالم بوليوود في الخيال المغربي

متسابقون يعيشون لمّدة 100 يوم في منزٍل منفصل عن العالم )فيسبوك(

رحل الشريعي 
في السابع 
من ديسمبر/ 
كانون األول 
2012 عن 64 
)Getty( سنة

)Getty( تشارك سيرين عبد النور في بطولة المسلسل

النجمة الهندية ديبيكا بادوكون في مراكش )فاضل سنة/فرانس برس(

تمتّد عالقة الجمهور المغربي بالسينما الهندية إلى ما يفوق عقدين. إذ جاءت أفالم بوليوود 
لتمأل الفراغ الكبير الذي تركته السينما المصرية عند المغاربة، منذ تسعينيات القرن الماضي

مشهد لن يتكرّر

عمار الشريعي... 
»غواص في بحر النغم«

فنون وكوكتيل
سينما

ذكرى

قضيَّةنقد

 االفتتان بالسينما الهندية 
وسحرها جعل الجمهور 

المغربي ينتظر ـ في إحدى 
الساحات الشعبية، ذات 

ليلة باردة من عام 2012، 
ولساعات طويلة، وتحت 
المطر المنهمر ـ الممثل 

شاه روخان )الصورة(، إللقاء 
تحية وحب واحترام له. 

كان ذلك أثناء »المهرجان 
الدولي لألفالم بمرّاكش«، 
المحتفي حينها بذكرى 

مرور 100 عام على 
والدتها. مشهٌد لن 

يتكرّر يومًا.

لقاء 
شاه روخان
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