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هل انتهت حقبة »نجوم 
األخبار« األميركيين؟

العراق يالحق خاليا اإلرهاب 
وصفحاتها افتراضيًا

القاهرة ـ العربي الجديد

بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة مـــن فــتــح الـــبـــاب على 
ــــي الســـتـــبـــاحـــة  ــوالــ ــ مـــصـــراعـــيـــه لـــــإعـــــام املــ
تعمد  أو  الحقائق  وبتر  الشخصية  الحياة 
الحالي،  املــصــري  للنظام  ا 

ً
تملق تشويهها، 

الـــتـــفـــت املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــتــنــظــيــم اإلعـــــام 
)مــؤســســة حكومية مــصــريــة(، إلـــى خــطــورة 
هذه املمارسات على املجتمع ككل. فقد قرر 
املجلس األعلى لتنظيم اإلعام، أخيًرا، إحالة 
ــــى تــحــقــيــقــات  ــع والـــصـــحـــف إلـ ــواقــ بـــعـــض املــ
عاجلة، بسبب »اإلســراف في نشر القضايا 
ــرة  الــتــي تــســيء للمجتمع واألسـ األخــاقــيــة 
ومـــن تــنــاولــهــم«، دون ســنــد مــن الــقــانــون أو 

تحقيقات النيابة العامة.
وقــال املجلس فــي بيان لــه، فــي الثاثني من 
»يجري  إنــه  املــاضــي،  الثاني  كانون  يناير/ 
فــي الــوقــت الــراهــن رصــد دقيق حــول جرائم 
الــنــشــر غــيــر األخـــاقـــيـــة، بــجــانــب الــشــكــاوى 
التي تلقاها من املواطنني ومن ذوي الشأن، 
وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض 
جــــذب  وراء  جــــريــــا  ــبــــســــطــــاء  الــ ــــني  ــنـ ــ ــواطـ ــ املـ
الــجــمــهــور، دون الــوضــع فــي االعــتــبــار أنهم 
ويستبيحون  مــقــدســة،  حـــرمـــات  يــنــتــهــكــون 
أعـــراضـــا لــم تثبت إدانــتــهــا، ويــســيــئــون إلــى 
ــام املــفــتــرض أن تــدافــع  ــ حــريــة وســـائـــل اإلعـ
والقانون  الدستور  تنتهك  وال  األبــريــاء  عن 
السيرة  في  الخوض  تحظر  التي  والقواعد 

الشخصية دون سند أو دليل«.
وأعلن املجلس أنه في حالة انعقاد مستمر 
لــبــحــث ومــنــاقــشــة املــخــالــفــات والـــتـــجـــاوزات 
الـــتـــي تــبــث عــلــى املــــواقــــع ووســــائــــل اإلعــــام 
املختلفة والتي من شأنها أن »تسيء لسمعة 
واتـــخـــاذ  ــات  ــبــ إثــ أو  ســـنـــد  دون  املــــواطــــنــــني 

اإلجراءات الازمة تجاهها«.
بـــعـــدهـــا نـــشـــر املـــجـــلـــس مــلــخــًصــا تــذكــيــرًيــا 
بــــنــــصــــوص »الــــــــكــــــــود« األخـــــــاقـــــــي لــلــنــشــر 
لتنظيم  األعلى  املجلس  عن  الصادر  والبث 
ــًدا لحماية  واحــ ــواد  األكــ اإلعــــام. وتضمنت 
وااللــتــزام بمبادئ وتقاليد  القيم واألخـــاق 
املــجــتــمــع، ونــصــت عــلــى »الــحــفــاظ عــلــى قيم 
وعــدم  املجتمع،  وتقاليد  ومــبــادئ  وأخـــاق 
الخوض في األعراض أو تعميم االتهامات، 
وعــدم اإلســـاءة إلــى اآلخــريــن واحــتــرام الــرأي 
ــــدم الــتــحــقــيــر مـــن األشـــخـــاص أو  اآلخـــــر، وعـ
املـــؤســـســـات، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــظــام الــعــام 
إلـــى  يـــدعـــو  ــا  مــ وتـــجـــنـــب  الــــعــــامــــة،  واآلداب 
والــفــجــور،  الفسق  أو يحض على  اإلبــاحــيــة 
وإبــراز أهمية القيم واألخــاق ودورهما في 

حماية املجتمع«.
ــــى لــتــنــظــيــم  ــلـ ــ ــار إلــــــى أن املـــجـــلـــس األعـ ــشــ يــ
اإلعـــــــام، املــتــغــافــل عـــن حــجــب 682 مــوقــًعــا 
فـــي مــصــر عــلــى األقــــــل، بــيــنــهــا 116 مــوقــًعــا 
قانون  بموجب  أنشئ  ــا،  وإعــامــّيً ا  صحافّيً

منوعات

B

رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم 
املــؤســســي لــلــصــحــافــة واإلعـــــــام. ووصــفــتــه 
»الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان« 
»قانون  بـ مصرية(،  مدني  مجتمع  )منظمة 
ســيــئ الــســمــعــة، تـــأســـس بــمــوجــبــه املــجــلــس 
األعـــلـــى لــلــصــحــافــة واإلعـــــــام، والـــــذي يــقــوم 
بدور الرقيب على الصحافة وحرية التعبير، 
ــى جــانــب  ويــــــؤدي دور شـــرطـــة األخـــــــاق، إلــ

املحتويات  تراجع  التي  األمنية  الجهة  دور 
بغلق وحظر  وتقوم  واإلعامية  الصحافية 

ومنع الصحافة واإلعام والعاملني بهما«.
ــوة املــــتــــأخــــرة ســـنـــوات،  ــطـ ــخـ جــــــاءت هـــــذه الـ
بــعــد أيــــام مـــن تــقــديــم عــضــو مــجــلــس نــقــابــة 
مذكرة  كامل  محمود  املصرية  الصحافيني 
ملجلس النقابة بخصوص تطبيق إجراءات 
الصحافي  الــشــرف  مــيــثــاق  لتفعيل  عملية 

انتهاك  وآخرها  انتهاكه،  وقائع  تكرار  بعد 
حياة مواطنة مصرية من محافظة الغربية. 
وقــــــال فــــي املـــــذكـــــرة: »فــجــعــنــا خـــــال األيـــــام 
الحياة  التعدي على حرمة  بكارثة  املاضية 
الــشــخــصــيــة ملــواطــنــة مــصــريــة مـــن محافظة 
ــن املـــواقـــع  ــدد مـ الــغــربــيــة عــبــر الــنــشــر فـــي عــ
الصحافية، التي اتهمت السيدة ووصمتها 
فــي  بـــــأوصـــــاف وصـــمـــتـــهـــا  ــا  ــانـ ــتـ ــهـ وبـ زورًا 
عــرضــهــا وشـــرفـــهـــا، وهــــي االتـــهـــامـــات الــتــي 
ثــبــت عـــدم صحتها بــعــد الــنــشــر. وملـــا كانت 
هـــذه الــوقــائــع تــعــد مــن قــبــيــل جــرائــم النشر 
الــنــقــابــة وميثاق  قــانــون  فـــرض علينا  الــتــي 
ومعاقبة  فيها  التحقيق  الصحافي  الشرف 
ميثاق  ينتهك  عــمــومــيــة  جمعية  عــضــو  أي 
ــان دورنـــــــا هــو  ــ ــا كـ ــ الــــشــــرف الـــصـــحـــافـــي، وملـ
حماية املجتمع وحماية الوطن من مثل هذه 
املمارسات، أتقدم بطلب ملناقشة هذه األزمة 
املتكررة خال اجتماع املجلس، يوم األربعاء 
ــاذ إجــــــــــــراءات عـــمـــلـــيـــة تــمــنــع  ــ ــــخـ ــبــــل، التـ ــقــ املــ
تــكــرار هـــذا الــتــجــاوز مـــرة أخـــرى ومحاسبة 
املواطنني  وحــق  املهنة  حق  في  املتجاوزين 

وحق الوطن«.
وطـــرح كــامــل بــعــض املــقــتــرحــات ملناقشتها 
خــال االجــتــمــاع، منها »إخــطــار كــل رؤســاء 
التحرير بنسخة من قانون النقابة وميثاق 
ــد عــلــيــهــم  ــيـ ــأكـ ــتـ ــافـــي مــــع الـ الــــشــــرف الـــصـــحـ
منع  على  والتأكيد  بكل نصوصه.  لالتزام 
نــشــر بــيــانــات وصـــور أطــــراف الــتــقــاضــي في 
ــــرة قــبــل صـــدور  وقـــائـــع الـــزنـــا وقــضــايــا األسـ
القضاء حتى تتبني بشكل نهائي  حكم من 
املــــراكــــز الــقــانــونــيــة لــهــم وحـــتـــى ال يتسبب 
ــم فــي  ــهـ ــمـ الـــنـــشـــر فــــي الــتــشــهــيــر بـــهـــم ووصـ
املرتبطة  الوقائع  حقيقة  بيان  قبل  شرفهم 
بهم، وتنظيم دورات تدريبية بشكل عاجل 
للزماء في أقسام الحوادث لشرح نصوص 

ميثاق الشرف الصحافي«.
ملزمة  تدريبية  دورة  »اعــتــمــاد  اقــتــرح  كما 
لكل الزماء الجدد امللتحقني بجدول تحت 
التمرين لتعريفهم بنصوص قانون النقابة 
وميثاق الشرف الصحافي، وتشكيل لجنة 
ــذة املــهــنــة إلعـــــداد تــقــريــر شــهــري  ــاتـ مـــن أسـ
بشكل دوري يتضمن مخالفات النشر، على 
أن يتم تقديمه للمجلس التخاذ اإلجراءات 
الازمة«. وفي ما يتعلق بالواقعة األخيرة، 
اقـــتـــرح صـــــدور قـــــرار عـــن مــجــلــس الــنــقــابــة 
ــع  ــواقـ بــــإلــــزام كــــل رؤســـــــاء الـــتـــحـــريـــر فــــي املـ
الــتــي نــشــرت الــخــبــر الـــكـــاذب بنشر اعــتــذار 
في  زورا  املتهمة  للسيدة  واضـــح وصــريــح 
صـــدر الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة لــلــمــوقــع ملـــدة 3 
 عــن صـــدور بــيــان عن 

ً
أيـــام متتالية، فــضــا

الــزمــاء  الــتــزام  على  يــؤكــد  النقابة  مجلس 
الــصــحــافــيــني بــمــيــثــاق الــشــرف الــصــحــافــي، 
ويشدد على أن املجلس لن يتهاون مع أي 

تجاوزات تجاه أي مواطن.

خوض في سمعة 
مواطنين جريًا وراء 

جذب الجمهور

بغداد ـ أكثم سيف الدين

بــــدأت الــســلــطــات األمــنــيــة الــعــراقــيــة تنفيذ 
خــطــط ملــاحــقــة الـــخـــايـــا اإلرهـــابـــيـــة الــتــي 
افــتــراضــيــا عــلــى مــواقــع إلكترونية  تــنــشــط 
وحسابات التواصل االجتماعي بهدف منع 
 أن املرحلة املقبلة 

ً
إيصال محتواها، مؤكدة

ســتــشــهــد تـــطـــورًا نــوعــيــا فـــي هــــذا اإلطـــــار. 
وأجــــرى مــســتــشــار األمــــن الــقــومــي الــعــراقــي 
قاسم األعرجي، مساء االثنني، اجتماعا مع 
الــخــاصــة بحجب  اللجنة  رئــيــس وأعــضــاء 
ــع والــصــفــحــات املــحــرضــة والــداعــمــة  ــواقـ املـ
لـــإرهـــاب. وشــّكــلــت الــحــكــومــة أخــيــرًا لجنة 
ــفـــحـــات، ضــمــن  خـــاصـــة ملــتــابــعــة تـــلـــك الـــصـ
ــا فــــي مـــاحـــقـــة اإلرهــــــــاب وإنـــهـــاء  ــهـــودهـ جـ
تحركاته، والتي تزايدت أخيرًا بالتزامن مع 
لبيان  العنف. ووفــقــا  أعــمــال  فــي  التصعيد 
عن مكتبه اإلعامي، فإن »اللقاء استعرض 
مجال  في  املتحققة  والنتائج  اللجنة  عمل 
ــات املـــحـــرضـــة  ــحــ ــفــ حــــجــــب املــــــواقــــــع والــــصــ
لـــإرهـــاب«، مبينا أن »األعــرجــي  والــداعــمــة 
اللجنة  إلى تقرير مفّصل عن عمل  استمع 
واحــتــيــاجــاتــهــا، إلنــجــاح عملها«. وأضــاف 
ــم الـــلـــجـــنـــة بــمــا  أن »األعــــــرجــــــي وجــــــه بــــدعــ
املجتمع  لحماية  مستلزمات،  من  تحتاجه 
مــن الــتــطــّرف العنيف واإلرهــــاب، كما وّجــه 

املــؤســســات  الــلــجــنــة بالتنسيق مــع جــمــيــع 
املــعــنــيــة، إليــجــاد آلــيــة عــمــل ســريــعــة تحقق 

األهداف املطلوبة«.
ــتــــه، أكـــــــد عــــضــــو فـــــي الـــلـــجـــنـــة أن  مـــــن جــــهــ
»االجتماع أكد توفير كافة الوسائل والدعم 
ــبـــاشـــر لــلــجــنــة إلنــــجــــاح عـــمـــلـــهـــا«، وقــــال  املـ
»العربي الجديد« إن »الحكومة والجهات  لـ
ــاب اإللــكــتــرونــي ال  ــ املــســؤولــة تــعــتــبــر اإلرهــ
يــقــل خـــطـــرا مـــن اإلرهــــــاب املـــيـــدانـــي، سيما 
املواطنني،  بني  والعنف  الرعب  ينشر  وأنــه 
ويحّرض عليه وهناك جهود في التواصل 
وتــلــغــرام من  إدارات فيسبوك وتــويــتــر  مــع 
ــغــــرض. وأوضــــــح أن »الــلــجــنــة  أجــــل هــــذا الــ
ــــي عـــمـــلـــهـــا خـــال  ــدة فـ ــيــ ــائـــج جــ ــتـ حـــقـــقـــت نـ
الــفــتــرة الــســابــقــة، بــالــتــنــســيــق مـــع األجــهــزة 
الصفحات  الكثير من  أن  إال  االستخبارية، 
اإللــكــتــرونــيــة واملـــواقـــع مـــا زالــــت مــســتــمــرة، 
الى  إلنــهــائــهــا«، مشيرًا  الــى جهد  وتحتاج 
أنــه »تــم وضــع خطط استراتيجية جديدة 
ستشهد  املقبلة  األيـــام  وأن  اللجنة،  لعمل 
انــتــقــالــة نــوعــيــة بــمــحــاربــة تــلــك الصفحات 

وإنائها«.
ويـــحـــذر ســيــاســيــون مـــن خـــطـــورة الــتــعــامــل 
تابعة  بأنها  تــوصــف  الــتــي  الصفحات  مــع 
»داعـــش« أو مــروجــة لـــه، مــؤكــديــن أهمية  لــــ
أن يتم اعتماد معايير واضحة في تحديد 

املدني،  التيار  تلك الصفحات. وقــال عضو 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  هــشــام الـــعـــابـــدي، لـــ
»حجب الحسابات التابعة لداعش أو التي 
تروج له يعد جزءًا من الحرب ضد اإلرهاب، 
ــه يــتــطــلــب حــــذرًا فـــي الــتــعــامــل مـــع تلك 

ّ
لــكــن

الــصــفــحــات، بسبب اســتــخــدام هــذا الساح 
ــع ســيــاســيــة  ــ ــواقـ ــ فــــي إغـــــــاق صـــفـــحـــات ومـ
تـــعـــارض الــحــكــومــة وتــكــشــف االنــتــهــاكــات 
ومــلــفــات الــفــســاد فــتــم اعــتــبــارهــا مــنــاصــرة 

لإرهاب كما حدث في أوقات سابقة«. 

)Getty/مذكرة لنقابة الصحافيين لتطبيق إجراءات عملية لتفعيل ميثاق الشرف الصحافي )محمد مصطفى

)علي مكرم/ األناضول(

واشنطن ـ العربي الجديد

لم يكن اإلعامي األميركي الري كينغ الذي تم اإلعان عن وفاته أخيرًا، هو العماق 
 ،NBC التلفزيوني هــذه األيـــام. ففي الــذي غــادر ساحة اإلعــام  التلفزيوني الوحيد 
تقاعد تــوم بــروكــاو بعد 55 عــامــا مــن الــعــطــاء. أمــا دان راذر، الـــذي كــان فــي يــوم من 
األيام شخصية قوية في شبكة CBS، فقد وصلته رياح التغيير وانتقل إلى إطاق 
رسالته اإلخبارية الخاصة عبر Substack. تقول صحيفة »ذا غارديان« البريطانية، 
قــّدم بروكاو وراذر األخبار،  املهنية قبل عصر اإلنترنت.   منهم صاغ حياته 

ً
 كا

ّ
إن

وكان لكينغ برنامج حواري عماق في شبكة CNN. وغطى بروكاو الحملة الرئاسية 
أيــلــول 2001، وغطى  لــعــام 1968، وصــعــود رونــالــد ريــغــان وهــجــمــات 11 سبتمبر/ 
راذر اغتيال جون كينيدي وصعود وسقوط ريتشارد نيكسون، وفي رصيد كينغ 

املخضرم 50 ألف مقابلة.
الثاثة  الــذي قاد جميع برامج »ان بي سي« اإلخبارية  بروكاو كان املذيع الوحيد 
الرئيسية: Nightly News وToday وMeet the Press. وكان كينغ هو النجم الوحيد 
على قناة CNN ملــدة عقدين على األقــل، حتى قــّررت »فوكس« شد انتباه الجمهور 
بليير  »مركز  مدير  عن  الصحيفة  ونقلت  باألخبار.  االكتفاء  من  بــداًل  آراء  بمذيعي 
نــيــويــورك، روبـــرت  للتلفزيون والــثــقــافــة الشعبية فــي جــامــعــة ســيــراكــيــوز« بــواليــة 
ــنــا شــهــدنــا انــتــقــااًل إضــافــيــا بــعــيــدًا عــن حقبة األقــــدم. وأوضــــح: »حــدث 

ّ
تــومــســون، أن

املــســائــيــة، بيتر  ابــتــعــد مــذيــعــو األخــبــار  الــتــحــول الحقيقي فــي 2004-2005، عــنــدمــا 
جينينغز من ABC، وبروكاو، وراذر«. في وقت سابق، قال راذر لصحيفة »واشنطن 
 »الفترة بني 2005 و2020 من حيث كيفية تطور الصحافة في 

ّ
بوست« األميركية، إن

هذا البلد مذهلة للغاية. ال اهتمام بالعودة إلى سبعينيات القرن املاضي عندما كان 
املذيع والتر كرونكايت هو صاحب السيادة«. وقال الناقد التلفزيوني في »نيويورك 
تايمز«، جيمس بونيوزيك، »كان لدى مذيعي عصر بروكاو وراذر مستوى من القوة 
والتأثير ألنهم كانوا يمتلكون هذه الجماهير الضخمة التي لم تعد موجودة بعد 

اآلن، وكانوا يتنافسون مع عدد أقل من األصوات األخرى. كانوا نجوما عامليني«.

اإلعالم المصري والعبث بـ»قيم األسرة«: صحوة متأخرة

بّرأت المحكمة العليا الباكستانية، أخبار
الثالثاء، البريطاني من أصول 

باكستانية أحمد سعيد عمر شيخ، 
من جريمة قطع رأس الصحافي 

األميركي دانيال بيرل عام 2002، 
وقضت بنقله إلى »منزل حكومي 

آمن« على أن يخضع لحراسة 
مشددة.

حظر موقع »تويتر«، اإلثنين، مؤقتًا، 
بطلب من الحكومة الهندية، 
عشرات الحسابات والتغريدات 

لمزارعين ونقابيين ووسائل إعالم 
تنّظم وتدعم احتجاجات جماعية 
في العاصمة نيودلهي ضّد قانون 

اإلصالح الزراعي، قبل أن تعود 
الحسابات بعد ساعات.

ستدفع شركة »غوغل« مليونين 
و600 ألف دوالر ألكثر من 5500 

موظف ومتقدمين سابقين 
لوظائف فيها، لتسوية اتهامات لها 

بالتمييز ضد المهندسات واآلسيويين 
في واليتي كاليفورنيا وواشنطن، 

وفق ما أعلنت وزارة العمل 
األميركية في بيان.

هددت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين بإجراءات ضد قناة 

»الغد«، إثر استضافتها وزير جيش 
االحتالل اإلسرائيلي بني غانتس، 

مستهجنًة الخطوة المشينة التي 
تتنكر لكل دماء وعذابات الشعب 

والصحافيين الفلسطينيين، ومطالبًة 
القناة باالعتذار الصريح.

غاص اإلعالم المصري في خصوصيات أسر وتحدث عن قيم المجتمع واألسرة، ونّكل بسمعة كثيرين من دون قدرتهم على الرّد أو 
الدفاع. هذا صلب مذكرة لنقابة الصحافيين وتحقيق للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
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على ترسيخه وانتشاره، ال سيما بني الشباب 
واألجـــيـــال الــجــديــدة، الــتــي ال تــكــاد تــعــرف إال 
أم كــلــثــوم »املـــتـــلـــفـــزة«، ومــــن خــــال الــوصــات 
الــتــي تبثها الــفــضــائــيــات، وكــلــهــا ُســجــلــت في 
حــقــبــة الــســتــيــنــيــات، والــســنــوات األولــــى لعقد 
السبعينيات، بعد أن تراجع البريق في صوت 
الــســيــدة الــكــبــيــرة، وتــورطــت فــي غــنــاء كلمات 
وألــحــان ربــمــا لــم تــكــن تليق بــاملــســتــوى الــذي 
شاب  يستمع  حني  منها.  الجماهير  اعتادته 

عــشــريــنــي إلـــى أغــنــيــات مـــن نـــوع »لــيــلــة حــب« 
الـــحـــب«؛ فإنه  أو »ألـــف ليلة ولــيــلــة« أو »إنـــت 
يــتــســاءل: لــم تستحق أم كــلــثــوم هـــذه املــكــانــة 
إذا كان هذا هو صوتها وأداؤهــا؟ يمكننا أن 
نعتبرها مطربة كبيرة كغيرها من املطربات 
املتربعة  الغناء  سيدة  تكون  أن  ال  الكبيرات، 
عــلــى عــــرش الـــطـــرب. وربـــمـــا أعـــجـــب بعضهم 
نجاة  غنته  لــو  فتمنى  واملــوســيــقــى،  باللحن 
انتشار  أو شادية. ومما ساعد على  أو وردة 

هيثم أبوزيد

لم تخل الكتابات التي تبحث في 
أســـبـــاب هــزيــمــة يــونــيــو/حــزيــران 
الــســهــام  تــوجــيــه  مـــن  عــــام 1967، 
إلـــى أم كــلــثــوم، واعــتــبــارهــا مـــن أهـــم أســبــاب 
العربية  الجماهير  كونها خدرت  »النكسة«، 
بــصــوتــهــا، وشــغــلــت الـــنـــاس عـــن قــضــايــاهــم 
املـــصـــيـــريـــة املــتــمــثــلــة فــــي الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي، 
ــداد الـــســـيـــاســـي،  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــن االســ ــ ــلــــص مــ ــخــ ــتــ والــ

واالنعتاق من التخلف عن ركب الحضارة.
وهـــــذا الــنــقــد عــلــى ضــعــفــه وتـــهـــافـــتـــه، يحمل 
اعــتــرافــا ضــمــنــيــا بــمــكــانــة أم كــلــثــوم، وعظمة 
ــي الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــ ــا، وقــــــــوة تـــأثـــيـــرهـــا فـ ــهــ ــوتــ صــ
ــيــــج. لــكــن  ــلــ ــيــــط إلـــــــى الــــخــ ــيــــة مـــــن املــــحــ الــــعــــربــ
ــر  ــقــــدا آخـ ــيــــدة الـــغـــنـــاء واجــــهــــت نــ ــيـــرة ســ مـــسـ
وُيــرجــع  املــكــانــة،  فــي استحقاقها هــذه  يشكك 
مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه مـــن شـــهـــرة ونـــفـــوذ وتــأثــيــر 
 إلـــى رعــايــة الـــدولـــة عــقــب ثــــورة يــولــيــو 1952، 
واملــســانــدة الــكــبــيــرة واملــســتــمــرة مــن الــرئــيــس 
فـــإن  الـــنـــاصـــر شـــخـــصـــيـــا، وإال،  ــبـــد  جــــمــــال عـ
أصـــواتـــا نــســائــيــة أخـــرى كــانــت أولـــى بزعامة 
الغناء العربي. وجد هذا النقد عوامل ساعدت 

الحس بالمواطنة يفرض 
أن يبقى كل منا في منزله 
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فــكــرة اســـتـــمـــداد كــوكــب الـــشـــرق مــكــانــتــهــا من 
الــرعــايــة الــنــاصــريــة، كــثــرة الــحــديــث -بحسن 
وذكــائــهــا،  شخصيتها،  عــن  بسوئها-  أو  نية 
وحسن إدارتها ملوهبتها.. فاألغلبية الساحقة 
مــــن الـــكـــتـــاب واملــــتــــحــــدثــــني، حــــني يـــتـــنـــاولـــون 
ــيـــدة وقــيــمــتــهــا الـــفـــنـــيـــة، وعــظــمــة  مـــكـــانـــة الـــسـ
صــوتــهــا ونــفــاســتــه، يـــكـــون حــديــثــهــم حــديــث 
الوقت عينه يطنبون  إيجاز واختصار، وفي 
ــن طــبــاعــهــا  ــ ــــام عـ ــكـ ــ ويــــوســــعــــون مـــســـاحـــة الـ

ظلها،  وخــفــة  بديهتها،  وســرعــة  الشخصية، 
ـــجـــمـــع فــــي كــتــاب 

ُ
ونـــكـــاتـــهـــا الـــتـــي يـــجـــب أن ت

ضخم. مــع تــكــرار عــبــارات مــن نــوع »أم كلثوم 
أو »شخصيتها  فــقــط«،  ليست صوتا جميا 
التعبيرات  أهم من موهبتها«، وغير ذلك من 
التي تظهر املديح وتستبطن الحط من قيمة 
صوتها، أو على األقــل تضعه مساويا لغيره 

من عناصر نجاحها وتفوقها.
ــــام مـــن غــاة  وقـــد تــولــى بــعــض أصـــحـــاب األقـ
الــعــربــي، تـــرويـــج عـــبـــارات التنقيص  الــيــســار 
مـــن قــيــمــة صــــوت أم كـــلـــثـــوم، بـــل وتــحــمــيــلــهــا 
مسؤولية تخدير الجماهير وتغييب الوعي، 
وتــصــويــرهــا بــاعــتــبــارهــا »أفـــيـــون الــشــعــوب«، 
والغرام  الحب  كلمات  في  يستغرق  فنا  تقدم 
واللوعة والهيام، وتنشر طربا ال يختلف أثره 
عن أثر مخدر »الحشيش«، بما ال يتناسب مع 
الحالة »الثورية« التي سادت في الستينيات.

وفــي كتابه »مــســافــر على الــرصــيــف«، وصف 
الــكــاتــب املــصــري الـــراحـــل مــحــمــود الــســعــدنــي، 
نـــقـــاشـــا يـــســـاريـــا مــــن هـــــذا الــــنــــوع املـــتـــطـــرف، 
ــي الـــحـــلـــمـــيـــة«  ــالــ ــيــ كـــمـــا تـــضـــمـــن مـــســـلـــســـل »لــ
لــلــســيــنــاريــســت الـــراحـــل أســـامـــة أنــــور عكاشة 
حــوارا بني بعض شباب اليسار، ممن يعتبر 
ــواكـــب زمـــانـــه.  ــن أم كــلــثــوم فــنــا رجــعــيــا ال يـ فـ
وفي أواخــر التسعينيات، كتب عــادل حمودة 
ــال إنـــه ال يــمــلــك الــوقــت  مــنــتــقــدا أم كــلــثــوم، وقــ

ليبقى في مكانه محنطا أثناء غنائها.
ومن الغريب أن موقف اليسار العربي املتطرف 
التقى وتــوافــق مع مواقف  أم كلثوم  من غناء 
عبد  الكويتي  فالكاتب  اإلساميني،  من  كثير 
الله النفيسي يرى أن أم كلثوم حولت العالم 
العربي إلى »غــرزة«. ومن قبله، اعتبرها عبد 
الــلــه عــــزام مــن أســبــاب »الــنــكــســة« ألن اإلذاعــــة 
الجبهة  إلى  املتجهني  الجنود  تخاطب  كانت 

قائلة: أم كلثوم معكم في املعركة.
ــاء حــمــلــتــهــا الــشــهــيــرة لــلــمــجــهــود  ــنـ وحـــتـــى أثـ
ــن انـــتـــقـــاد  ــ ــم تـــســـلـــم أم كـــلـــثـــوم مـ ــ الــــحــــربــــي، لـ
العظم  يوسف  األردنـــي  فهجاها  اإلساميني، 
بنظم جاء فيه: »كوكب الشرق ال تذوبي غراما 
ودالاًل وُحرقة وُهياما.. ال، وال تنفثي الضياع 

قصيدا عبقريا أو ترسلي األنغاما«.
أم كلثوم  فــي تمتع  يــجــادل  أن  ال يمكن ألحــد 
الراحل  الرئيس  عند  كبيرة  ومكانة  بحظوة 
املكانة  نــالــت تلك  الــنــاصــر، لكنها  جــمــال عبد 
بعظمة صوتها، وبقوة موهبتها، وبتاريخها 
الــفــنــي الــعــريــق، والـــضـــارب فــي أعــمــاق الــزمــن 
ــيــــو، إذا  ــام ثـــــــورة يــــولــ ــيــ ــل قــ ــبـ ــقــــود قـ ــة عــ ثــــاثــ
أم كلثوم  الــتــاريــخ منذ مــجــيء  احتسبنا هــذا 
إلى القاهرة، وأكثر من أربعة عقود باحتساب 
كدها الفني في القرى والنجوع وأرياف الدلتا. 
إذن، فاملكانة لدى دولة يوليو كانت إقرارا من 
هذه الدولة بقيمة أم كلثوم وعظمتها، وربما 
احتياجا لها لتكون قوة فنية ضاربة لتأييد 
أعني  فــي  الحقيقة  هــذه  وقلب  الجديد.  العهد 
الحكومية  السطوة  بجعل  الجديدة  األجــيــال 
والرعاية الناصرية سببًا لتربع السيدة على 
القمة، ليس إال تزويرا فنيا، يتجاهل عن عمد 
أن ســن أم كلثوم كــانــت قــد تــجــاوزت خمسني 
عاما حني قامت ثورة يوليو عام 1952، وأنها 
استوت على عرش الطرب با منازع قبل هذا 
التاريخ بنحو ربع قرن. لم تكن فكرة اكتساب 
إال  الناصرية  املساندة  أم كلثوم مكانتها من 
إشـــاعـــة، راجـــت بــأقــام يــســاريــة مــغــالــيــة، فــإذا 
تركنا اإلشاعات إلى الحقائق، وجدنا أن إعام 
يــولــيــو بصحفه وإذاعـــاتـــه وتــلــفــزتــه، لــم يكن 
حفيا باملاضي الفني العريق لكوكب الغناء.. 
األسطونات،  على  تسجياتها  تماما  أهملت 
في  املحفلية  أغنياتها  بــالــتــدريــج  أهملت  ثــم 
اإلعــام  واألربــعــيــنــيــات، وضـــرب  الثاثينيات 
الــنــاصــري ســـورا حــديــديــا مــن التجاهل حول 
امللكي،  العهد  فــي  وقيمتها  كلثوم،  أم  مكانة 

الذي منحها وسام »صاحبة العصمة«.

إبراهيم علي

الـــخـــاصـــة  الـــــدرامـــــيـــــة  ــارب  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ ــــدو أن  ــبـ ــ يـ
باملنّصات اإللكترونية والشاشات الصغيرة، 
في  طلًبا  األكــثــر  الصناعات  ضمن  أصبحت 
العالم العربي، في ظل ارتفاع نسبة اإلنتاج 
الــخــاصــة بـــهـــذه األعـــمـــال مـــن قــبــل املــحــطــات 

الفضائية نفسها، وشركات اإلنتاج.
يــكــاد ال يمر أســبــوع إال ويتصدر إعـــان عن 
بـــدايـــة تــصــويــر لسلسلة  فــكــرة مــســلــســل، أو 
ــتـــج بــــــدأ يــعــمــل  ــنـ ــلــــة. والــــــواضــــــح أن املـ طــــويــ
منافسه  على  العربي  اإلنتاج  لتغليب  جدًيا 
األوحــد، الدراما التركية، التي ال تزال بعيدة 
إنــتــاج يضاهي سعة انتشارها  جــدًا عــن أي 
وتهافت املحطات نفسها على شراء وعرض 

املسلسات التركية.
في عام 2019، نشرت وكالة األناضول تقريرًا 
ــات الــتــركــيــة،  ــاجـ ــتـ ــن إيــــــــرادات اإلنـ  عـ

ً
مــفــصــا

وقــالــت الــوكــالــة: اعــتــبــارًا مــن عــام 2018، بلغ 
إجــمــالــي إيـــــراد تــركــيــا مـــن املــســلــســات 500 
مليون دوالر، وأكــثــر األعــمــال الــدرامــيــة التي 
ــال  ــ »املــ مـــســـلـــســـات  اآلن  ــتـــى  حـ ربــــًحــــا  درت 

اتــنــا الــخــاصــة أشبه  املــنــتــجــات ضــمــن فــضــاء
الخارج  الــذات والنجاة من  بأسلوب لحماية 
ــل، مــا هـــدد قــيــمــة هــذه  واالنــشــغــال فــي الـــداخـ
املنتجات نفسها وقدرتها على توليد الحس 

بالتسلية أو املرح. 
ما نحاول قوله هو أن استهاك هذه املنتجات 
أصبح جزءًا من استراتيجّية النجاة، بسبب 
تــصــاعــد حــكــايــات االكــتــئــاب واملـــلـــل والــقــلــق، 
األسهل  امللجأ  إلــى  الترفيه  صناعة  لتتحول 
شكل  وكأنها  العقلّية،  الصحة  على  للحفاظ 
مــن أشــكــال الــتــداوي ضمن شــرط يفترض أن 
عــزلــة الــفــرد هــي أســلــوب نــجــاتــه، ولــم يبق له 
»عــدو« ســوى ذاتــه ومــا تخفيه، ومهمته اآلن 

هي الحفاظ على سامته العقلّية وفرادته. 
األهـــم، أن الــفــردانــّيــة الــتــي تــراهــن عليها هذه 
املشاهدين  تساعد  نــمــاذج  ترسخ  املنتجات، 
هي  واستقاليتهم،  »فــرادتــهــم«  حماية  على 
ــّيـــة،  الـــذاتـ بــالــخــصــائــص  لــلــتــبــجــح  »دروس« 
وأوهام التمّيز التي يتبناها كل فرد، ويجب 
الــدفــاع عنها واســتــعــراضــهــا. بــالــتــالــي، نحن 
نــســتــهــلــك هــــذه املــنــتــجــات لــتــكــويــن ذواتـــنـــا، 
املـــرح والتسلّية  لــتــهــا، ونــبــحــث عــن  أو مــســاء
االجــتــمــاعــيــة  الــضــغــوط  عـــبء  مـــن  للتخفيف 
غياب  لكن  الــتــعــبــيــرات،  بأبسط  والسياسية 

عّمار فراس

نــقــرأ فــي عــدد مــن املــجــات واملــواقــع الخاصة 
ــنـــويـــعـــات مـــتـــعـــددة  »أســــلــــوب الــــحــــيــــاة«، تـ بـــــ
عــلــى ســـؤال »هـــل فــقــدنــا املـــرح مــن حــيــاتــنــا؟«. 
ما  أن  األســئــلــة واإلجـــابـــات  مــن  ونستخلص 
الــكــتــب، االستماع  ة  كــان نشاطًا مــرحــًا كــقــراء
للموسيقى، مشاهدة األفــام، تصفح وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــّي... إلـــخ، لــم يعد مسليًا 
أو مــرحــًا، وكــأن الــشــرارة داخــل كــل واحــد منا 
انطفأت بسبب ما يشهده العالم، وفقدت هذه 

نتجات ألقها وقدرتها على مخاطبتنا. 
ُ
امل

لفهم تساؤالت »املرح« و»التسلّية«، ال بد من 
الشرط االجتماعي والسياسي  إلى  أن نشير 
ــــن عـــلـــى »الــــاحــــركــــة«  ــراهـ ــ الــــحــــالــــي، الـــــــذي يـ
ــل تـــفـــادي  ــ ــم مــــن أجـ ــ بــوصــفــهــا الــعــنــصــر األهــ
ِرض على الناس البقاء في املنزل 

ُ
العدوى، إذ ف

الثقافية  املنتجات  واســتــهــاك  واالســتــرخــاء 
لتفادي »الخارج« وما يحمله من أخطار. كما 
أن الحس باملواطنة اآلن يفرض أن يبقى كل 

واحد منا في منزله لحماية »الجميع«. 
هــــذا الـــشـــرط ال يــتــطــابــق مـــع أســـلـــوب تــدفــق 
الــفــراغ،  التسلّية واملـــرح، أي أن وقــت  صناعة 
الــذي يرى البعض أنه ُمهيمن اآلن، هو وقت 
الــاعــمــل، أو بـــصـــورة أدق؛ وقـــت االســتــعــداد 
للعمل. والحكايات التي نشاهدها ونسمعها 
ضمن  فّعالة  أنها  مفترض  ضمنه،  ونــقــرأهــا 
ــطــــرح عــلــيــنــا  ــــرط الـــطـــبـــيـــعـــّي، كـــونـــهـــا تــ ــــشـ الـ
تــســاؤالت قــد نختبرها فــي فــضــاءات العمل 
والفضاءات العامة. لكن بسبب تطابق مكان 
ــقــــدان الــفــضــاء  الــعــمــل مـــع مـــكـــان الــــراحــــة، وفــ
املتمثلة بالتجمع، بل  العام ألهم خصائصه 
الكثيرين ألعمالهم، جعل تدفق هذه  وفقدان 

األســــود والــعــشــق«، و»الــشــمــال والــجــنــوب«، 
ــذا يــمــضــي الـــعـــمـــر«،  ــ ــكـ ــ ــاي«، و»هـ ــبــــضــ ــقــ و»الــ
ذنب  و»مــا  و»الــفــضــة«،  فريحة«،  و»سميتها 
املــمــنــوع«،  و»الــعــشــق  ل«، 

َ
ز

َ
و»أ ــــل«، 

ُ
غ فــاطــمــة 

و»قـــيـــامـــة أرطـــــغـــــرل«، و»الـــعـــشـــق األســـــــود«، 
بأنه  الــوكــالــة  وتابعت  املستحيل«.  و»الــحــب 
»مــن املتوقع وصــول إيـــرادات تركيا من وراء 
العام  مسلساتها نحو مليار دوالر بحلول 

.»2023
كل ذلك شكل حالة صدمة للمنتجني العرب، 
خــصــوصــًا الـــذيـــن يـــتـــعـــاونـــون أو يــســوقــون 
والعربية  الخليجية  للفضائيات  إنتاجهم 
الــتــي تعتمد عــلــى نــســبــة املــشــاهــدة لــلــدرامــا 
املشاهدة،  اإلعانات ونسبة  لكسب  التركية، 
ــوة، لــتــأتــي بــعــدهــا  ــرجــ ــاح املــ ــ ــ وتــحــقــيــق األربـ
نسبة  تحقق  التي  املشتركة  العربية  الدراما 
ال بـــأس بــهــا مــن األربــــاح واملــشــاهــدات خــال 
»موسم رمضان«، في حني يغلب التباين في 
السنة للمسلسات  األرقــام على باقي أشهر 

الجديدة أو املعروفة بالعربية املشتركة.
»عــروس بــيــروت«، مسلسل تركي في األصل 
)عروس إسطنبول(، قررت MBC استنساخه 
عربًيا وعرضه منذ قرابة عامني، واستعانت 
بــفــريــق عــمــل تـــركـــي، بــعــدمــا اشـــتـــرت حــقــوق 
إعادة اإلنتاج، وأشرف املخرج فكرت قاضي 
أوغلو على الجزء األول )60 حلقة(. وبحسب 
ــيــــروت« نسب  الــفــضــائــيــة، حــقــق »عــــــروس بــ
مشاهدة فاقت التوقعات، ما دفع إلى إنتاج 

جزء ثان منه ال يزال ُيعرض.
تركي  استنساخ مسلسل  عن  اليوم  ويحكى 
آخر بعنوان »عالحلوة واملرة«، بدأ تصويره 
فــي تــركــيــا، مــن إخــــراج فــكــرت قــاضــي أوغــلــو 
ــة دانـــــا مـــارديـــنـــي،  أيـــضـــًا، وبـــطـــولـــة الـــســـوريـ

ومـــواطـــنـــهـــا مــحــمــد خــيــر الــــجــــراح، واملــمــثــل 
باميا  وزمــيــلــتــه  مــعــوض،  نــيــكــوال  اللبناني 
الكيك، على أن يتم تصوير 60 حلقة ما بني 
إســطــنــبــول وبــيــروت لــصــالــح MBC، يعرض 

في خريف 2021.
في املقابل، مجموعة ال بأس بها من األعمال 

»شــاهــد«  منصة  لصالح  نــتــجــت 
ُ
أ القصيرة 

تصور في بيروت، ومنها ما أصبح جاهزًا 
 15-12( قصيرة  مسلسات  وهــي  لــلــعــرض، 
حلقة(. وتبدو لجهة املعايير الخاصة بهذا 
املقصود  »التطويل«  أفضل حــاال من  النوع 
ــــداث املــســلــســات املــقــتــبــســة عـــن الـــدرامـــا  ألحـ

ــا  ــًحـ ــك تـــنـــافـــًســـا واضـ ــ الـــتـــركـــيـــة، وُيـــشـــكـــل ذلـ
لجهة إقبال املنتجني على تنفيذ »أجندات« 
خاصة بمستقبل أو صناعة دراما املنّصات، 
والعمل خال باقي أيام السنة على مسلسل 
يــتــجــاوز 30 حلقة خـــاص بموسم  واحـــد ال 

رمضان فقط.

مساحات االســتــعــراض واالخــتــاف وتاشي 
السياقات التي تظهر فيها فردانيتنا )السوق، 
امللعب، الشارع.. إلخ( نفيا عن النجاة واحدة 
من أهــم خصائصها، أال وهــي االخــتــاف عن 
اآلخــريــن أو منافستهم. وتــحــول الــصــراع من 
أجل الحفاظ على الفرادة إلى صراع مع الذات 
نفسها، لتجاوز ما نشأ عن الحجر الصحي، 
أمــام اضطراباته  الفرد اآلن في معركة  وكــأن 
الذاتّية، وما هو مفترض أن يكون تسلّية أو 
استراحة من املعركة تحول إلى عاج يحمي 

الذات من ضياعها وغرقها في هواجسها.
الرغبة بالنجاة، التي نفترض أنها استبدلت 
أيـــضـــًا بطبيعة  تــرتــبــط  بــالــتــســلــّيــة،  الـــحـــس 
منتجات التسلّية ومكوناتها الجمالّية، فهي 
ما زالــت عاجزة عن مخاطبة الوباء والشرط 
الــــذي نــعــيــشــه، وهــــذا مــا نــــراه فــي أكــثــر أفــام 
إذ  الخارقني،  انتشارًا؛ أفام األبطال  التسلية 
قـــادر اآلن على إنقاذنا  ال يــوجــد بطل خـــارق 
التي يمتلكها أي  القوى  الــوبــاء، فطبيعة  من 
ــــؤالء األبـــطـــال ال تــصــلــح إلنــقــاذ  ــد مـــن هـ ــ واحـ
كــل الــبــشــرّيــة مــنــه، مــا يجعلنا عــاجــزيــن عن 

التماهي معه ومع أقرانه.
فــي ذات الــوقــت، كــل واحــد مــن هــؤالء األبطال 
قــــــــادر، بــــل ومـــصـــمـــم، عـــلـــى أســــلــــوب يــجــعــلــه 
مستعدًا للتضحية بذاته ألجل نجاة الجميع. 
لكن فــي ظــل مــا يحصل اآلن، ال فــائــدة مــن أن 
يكون الــواحــد منا »الــرجــل الــحــديــدي«، كونه 
غير قــادر على إنقاذ أحــد، وإن اختار نجاته 
لكنه  كــبــطــل،  قيمته  فستتاشى  الشخصّية 
»مــواطــن« مطيع حبيس  كـــ سيرسخ صــورتــه 
مــنــزلــه. وهــنــا تــبــرز املــفــارقــة، مــا قــيــمــة الــقــوة 
الخارقة إن كان على صاحبها أن يبقى أسير 

جدران أربعة؟

معايير الدراما الُمشتركة بين »التطويل«  و»المختصر«التسلية والمرح وما يشهده العالم
يكاد ال يمر أسبوع إلّا 

ويعلن عن إنتاج مسلسل 
درامي عربي ُمشترك، 

آخر المسلسالت التي بدأ 
تصويرها يحمل عنوان 

»عالحلوة والمرة«

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــزال تــخــوفــات املــنــتــجــني فـــي مــصــر مـــن عــرض  ال تــ
أفامهم في ظل استمرار أزمــة كــورونــا، حاضرة، 
حـــيـــث لــــم يــــجــــازف أي مــنــهــم بـــعـــرض أفــــــام فــي 
الــصــاالت املتخصصة فــي الــوقــت الــراهــن، خاصة 
في ظل العمل بنسبة استيعابية في دور العرض 
لـــقـــرار وزاري مــصــري،  وفـــقـــًا  عـــن 50 %،  تـــزيـــد  ال 
يهدف إلى الحد من انتشار جائحة كورونا. هكذا، 
لن يعرض في شهر فبراير/شباط الجاري، سوى 
أيــضــًا هــذا  املــنــتــجــني  فــقــط، ليضيع عــلــى  فيلمني 
الــعــام مــوســم عــيــد الــحــب السينمائي املــوافــق 14 
فبراير، والذي كانت دور العرض فيه في سنوات 
مــاضــيــة تــمــتــلــئ بـــاألفـــام، واملــشــاهــديــن بطبيعة 

الحال.  
بهذا، قررت الشركة املنتجة لفيلم »قبل األربعني« 
طرحه في دور العرض السينمائية اليوم )الثالث 
فقط«،  »للكبار  الفتة  العمل  فــبــرايــر(. ويحمل  مــن 
ويشارك في بطولته كل من الفنانني بسمة، وداليا 
فــاخــر، وإيــهــاب فهمى، ومحمد  مصطفى، وهــالــة 
على  رزق، وأحــمــد جــمــال سعيد، وأحــمــد حــاوة، 
وإخـــراج معتز  أحمد عثمان،  تأليف  مــن  والقصة 

حسام.
تــدور أحــداث العمل في إطــار رعــب نفسي عنيف، 
مـــن خــــال جــثــة مــعــلــقــة يــشــاهــدهــا طــفــل صــغــيــر، 
الفزع في منزل مهجور.  فيسقط على األرض من 

الفيلم.  أبــطــال  على  لعنة  إلــى  الطفل  هــذا  يتحول 
يــتــبــع هـــذا املــشــهــد الــعــديــد مـــن الــلــقــطــات األخـــرى 
ا، 

ً
لكتاب يبدو أنه يختفي ويصبح سًرا كبيرًا ولغز

يرافقه ظهور جن يرتدي مابس بيضاء، بعد أن 
قام أحد األبطال بتحضيره.

من جهتها، قررت الشركة املنتجة لفيلم »سقراط 
خال  السينمائي  الــعــرض  بــدور  طرحه  ونبيلة« 
الــجــاري أيــضــا. الفيلم يمثل عــودة  شــهــر فــبــرايــر 
غياب  بــعــد  للسينما  الــبــاقــي  عــبــد  أشـــرف  للفنان 
طويل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي 
حول شاب وفتاة، ينفصان بسبب فارق املستوى 
االجتماعي، لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم، 
ــر املــتــمــثــل فــي  ــبــ ــتـــصـــادم مــــع رؤيــــــة الـــجـــيـــل األكــ تـ
أن  الشاب والفتاة  والديهما، فيما يحاول كل من 
يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل 

بطريقته.
يـــشـــارك فـــي بــطــولــة الــفــيــلــم كـــل مـــن أحــمــد فتحي، 
وشريف أبو هميلة، ومحمد فهيم، والراقصة دينا، 

والقصة  عبدالعظيم،  ومحمد  مــغــاوري،  وســامــي 
لعبد الفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي.

ويـــدخـــل الــفــيــلــمــان فـــي مــنــافــســة مـــع عــشــرة أفـــام 
مــوجــودة بـــدور الــعــرض مــنــذ عـــدة شــهــور، وهــذه 
ــــت«،  ــزيـ ــ ــرانـ ــ ــــت تـ ــريـ ــ ــفـ ــ األفــــــــــام هـــــي »ريـــــــمـــــــا«، و»عـ
و»الــــصــــنــــدوق األســــــــــود«، و»الــــخــــطــــة الـــعـــايـــمـــة«، 
ــوأم روحــــي«، و»زنـــزانـــة 7«،  و»وقــفــة رجــالــة«، و»تــ

و»الغسالة«، و»خان تيوال«، و»حظر تجول«.
وقــد حققت كــل هــذه األعــمــال إيـــرادات هزيلة، ولم 
يــتــفــوق فــقــط ســـوى فــيــلــم »وقـــفـــة الـــرجـــالـــة« الـــذي 
عـــرض مـــؤخـــرا، حــيــث حــقــق إيـــــرادات وصــلــت إلــى 
ثــاثــة مــايــني جــنــيــه مــنــذ بـــدايـــة عــرضــه يــــوم 14 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، مــتــفــوقــا بــذلــك عــلــى كــافــة 
األفام املنافسة التي رغم عرضها منذ شهور إال 

أن إيراداتها لم تتجاوز حاجز املليوني جنيه.
تدور، أحداث فيلم »وقفة رجالة«، في إطار خفيف 
ــة، يجتمعون  ــاء مــنــذ الــــدراســ ــدقـ حــــول أربـــعـــة أصـ
بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد 
وفـــاة زوجـــتـــه، ويـــقـــررون الــســفــر إلـــى إحـــدى املــدن 
الــســاحــلــيــة ملــواجــهــة مــشــاكــلــهــم، حــيــث يــعــانــي كل 
واحد فيهم من مشكلة معينة، وخال هذه الرحلة 
يــكــتــشــفــون أن الــعــالــم تــغــيــر عــمــا كــــان عــلــيــه أيـــام 
وسيد  الكدواني،  ماجد  بطولة  والفيلم  شبابهم، 
رجــب، وبيومي فـــؤاد، وشــريــف دســوقــي، ومحمد 
ســـام، والــقــصــة مــن تــألــيــف هيثم دبــــور، وإخـــراج 

أحمد الجندي.

بصوتها ال بعبد الناصر

تلعب دانا مارديني بطولة مسلسل »عالحلوة والمرة« )فيسبوك(

يمثل عيد 
العشاق موسمًا 
سينمائيًا مهّمًا 
لدور العرض 
)إسالم صفوت/
)Getty

)Getty( منتجات التسليّة عاجزة عن مخاطبة الوباء والشرط الذي نعيشه

)Getty( هاجمها كثير من الكتّاب اليساريين واإلسالميين

رغم مرور أكثر من 45 عامًا على رحيل أم كلثوم، إال أنّها ال تزال موضع جدل، سواء فنيًا، أو 
سياسيًا. هنا، نتساءل: هل كسبت أم كلثوم مكانتها بعد ثورة يوليو؟

أم كلثوم

مصر: فبراير بفيلمين فقط

فنون وكوكتيل
استعادة

متابعة

إنتاجإضاءة

ليس من الصنيع العلمي 
وال الموضوعي أن نختصر 

رحلة ستة عقود في عقد 
واحد، أو أن نتغافل عن 
أن أم كلثوم عام 1952، 
كانت قد أنجزت الغالبية 
العظمى من أعمالها 

الفنية الخالدة: كانت قد 
غنت كل ما لحنه لها 

القصبجي، وكل ما لحنه 
لها زكريا أحمد عدا »هو 

صحيح الهوى غالب«. 
ومن قبل ذلك، كانت قد 

غنت قصائد الشيخ أبو العال 
محمد، وأعمال النجريدي، 
وداود حسني. وكانت قد 
غنت معظم ألحان رياض 

السنباطي )الصورة(.
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