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صحافيون فلسطينيون يطالبون بمحاسبة االحتالل

منشورات ترامب: »فيسبوك« و»تويتر« في تأهب

غزة ـ محمد السوافيري

ال يـــــزال املـــصـــور الــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي 
إصابته  من  يعاني  عامًا(   35( قديح  ياسر 
الــتــي تــعــّرض لــهــا مــن قــبــل قــــوات االحــتــال 
اإلســرائــيــلــي قــبــل نــحــو عــامــن ونــصــف في 
مـــســـيـــرات الــــعــــودة عــلــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
لــقــطــاع غــــزة. وهـــو يــرجــو أن يــتــم إنــصــافــه، 
الــعــاملــي إلنهاء  الــيــوم  خــاصــة بالتزامن مــع 
بحق  الجرائم  ملرتكبي  العقاب  من  اإلفــات 

الصحافين.
وأعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم 
2 تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر الــيــوم العاملي 
إلنـــهـــاء اإلفـــــات مـــن الــعــقــاب عــلــى الــجــرائــم 
ــث الـــقـــرار  ــد الــصــحــافــيــن، وحــ املــرتــكــبــة ضـ
تدابير محددة  تنفيذ  األعضاء على  الــدول 

ملواجهة ثقافة اإلفات من العقاب الحالية.
أن تاقي  أمله  قديح عنه  الصحافي  وعــّبــر 
رفع  أن  بعد  عــادلــة  قضية إصابته محكمة 
قضية على جيش االحتال اإلسرائيلي عبر 
ــه كان يرتدي 

ّ
مراكز حقوقية عــّدة، مؤّكدًا أن

درع الــصــحــافــة والــــخــــوذة لــحــظــة إصــابــتــه 
ــران لــه  ــ ــوفـ ــ ـــهـــمـــا يـ

ّ
ــلــــذيــــن كـــــان يــعــتــقــد أن والــ

الدولي،  القانون  بموجب  الــازمــة  الحماية 
 جــيــش االحـــتـــال اســتــهــدفــه مـــن بن 

ّ
إال أن

مئات املتظاهرين في مسيرات العودة قبل 
نحو عامن ونصف.

 حالته 
ّ
»العربي الجديد« أن وأوضح قديح لـ

الخطورة  مــن  متقدمة  مرحلة  إلــى  وصــلــت 
كاد يفقد فيها حياته، إذ أصيب برصاصة 
مــبــاشــرة فـــي بــطــنــه أدت إلــــى تــهــتــك أجــــزاء 
 
ً
كبيرة من أحشائه ومكوثه نحو عام متنقا

مــن مشفى إلـــى آخـــر لتلقي الــعــاج الـــازم، 
ه سمح له أول مرة بتلقي العاج 

ّ
الفتًا إلى أن

فـــي مــســتــشــفــيــات الـــقـــدس، وبــعــدهــا منعته 
قوات االحتال الخروج من غزة بعد تجديد 
الطلب ألكثر من ثاث مرات وذلك للمراجعة 

وإجراء بعض العمليات التجيميلية.
ــلــــي  ــيــ وتـــتـــعـــمـــد قــــــــوات االحــــــتــــــال اإلســــرائــ
اســــتــــهــــداف الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
فـــي املـــنـــاســـبـــات املــخــتــلــفــة فـــي املــحــافــظــات 
ــة، حـــيـــث قـــتـــلـــت قـــرابـــة  ــ ــافـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة كـ
90 صــحــافــيــًا فــلــســطــيــنــيــًا مـــنـــذ احــتــالــهــا 
مئات  واعتقلت  املــئــات  وجــرحــت  فلسطن، 
آخرين. من ناحيتها؛ طالبت عائلة املصور 
ياسر مرتجى بتحقيق  الشهيد  الصحافي 

منوعات
توتر 

وعصبية
واشنطن ـ العربي الجديد

الرئاسية األميركية 2020  تحولت االنتخابات 
ــى لــحــظــة مــربــكــة فــي الــتــاريــخ، إذ تــأرجــحــت  إلـ
الــنــتــائــج ليلة الــثــاثــاء بــن الــجــمــهــوري دونــالــد 
ترامب والديمقراطي جو بايدن خال سباقهما 
نحو البيت األبيض، وهو ما تسبب بتوتر ظهر 
ــضــح املــســار 

ّ
فــي مــواقــع الــتــواصــل، قــبــل أن يــت

بعد ظهر األربعاء لتظهر تقّدم بايدن.  ونشر 
متابعة  أثناء  مشاعرهم  التواصل  مواقع  رواد 
مشاهدة تأرجح النتائج في شاشات التلفزيون 
واإلنــتــرنــت، والــحــديــث عــن تــرقــب اضــطــرابــات. 
النوم  »أميركا تحاول  ألن هاتش:  إريــك  وكتب 
ــّرد حــســاب بــعــنــوان »فــك الــتــرابــط«:  الــلــيــلــة«، وغـ
أميركا تقلب بعصبية  أن  لو  األمــر كما  »يبدو 
رؤية  انتظار  في  االنتظار،  غرفة  مجات  عبر 

املغناطيسي«.  وطلب  التصوير بالرنن  نتائج 
املتابعن:  من  املتقلبة«  البحر  »حورية  حساب 
»أعد التغريد إذا كنت في وسط نوبة هلع منذ 
غاي:  وغــّرد حساب روكسان  استيقظت«،  أن 
ــا بــالــتــأكــيــد أعـــانـــي مـــن اضـــطـــراب مـــا بعد  ــ »أنـ

الصدمة منذ عام 2016«. 
ــان لــتــطــبــيــق »كـــالـــم«  ــ وســـخـــر مـــاكـــس مـــن إعـ
للراحة النفسية يظهر قرب نتائج االنتخابات: 

الجميلن في »كالم«  املجانن  أعــرف  أن  »أريــد 
 .CNN انتخابات تغطية  رعــايــة  قـــرروا  الــذيــن 

أحببتهم«.
وطلب »ياشار علي«: »اذهب إلى الفراش، حقًا 
ــــى الـــفـــراش«،  ــــب إل ــذا بــنــفــســك. اذهـ ال تــفــعــل هــ
ق حساب بلير أماديوس 

ّ
وبسخرية سوداء عل

الــفــراش. أميركا ستكون  إلــى  إيماني: »اذهــبــوا 
عنصرية كالعادة في الصباح«.

العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب من جيش 
االحتال اإلسرائيلي الذين ارتكبوا جريمة 
حــرب بــإعــدام ابنهم خــال مسيرات العودة 
الصحافي  أثناء عمله  أكثر من عامن  قبل 

في تغطية مسيرات العودة.
وقال معتصم مرتجى شقيق الشهيد ياسر 
استشهد  شــقــيــقــه   

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

بــرصــاصــة قــاتــلــة مـــن قــبــل قــــوات االحــتــال 
ــــه تم 

ّ
وســـط آالف املــتــظــاهــريــن، مــا يــعــنــي أن

قتله عــن سبق إصـــرار وتــرصــد فــي جريمة 
ــيــــة وضــــــد حـــقـــوق  ــانــ ــد اإلنــــســ ــ ــة ضـ ــ ــحـ ــ واضـ

الصحافين املكفولة وفق القانون الدولي.
ه من أراد إنصاف الصحافين 

ّ
وأشار إلى أن

في العالم يجب عليه أال يكيل بمكيالن وأن 

وخاصة  كــانــوا  أينما  الصحافين  ينصف 
ــن يــتــعــرضــون  ــذيــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــهــم الــ
من  منظمة  إسرائيلية  واعــتــداءات  لجرائم 
دون أدنى رادع. ومضى يقول: »لألسف منذ 
تتواصل  أو  تتصل  لــم  يــاســر  استشهد  أن 
بشؤون  تعني  أو  دولية  أي مؤسسة  معنا 
عما  لاستفهام  الصحافين  ضــد  الجرائم 
 
ّ
ه استشهد رغم أن

ّ
جرى مع ياسر وكيف أن

ما جرى مع ياسر رصدته عدسات كاميرات 
زمائه الصحافين«.

ــتـــهـــداف  وتـــــزايـــــد فــــي الـــفـــتـــرة األخـــــيـــــرة اسـ
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــيــة للصحافين  قـــوات 
ارتــدائــهــم كــل مــا يؤشر  الفلسطينين رغــم 
ـــــهـــــم يـــعـــمـــلـــون فـــــي مــهــنــة 

ّ
ــلــــى أن ويـــــدلـــــل عــ

لصالح  يعملون  كــان  ولــو  حتى  الصحافة 
وكاالت أو مؤسسات دولية.

في السنوات األربع عشرة املاضية )2006 - 
تل ما يقرب من 1200 صحافي أثناء 

ُ
2019( ق

املعلومة  وإيــصــال  اإلعــامــي  واجــبــهــم  أداء 
إلــى الجمهور الــعــام، وفــي تسع حــاالت من 
ويــؤدي  العقاب،  من  القتلة  ُيفلت  كل عشر، 
هذا اإلفات من العقاب إلى مزيد من القتل، 
 عـــن أنــــه غــالــًبــا أحــــد أعـــــراض تــفــاقــم 

ً
فـــضـــا

النزاع وانهيار القانون واألنظمة القضائية.
بـــــدوره؛ أّكــــد تــحــســن األســطــل نــائــب نقيب 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن لـ
الــفــلــســطــيــنــيــن  الــصــحــافــيــن   

ّ
أن الـــجـــديـــد« 

ــتــــداءات وجـــرائـــم ممنهجة  يــتــعــرضــون العــ
مـــــن قــــبــــل قــــــــوات االحــــــتــــــال اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
وتــــرتــــكــــب بـــحـــقـــهـــم جـــــرائـــــم واضـــــحـــــة عــن 
ســبــق إصــــــرار وتــــرصــــد. وأوضــــــح األســطــل 
 أبــــرز مـــا يــتــعــرض لـــه الــصــحــافــيــون هو 

ّ
أن

االســـتـــهـــداف املـــبـــاشـــر، ومــنــعــهــم مـــن حــريــة 
 
ّ
أن مبينًا  أثــنــاء عملهم،  والــتــحــرك  الــحــركــة 
هـــنـــاك ســيــاســة واضـــحـــة تــتــعــمــدهــا قـــوات 
االحـــتـــال وبــتــعــلــيــمــات مــبــاشــرة مــن قــيــادة 
االحتال بارتكاب االستفزازات واإلجراءات 
»ما  وأضـــاف:  الصحافين.  ضــد  التعسفية 
ينطبق على واقع الصحافين في فلسطن 
هـــو املــنــع الــشــامــل ومـــا يــســمــح لــهــم بـــه هو 

االستثناء«.
وتـــــعـــــرض الـــصـــحـــافـــيـــون خــــــال الـــعـــامـــن 
املاضين ألكثر من 800 اعتداء من قبل قوات 
نسبة  بلغت  حيث  اإلسرائيلين،  االحــتــال 
ــداءات بــحــق الــصــحــافــيــن املــيــدانــيــن  ــتــ االعــ

100% وفق حديث األسطل.

تفلت إسرائيل من 
العقاب في الجرائم بحق 

الصحافيين

مخاوف من اضطرابات 
أهلية بسبب تأجيج ترامب 

وتضليله

وضع موقعا »فيسبوك« و»تويتر« مجددًا 
األربــــعــــاء إشــــــارة عــلــى مــنــشــور لــدونــالــد 
 في سياق 

ً
ترامب على أنه قد يكون مضلا

الرئيس  أعلن  املنافسة  شديدة  انتخابات 
األميركي أنه فاز فيها قبل انتهاء عمليات 
تــعــداد األصــــوات، وفــق سيناريو توقعته 
ويثير  مــرارًا  االجتماعي  التواصل  مواقع 
مـــخـــاوف كـــبـــرى. ومـــســـاء الـــثـــاثـــاء، حجب 
تويتر تغريدة الرئيس الجمهوري املرشح 
جو  الديمقراطي  بمواجهة  ثانية  لــواليــة 
بـــايـــدن، مـــــوردا تــحــذيــرا »املـــحـــتـــوى الـــذي 
تمت مشاركته في هذه التغريدة تم نقضه 
جزئيا أو بالكامل وقد يكون مضلا بشأن 
كــيــفــيــة املـــشـــاركـــة فـــي انـــتـــخـــابـــات«. وكــتــب 
ــفــــارق كــبــيــر،  تـــرامـــب »إنـــنـــا مــتــقــدمــون وبــ
لكنهم يــحــاولــون ســرقــة االنــتــخــابــات. لن 
ندعهم أبــدا يقومون بذلك. ال يمكن إيداع 
االقتراع«.  انتهاء  بعد  التصويت  بطاقات 
وكان املنشور ال يزال ظاهرا على فيسبوك 
لــكــن الــشــبــكــة أرفــقــتــه بــرابــط إلـــى مــركــزهــا 
حيث  االنتخابات،  حــول  املعلومات  لنشر 
التي تشير حاليا  الرسمية  النتائج  تنقل 
إلى منافسة شديدة في السباق بن ترامب 
ــايـــدن لــجــمــع أصـــــوات كــبــار الــنــاخــبــن.  وبـ
وأعـــــلـــــن املــــكــــتــــب اإلعــــــامــــــي لــلــمــجــمــوعــة 
الـــتـــي تــتــخــذ مـــقـــرا فـــي كــالــيــفــورنــيــا »فـــور 
ــد تـــــرامـــــب بـــإعـــان  ــ ــالــ ــ ــيــــس دونــ ــرئــ بــــــدء الــ
الــفــوز بشكل مــبــكــر، أوردنــــا بــاغــات على 
تعداد  أن  إلــى  وإنستغرام تشير  فيسبوك 
األصوات ال يزال جاريا وأنه لم يتم إعان 
فــائــز بــعــد«. وتــنــدرج هــذه التدابير ضمن 
اإلجــــــــراءات الـــتـــي أعـــلـــن مــوقــعــا فــيــســبــوك 

وتويتر اتخاذها ملثل هذه الحاالت.
لـــكـــن حـــتـــى مــــع ســـعـــي الـــشـــركـــتـــن لــوضــع 
ــنـــشـــورات تـــرامـــب أثـــار  ــرات عــلــى مـ ــذيـ تـــحـ
ــفــــوز فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــه الــــكــــاذب الــ إعــــانــ

ومــزاعــمــه الــتــي ال أســــاس لــهــا عـــن تــزويــر 
االنــتــخــابــات ضــجــة واعــتــبــرت مــعــلــومــات 
مــضــلــلــة. ويـــؤكـــد املـــلـــيـــارديـــر الــجــمــهــوري 
ــه إذا خــســر االنــتــخــابــات،  مــنــذ أســابــيــع أنـ
ــــك نــتــيــجــة عــمــلــيــات تـــزويـــر.  فــســيــكــون ذلـ
وألقى ترامب كلمة مقتضبة األربعاء فيما 
ــــوات مــتــواصــلــة،  كــانــت عــمــلــيــات فـــرز األصـ
ندد فيها بعمليات »تزوير« معلنا »فزنا 
)فرز(  »وقف  بـ ومطالبا  االنتخابات«،  في 
ــوات«. وفـــي كـــل انــتــخــابــات رئــاســيــة  ــ ــ األصـ

أميركية يستغرق املسؤولون عادة بضعة 
أيام في فرز األصــوات العادية واألصــوات 
إضافية  صناديق  وفــرز  بالبريد.  املرسلة 
ليس أمرًا مفاجئًا وال يدعم بايدن وجرى 
بــاألمــر وبــحــثــه بشكل مكثف في  الــتــكــهــن 

إطار التحضير لانتخابات.
ــا عــلــى  ــهـ ــفـــسـ ــر اإلشـــــــــــــارة نـ ــتــ ــويــ ووضـــــــــع تــ
التغريدة، كما قام فيسبوك بخطوة مماثلة 
ملا فعله بخصوص منشور الثاثاء. وكانت 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي اتـــخـــذت  ــتــــواصــ ــبـــكـــات الــ شـ

مــجــمــوعــة تـــدابـــيـــر غــيــر مــســبــوقــة لــضــمــان 
نــزاهــة االنــتــخــابــات وتــرمــيــم سمعتها بعد 
مـــن عمليات  انــتــخــابــات 2016  مـــا شــهــدتــه 
تــدخــل واســعــة الــنــطــاق مــن جــهــات أجنبية 
للتأثير على نتائج االقتراع، وال سيما عبر 
صفحات ومجموعات على مواقع التواصل.
ويـــبـــدو أن فــيــســبــوك بــــات مــســيــطــرا على 
ــدي لـــهـــا،  ــتــــصــ رصــــــد هــــــذه الــــحــــمــــات والــ
وتـــتـــركـــز مـــخـــاوفـــه اآلن عــلــى الــتــحــريــض 
على العنف وكل الرسائل التي قد تشعل 
الــوضــع، بما في ذلــك من قبل مجموعات 

متطرفة.
ـــي هـــــذا الـــســـيـــاق، ألـــغـــى فــيــســبــوك فــي  وفــ
مــطــلــع تــشــريــن األول/أكــــتــــوبــــر حــســابــات 
 QAnon »على ارتباط بحركة »كيو-إينون
للرئيس والتي  املؤيدة  املتطرفة  اليمينية 
ــرة. وقــــــال رئــيــس  ــ ــؤامـ ــ تــــــروج لـــنـــظـــريـــات مـ
زوكربيرغ  مــارك  الكاليفورنية  املجموعة 
الخميس: »إنني أتخوف من مخاطر وقوع 

اضطرابات أهلية في أنحاء الباد«.
نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات حـــتـــى اآلن  غـــيـــر أن 
ــــب تـــعـــزز  ــرامـ ــ ــقــــاربــــة، وتــــصــــريــــحــــات تـ ــتــ مــ
املخاوف من تطور االنقسامات السياسية 
إلى أعمال عنف، وأن يتم استخدام مواقع 

التواصل لبث منشورات كاذبة.
وحـــظـــر فــيــســبــوك اإلعــــانــــات الــســيــاســيــة 
وحــــــــــــول املـــــــواضـــــــيـــــــع االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة أو 
اعتبارا  املتحدة  الــواليــات  في  االنتخابية 
مــن األربـــعـــاء وألســبــوع عــلــى األرجــــح، من 
أجل »الحد من مخاطر حصول التباسات 

أو تجاوزات«.
تقنع قسما  لــم  هــذه  الحيطة  تــدابــيــر  لكن 
كــبــيــرا مـــن املــجــتــمــع املـــدنـــي الـــــذي اعــتــبــر 
الجهود غير كافية، وال سيما على صعيد 

مكافحة التضليل اإلعامي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

جنازة الشهيد الصحافي ياسر مرتجى في غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

محتجون يطالبون بفرز األصوات بعد مطالبة ترامب بوقفه )تيموثي كالري/فرانس برس(

تزايد استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلية للصحافيين الفلسطينيين رغم ارتدائهم كل ما يؤشر ويدلل على أنّهم يعملون في مهنة 
الصحافة. تزامنًا مع اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب، إذ يطالب الصحافيون بمحاسبة االحتالل
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رقعة شطرنج والعبان، أميركي وآخر روسي 
على طاولة واحدة، والعالم يراقب.

إذن، نـــحـــن هـــنـــا أمــــــام مـــقـــاربـــتـــن شــكــلــيــتــن: 
سينمائية كنسخة مطورة عن واحد من أشهر 
 pawn »أفالم لعبة الشطرنج، »تضحية البيدق
عام  الصادر  زويــك  إدوارد  للمخرج   ،sacrifice
 بالحرب الباردة بن 

ً
2015. وتاريخية متمثلة

املعسكرين الشرقي والغربي )1947 – 1991(.
إن هذا النوع من األعمال يبدو نموذجًيا جًدا، 

ــام إنــتــاج أميركي  وال سيما عــنــدمــا نــكــون أمـ
ــفـــخـــر واالعــــــتــــــزاز بــشــكــل  ــا الـ ــايـ يـــــتـــــداول قـــضـ
ــقــــاط عــلــى الــقــصــة في  مـــبـــتـــذل، فــيــطــغــى اإلســ
غالب األعمال، وال يبقى على الجمهور سوى 
وصراعاتها  الحكاية  بتفاصيل  االســتــمــتــاع 
فـــي حــــال كـــانـــت جـــذابـــة ومــتــقــنــة، وإن كــانــت 
 لدى املشاهد 

ً
الحوارات الرياضية تشكل أزمة

ــل بـــهـــذه الــلــعــبــة غـــيـــر أن تـــأثـــيـــر ذلـــك  ــاهـ الـــجـ
املمتعة  للقصة  الــعــام  اإلطــــار  ــام  أمــ ينسحب 

سالم أبو ناصر

في املشهد االفتتاحي من مسلسل 
الــذي بث املوسم  »مــنــاورة امللكة«، 
األول مــنــه األســبــوع املــاضــي على 
شبكة نتفليكس، يختار املخرج سكوت فرانك 
 تقليدية لالنطالق بأحداث العمل. بطلة 

ً
لقطة

العمل، إليزابيث هارموني )آنا تايلور جوي(، 
تخرج من حوض االستحمام، وهي في حالة 
فوضى عارمة تعكس جوانب نفسية عميقة، 
ستبدد غشاوتها الفاضحة تقنية الفالش باك 
املشهد  بعد  وذلــك  السينمائي،  التصوير  في 
إعالمين  مــن  غفير  جــمــع  ينتظر  إذ  الــثــانــي؛ 
وصــحــافــيــن، املــواجــهــة املــنــتــظــرة بــن أفضل 
وأصــغــر العــبــة شــطــرنــج فــي أمــيــركــا، وأفــضــل 
العــب شطرنج فــي الــعــالــم، الــروســي فاسيلي 

بورغوف )مارسن دوروسنيكسي(.
مواجهة افتتاحية حماسية تبعث منذ بداية 
الحلقة األولى، إلى تشويق مستفز يكسر حالة 
الــخــوف واملــلــل الــلــذيــن سيقترب املــشــاهــد من 
تلقفهما، لوال الدالالت الدرامية املشجعة التي 
خطفت املشاهد الالحقة من الغوص أكثر في 
تقليديتها. فالزمن الدرامي ينطلق عام 1968، 

أعطى المتحف للزوار 
نظارات خاصة لمراقبة 

حركة أعينهم

تتخذ الفتاة من لعبة 
الشطرنج مالذًا يحميها 

من نفسها

يتناول البرنامج القوة 
الناعمة التي يستخدمها 

النظام السوري

2223
منوعات

وفضائها البصري الساحر، وهو ما ال ننفي 
استحقاقه في »مناورة امللكة«.

مــا أن تــبــدأ الــحــكــايــة بــفــتــاة نــجــت مــن حــادثــة 
سير انتحارية نفذتها والدتها بعد أن تخلى 
الفتاة  انتقال  ثــم  الـــزوج عنهما قبل ســنــوات، 
األيتام،  لرعاية  داٍر  إلــى  التسع  السنوات  ذات 
لعبة  في  الفطرية  موهبتها  ستكتشف  حيث 
الــشــطــرنــج بــمــســاعــدة مستخدم يــدعــى ولــيــام 
ــبـــل، حـــتـــى نــتــجــه نـــحـــو خــلــطــة بــصــريــة  ــايـ شـ

أنــاقــتــهــا الشخصيات  ســـاحـــرة تــحــافــظ عــلــى 
الجذابة بأدوارها ومواقعها.

ال ننكر أن رياضة الشطرنج واحــدة من أكثر 
 وطـــلـــًبـــا حــول 

ً
الـــريـــاضـــات الــذهــنــيــة مــتــابــعــة

العالم، نظًرا للخاصية السحرية التي تتمتع 
بـــهـــا، وهــــو مـــا شــفــع لــلــمــســلــســل، إلــــى جــانــب 
جاذبية الشخصية الرئيسية املميزة بأدائها 
وإتـــقـــانـــهـــا لـــــدور الـــالعـــب الـــجـــاد واملـــحـــتـــرف، 
القصصي  السرد  على صعيد  هفواته  بعض 
الركيك. التركيز ينصب ناحية بيث هارموني 
الكحول  وإدمانها على  النفسية  وصراعاتها 
والعقاقير املهدئة، باعتبار أنها تيتمت ملرتن. 
فوالدتها بالتبني، والتي نرى أن حياتها قد 
أخــــذت مــصــيــًرا مــشــابــًهــا ملــا مـــرت بــه الــوالــدة 
األولـــى؛ إذ تخلى زوجــهــا عنها هــي األخـــرى، 
ـــركـــت ملــصــيــر مــجــهــول مــع ابــنــتــهــا املتبناة 

ُ
وت

هارموني من دون معيل نقوٍد، ثم ما تلبث أن 
تموت بسبب مــرض عضال، ما هي إال نقطة 
فيها مغاالة لناحية عكس واقع اجتماعي له 
تأثيرات نفسية مدمرة بهدف بناء شخصية 
ا 

ً
تستدرج عاطفة الجمهور، فشكل ذلك ضعف

ــى الــتــركــيــبــة الــقــصــصــيــة  ــًحــــا ُيـــضـــاف إلــ واضــ
مشاكلها  هــارمــونــي  تــقــاوم  بــالــطــبــع،  للعمل. 
بــالــهــروب إلــى عــالــم خــاص بــهــا، عــمــاده رقعة 
الشطرنج. مسارات وتحديات تنتصر عليها 
وتــغــدو إحـــدى أكــثــر العــبــي الشطرنج شهرة، 
ما جعل حياتها تنقلب إلى حياة بذخ وترف، 

يرافقه هوٌس أكثر باللعبة.
ــذه الــنــســخــة كــثــيــًرا عـــن نسخة  ال تــخــتــلــف هــ
الــــذاتــــيــــة،  الــــســــيــــرة  فـــيـــلـــم  فــــي  زويـــــــك  إدوارد 
ــيـــدق«، مـــن حــيــث الـــخـــط الــعــام  ــبـ »تــضــحــيــة الـ
الــدرامــي  الــعــامــة واملــنــاخ  لسيناريو املــشــاهــد 
وطبيعة الشخصيات الرئيسية، فالبطل بوبي 
مع هارموني  يلتقي  ماغواير(،  )توبي  فيشر 
فـــي نـــقـــاط عـــديـــدة: هــــوس بــلــعــبــة الــشــطــرنــج، 
ــازات وشـــهـــرة واســعــتــن منذ  وتــحــقــيــق إنــــجــ
الصغر، وعالم خيالي خاص، باختالف وحيد 
وهــو أن آثــار الهوس واالضــطــرابــات النفسية 
العقلية  الــســالمــة  على  أخــطــر  ا 

ً
منعطف تــأخــذ 

لدى فيشر، حن انعكس األمر عليه بوساوس 
قــهــريــة وارتــــيــــاب مـــن الــعــمــالء والــجــواســيــس 
السوفييت، خالل فترة تحضيره للقاء قرينه 

بطل العالم الروسي بوريس سباسكي.
ال شك أن نسخة الفيلم كانت مباشرة وواضحة 
ألنــهــا تــدخــل فــي صلب الــســيــنــاريــو، وهـــذا ما 
الصراع  أكثر من حيث شكل  بالتوسع  سمح 
السوفييتي  املتحدة واالتــحــاد  الــواليــات  بــن 
ــتــــي شــمــلــت تــوســعــات  فــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، والــ
جــــيــــوســــيــــاســــيــــة، ومــــــعــــــارك اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
ــــذي  وجــــاســــوســــيــــة عـــلـــى عـــكـــس املـــســـلـــســـل الـ
ذهــب أكثر إلــى املــواربــة والترميز فــي حبكته 
الــدالالت والتفاصيل، وهو  وتفننه في وضع 
مــا انــعــكــس إيــجــاًبــا عــلــى اإلطــــار التشويقي، 
الحبكة،  الــدرامــي على  اإليــقــاع  بغلبة  وسمح 
مع التحفظ على شكلية التفاصيل املتشابهة 

واملتقاربة بن هذين العملن.
األعمال  في  دائًما  األميركية حاضرة  الرواية 
الفنية. انتصاراتها وإنجازاتها ومقدراتها، ال 
بد أن تكون على مقاس األمجاد التي تفتخر 
فــيــهــا عــلــى مــــدى قــــــرون، فــتــتــمــاهــى الــعــقــلــيــة 
الحياة. وهنا  األميركية مع مختلف مجاالت 
التقليدي،  نسخة أخرى تترجم هذا التماهي 
خصوًصا حن نتكلم عن صراٍع بارٍز دام عقودًا 
ــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق،  بــيــنــهــا وبــــن االتـــحـ
ورقــعــة الــشــطــرنــج خــيــر وســيــلــة لتوقيع هــذه 
الرواية. سباق الهيمنة تتخلله استراتيجيات 
دفاعية وأخرى هجومية، فيخرج الصراع من 
شكله الرياضي إلى منعطف سياسي يتطلب 
من القوتن املتصارعتن في تلك الفترة تمرير 
أجــنــدتــهــا ووســائــلــهــا بــشــتــى الـــطـــرق، ضمن 
الدولتن هيمنتهما  لفرض  وفــٍر  كــٍر  عمليات 
وتسجيل نقطة انتصار على حساب األخرى.

إبراهيم علي

عــلــى مـــر الـــســـنـــوات، شــكــل زواج الــفــنــانــات 
من رجــال متزوجن ظاهرة غير ُمستجدة. 
ويــــروي تــاريــخ الــفــن الــعــربــي مجموعة من 
إلى  تعود  الــوســط،  شهدها  التي  الزيجات 
رجــــال مــرتــبــطــن بـــاألصـــل، بــعــضــهــم تـــزوج 
عــرفــيــا، أو كــــان يــطــالــب بــــأن يــكــون زواجــــه 
بالفنانة بشكل سري، لكن السرية في مثل 
هذه الحال ال تصمد كثيرًا، خصوصا لو لم 

ينجح هذا الزواج وكانت نهايته الطالق.
بداية التسعينيات، سرب خبر زواج الفنانة 
ــل األعـــمـــال عــالء  املــصــريــة شــريــهــان مــن رجـ
الفنانة  الخوجة متزوجا من  خوجة، وكان 
إســـعـــاد يـــونـــس، األمــــر الــــذي دفـــع الــخــوجــة 
إلى إتمام  زواجه بشريهان بطريقة سرية، 
لــكــن مـــا لــبــث أن انــكــشــف األمــــر بــعــد والدة 
شريهان البنتها األولــى، لؤلؤة، ما أغضب 
شريهان  تعتبر  كانت  التي  يونس  إســعــاد 

صديقتها.
ــبـــت شــــريــــهــــان بـــمـــرض  ــيـ ــتـــى أصـ ــــذا، حـ ــكـ ــ هـ
ــك كــفــيــال لـــوضـــع حــد  ــ الــــســــرطــــان، وكــــــان ذلـ
ــنـــانـــتـــن، وفــــتــــح صــفــحــة  ــفـ ــلـــخـــالف بــــن الـ لـ
جــديــدة، طــويــت معها الــخــالفــات، فــي حن 

تحفة فيرمير األشهر Girl with the Pearl، إال 
أن القائمن عليه قرروا أن تكون لوحة »مشهد 
دلفت« هي التي ستمنح الفرصة للتمتع بها 
من قبل زواره خالل اإلغالق الثاني، الذي بدأ 
تطبيقه في العديد من الــدول األوروبــيــة منذ 

العشرين من أكتوبر املاضي.
تعيد هذه التجربة إلى األذهان الدراسة التي 
سبق أن أجراها الباحثان األميركيان جيفري 
وليزا سميث في متحف متروبوليتان للفنون 
في نيويورك، حول املدة التي استحوذت فيها 
ست روائع فنية على انتباه الجمهور، وكانت 
تحظ  لــم  اللوحات  أشهر  أن  بحثهما  نتيجة 
الــــزوار، حتى  انتباه  بـــ 17 ثانية فقط مــن  إال 
أن لوحة »املوناليزا« لدافينشي، والتي تعتبر 
اللوحة األكثر شهرة في العالم، لم تحظ إال بـ 

15 ثانية فقط من انتباه الزائرين! 
واستكمااًل للدراسة املشار إليها، قام املتحف 
بـــإعـــطـــاء الـــزائـــريـــن نــــظــــارات خـــاصـــة ملــراقــبــة 
حركة العن أثناء مشاهدتهم للوحة »مشهد 
دلــــفــــت« لـــفـــيـــرمـــيـــر، الــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا الـــكـــاتـــب 
فني  عمل  أجمل  بــروســت  مارسيل  الفرنسي 
عــلــى اإلطـــــالق، ملــعــرفــة أمـــاكـــن تــركــز عيونهم 
ــزاء الــلــوحــة خـــالل وجــودهــم أمامها  عــلــى أجــ
فــي هــذه الــدقــائــق الــعــشــر، ليتضح أن الـــزوار 
باستمرار  تتنقل  أعينهم  يتركون  الــعــاديــن 

عماد فؤاد

تؤكد أغلب الدراسات املتحفية، أن الجمهور 
يــنــظــر إلــــى أي عــمــل فـــنـــي، مــهــمــا عـــال شــأنــه، 
مــا يــقــرب مــن 17 ثــانــيــة فــي املــتــوســط، فكيف 
الــحــال لــو تمكن كــل زائـــر مــن البقاء  سيكون 
وحده، ملدة عشر دقائق كاملة، في قاعة كبيرة 

ليس فيها سوى لوحة واحدة فقط؟
هــذا مــا يــحــاول متحف »مــاوريــتــس هــاوس«، 
ــاي الــهــولــنــديــة، اإلجـــابـــة عنه  فـــي مــديــنــة الهــ
فــي تــجــربــتــه الــجــديــدة لــلــعــرض خـــالل إغــالق 
ــا الـــثـــانـــي، الــــذي اضـــطـــرت إلــيــه أغــلــب  كـــورونـ
ــة أخـــيـــرًا، بــســبــب اســتــفــحــال  ــيــ الـــــدول األوروبــ
ــا، مـــا دفــع  املـــوجـــة الــثــانــيــة لــفــيــروس كــــورونــ
أغــلــب املــتــاحــف واملـــراكـــز الــثــقــافــيــة إلـــى إلــغــاء 
فعالياتها التي كانت قد أعلن عنها قبل عدة 

أسابيع.
لــه  كـــــان  ــتــــس هــــــــاوس،  إال أن مـــتـــحـــف مــــاوريــ
رأي آخـــر، إذ أعــلــن عــن بــرنــامــج جــديــد خاص 
»وحــدك  عــنــوان  تحت  الثانية  اإلغـــالق  بفترة 
مع فيرمير«، وتقوم فكرته على زيــارة فردية 
زائــر ملشاهدة  لكل  كاملة  دقــائــق  مدتها عشر 
لــــوحــــة »مـــشـــهـــد دلــــفــــت« لـــلـــفـــنـــان الـــهـــولـــنـــدي 
- 1675(، في تجربة   1632( يوهانس فيرمير 
هــي األولـــى مــن نــوعــهــا، تأقلما مــع مــا فرضه 
فــيــروس كــورونــا مــن تباعد ومــحــاذيــر! يمنح 
لـــزواره  الفرصة  متحف »مــاوريــتــس هـــاوس« 
ليكونوا بمفردهم تماما ملدة عشر دقائق مع 
لوحة فيرمير التي رسمها عام 1660 تقريبا. 
وكما يوضح املتحف على موقعه اإللكتروني، 
فقد اقترحت هذه التجربة قبل خمس سنوات، 
لكنها أصبحت فجأة قابلة للتطبيق في زمن 
كـــورونـــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن املــتــحــف يملك 

تـــصـــرح إســـعـــاد يـــونـــس بــأنــهــا ضـــد تــعــدد 
الـــزوجـــات »لكنني أبــحــث دائــمــا عــن معنى 
أو تعزيز لعبارة »العائلة السعيدة«، وهذا 
ــــودة الـــصـــداقـــة الــتــي  مـــا أردتـــــه مـــن خــــالل عـ
جمعتني بشريهان لسنوات، وربما وجود 

األوالد أيضا دفعنا للتهدئة«.
ُدرة، جــدال  الــتــونــســيــة  املــمــثــلــة  زواج  شــكــل 
واســــعــــا فــــي األوســـــــــاط الـــفـــنـــيـــة واملــجــتــمــع 
تنتقد زواجها  التونسي، وحفل بتعليقات 
ـــل مــــتــــزوج، األمــــــر الــــــذي ال يــجــيــزه  مــــن رجــ
قانون األحوال الشخصية في تونس، وهو 
ينال من كرامة النساء برأي املتابعن على 
ــة هــانــي  ــ ــع، وفــــي حـــن اعـــتـــرفـــت زوجـ ــواقــ املــ
ــة هـــشـــام، بــمــنــشــور على 

ّ
ســعــد، الــســيــدة مــن

ــزال زوجــــتــــه وكــتــبــت  ــ فــيــســبــوك بـــأنـــهـــا ال تــ
حذفت  أن  لبثت  مــا  لكنها  تطلقناش«  »مــا 
الشخصية  وحـــولـــت صــفــحــتــهــا  الــتــعــلــيــق، 

على تطبيق إنستغرام إلى الخاص.
الفنانة التونسية درة أكدت في اتصال مع 
إذاعـــة تونسية بــأن زواجــهــا مــن سعد جاء 
بعد طــالقــه، وهــو قــرر أن يــبــدأ معها حياة 

جديدة بحسب تعبيرها.
درة لم تكن الوحيدة التي تثير هذه املسألة 
مـــن عـــالقـــات الــــــزواج، لــطــاملــا شــهــد الــوســط 
زواج  آخرها  ليس  مماثلة،  حكايات  ي 

ّ
الفن

وطــالق املطربة أنغام من املــوزع املوسيقي 
أحــمــد إبــراهــيــم قــبــل عــامــن، ومـــا أثــــاره من 
ــــى املــطــالــبــة  ــع بـــزوجـــتـــه إلـ ــ ــع دفـ ــ ــــدل واســ جـ
التلويح  إلــى  األمــور  كما وصلت  بالطالق، 
بــرفــعــهــا دعـــــوى قــضــائــيــة بــخــلــع زوجـــهـــا، 
بـــعـــد االســـتـــفـــزاز الـــــذي تـــعـــرضـــت لـــه جـــراء 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي كـــثـــرت وقــتــهــا ألنــغــام 
واملوزع املوسيقي أحمد ابراهيم، وال سيما 

خاصة  حلقة  فــي  األولـــى  للمرة  ظهورهما 
مـــن بـــرنـــامـــج »تــــــوأم روحــــــي« عــلــى شــاشــة 
املقابلة  هـــذه  عــن  خـــرج  ومـــا   ،2019(  Bein(
ابراهيم  أحمد  لزوجة  استفزازًا  بر 

ُ
اعت مما 

إنه  ويقول  إبراهيم  ليعود  أبنائه،  ووالـــدة 
منفصل عن زوجته، حتى أعلن قبل أشهر 

قليلة عن انفصاله عن الفنانة أنغام. يجيز 
البعض لنفسه على قاعدة الحب االرتباط 
ــتــــزوج، لــكــن يـــبـــدو أن الــوضــع  بــشــخــص مــ
التواصل  مــواقــع  فتحت  إذ  يختلف،  الــيــوم 
املــدنــيــة املستحدثة  االجــتــمــاعــي والــقــوانــن 
آلية املحاسبة، وهــذا ما حصل  أمــام  الباب 

ــتـــي هـــوجـــمـــت مــــن قــبــل  مــــع املــمــثــلــة ُدرة الـ
املــجــتــمــع الــتــونــســي، وال ســيــمــا مــنــاصــرات 
ارتباطها  فــي  اللواتي وجــدن  املـــرأة  حقوق 
ــة لـــلـــمـــرأة الــتــونــســيــة،  ــانـ ــتـــزوج إهـ بـــرجـــل مـ
وهـــــذا مـــا يــنــعــكــس ســلــًبــا عــلــى مــســيــرتــهــا 

الفنية وعلى جمهورها.

بــأكــمــلــهــا، بينما يتعثر  الــلــوحــة  ــزاء  عــلــى أجــ
الخبراء بسرعة مع تفاصيل املشهد، متنقلن 
ــودة فــيــه،  ــ ــوجـ ــ بــــن الــشــخــصــيــات الــقــلــيــلــة املـ
وروعــة األلــوان التي اختارها فيرمير لبيوت 
املدينة املطلة على مرفأ املدينة، لينتهي األمر 
بالجميع عند البوابة املوجودة في منتصف 
الذي  الجديدة،  الكنيسة  بــرج  وعند  اللوحة، 
ال يـــزال يهيمن عــلــى أفـــق مــديــنــة دلــفــت حتى 

يومنا هذا.
تـــعـــد لــــوحــــة »مـــشـــهـــد دلــــفــــت« مــــن بــــن أكــثــر 
لوحات الفنان الهولندي شهرة، وقد رسمها 
فيرمير في وقت كان تصوير مشاهد املدينة 
ــدة مــن ثــالث  غــيــر شــائــع فــي الــفــن، وهـــي واحــ
فــيــرمــيــر للمدينة  لـــوحـــات مــعــروفــة رســمــهــا 
جنبا  رأســـه،  مسقط  تعتبر  الــتــي  الهولندية 
إلى جنب مع لوحته املعروفة باسم »الشارع 
الصغير« The Little Street ولوحته املفقودة 
التنقيط  استخدام  ويشير   .House Standing
إلى  تاريخ رسمها يرجع  أن  إلــى  اللوحة  في 
ما بعد تاريخ The Little Street، كما أن عدم 
ــراس فـــي بـــرج الــكــنــيــســة الــجــديــدة  ــ ــود أجـ وجــ
يرجح أنها رسمت ما بن عامي 1660 و1661. 
والـــلـــوحـــة مـــلـــك لـــلـــديـــوان املـــلـــكـــي الــهــولــنــدي 
ومحفوظة في متحف ماوريتس هاوس منذ 
إنشائه عام 1822. ويخلص أغلب الخبراء أن 
من  للمدينة  الطبيعي  املشهد  رســم  فيرمير 
موقع مرتفع إلى الجنوب الشرقي من دلفت، 
وربما رسمها من أحد الطوابق العليا ملنزل 
يــطــل عــلــى رصــيــف مــيــنــاء املـــديـــنـــة، والــدلــيــل 
عــلــى ذلـــك وجـــود بــوابــة شــيــدام فــي منتصف 
تكوين اللوحة، وبوابة روتــردام على اليمن، 
الـــذي تم  املــرفــأ  مــيــاه  فــي  وجميعها تنعكس 

إنشاؤه في الفترة بن 1616 و1620.

فنانات ارتبطن بمتزوجين»وحدك مع فيرمير«... عشر دقائق أمام »مشهد دلفت«
أثارت الممثلة التونسية 
ُدرة جدًال واسعًا خالل 

األيام الماضية بعد 
زواجها من رجل األعمال 

المصري هاني سعد

نور عويتي

بــأنــغــام نــشــيــد طــالئــع الــبــعــث، الــــذي كـــان يـــردده 
األطفال في سورية يوميا مكرهن في مدارسهم، 
قبل أن يتشكل لديهم أي وعي بمحتواه، وبالصور 
والفيديوهات التي توثق حياة طالب املدارس في 
سورية في عهد حافظ األســد، نسجت اإلعالمية 
السورية الشابة، آالء عامر، خليطها الخاص من 
الذكريات الجمعية الذاكرة لتفتتح بها برنامجها 
»خاكي«، الذي بدأت بعرض الحلقات األولى منه 
قبل أيـــام عبر قــنــاة »الــشــمــس« على »يــوتــيــوب«؛ 
لتحليالتها   

ً
مدخال املــألــوف  النسيج  هــذا  ليكون 

الخاصة وغير املألوفة عن األزياء في عهد األسد. 
الـــتـــقـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مـــقـــدمـــة الـــبـــرنـــامـــج، 
آالء عــامــر، ملــنــاقــشــة فــكــرة عــمــلــه. تــقــول: »الــفــكــرة 
القوى  عــن  الحديث  هــي  البرنامح  مــن  األساسية 
الــنــاعــمــة الــتــي تــســتــخــدمــهــا األنــطــمــة الــشــمــولــيــة 
ــن أجـــــل تــغــيــيــر املــجــتــمــعــات  ــة مــ ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ ــديـ والـ
والسيطرة عليها، واخترت من هذi القوى األزياء 

نموذجا للحديث عنها«.
وعــــن ســبــب تــســمــيــة الــبــرنــامــج بـــاســـم »خـــاكـــي«، 
تخبرنا عــامــر: »أنــا وفئة كبيرة مــن أبــنــاء جيلي 
اإلعدادية  املدرسية  باملرحلة  كبير  بشكل  تأثرنا 
ــي ذاكــــرتــــي كـــانـــت تـــلـــك املــرحــلــة  ــ والــــثــــانــــويــــة، وفـ
الغامق  األخضر  )أي  »الخاكي«  باللون  مطبوعة 
 في البدالت العسكرية(؛ 

ً
الذي يتم استخدامه عادة

العمرية  الخاكي يطغى على تلك املرحلة  إذ كان 
مـــن حــيــاتــي بــســبــب فــــرض الــنــظــام الـــســـوري زيــا 
مدرسيا موحدا لجميع الطالب، هو بدلة الفتوة 
الفترة،  الخاكي«. تضيف: »خــالل تلك  اللون  ذات 
كان ُيمارس على الطالب جميع أشكال القمع من 
قبل مدرب الفتوة في حصص التربية العسكرية 
اإلجــبــاريــة، الحصص الــتــي فرضها نــظــام األســد 
ــلـــة الـــعـــمـــريـــة لــتــشــمــل  عـــلـــى األطــــفــــال بــتــلــك املـــرحـ
الــعــســكــرة جميع فــئــات املــجــتــمــع؛ الــعــســكــرة التي 

كانت ثيمتها بالنسبة لي هي اللون الخاكي«.
يــتــنــاول الــبــرنــامــج  فــي الــحــلــقــات املــعــروضــة منه 
حتى اآلن األزياء في سورية ودالالتها السياسية 
فـــي حــقــبــة األســــــد. وعــــن الــــحــــدود الـــتـــي ستصل 
إليها الفكرة، وإذا ما كان هناك إمكانية للتوسع 
للحديث عن األزياء وبعدها السياسي في أماكن 
وأزمــنــة أخــرى، تقول عامر: »لقد تناولت األزيــاء 
في حقبة األســد األب في الحلقات املاضية، وفي 
ــاء فــي عهد  الــقــادمــة سأتحدث عــن األزيـ الحلقات 

بـــشـــار األســـــد بــشــكــل مـــوســـع، ومــعــهــا سينتهي 
املــوســم األول مــن الــبــرنــامــج. أمــا املــوســم الثاني، 
فــإلــى الــيــوم ال يـــزال أمـــر تــصــويــره معلقا بسبب 
أمور لها عالقة بالتمويل، ولكن املؤكد أن املوسم 
الناعمة  القوى  إحــدى  عن  فيه  الثاني سنتحدث 
التي استخدمها نظام األسد، ولن يكون في مجال 

األزياء كما هو الحال في املوسم األول«.
اليوم تحتوي وسائل التواصل االجتماعي العديد 
تقديم  تحاول  التي  السورية  واملــواقــع  البرامج  من 
»خــاكــي«،  برنامج  مضمون  مــع  يتعارض  محتوى 
حيث تسعى تلك البرامج إلى تقديم محتوى ُيظهر 
الــحــيــاة مـــا قــبــل الـــثـــورة الــســوريــة بــطــريــقــة جميلة 
وعاطفية، أما آالء عامر فقد عادت إلى تلك الحقبة 
والقاسي  املختلف  الوجه  لتظهر  مختلفة  بطريقة 
ــيـــاق، تـــقـــول عــامــر:  مـــن تــلــك الــحــقــبــة. فـــي هــــذا الـــسـ
»الــجــمــيــع يــحــن إلـــى املـــاضـــي ويــرتــبــط بـــه بطريقة 
رومانسية، ففي حياتنا اليومية نستذكر أناسا من 
بأن  أنفسنا  ونوهم  معه،  الجميلة  واأليـــام  املاضي 
الحقيقة  أن  الفضلى، رغــم  الفترة  كــان  ذلــك املاضي 
قد تكون عكس ذلك. هذا هو الحال بالنسبة للذاكرة 
فعلى  السورين،  لــدى  باملاضي  املرتبطة  الجمعية 
الــثــورة  الـــذي كنا نعيشه قبل  الــرغــم مــن كــل القمع 
السورية، إال أن تلك الفترة لم يكن فيها قتل وتشريد 
وتهجير ومجازر كما هو الحال اليوم، وهذا سبب 
ــى تـــلـــك األيــــــــام، وبــــاألخــــص لـــدى  ــ نـــزعـــة الـــحـــنـــن إلـ

املغتربن خارج سورية«.

فتاة مقّسمة على 64 مربّعًا

قالت ُدرة إن زوجها مطلق )فيسبوك(

تعود إلى فترة 
ما قبل الصورة 
وتحاول تفكيك 
المعاناة في 
ذلك الوقت 
)فيسبوك(

)Getty( معرض يتألف من لوحة واحدة للفنان الهولندي يوهانس فيرمير

في المسلسل دالالت سياسية كثيرة حول الحرب الباردة )نتفليكس(

في المسلسل الجديد، »مناورة الملكة«، الذي تبثه منصة نتفليكس، نمضي مع فتاة يافعة، 
تحترف لعبة الشطرنج، لكنها تعاني، أيضًا، مشاكل نفسية عميقة

مناورة الملكة

»خاكي«: قوة اللون الناعمة

فنون وكوكتيل
مسلسل

برنامج

قضيةفعالية

في المشهد األخير، هناك 
رمزية عالية، إذ نرى الفتاة 

هارموني تمضي سيرًا على 
األقدام وهي في حالة من 

الرضا بعد انتصارها على 
بورغوف، وتمرّ من شارع 
يجري فيه عادة منافسات 

في لعبة الشطرنج، بين 
رجال طاعنين في السن. 

يدعوها أحدهم لها 
لمنافسة ودية، لتختتم 

المشهد بكلمة »لنلعب«، 
في توصيف شامل 

ومختصر لتاريخ الصراع 
بين المعسكرين، الغربي 

والشرقي، مع رفع حجم 
التمايز باستخدام عنصر شاب 

في مواجهة عجوز.

المشهد األخير
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