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MEDIA

خطأ
تويتر

واشنطن ـ العربي الجديد

ّ
ع ــلـ ـق ــت م ـن ـص ــة ال ـ ـتـ ــدويـ ــن «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ع ـ ـ ــددًا مــن
ّ
ال ـح ـســابــات م ــن ط ــري ــق ال ـخ ـطــأ ،ب ـعــدمــا اسـتـغــل
املتطرفون اليمينيون سياستها الـجــديــدة ،وهو
ما دفع الشركة إلى إطالق عملية مراجعة داخلية
إلدخ ــال التصحيحات ال ــازم ــة ،وفـقــا لصحيفة
«واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» .وتـسـمــح سـيــاســة «تــويـتــر»

الـجــديــدة لــأفــراد بطلب إزال ــة ال ـصــور أو مقاطع
الفيديو إذا كانت تخصهم ،لكنها صــارت هدفًا
املتطرف الذين يسعون إلى إزالة
لناشطي اليمني ُ َ
صــورهــم الـتــي الــتـ ِقــطــت فــي مـسـيــرات الـكــراهـيــة.
وقالت املنصة إن القاعدة ُوضعت في األصل للحد
من إساءة استخدام املحتوى للمضايقة واختراق
الحميمية والكشف عن هويات األفــراد .وأضافت
ّأن هذا النوع من املحتوى الضار يؤثر بشكل غير

متناسب فــي «الـنـســاء والـنــاشـطــن واملـعــارضــن
واألقـلـيــات» .والحظت الصحيفة أن ناشطني من
اليمني املحافظ شرعوا في إساءة استخدام نظام
«تويتر» الجديد بعد فترة وجيزة من ظهوره ألول
مرة .واستخدم ناشطو اليمني املتطرف تطبيقات
مثل «تيليغرام» و«غــاب» لحشد الجهود والتآمر
على الحسابات املناهضة للتطرف التي تعمل على
فضح وتعقب املتعصبني للبيض فــي مسيرات
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ال ـكــراه ـيــة ،وس ـع ــوا إل ــى تـعـلـيــق ه ــذه الـحـســابــات
وإزالـ ــة صــورهــم الـشـخـصـيــة .وي ــرى ال ـخ ـبــراء أن
هذه القواعد الجديدة صعبة التنفيذ ،رغم حسن
النيات التي تقف خلفها .ويعود ذلك جزئيًا إلى أن
املنصة أصبحت ضرورية في تحديد األشخاص
ّ
ويحول مستخدمون
املرتبطني باليمني املتطرف،
لإلنترنت أنفسهم إلــى محققني مــن خــال نشر
أسمائهم أو معلومات تتيح تحديد هويتهم.

تتواصل سلسلة القرارات التي تصدرها شبكة اإلذاعة األلمانية الدولية «دويتشه فيله» بحق كل الجهات التي
تتعاون معها ،ولها مواقف معادية لالحتالل اإلسرائيلي ،وآخرها تعليق التعاون مع قناة «رؤيا» األردنية

«دويتشه فيله» :معاداة إسرائيل ممنوعة
برلين ــ العربي الجديد

ي ـبــدو أن شـبـكــة اإلذاعـ ـ ــة األمل ــان ـي ــة الــدول ـيــة
«دويتشه فيله» ،اخـتــارت فتح الـنــار بشكل
رسـمــي على كــل املــؤسـســات واألف ــراد الذين
تـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــم ،ول ـ ـهـ ــم م ـ ــواق ـ ــف رافـ ـض ــة
لــاح ـتــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وذلـ ــك ت ـحــت حجة
«رف ــض م ـع ــاداة الـســامـيــة» .وآخ ــر قــراراتـهــا
ظهرت األحــد عندما قــررت تعليق التعاون
مــع قـنــاة «رؤي ــا» األردن ـي ــة ،بسبب مخاوف
ت ـت ـع ـل ــق بـ ـم ــا قـ ــالـ ــت إنـ ـ ــه «مـ ـحـ ـت ــوى م ـع ــاد
إلســرائـيــل ومـعــاد للسامية ورس ــوم هزلية
عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة
ب ـ ـهـ ــا» .وأض ـ ــاف ـ ــت «دوي ـ ـت ـ ـشـ ــه فـ ـيـ ـل ــه» أن ـه ــا
ك ــان ــت ق ــد دخ ـل ــت ف ــي ش ــراك ــة م ــع «رؤي ـ ــا»،
ألن املـحـطــة ت ـت ـنــاول قـضــايــا مـثــل امل ـســاواة
بــن الجنسني وحـقــوق األقـلـيــات فــي األردن
وت ـعــزيــز الـثـقــافــة اإلعــام ـيــة لـلـشـبــاب .غير
أن غويدو بــاومـهــاور ،أحــد كبار املسؤولني
الـتـنـفـيــذيــن ف ــي «دوي ـت ـشــه ف ـي ـلــه» ،ق ــال إنــه
سـتـتـعــن عـلـيــه إع ـ ــادة تـقـيـيــم ال ـت ـعــاون ألن
«العديد من أجزاء املحتوى الذي يتم نشره
عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة
بالقناة األردنية ال يتوافق بالتأكيد مع قيم
دويتشه فيله» .وأض ــاف فــي بـيــان« :نأسف
حـقــا ألن ـنــا ل ــم نــاحــظ ه ــذه ال ـص ــور املـثـيــرة
لالشمئزاز» .وقالت  DWإنها تنأى بنفسها
«ب ـشــدة» عــن مـثــل ه ــذا امل ـح ـتــوى ،و«تــأســف
لتقييمها األولي الذي خلص إلى أن محطة
رؤيا ليست معادية إلسرائيل» .ولم يصدر
تعليق بعد من القائمني على قناة «رؤيا».
وتـتـضـمــن تــرتـيـبــات ال ـشــراكــة م ــع الشبكة
اإلذاعـ ـي ــة األمل ــان ـي ــة ،ق ـيــام «دوي ـت ـشــه فيله»
بتوفير محتوى صحافي .وجاء هذا القرار
بعد يومني فقط من إعالن الشبكة األملانية
ً
أنـ ـه ــا س ـت ــوق ــف أرب ـ ـعـ ــة م ــوظ ـف ــن وع ــام ــا
ً
مستقال عن العمل لحني انتهاء تحقيق في
مزاعم تفيد بأنهم صرحوا بــآراء «معادية
إلســرائـيــل ولـلـســامـيــة» .وتفاعلت القضية
بـ ـع ــدم ــا ن ـق ـل ــت ص ـح ـي ـف ــة «زود دوي ـت ـش ــه
ت ـســاي ـتــونــغ» األمل ــان ـي ــة ال ـيــوم ـيــة تعليقات
عـبــر وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي تــزعــم
أن أعضاء في الخدمة العربية لـ«دويتشه
فيله» أدلوا بها ،ومنها تعليقات يبدو أنها
«تـقـلــل مــن ش ــأن امل ـحــرقــة أو ت ـعــزز الـصــور
النمطية املعادية لليهود» .وقالت  DWإنها
طلبت إجراء تحقيق خارجي مستقل .وقال
رئـيــس املؤسسة بيتر ليمبورغ فــي بيان:
«تمكنت (دويتشه فيله) من االستعانة بكل
مــن وزي ــرة الـعــدل األملــانـيــة السابقة زابينه
ل ــوي ـت ـه ــوي ــزر ش ـن ــارن ـب ــرغ ــر ،واألخ ـص ــائ ــي
النفسي أحمد منصور ،وهما شخصيتان
معروفتان يتفق مسارهما املهني مع هذه
ّ
املهمة بشكل خاص» .وعلق أحمد منصور
ف ــي ال ـب ـيــان نـفـســه أن ــه «ب ـكــل تــأك ـيــد ،يجب
أخ ــذ االت ـهــامــات املــوجـهــة هـنــا بـكــل جــديــة،
ومــن الجيد أن إدارة (دويـتـشــه فيله) ترى
ذلــك أيـضــا .هــذه املهمة امللقاة على عاتقي
ت ـت ـط ـلــب م ـن ــي ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـه ــا ب ـصــراح ــة
وحيادية واحترام وإحساس باملسؤولية».
لكن اخـتـيــار منصور بشكل خــاص يطرح
ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام ع ــدة ح ــول اسـتـقــالـيــة
التحقيق ،وإنصافه للعاملني في الشبكة.
إذ إن منصور ّ
حساباته
يعرف بنفسه عبر
ّ
على مواقع التواصل االجتماعي على أنه
«عــربــي إســرائـيـلــي» ،يعمل على «محاربة
الـ ـتـ ـط ـ ّـرف ومـ ـح ــارب ــة م ـ ـعـ ــاداة ال ـس ــام ـي ــة»،
ويـ ــزخـ ــر ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وبـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ــاص «ت ــويـ ـت ــر»
بالتغريدات املدافعة عن االحتالل وجرائمه
ب ـحــق الـفـلـسـطـيـنـيــن ،وي ـك ـ ّـرر بـشـكــل شبه
يومي دفاعه عن دولة االحتالل اإلسرائيلي
التي يسميها «حلم اليهود للعيش بحرية
واستقالل» .تشمل املهام التي سيقوم بها
التحقيق املستقل «استيضاح االتهامات
الـتــي ظـهــرت لـلـعـيــان مــن دون تـحـفـظــات»،
و«ف ـح ــص م ــا إذا ك ــان ــت ه ـن ــاك ه ـف ــوات قد
وقعت داخل املؤسسة» ،و«تقديم توصيات
حول إجــراءات وقائية للمستقبل» .وأوقف

األشخاص املذكورون في التقرير عن العمل
إلى حني االنتهاء من التحقيق.
وش ـ ـ ــددت «دويـ ـتـ ـش ــه ف ـي ـل ــه» ال ـت ــي تـمــولـهــا
ال ـح ـكــومــة األمل ــانـ ـي ــة ،ف ــي ب ـيــان ـهــا ،ع ـلــى أن
مــوظ ـف ـي ـهــا ك ـل ـهــم «م ـل ـت ــزم ــون ب ــاإلخ ــاص
لـقـيــم واس ـتــرات ـي ـج ـيــات املــؤس ـســة األملــان ـيــة،
ســواء داخليًا وخارجيًا .من بني هــذه القيم
االع ـتــراف الــواضــح لــ(دويـتـشــه فيله) بحق
إســرائ ـيــل فــي ال ــوج ــود ،إضــافــة إل ــى املــوقــف
الواضح ضد معاداة السامية» .تنطبق هذه

قيدت نشر التقارير
التي تنتقد إسرائيل خالل
العدوان على غزة

السياسة أيضًا على الحسابات الشخصية
في مواقع التواصل االجتماعي.
يأتي هذا التحقيق من جانب املؤسسة ردًا
على تقرير نشرته صحيفة «زود دويتشه
تسايتونغ» في  30نوفمبر/تشرين الثاني
املاضي ،ذكرت فيه أن عددًا من العاملني في
القسم العربي فــي «دويتشه فيله» ،وكذلك
أحد املدربني الــذي يعمل بشكل مستقل مع
املؤسسة ،قــد نـشــروا فــي السنوات املاضية
تعليقات «مـعــاديــة للسامية» على وسائل

تلقت القناة انتقادات عدة بسبب تغطية العدوان األخير على غزة (مؤمن فايز/نورفوتو)

تحريض على كل الجبهات

تواصل الجماعات اإلسرائيلية وتلك املؤيدة للصهيونية
في أوروبــا والــواليــات املتحدة الضغط على املؤسسات
اإلعالمية وعمالقة التكنولوجيا الستبعاد أي موظف قد
تكون له مواقف مؤيدة للفلسطينيني في وجه آلة القتل
ّ
اإلسرائيلية .فنهاية الشهر املاضي شنت شخصيات
إسرائيلية حملة واسعة ّ
ضد املراسلة السابقة في قناة
«الجزيرة» اإلنكليزية و«آي تي في نيوز» ،فداء جاسم،
بعد تعيينها في شركة «تويتر» لإلشراف على التغطية
اإلخبارية في الشرق األوســط وشمال أفريقيا ،بحجة
تغريدات قديمة لها معادية للكيان الصهيوني .في األول
من نوفمبر/تشرين الثاني الفائت ،أعلنت فــداء جاسم،
في تغريدة ،عن انضمامها إلى «تويتر» ،لتقود تنظيم
املحتوى التحريري في منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا .وأرفقت تغريدتها برموز تمثل أعالم  17دولة
في املنطقة ،ولم تشمل علم االحتالل اإلسرائيلي.
استثناء العلم اإلسرائيلي من تغريدة فداء جاسم استفز
شخصيات ومؤسسات إسرائيلية طالبت بإقالتها من
منصبها الجديد في «تويتر» ،وأع ــادت نبش تغريدات
قــدي ـمــة ل ـهــا ت ـنــاهــض فـيـهــا االحـ ـت ــال ،وبـيـنـهــا «مــركــز
سيمون فيزينتول» الذي يؤكد عبر موقعه اإللكتروني
أن مهمته «مساندة إسرائيل» ،ويزعم «تصديه ملعاداة
السامية واإلرهاب وخطاب الكراهية» ،ومنظمة «أونست
ري ـبــورت ـي ـنــغ» ال ـتــي ت ـع ـ ّـرف ع ــن نـفـسـهــا بــأن ـهــا منظمة
غير حكومية «تــراقــب اإلع ــام املتحيز ضــد إسرائيل»
ووصفتها منافذ إخبارية عدة بأنها «مجموعة مراقبة
إعالمية موالية إلسرائيل».

التواصل االجتماعي ووسائل إعالم أخرى.
ُ
ون ـش ــرت تـلــك الـتـصــريـحــات عـلــى حـســابــات
خــاصــة عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
ُ
وحذف بعضها الحقًا.
باسل العريضي واحد من الذين استهدفهم
تـقــريــر «زود دوي ـت ـشــه ت ـســاي ـتــونــغ» ،علمًا
أن ــه ُعــن مــدي ـرًا ملكتب «دويـتـشــه فـيـلــه» في
بيروت عام  .2019الصحيفة األملانية نبشت
تغريدة للعريضي تعود ليونيو/حزيران
عام ( 2014محذوفة حاليًا) ،قال فيها إن كل
من يتعامل مع اإلسرائيليني خائن ويجب
إعــدامــه .ولــم تتمكن «الـعــربــي الـجــديــد» من
التدقيق في صحة ما أوردته «زود دويتشه
تسايتونغ» .وذكر تقرير الصحيفة األملانية
املحرر مرهف محمود ،الذي زعمت أنه كتب
منشورًا على «فيسبوك» في  ،2017تحدث
ف ـي ــه ع ــن م ـقــاط ـع ـتــه ح ــدي ـث ــا م ــع ام ـ ـ ــرأة فــي
مقهى ،بعدما علم بأنها يهودية .وزعمت
أن ـ ــه فـ ــي مـ ـنـ ـش ــورات أخ ـ ـ ــرى أنـ ـك ــر م ـحــرقــة
الهولوكوست ،وقال إن «اليهود يسيطرون
على عقول الـنــاس مــن خــال الفن واإلعــام
واملوسيقى» .ولم يتمكن «العربي الجديد»
من التدقيق في صحة هذه املنشورات التي
أوردتـ ـه ــا «زود دوي ـت ـشــه ت ـســاي ـتــونــغ» ،إذ
ربـمــا ُح ــذف بعضها أو ُعــدلــت خصوصية
حسابات أصحابها.
التقرير استهدف أيضًا الخبير في مجال
إدارة اإلع ـ ــام ال ـص ـحــافــي داود إبــراه ـيــم،
ال ــذي ي ـشــارك فــي دورات تــدريــب تنظمها
ُ
«دويـتـشــه فيله» فــي بـيــروت ،إذ اتـهــم بأنه
غـ ـ ــرد م ـ ـ ــرات عـ ـ ــدة م ـن ـك ـرًا ح ـ ـ ــدوث م ـحــرقــة
الهولوكوست ،وبأنه وصفها بالكذبة .ذكر
التقرير أيضًا شقيقه محمد ،الــذي يشغل
منصب رئيس مكتب أخبار الشرق األوسط
فــي «دويـتـشــه فـيـلــه» .ص ــوب الـتـقــريــر على
مــاضــي محمد داود ،ال ــذي ك ــان يعمل في
صحيفة «الديار» التي وصفت بأنها تابعة
ل ــ«ال ـحــزب ال ـس ــوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي»
ال ـ ـ ــذي «ي ـس ـت ـل ـه ــم مـ ـب ــادئ ــه مـ ــن الـ ـن ــازي ــة»،
وفقًا ل ــ«زود دويتشه تسايتونغ» .وقالت
ال ـص ـح ـي ـفــة األمل ــانـ ـي ــة إن إب ــراهـ ـي ــم واص ــل
ال ـك ـتــابــة ف ــي صـحـيـفــة «األخ ـ ـبـ ــار» امل ــؤي ــدة
لـ«حزب الله» ،بعد انتقاله إلى برلني للعمل
ل ـص ــال ــح «دويـ ـتـ ـش ــه ف ـي ـل ــه» .ذكـ ــر ال ـت ـقــريــر
أي ـض ــا ص ـحــاف ـيــة اس ـم ـه ــا فـ ــرح ت ـع ـمــل فــي
برنامج «مسائية» الــذي تذيعه «دويتشه
ف ـي ـلــه» ،وزع ــم أن ـهــا كـتـبــت فــي مــوقــع «رأي
ال ـيــوم» الـعــربــي أنـهــا مستعدة لالنضمام
إل ــى ص ـفــوف تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
(داع ــش) إذا أعـلــن عناصرها استعدادهم
لتحرير فلسطني من االحتالل اإلسرائيلي.
يـ ــذكـ ــر أن «دوي ـ ـت ـ ـشـ ــه فـ ـيـ ـل ــه» ق ـ ـيـ ــدت ن ـشــر
التقارير الـتــي تنتقد إســرائـيــل ،معللة ذلك
بـمـســؤولـيــة ب ــرلــن ال ـخــاصــة ت ـجــاه الــدولــة
الـيـهــوديــة ،بـسـبــب الـهــولــوكــوســت .ومنعت
هـيـئــة تـحــريــر «دوي ـت ـشــه فـيـلــه» مــراسـلـيـهــا
وم ـح ــرري ـه ــا م ــن تـغ ـط ـيــة ج ــرائ ــم االح ـت ــال
اإلسرائيلي املتمثلة في الفصل العنصري
واض ـط ـه ــاد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،وف ـق ــا لــوثـيـقــة
داخلية سربت في مايو/أيار ،إبان العدوان
اإلسرائيلي األخير على غزة .وأكدت الوثيقة
ال ــداخ ـل ـي ــة امل ـك ــون ــة م ــن ص ـف ـح ـتــن أن إرث
املـحــرقــة ومـســؤولـيــة أملــانـيــا الـخــاصــة تجاه
إسرائيل ال يزاالن حجر الزاوية في دستور
البالد وسياستها الخارجية .وقالت فيها
رئيسة التحرير مــانــويــا كاسبر-كالريدج
لـلـمــوظـفــن« :ن ـحــن ف ــي (دوي ـت ـشــه ف ـي ـلــه) ،ال
نشكك إطالقًا في حق إسرائيل في الوجود
كــدولــة ،وال نسمح لــأشـخــاص املــوجــوديــن
في تغطيتنا بالقيام بذلك» .وأضافت« :نحن
ال نشير إطالقًا إلى نظام الفصل العنصري
ف ــي إس ــرائ ـي ــل .نـتـجـنــب أي ـضــا اإلش ـ ــارة إلــى
االستعمار أو املستعمرين» .وتابعت« :نحن
نحترم حرية الــرأي والتعبير ،وحق الناس
في انتقاد أي من األطراف املعنية .ومع ذلك،
فإن انتقاد إسرائيل يصبح معاداة للسامية
ع ـنــدمــا ت ـح ــاول تـلـطـيــخ وت ـشــويــه الـسـمـعــة
ونزع الشرعية عن دولة إسرائيل أو الشعب
اليهودي والثقافة اليهودية بذاتها».
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منوعات فنون وكوكتيل
قراءة

لينا الرواس

مــن املثير ً
دوم ــا معرفة أن هناك
قـنـبـلــة ف ــي ال ـغــرفــة ،أو ه ــذا على
األقـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــا يـ ـنـ ـص ــح بـ ـ ــه آلـ ـف ــري ــد
هيتشكوك صانعي السينما ومشاهديها.
فــي فيلم جــاســن ك ــورزل الـجــديــد،Nitram ،
نختبر صـحــة تـلــك املـقــولــة الـشـهـيــرة ألحــد
أهم صناع تحف القرن املنصرم؛ القنبلة في
الغرفة ،لكن السؤال األهم :متى تنفجر؟
ينكأ فيلم «نيترام» الجرح األكبر في تاريخ
أس ـت ــرال ـي ــا امل ـع ــاص ــر؛ مــذب ـحــة ب ـ ــورت آرث ــر
املروعة في والية تسمانيا عام  ،1996التي
ارتـكـبـهــا مــارتــن بــراي ـنــت ،حــن أطـلــق الـنــار
ع ـلــى ال ـعــامــة ف ــي أح ــد امل ــواق ــع الـسـيــاحـيــة،
م ـت ـس ـبـ ًـبــا بـ ــوفـ ــاة  35ش ـخ ـ ًـص ــا وجـ ـ ــرح 23
آخرين؛ أكبر حصيلة منفردة لقتلى على يد
شخص واحد حتى ذلك الوقت.
األحــداث معروفة ،إذن ،والنهاية املشؤومة
ال مفر منها .إال أن املخرج األسترالي املثير
للجدل جاسنت كــورزل ،ومعه الكاتب شون
غــرانــت ،يـبــديــان اهـتـمـ ً
ـامــا أكـبــر بشخصية

يعيدنا المخرج األسترالي ،جاستن كورزل ،في فيلمه الجديد ،Nitram ،إلى مذبحة ارتُكبت في
والية تسمانيا عام  ،1996لكن نتتبع في العمل حياة القاتل ،وليس الضحايا

فيلم «نيترام»

المذبحة تتوارى خلف عيني القاتل

القاتل نفسه ،ال بتصوير الجريمة املرتكبة
وتفاصيلها الشنيعة.
يحكي الفيلم ،مــن دون أدن ــى تكلف ،قصة
«الـحـيــاة الـيــومـيــة» الكئيبة الـتــي يعيشها
نـ ـيـ ـت ــرام ( ،)Caleb Landry Jonesش ــاب
عـشــريـنــي يـعــانــي م ــن مـشــاكــل ف ــي الصحة
ال ـع ـق ـل ـي ــة ،وع ــاقـ ـت ــه امل ـض ـط ــرب ــة ب ــوال ــدت ــه
الـصــارمــة ( )Judy Davisووالـ ــده العاطفي
املـتـســاهــل ( ،)Anthony LaPagliaثــم لقائه
ب ــوري ـث ــة صـ ـن ــدوق ال ـيــان ـص ـيــب ال ـش ـه ـيــرة،

هيلني هارفي ( ،)Essie Davisوصداقتهما
الغريبة التي تنتهي بوفاة هيلني املفاجئة،
ً
وحيدا
يليها انتحار وال ــده ،وبـقــاء نيترام
في منزل هيلني ،الذي بات اآلن ملكه إضافة
ً
إلى نصف مليون دوالر نقدية ،وصول إلى
ارتكابه مـجــزرة إطــاق الـنــار الجماعي في
بورت آرثر ،من دون سابق إنذار.
لم يكن من السهل على املخرج األسترالي،
امل ـعــروف عنه اهتمامه بموضوعة العنف
االجتماعي والنفسي ،أن يقنع سكان واليته

يخفي المخرج في
فيلمه أي إشارات ترجعنا
إلى الحادثة نفسها

تـسـمــانـيــا ،حـيــث يـقـيــم ،بــرغـبـتــه فــي تقديم
فيلم عن حادثة ما زال كثير من سكان تلك
الوالية يعاني من آثارها حتى يومنا هذا؛
إذ قوبل كــورزل باستياء كبير حال إعالنه
عن إنتاج الفيلم ،خاصة من أهالي ضحايا
املجزرة ،الذين رؤوا في إعادة إحياء الكارثة
ً
ً
وتعظيما لشخصية
نكسا لآلالم من جهة،
الـقــاتــل وأس ـطــرة لقضيته مــن جـهــة أخــرى.
ادع ــاءات واجهها املـخــرج بصالبة ،مــؤكـ ًـدا
ض ـ ـ ـ ــرورة ت ـس ـل ـي ــط ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى الـ ـش ــرور

الكارثة قبل
وقوعها
غيرت حادثة بورت
آرثر اتفاقية السالح
ً
شروطا
الوطنية ،ووضعت
محددة لحاملي رخص
السالح .مع ذلك ،يفيدنا
الفيلم في نهايته أن عدد
األسلحة في أستراليا زاد
اليوم عما كان عليه في
عام  ،1996األمر الذي يفسر
اختيار كورزل (الصورة) لتلك
موضوعا لعمله.
القضية
ً
ال يكتفي الفيلم بكونه
نظرة فاحصة يلقيها
صناع الفيلم على حادثة
مروعة في تاريخ اإلنسانية،
بل يتعدى ذلك ليغدو
دعوة لتفادي الكارثة قبل
وقوعها من جديد.
ال يحاكي الفيلم األفعال العنيفة ،بل يبقيها في الخلفية ()Imdb

إضاءة

عمار فراس
ّ

بـ ـث ــت ش ـب ـك ــة ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس ،أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ال ـف ـي ـلــم
ال ـك ــوم ـي ــدي  ،Good on Paperم ــن بـطــولــة
امل ــؤدي ــة الـكــومـيـ ّ
ـديــة ل ـيــزا شلسينغ (Iliza
 .)Shlesingerالـتــرجـمــة الـحــرفـيــة للعنوان
تشوش املعنى ،كوننا أمام تعبير يعني أن
ما نقرأه أفضل مما هو موجود على أرض
الواقع ،أو ما نتخيله جيد فقط في عقولنا.
ومــن هــذه الـفــرضـيــة ،نتتبع حكاية أنــدريــا
سينغر ،مؤدية عروض الكوميديا واملمثلة
الحاملة الـتــي تلتقي صــدفــة بدينيس كلي،
الـشــاب املـثــالــي ،ال ــذي يمتلك جــوابــا مقنعًا
عن «كل» األسئلة ،ويتمكن من إثارة إعجاب
أنــدريــا ودفـعـهــا إل ــى قـبــول طلبه بــالــزواج.
لكن هناك ما هو مريب في هذا الرجل ،الذي
نكتشف نهاية الفيلم حقيقته .وامللفت أن
أحـ ــداث الـفـيـلــم مـبـنـيــة عـلــى قـصــة حقيقية
مرت بها شلسينغر ،وسبق أن قدمتها على
الخشبة عام  2015بعنوان «براين الكذاب».
نشاهد في الفيلم سعي أندريا إلى تحقيق
النجاح في هوليوود ،والتحول من مؤدية
كوميدية إلــى ممثلة ،تخوض منافسة مع
أخ ــري ــات ،ي ــراه ــن ع ـلــى جـمــالـهــن ووس ــائ ــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي لـتـحـقـيــق ال ـن ـجــاح،
الـشــأن ال ــذي يخلق اخـتــافــا حــول املـبــادئ.
بصورة أدق ،ما هو «مقبول» و«مرفوض»
ف ــي ه ــولـ ـي ــوود؛ إذ ي ـك ـشــف ل ـن ــا ال ـف ـي ـلــم أن
الراغبة بالعمل في هوليوود ،وبالرغم كل
ما شهده العالم من تغيرات ،ما زالت تحاكم
ّ
الفنية.
بناء على شكلها ،وليس موهبتها
بـهــذا ،تتعقد حـيــاة أنــدريــا ،لـتــدور فــي فلك
منافسة غير عادلة .هل تضحي بمبادئها

نشاهد في الفيلم سعي
الممثالت إلى تحقيق
النجاح في هوليوود
العمل مُ قتبس عن قصة حقيقية (نتفليكس)

المخرج في
كواليس
أحد أعماله
(فيسبوك)

متابعة

أفضال يوسف رزق
عمر بقبوق

أك ـثــر مــن ع ـشــرة أعـ ــوام مـضــت عـلــى غ ـيــاب املـخــرج
الـســوري ،يوسف رزق ،عن الساحة الفنية؛ إذ كان
آخــر أعماله هــو مسلسل «ســاعــة الصفر» (.)2010
ت ـن ــاول رزق ف ــي ه ــذا املـسـلـســل ق ـضــايــا امل ـخ ــدرات
وج ــرائ ــم ال ـش ــرف ،بـعــد سـلـسـلــة م ــن األع ـم ــال الـتــي
ركــز فيها بشكل خــاص على مــرض اإلي ــدز .يمكن
أن نـصــف مـسـلـســات رزق بــاملـجـمــل بــأنـهــا مثيرة
للجدل ،إذ يختلف الجمهور السوري حول قيمتها
الفنية ،فالبعض يراها نموذجًا واضحًا عن انحدار
السوية الفنية واالنحطاط الثقافي ،والبعض اآلخر
ينظر إلـيـهــا كـجــزء مـهــم مــن املـسـلـســات الـســوريــة
فــي العصر الذهبي .الـيــوم يعود يوسف رزق إلى
الواجهة مـجــددًا ،بعدما عــاش سـنــوات طويلة في
الظل .الالفت في األمر ،أن عودته لم تكن من بوابة
ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة ،وإن ـم ــا م ــن خ ــال مـقــابــات
صحافية مصورة ،أعادته إلى الشاشة بعد منشور
غريب على مواقع التواصل االجتماعي ،يعلن فيه
عن رغبته بــالــزواج ،وأنــه مستعد لتلقي العروض
الجادة من النساء اللواتي يرغنب به!
هذا الحدث ،الذي قد يراه البعض فكاهيًا ،وأشار
ً
مزحة ،كان مدخال
رزق في ما بعد أنه لم يكن سوى
ً
ً
ل ـل ـت ـعــرف ع ـلــى ج ــوان ــب أك ـث ــر ص ـف ــاق ــة وهـ ـ ــزال من
شخصية املـخــرج ،قــد يكون جنون العظمة أقلها
سوءًا؛ إذ إن الرجل يتعامل مع نفسه كمخرج عاملي
مبدع وله أسلوبه الخاص ،ال بل ويجب أن ُي ّ
درس

بـكــل جــام ـعــات ال ـعــالــم .كـمــا يـتـحــدث ع ــن املمثلني
الذين شاركوا في أعماله باستخفاف ،ويستثمر
كل لحظة ليشير إلى فضله الكبير عليهم ،وعلى
الدراما السورية ككل .ورغم أن هذه األحاديث تبدو
غير متزنة ،لكنها تبقى متوقعة إلى حد ما ،فهي ال
تختلف كثيرًا عن تصريحاته اإلعالمية التي كان
ً
يــدلــي بها قبل أن يصبح عــاطــا مــن الـعـمــل؛ فهو
املـخــرج ال ــذي ظهر قبل أع ــوام طويلة فــي برنامج
«االتجاه املعاكس» على قناة «الجزيرة» ،ليتحدث
عن انحطاط الدراما املصرية ،ويحقرها ليعلي من
شأن الدراما السورية وأعماله الخاصة.
فعليًا ،إن تـصــريـحــات رزق ت ــزداد س ــوءًا عندما
ي ـت ـحــدث ع ـمــا ك ــان ي ـحــدث خ ـلــف ال ـكــوال ـيــس ،أو
عـنــدمــا يـتـحــدث عــن عــاقــاتــه النسائية وحياته
األسرية؛ إذ ذكر أنه كان يضرب املمثلني العاملني
مـعــه ،وأن ــه كـســر أن ــف املـمـثــل أن ــدري ــه سـكــاف في
إحدى املرات ،وأنه كان يلجأ إلى الشرطة ليضغط
على املمثلني؛ فاستخدمهم إلجبار املمثل سامر
املـصــري على االنضباط باملواعيد .وال يختلف

ذكر رزق في مقابلة
له أنّه كان يضرب الممثلين
العاملين معه

بسلوكه داخل املنزل عن سلوكه في أماكن العمل،
فهو يقول ذلك بوضوح ،لقد كان يعنف النساء
اللواتي سبق أن ارتبط بهن.
إال أن أســوأ األمــور التي وردت في مقابالت رزق
املتتالية ،هي حكاية زواجــه من الفنانة إمــارات
رزق ،والـ ـع ــروض ال ـت ــي يـقــدمـهــا لـلـن ـســاء ال ـيــوم
ك ـفــرصــة لـلـتـقــرب م ـن ــه؛ إذ ذك ــر أن ــه ت ـع ـ ّـرف على
إمارات عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها
وتزوجها بعد أسبوع واحد ،لينتشلها من حياة
البؤس التي تعيشها كــ«نــازحــة» بعدما أغوته!
قبل أن يدخل في دوامة انفصاله عنها وأفضاله
عليها ،وعلى زوجها الحالي ،حسام جنيد.
هذه القصة تــزداد ســوءًا عندما يتقدم رزق على
ً
الهواء مباشرة بعرض جديد لتبني فتاة صغيرة
لتعيش معه ،يفضلها أن تكون في سن السابعة
عشرة ،وفقيرة ،وعالقاتها مقطوعة عن أهلها؛
ليبدو هنا أنــه يبحث عن ضحية جديدة مليوله
(البيدوفيلية؟) املغلفة بغطاء التبني.
هــذه التصريحات املخزية يمررها يوسف رزق
ضمن حديث مطول عن األخالق والفن والفضيلة،
في نفس السياق الذي يحاول فيه أن يرتدي ثوب
الضحية ،عندما أعلن بأن املؤامرات الصهيونية
العاملية كــان لها دور بإيقافه عن العمل ،بسبب
جرأته والرسائل اإلنسانية والسياسية الهامة
الـتــي يحملها بفنه! واإلع ــام ال ـســوري يتهافت
ً
الـيــوم لـعــرض حكايته ب ــدال مــن محاربة األفـكــار
التي ّ
يروج لها.

آثار

مقبرتان لمجهولَين بلسانين من ذهب

 ...Good on Paperالكوميديّة في فخ رجل كاذب
ألجل «العمل»؟ أم تحافظ على عصاميتها
وحظها العاثر لحماية موهبتها؟ ال إجابة
عن هذه التساؤالت ،لكنها محرك لصراعات
ونوبات ذعــر تصب أندريا بصورة دائمة،
ك ــون ـه ــا ت ـش ـعــر دوم ـ ــا ب ــأن ـه ــا مـ ـقـ ـص ــرة ،أو
ال ت ـق ــوم ب ــال ـخ ـي ــارات الـصـحـيـحــة م ــن أجــل
ّ
املهنية.
مسيرتها
املـثـيــر لــاهـتـمــام أن الـفـيـلــم يــوظــف صيغة
مشابهة ملــا ن ــراه فــي مسلسل «ساينفلد»
ال ـش ـه ـيــر؛ إذ ن ـشــاهــد أن ــدري ــا وهـ ــي تعمل
مؤدية كوميديا ،تلقي النكات على خشبة
املسرح ،ضمن لقطات منفصلة ،ليترجم ما
«تلقيه» على الجمهور الحقًا ضمن حياتها
ّ
اليومية وعالقتها املريبة مع أندرو.
هــذه الصيغة التي حولت «ساينفلد» إلى
واحـ ــد م ــن أش ـهــر امل ـس ـل ـســات ال ـكــوم ـيـ ّ
ـديــة،
نــراهــا بصيغة مختلفة ،كــون أنــدريــا ،أشد
ت ــورط ــا ف ــي حـيــاتـهــا م ـمــا يـظـهــر األمـ ــر في
«ســاي ـن ـف ـلــد» .ومــاح ـظــات ـهــا ال ت ـق ــوم على
ّ
السطحية ،بل تناقش إشكاليات
املفارقات
تــواجـهـهــا ك ــام ــرأة وم ــؤدي ــة ،فــالـفـيـلــم ليس
ترجمة لـلــ«نـكــات» الـتــي تلقى على خشبة
املسرح ،بل حكاية تحوي صراعًا ومفارقات
يومية ،يتم التعليق عليها بشكل منفصل
على خشبة املسرح الحقًا .يمكن النظر إلى

الخبيثة حتى ال تتكرر .الترفيه ليس هو
الـهــدف األول لفيلم ك ــورزل الـجــديــد .ولهذا
السبب ،بالضبط ،يخفي املخرج أي إشارات
تــرجـعـنــا إل ــى ال ـح ــادث ــة نـفـسـهــا؛ فيتجنب
ذكــر أسـمــاء املناطق واألمــاكــن حيث وقعت
الـجــريـمــة ،ويـطـلــق عـلــى بـطـلــه اس ــم نـيـتــرام
(تهجئة معكوسة الس ــم م ــارت ــن) ،ويمتنع
ع ــن ت ـصــويــر آثـ ــار املـ ـج ــزرة؛ فـيـنـفــذ إط ــاق
ً
ً
معيدا إلى األذهان
بعيدا عن الكاميرا،
النار
درام ـ ــا امل ـس ــرح األرسـ ـط ــي ،وقــوان ـي ـنــه الـتــي
تـنــص عـلــى ارت ـك ــاب الـفـعــل الـعـنـيــف خــارج
الخشبة ،بهدف الحد من التورط العاطفي
وتعزيز املحاكمة العقلية لدى املتلقي.
األفعال
على ذات املـنــوال ،ال يحاكي الفيلم
ً
الـعـنـيـفــة ،ب ــل يبقيها ف ــي الـخـلـفـيــة ،هــادفــا
إلـ ــى ت ـف ـك ـيــك ع ـق ـل ـيــة امل ـ ـجـ ــرم ،ول ـي ــس إل ـق ــاء
ن ـظ ــرة روم ــان ـس ـي ــة ع ـلــى ف ـع ـلــه امل ـض ـطــرب،
ً
ً
ـاؤل ً
مهما عن الفعل اإلجرامي
واضــعــا تـسـ ً
بوصفه مرادفا للتمرد ،أو وسيلة للرد على
التنمر؛ فيبحث فــي أسـبــاب ودواف ــع الفعل
اإلجــرامــي ً ،لكنه ال يتخذها كمبررات لفعل
القتل ،نابذا العقلية البالية التي تدعو إلى
إيجاد كبش فــداء في كل مجزرة .تضمحل
مفردات الجاني والضحية في فيلم كورزل،
ال وج ــود لجريمة يرتكبها شخص واحــد
(حتى لو أنها نفذت بيد شخص واح ــد)...
الكل يتشارك ق ـ ً
ـدرا مــن املسؤولية؛ األطباء
غـيــر املــؤهـلــن ،مـقــدمــو الــرعــايــة الجاهلني،
قوانني األسلحة التي يتالعب بها تجارها؛
إذ يركز الفيلم فــي مشاهد عــدة على مدى
سهولة وص ــول نـيـتــرام لألسلحة الـنــاريــة؛
فنرى والده يهديه بندقية صيد في صغره،
ويبتاع هو بعد وفاة هيلني أسلحة نصف
آلـيــة مــن متجر فــي هــوبــارت .الـعــاقــة التي
تجمع بني نيترام وبندقيته تكاد ال تضاهى
في قوتها أي عالقة أخرى في حياته ،حبه
لألسلحة وإطــاقـهــا عند كــل موجة غضب
أو إحباط ،تنذر بالكارثة حتى ملن لو يكن
املشاهد على دراية بخلفية الفيلم الواقعية.
ومع كل ذلك الشغف باألسلحة واملفرقعات
النارية منذ الصغر ،ال يصور كورزل ً
شابا
ً
عـنـيــفــا ي ـهــوى الـتـعــذيــب ،بــل عـلــى الـعـكــس؛
صانع املجزرة محب للحيوانات ،ابن ودود،
وصديق وفي .إذ ال تكمن مشكلة نيترام في
تبلده العاطفي ،بل في آلية تعبيره عن تلك
ال ـعــواطــف غـيــر املنتظمة وامل ـع ـقــدة ،والـتــي
حــاملــا تـتـضـخــم داخ ـل ــه ،يـعـبــر عـنـهــا بفعل
ص ــادم وعـنـيــف ،فـيـضــرب والـ ــده فــي واحــد
مــن أهــم مشاهد الفيلم ،بغية إجـبــاره على
ال ـخ ــروج مــن أزم ــة االك ـت ـئــاب الـنـفـســي التي
ً
مفسرا فعله لوالدته« :هذا
وقع ضحيتها،
ما يجب عمله» ،ويطلق النار على مسنني
انـتــزعــا بـعــرض سـعــر أفـضــل عـقــار حـلــم به
والده طيلة حياته.
يسيء نيترام فهم طبيعة مشاعره ،ويعجز
ً
تماما عن إدراك عواقب أفعاله ،حتى يبدو
ً
أنــه غافل تماما عــن األذى الــذي ً يتسبب به
ملــن حــولــه ،األمــر الــذي تبني الحــقــا أنــه ناجم
عن امتالكه وعي طفل في العاشرة من عمره،
وذلك حسب تقارير السجن الخاصة به.
إن امل ـش ــاك ــل الـنـفـسـيــة غ ـيــر امل ـعــال ـجـ ًـة لــدى
ن ـي ـتــرام ،تجعل الـتـعــاطــف مـعــه ممكنا إلــى
حد مــا ،إال أن أداء كاليب املــذهــل ،الــذي فاز
ع ـن ــه ب ـج ــائ ــزة أف ـض ــل م ـم ـثــل ف ــي م ـهــرجــان
ك ــان الـسـيـنـمــائــي ل ـهــذا ال ـع ــام ،ه ــو م ــا منح
ً
للشخصية أبـعـ ً
تعقيدا؛ إذ يصور
ـادا أكثر
ً
أداء ك ــال ـي ــب ال ـه ــائ ــل م ــزي ــج ــا م ــن امل ـشــاعــر
املتناقضة الـتــي يفيض بها وجــه نيترام؛
األلـ ــم وال ـغ ـض ــب ،الـ ـب ــراءة واألذي ـ ـ ــة ،الــوعــي
الـ ــذاتـ ــي بــامل ـش ـك ـلــة وانـ ـ ـع ـ ــدام ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى االن ـف ـع ــاالت أو اإلح ـس ــاس
بالواقع على حد سواء.
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الفيلم ،أيضًا ،بوصفه الصيغة الساتيرية
ضـحـكــة مــن مسلسل  .Youلـكــن عوضًا
واملـ ّ
عن كذاب أفاق محترف ،نحن أمام دينيس،
الـ ـش ــاب األح ـ ـمـ ــق ،الـ ـ ــذي ال ي ـب ـنــي أك ــاذي ـب ــه
بــدقــة ،بــل ي ـقــدم نـفـســه ب ـصــورة مـثــالـيــة من
السهل تهشيمها عبر محاولة زيــارتــه في
م ـن ــزل ــه ،أو ال ـب ـحــث ع ــن اس ـم ــه ف ــي وســائــل
التواصل االجتماعي .نحن أمام نموذج من
الــذكــورة التي تــرى فــي امل ــرأة أداة لتحسني
صــورة ال ــذات ،ونيل اإلط ــراء على املنجزات
ّ
الوهمية ،الشأن الــذي ال يدفعنا للتعاطف
معه أو اإلعجاب بذكائه ،بل االستغراب من
انطالء خدعه على أندريا .وهذا ما تناقشه
هي نفسها ،وتستغرب كيف لم تستمع إلى
حدسها بمجرد أن رأته.
ه ـن ــا ،ي ـظ ـهــر ال ـف ـي ـلــم أش ـب ــه ب ـ ـ بـ ـ ـ ــاردوي ،أو
مـحــاكــاة ســاخــرة للمسلسل ســابــق الــذكــر،
أس ــاس ـه ــا نـ ـم ــوذج م ــن الـ ـ ُـرجـ ــال ال ـس ــام ــن،
َ
الـســايـكــوبــاتـيــن رب ـم ــا ،امل ـســتـ ِـغ ـلــن بلطف
ورقة النساء من حولهم ،واملدعني كذبًا بأن
الواحد منهم هو «املنقذ» املنتظر ألي امرأة
تقع عيناه عليها.
ل ــم ي ـ َلــق ال ـف ـي ـلــم ال ـك ـث ـيــر م ــن اإلع ـ ـجـ ــاب ،بل
ُ
صــف بالجيد على مضض ،ولم يفلت من
و ِ
امل ـقــارنــة الــدائ ـمــة مــع مسلسل «ســايـنـفـلــد»
وأسلوبه الذي يشكل رعبًا للكثير من مؤدي
الكوميديا .سبب املقارنة هو أن النكات التي
نراها على الخشبة ليست مضحكة بالشكل
الكافي ،وتهدد أحيانًا تدفق الفيلم؛ إذ تكرر
ســؤال فــي عــدد مــن الصحف التي كتب عن
الفيلم م ـفــاده« :مــا ج ــدوى «املـشــاهــد» على
الـخـشـبــة إن لــم تـكــن مضحكة وحــدهــا وال
تؤثر على تدفق الحبكة؟

أخيرًا ،توصلت البعثة
األثرية اإلسبانية العاملة
في محافظة المنيا،
إلى الكشف عن مقبرتين
متجاورتين ترجعان إلى
العصر الصاوي
القاهرة ـ العربي الجديد

أعـلـنــت وزارة الـسـيــاحــة واآلث ــار املـصــريــة عن
كشف أثري فريد من نوعه في محافظة املنيا
وس ــط صعيد مـصــر ،تضمن مقبرتني يعود
تاريخهما إلى مئات السنني.
وتوصلت البعثة األثــريــة اإلسبانية العاملة
ف ــي مـنـطـقــة آثـ ــار الـبـهـنـســا بـمـحــافـظــة املـنـيــا،
ب ــرئ ــاس ــة مــاي ـتــه م ــاس ـك ــورت وأسـ ـت ــر بــونــس
م ـي ــادو وال ـتــاب ـعــة ل ـجــام ـعــة بــرش ـلــونــة ،إلــى
الكشف عن مقبرتني متجاورتني ترجعان إلى
العصر الصاوي.
وق ـ ــال ال ــدك ـت ــور مـصـطـفــى وزي ـ ـ ــري ،األم ــن
ال ـعــام للمجلس األع ـلــى ل ــآث ــار ،إن البعثة
عثرت في إحدى هاتني املقبرتني على رفات
لشخصني مجهولني في فم كل منهما لسان
مــن ال ــذه ــب ،أم ــا داخ ــل املـقـبــرة فـتــم العثور
عـلــى تــابــوت مـصـنــوع مــن الـحـجــر الجيري
له غطاء على هيئة سيدة؛ وبجانبه رفات
ّ
لشخص غير مـعــروف بـعــد .وأش ــار إلــى أن
الدراسات األولية على املقبرة أثبتت أنه تم
دخــولـهــا مــن قـبــل خ ــال الـعـصــور القديمة.

م ــن جــان ـبــه ،أوضـ ــح رئ ـي ــس الـبـعـثــة مــايـتــه
ماسكورت أن املقبرة الثانية كانت مغلقة
ت ـمــامــا ،وق ــام ــت الـبـعـثــة بفتحها ألول مــرة
أثناء أعمال الحفر.
وأشـ ـ ـ ــار األسـ ـ ـت ـ ــاذ ب ـق ـس ــم اآلثـ ـ ـ ــار ال ـي ــون ــان ـي ــة
الــرومــانـيــة فــي كلية اآلث ــار بجامعة الـقــاهــرة
ّ
وم ــدي ــر حـفــائــر الـبـعـثــة ح ـســان عــامــر إل ــى أن
البعثة عثرت بداخلها على تابوت من الحجر
ال ـج ـي ــري ب ــوج ــه آدم ـ ــي ف ــي ح ــال ــة ج ـي ــدة مــن
الحفظ ،باإلضافة إلى كوتني توجد بداخل كل
واحدة منها أوان كانوبية.
ك ـمــا ت ــم ال ـع ـثــور أي ـض ــا ع ـلــى  402ت ـم ـثــال من
األوشابتي مصنوعة من الفايانس ومجموعة
من التمائم الصغيرة والخرز أخضر اللون.
وق ــال مــديــر ع ــام آث ــار مـصــر الــوس ـطــى جمال
السمسطاوي إن البعثة اإلسبانية تعمل في
منطقة آثار البهنسا منذ ما يقرب من ثالثني
عــامــا ،عـثــرت خاللها على العديد مــن املقابر
ال ـت ــي ت ـع ــود ل ـل ـع ـصــر ال ـ ـصـ ــاوي وال ـي ــون ــان ــي
الروماني والقبطي.
ّ
ول ـفــت إل ــى أن منطقة الـبـهـنـســا قــد اشـتـهــرت
بالبرديات املكتوبة باليونانية فيها ،والتي
تــم نشرها فــي عـشــرات املـجـلــدات فــي جامعة
أكسفورد ،كما أنها كانت تتبع اإلقليم التاسع
ع ـشــر م ــن أق ــال ـي ــم م ـصــر ال ـع ـل ـيــا ول ـه ــا شـهــرة
كبيرة في العصر القبطي واإلسالمي.
يبدو أن االكتشافات في مصر تتوالى بشكل
متسارع ،مع عودة بعثات التنقيب إلى البالد؛
إذ اكتشف علماء اآلثــار ،قبل قرابة أسبوعني،
ما يعتقدون أنه أحد «معابد الشمس» املفقودة
في مصر ،ويعود تاريخه إلى منتصف القرن
الخامس والعشرين قبل امليالد.
هناك ،كشف الفريق عن اآلثــار املدفونة تحت

يبدو ّ
أن االكتشافات في مصر تتوالى بشكل متسارع (فيسبوك)

مـعـبــد آخ ــر فــي أب ــو غـ ــراب ،عـلــى بـعــد حــوالــي
ً
 12م ـي ــا ج ـن ــوب الـ ـق ــاه ــرة ،ب ـح ـســب م ــا قــالــه
ماسيميليانو نوزولو ،املدير املشارك للبعثة،
األستاذ املساعد في علم املصريات في املعهد
ال ـب ــول ـن ــدي ل ـل ـع ـل ــوم ل ـل ـث ـق ــاف ــات امل ـتــوس ـط ـيــة
والشرقية في وارسو .وفي عام  ،1898اكتشف

علماء اآلثــار الــذيــن يعملون فــي املــوقــع معبد
ال ـش ـمــس ل ـن ـيــوس ـيــرا ،املـ ـع ــروف أي ـض ــا بــاســم
نـ ـي ــوسـ ـي ــر ،املـ ـل ــك الـ ـف ــرع ــون ــي ال ـ ـس ـ ــادس مــن
األســرة الخامسة ،الــذي حكم مصر بني 2400
و 2370قـبــل امل ـي ــاد .كـمــا تـشـيــر االكـتـشــافــات
الـتــي تــم إج ــراؤه ــا خ ــال املـهـمــة األخ ـيــرة إلــى

أن ــه تــم ب ـنــاؤه ف ــوق بـقــايــا مـعـبــد شـمــس آخــر.
وق ــال نــوزولــو« :حـفــر علماء اآلث ــار فــي القرن
التاسع عشر جزءًا صغيرًا جدًا من هذا املبنى
املشيد بالطوب اللنب أسفل املعبد الحجري
ّ
لنيوسيرا ،وخلصوا إلى أن هذه كانت مرحلة
بناء سابقة لنفس املعبد».

