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

يـــبـــدو أن شــبــكــة اإلذاعــــــة األملـــانـــيـــة الــدولــيــة 
الــنــار بشكل  فتح  اخــتــارت  فيله«،  »دويتشه 
رســمــي على كــل املــؤســســات واألفــــراد الذين 
ــــم مـــــواقـــــف رافــــضــــة  ــهـ ــ تـــتـــعـــامـــل مــــعــــهــــم، ولـ
لــاحــتــال اإلســـرائـــيـــلـــي، وذلــــك تــحــت حجة 
»رفــــض مـــعـــاداة الــســامــيــة«. وآخــــر قــراراتــهــا 
التعاون  قــررت تعليق  األحــد عندما  ظهرت 
ــا« األردنـــيـــة، بسبب مخاوف  مــع قــنــاة »رؤيــ
ــتــــوى مـــعـــاد  ــحــ تـــتـــعـــلـــق بـــمـــا قــــالــــت إنــــــه »مــ
للسامية ورســـوم هزلية  إلســرائــيــل ومــعــاد 
الخاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
ــا«. وأضـــــافـــــت »دويــــتــــشــــه فـــيـــلـــه« أنـــهـــا  ــ ــهـ ــ بـ
ــا«،  ــ ــ ــلـــت فــــي شــــراكــــة مــــع »رؤيـ كـــانـــت قــــد دخـ
ألن املــحــطــة تــتــنــاول قــضــايــا مــثــل املـــســـاواة 
بــني الجنسني وحــقــوق األقــلــيــات فــي األردن 
وتــعــزيــز الــثــقــافــة اإلعـــامـــيـــة لــلــشــبــاب. غير 
بــاومــهــاور، أحــد كبار املسؤولني  أن غويدو 
الــتــنــفــيــذيــني فـــي »دويــتــشــه فــيــلــه«، قـــال إنــه 
ســتــتــعــني عــلــيــه إعـــــادة تــقــيــيــم الـــتـــعـــاون ألن 
»العديد من أجزاء املحتوى الذي يتم نشره 
الخاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
بالقناة األردنية ال يتوافق بالتأكيد مع قيم 
بــيــان: »نأسف  فــي  دويتشه فيله«. وأضـــاف 
حــقــا ألنــنــا لـــم نــاحــظ هـــذه الـــصـــور املــثــيــرة 
لاشمئزاز«. وقالت DW إنها تنأى بنفسها 
»بـــشـــدة« عــن مــثــل هـــذا املــحــتــوى، و»تــأســف 
لتقييمها األولي الذي خلص إلى أن محطة 
رؤيا ليست معادية إلسرائيل«. ولم يصدر 

تعليق بعد من القائمني على قناة »رؤيا«.
وتــتــضــمــن تــرتــيــبــات الــشــراكــة مـــع الشبكة 
اإلذاعـــيـــة األملـــانـــيـــة، قــيــام »دويــتــشــه فيله« 
بتوفير محتوى صحافي. وجاء هذا القرار 
بعد يومني فقط من إعان الشبكة األملانية 
 
ً
أنــــهــــا ســـتـــوقـــف أربــــعــــة مـــوظـــفـــني وعــــامــــا
 عن العمل لحني انتهاء تحقيق في 

ً
مستقا

بــآراء »معادية  مزاعم تفيد بأنهم صرحوا 
القضية  وتفاعلت  ولــلــســامــيــة«.  إلســرائــيــل 
دويـــتـــشـــه  »زود  نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة  بـــعـــدمـــا 
تعليقات  الــيــومــيــة  األملـــانـــيـــة  تــســايــتــونــغ« 
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تــزعــم 
»دويتشه  لـ العربية  الخدمة  في  أعضاء  أن 
فيله« أدلوا بها، ومنها تعليقات يبدو أنها 
ــأن املــحــرقــة أو تــعــزز الــصــور  »تــقــلــل مــن شـ
النمطية املعادية لليهود«. وقالت DW إنها 
طلبت إجراء تحقيق خارجي مستقل. وقال 
بيان:  فــي  ليمبورغ  بيتر  املؤسسة  رئــيــس 
»تمكنت )دويتشه فيله( من االستعانة بكل 
مــن وزيـــرة الــعــدل األملــانــيــة السابقة زابينه 
لـــويـــتـــهـــويـــزر شـــنـــارنـــبـــرغـــر، واألخـــصـــائـــي 
النفسي أحمد منصور، وهما شخصيتان 
معروفتان يتفق مسارهما املهني مع هذه 
ق أحمد منصور 

ّ
املهمة بشكل خاص«. وعل

فـــي الــبــيــان نــفــســه أنـــه »بــكــل تــأكــيــد، يجب 
أخـــذ االتــهــامــات املــوجــهــة هــنــا بــكــل جــديــة، 
فيله( ترى  )دويــتــشــه  إدارة  أن  الجيد  ومــن 
ذلــك أيــضــا. هــذه املهمة امللقاة على عاتقي 
تــتــطــلــب مـــنـــي الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا بـــصـــراحـــة 
وحيادية واحترام وإحساس باملسؤولية«. 
اخــتــيــار منصور بشكل خــاص يطرح  لكن 
ــدة حــــول اســتــقــالــيــة  عـــامـــات اســتــفــهــام عــ
الشبكة.  في  للعاملني  وإنصافه  التحقيق، 
إذ إن منصور يعّرف بنفسه عبر حساباته 
ه 

ّ
أن على  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

»محاربة  على  يعمل  إســرائــيــلــي«،  »عــربــي 
ــاداة الـــســـامـــيـــة«،  ــ ــعـ ــ الــــتــــطــــّرف ومــــحــــاربــــة مـ
ويــــزخــــر حـــســـابـــه عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــتــــر«  ــكــــل خـــــــاص »تــــويــ االجــــتــــمــــاعــــي وبــــشــ
بالتغريدات املدافعة عن االحتال وجرائمه 
ــّرر بــشــكــل شبه  ــكـ بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــني، ويـ
يومي دفاعه عن دولة االحتال اإلسرائيلي 
التي يسميها »حلم اليهود للعيش بحرية 
واستقال«. تشمل املهام التي سيقوم بها 
االتهامات  »استيضاح  املستقل  التحقيق 
الــتــي ظــهــرت لــلــعــيــان مــن دون تــحــفــظــات«، 
و»فـــحـــص مـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك هـــفـــوات قد 
وقعت داخل املؤسسة«، و»تقديم توصيات 
حول إجــراءات وقائية للمستقبل«. وأوقف 

األشخاص املذكورون في التقرير عن العمل 
إلى حني االنتهاء من التحقيق.

وشـــــــددت »دويـــتـــشـــه فـــيـــلـــه« الـــتـــي تــمــولــهــا 
الـــحـــكـــومـــة األملــــانــــيــــة، فــــي بـــيـــانـــهـــا، عـــلـــى أن 
مــوظــفــيــهــا كـــلـــهـــم »مـــلـــتـــزمـــون بــــاإلخــــاص 
لــقــيــم واســتــراتــيــجــيــات املــؤســســة األملــانــيــة، 
القيم  ســواء داخليا وخارجيا. من بني هــذه 
)دويــتــشــه فيله( بحق  االعــتــراف الــواضــح لـــ
إســرائــيــل فــي الـــوجـــود، إضــافــة إلـــى املــوقــف 
الواضح ضد معاداة السامية«. تنطبق هذه 

السياسة أيضا على الحسابات الشخصية 
في مواقع التواصل االجتماعي.

يأتي هذا التحقيق من جانب املؤسسة ردًا 
دويتشه  »زود  صحيفة  نشرته  تقرير  على 
الثاني  نوفمبر/تشرين   30 في  تسايتونغ« 
املاضي، ذكرت فيه أن عددًا من العاملني في 
وكذلك  فيله«،  »دويتشه  فــي  العربي  القسم 
أحد املدربني الــذي يعمل بشكل مستقل مع 
املاضية  السنوات  فــي  نــشــروا  قــد  املؤسسة، 
وسائل  على  للسامية«  »مــعــاديــة  تعليقات 

التواصل االجتماعي ووسائل إعام أخرى. 
ـــشـــرت تــلــك الــتــصــريــحــات عــلــى حــســابــات 

ُ
ون

خــاصــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
وُحذف بعضها الحقا.

باسل العريضي واحد من الذين استهدفهم 
تــســايــتــونــغ«، علما  »زود دويــتــشــه  تــقــريــر 
أنـــه ُعـــني مــديــرًا ملكتب »دويــتــشــه فــيــلــه« في 
بيروت عام 2019. الصحيفة األملانية نبشت 
ليونيو/حزيران  تعود  للعريضي  تغريدة 
عام 2014 )محذوفة حاليا(، قال فيها إن كل 
من يتعامل مع اإلسرائيليني خائن ويجب 
إعــدامــه. ولــم تتمكن »الــعــربــي الــجــديــد« من 
التدقيق في صحة ما أوردته »زود دويتشه 
تسايتونغ«. وذكر تقرير الصحيفة األملانية 
املحرر مرهف محمود، الذي زعمت أنه كتب 
2017، تحدث  في  »فيسبوك«  على  منشورًا 
فـــيـــه عــــن مــقــاطــعــتــه حـــديـــثـــا مــــع امـــــــرأة فــي 
وزعمت  يهودية.  بأنها  علم  بعدما  مقهى، 
ــكــــر مــحــرقــة  ــورات أخـــــــرى أنــ ــشــ ــنــ ــه فــــي مــ ــ أنــ
الهولوكوست، وقال إن »اليهود يسيطرون 
على عقول الــنــاس مــن خــال الفن واإلعــام 
واملوسيقى«. ولم يتمكن »العربي الجديد« 
من التدقيق في صحة هذه املنشورات التي 
ــا »زود دويــتــشــه تــســايــتــونــغ«، إذ  ــهــ أوردتــ
ُعــدلــت خصوصية  أو  ُحـــذف بعضها  ربــمــا 

حسابات أصحابها.
مجال  في  الخبير  أيضا  استهدف  التقرير 
إبــراهــيــم،  داود  الــصــحــافــي  ــــام  اإلعــ إدارة 
تــدريــب تنظمها  فــي دورات  يــشــارك  الــــذي 
ــهــم بأنه 

ُ
»دويــتــشــه فيله« فــي بــيــروت، إذ ات

ــرًا حـــــــدوث مــحــرقــة  ــكـ ــنـ غــــــرد مـــــــرات عــــــدة مـ
الهولوكوست، وبأنه وصفها بالكذبة. ذكر 
يشغل  الــذي  محمد،  شقيقه  أيضا  التقرير 
منصب رئيس مكتب أخبار الشرق األوسط 
فــي »دويــتــشــه فــيــلــه«. صـــوب الــتــقــريــر على 
في  يعمل  كـــان  الـــذي  داود،  مــاضــي محمد 
صحيفة »الديار« التي وصفت بأنها تابعة 
»الــحــزب الـــســـوري الــقــومــي االجــتــمــاعــي«  لـــ
ــة«،  ــازيــ ــنــ الـــــــذي »يـــســـتـــلـــهـــم مـــبـــادئـــه مــــن الــ
وقالت  تسايتونغ«.  دويتشه  »زود  ـــ لـ وفقا 
الــصــحــيــفــة األملـــانـــيـــة إن إبـــراهـــيـــم واصــــل 
الــكــتــابــة فـــي صــحــيــفــة »األخــــبــــار« املـــؤيـــدة 
»حزب الله«، بعد انتقاله إلى برلني للعمل  لـ
ــر الــتــقــريــر  ــ ــلـــه«. ذكـ ــيـ لـــصـــالـــح »دويـــتـــشـــه فـ
ــرح تــعــمــل فــي  ــ ــا صــحــافــيــة اســـمـــهـــا فـ أيـــضـ
»دويتشه  تذيعه  الــذي  »مسائية«  برنامج 
ــم أنــهــا كــتــبــت فـــي مــوقــع »رأي  فــيــلــه«، وزعــ
لانضمام  مستعدة  أنــهــا  الــعــربــي  الــيــوم« 
إلـــى صــفــوف تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« 
استعدادهم  عناصرها  أعــلــن  إذا  )داعــــش( 
لتحرير فلسطني من االحتال اإلسرائيلي.

ــلــــه« قــــيــــدت نــشــر  ــه فــــيــ ــ ــــشـ ــتـ ــ يــــذكــــر أن »دويـ
ذلك  معللة  إســرائــيــل،  تنتقد  الــتــي  التقارير 
بــمــســؤولــيــة بـــرلـــني الــخــاصــة تـــجـــاه الـــدولـــة 
الــيــهــوديــة، بــســبــب الــهــولــوكــوســت. ومنعت 
هــيــئــة تــحــريــر »دويــتــشــه فــيــلــه« مــراســلــيــهــا 
ــتـــال  ومـــحـــرريـــهـــا مــــن تــغــطــيــة جــــرائــــم االحـ
العنصري  الفصل  في  املتمثلة  اإلسرائيلي 
ــا لــوثــيــقــة  ــقـ واضـــطـــهـــاد الــفــلــســطــيــنــيــني، وفـ
داخلية سربت في مايو/أيار، إبان العدوان 
اإلسرائيلي األخير على غزة. وأكدت الوثيقة 
ــكـــونـــة مــــن صــفــحــتــني أن إرث  ــلـــيـــة املـ الـــداخـ
املــحــرقــة ومــســؤولــيــة أملــانــيــا الــخــاصــة تجاه 
إسرائيل ال يزاالن حجر الزاوية في دستور 
فيها  وقالت  الخارجية.  وسياستها  الباد 
كاسبر-كاريدج  مــانــويــا  التحرير  رئيسة 
لــلــمــوظــفــني: »نــحــن فـــي )دويــتــشــه فــيــلــه(، ال 
نشكك إطاقا في حق إسرائيل في الوجود 
كــدولــة، وال نسمح لــأشــخــاص املــوجــوديــن 
في تغطيتنا بالقيام بذلك«. وأضافت: »نحن 
ال نشير إطاقا إلى نظام الفصل العنصري 
ــارة إلــى  ــ فـــي إســـرائـــيـــل. نــتــجــنــب أيــضــا اإلشــ
االستعمار أو املستعمرين«. وتابعت: »نحن 
الــرأي والتعبير، وحق الناس  نحترم حرية 
في انتقاد أي من األطراف املعنية. ومع ذلك، 
فإن انتقاد إسرائيل يصبح معاداة للسامية 
عــنــدمــا تـــحـــاول تــلــطــيــخ وتــشــويــه الــســمــعــة 
ونزع الشرعية عن دولة إسرائيل أو الشعب 

اليهودي والثقافة اليهودية بذاتها«.

قيدت نشر التقارير 
التي تنتقد إسرائيل خالل 

العدوان على غزة

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

تواصل الجماعات اإلسرائيلية وتلك املؤيدة للصهيونية 
الضغط على املؤسسات  املتحدة  والــواليــات  أوروبــا  في 
اإلعالمية وعمالقة التكنولوجيا الستبعاد أي موظف قد 
تكون له مواقف مؤيدة للفلسطينيني في وجه آلة القتل 
شخصيات  ت 

ّ
شن املاضي  الشهر  فنهاية  اإلسرائيلية. 

إسرائيلية حملة واسعة ضّد املراسلة السابقة في قناة 
نيوز«، فداء جاسم،  اإلنكليزية و»آي تي في  »الجزيرة« 
بعد تعيينها في شركة »تويتر« لإلشراف على التغطية 
بحجة  أفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  في  اإلخبارية 
تغريدات قديمة لها معادية للكيان الصهيوني. في األول 
فــداء جاسم،  أعلنت  الفائت،  الثاني  نوفمبر/تشرين  من 
تنظيم  لتقود  »تويتر«،  إلى  انضمامها  تغريدة، عن  في 
املحتوى التحريري في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. وأرفقت تغريدتها برموز تمثل أعالم 17 دولة 
في املنطقة، ولم تشمل علم االحتالل اإلسرائيلي.

استثناء العلم اإلسرائيلي من تغريدة فداء جاسم استفز 
شخصيات ومؤسسات إسرائيلية طالبت بإقالتها من 
تغريدات  نبش  وأعـــادت  »تويتر«،  في  الجديد  منصبها 
ــتــــالل، وبــيــنــهــا »مــركــز  قــديــمــة لــهــا تــنــاهــض فــيــهــا االحــ
الذي يؤكد عبر موقعه اإللكتروني  سيمون فيزينتول« 
ملعاداة  »تصديه  ويزعم  إسرائيل«،  »مساندة  مهمته  أن 
السامية واإلرهاب وخطاب الكراهية«، ومنظمة »أونست 
ريــبــورتــيــنــغ« الــتــي تـــعـــّرف عـــن نــفــســهــا بــأنــهــا منظمة 
إسرائيل«  املتحيز ضــد  اإلعـــالم  »تــراقــب  غير حكومية 
ووصفتها منافذ إخبارية عدة بأنها »مجموعة مراقبة 

إعالمية موالية إلسرائيل«.

تحريض على كل الجبهات

MEDIA
منوعات

خطأ 
تويتر

واشنطن ـ العربي الجديد

ـــقـــت مـــنـــصـــة الــــتــــدويــــن »تــــويــــتــــر« عـــــــددًا مــن 
ّ
عـــل

 
ّ

الــحــســابــات مـــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ، بــعــدمــا اســتــغــل
وهو  الــجــديــدة،  سياستها  اليمينيون  املتطرفون 
ما دفع الشركة إلى إطالق عملية مراجعة داخلية 
لصحيفة  وفــقــا  الـــالزمـــة،  التصحيحات  ــال  إلدخــ
»واشــنــطــن بـــوســـت«. وتــســمــح ســيــاســة »تــويــتــر« 

الــصــور أو مقاطع  ــة  ــ لــأفــراد بطلب إزال الــجــديــدة 
هدفا  لكنها صــارت  تخصهم،  كانت  إذا  الفيديو 
لناشطي اليمني املتطرف الذين يسعون إلى إزالة 
ــت فــي مــســيــرات الــكــراهــيــة. 

َ
ــِقــط

ُ
صــورهــم الــتــي الــت

وقالت املنصة إن القاعدة ُوضعت في األصل للحد 
من إساءة استخدام املحتوى للمضايقة واختراق 
الحميمية والكشف عن هويات األفــراد. وأضافت 
أّن هذا النوع من املحتوى الضار يؤثر بشكل غير 

متناسب فــي »الــنــســاء والــنــاشــطــني واملــعــارضــني 
ناشطني من  أن  الصحيفة  واألقــلــيــات«. والحظت 
اليمني املحافظ شرعوا في إساءة استخدام نظام 
»تويتر« الجديد بعد فترة وجيزة من ظهوره ألول 
مرة. واستخدم ناشطو اليمني املتطرف تطبيقات 
والتآمر  الجهود  و»غــاب« لحشد  »تيليغرام«  مثل 
على الحسابات املناهضة للتطرف التي تعمل على 
مسيرات  فــي  للبيض  املتعصبني  وتعقب  فضح 

الــكــراهــيــة، وســـعـــوا إلــــى تــعــلــيــق هــــذه الــحــســابــات 
ــة صــورهــم الــشــخــصــيــة. ويــــرى الــخــبــراء أن  ــ وإزالـ
هذه القواعد الجديدة صعبة التنفيذ، رغم حسن 
النيات التي تقف خلفها. ويعود ذلك جزئيا إلى أن 
املنصة أصبحت ضرورية في تحديد األشخاص 
املرتبطني باليمني املتطرف، ويحّول مستخدمون 
إلــى محققني مــن خــالل نشر  أنفسهم  لإلنترنت 

أسمائهم أو معلومات تتيح تحديد هويتهم.

تلقت القناة انتقادات عدة بسبب تغطية العدوان األخير على غزة )مؤمن فايز/نورفوتو(
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القاتل نفسه، ال بتصوير الجريمة املرتكبة 
وتفاصيلها الشنيعة.

قصة  تكلف،  أدنـــى  دون  مــن  الفيلم،  يحكي 
يعيشها  الــتــي  الكئيبة  الــيــومــيــة«  »الــحــيــاة 
شـــاب   ،)Caleb Landry Jones( نــــيــــتــــرام 
عــشــريــنــي يــعــانــي مـــن مــشــاكــل فـــي الصحة 
ــة بـــوالـــدتـــه  الـــعـــقـــلـــيـــة، وعـــاقـــتـــه املـــضـــطـــربـ
العاطفي  ووالــــده   )Judy Davis( الــصــارمــة 
لقائه  ثــم   ،)Anthony LaPaglia( املــتــســاهــل 
بـــوريـــثـــة صــــنــــدوق الــيــانــصــيــب الــشــهــيــرة، 

وصداقتهما   ،)Essie Davis( هارفي  هيلني 
الغريبة التي تنتهي بوفاة هيلني املفاجئة، 
نيترام وحيًدا  وبــقــاء  والـــده،  انتحار  يليها 
في منزل هيلني، الذي بات اآلن ملكه إضافة 
 إلى 

ً
إلى نصف مليون دوالر نقدية، وصوال

الــنــار الجماعي في  ارتكابه مــجــزرة إطــاق 
بورت آرثر، من دون سابق إنذار. 

املخرج األسترالي،  السهل على  لم يكن من 
العنف  بموضوعة  اهتمامه  عنه  املــعــروف 
االجتماعي والنفسي، أن يقنع سكان واليته 

لينا الرواس

أن هناك  املثير دوًمـــا معرفة  مــن 
قــنــبــلــة فـــي الــغــرفــة، أو هـــذا على 
األقــــــــــل مــــــا يــــنــــصــــح بــــــه آلــــفــــريــــد 
ومشاهديها.  السينما  صانعي  هيتشكوك 
 ،Nitram ،فــي فيلم جــاســن كـــورزل الــجــديــد
نختبر صــحــة تــلــك املــقــولــة الــشــهــيــرة ألحــد 
أهم صناع تحف القرن املنصرم؛ القنبلة في 

الغرفة، لكن السؤال األهم: متى تنفجر؟ 
ينكأ فيلم »نيترام« الجرح األكبر في تاريخ 
ــــورت آرثــــر  ــر؛ مـــذبـــحـــة بــ ــعـــاصـ أســـتـــرالـــيـــا املـ
املروعة في والية تسمانيا عام 1996، التي 
ارتــكــبــهــا مــارتــن بــرايــنــت، حــني أطــلــق الــنــار 
عــلــى الــعــامــة فـــي أحــــد املـــواقـــع الــســيــاحــيــة، 
ــوفــــاة 35 شـــخـــًصـــا وجــــــرح 23  مــتــســبــًبــا بــ
آخرين؛ أكبر حصيلة منفردة لقتلى على يد 

شخص واحد حتى ذلك الوقت. 
املشؤومة  والنهاية  إذن،  معروفة،  األحــداث 
ال مفر منها. إال أن املخرج األسترالي املثير 
للجدل جاسن كــورزل، ومعه الكاتب شون 
غــرانــت، يــبــديــان اهــتــمــاًمــا أكــبــر بشخصية 

نشاهد في الفيلم سعي 
الممثالت إلى تحقيق 
النجاح في هوليوود

يخفي المخرج في 
فيلمه أي إشارات ترجعنا 

إلى الحادثة نفسها

ذكر رزق في مقابلة 
له أنّه كان يضرب الممثلين 

العاملين معه

2223
منوعات

تــســمــانــيــا، حــيــث يــقــيــم، بــرغــبــتــه فــي تقديم 
فيلم عن حادثة ما زال كثير من سكان تلك 
الوالية يعاني من آثارها حتى يومنا هذا؛ 
إذ قوبل كــورزل باستياء كبير حال إعانه 
عن إنتاج الفيلم، خاصة من أهالي ضحايا 
املجزرة، الذين رؤوا في إعادة إحياء الكارثة 
نكًسا لآلالم من جهة، وتعظيًما لشخصية 
الــقــاتــل وأســطــرة لقضيته مــن جــهــة أخـــرى. 
مــؤكــًدا  املــخــرج بصابة،  ــاءات واجهها  ادعــ
ــرور  ــــوء عـــلـــى الــــشــ ــــضـ ضـــــــــرورة تـــســـلـــيـــط الـ

هو  ليس  الترفيه  تتكرر.  ال  حتى  الخبيثة 
الــجــديــد. ولهذا  كـــورزل  الــهــدف األول لفيلم 
السبب، بالضبط، يخفي املخرج أي إشارات 
تــرجــعــنــا إلــــى الـــحـــادثـــة نــفــســهــا؛ فيتجنب 
ذكــر أســمــاء املناطق واألمــاكــن حيث وقعت 
الــجــريــمــة، ويــطــلــق عــلــى بــطــلــه اســـم نــيــتــرام 
ويمتنع  مـــارتـــن(،  الســـم  معكوسة  )تهجئة 
ــزرة؛ فــيــنــفــذ إطـــاق  ــار املــــجــ ــ عـــن تــصــويــر آثـ
النار بعيًدا عن الكاميرا، معيًدا إلى األذهان 
درامـــــا املـــســـرح األرســــطــــي، وقــوانــيــنــه الــتــي 
تــنــص عــلــى ارتـــكـــاب الــفــعــل الــعــنــيــف خــارج 
العاطفي  التورط  الخشبة، بهدف الحد من 

وتعزيز املحاكمة العقلية لدى املتلقي. 
الفيلم األفعال  املــنــوال، ال يحاكي  على ذات 
ــا 

ً
الــعــنــيــفــة، بـــل يبقيها فـــي الــخــلــفــيــة، هــادف

ــيـــس إلـــقـــاء  ــــى تــفــكــيــك عــقــلــيــة املــــجــــرم، ولـ إلـ
نـــظـــرة رومـــانـــســـيـــة عـــلـــى فــعــلــه املـــضـــطـــرب، 
الفعل اإلجرامي   مهًما عن 

ً
تــســاؤال واضــًعــا 

ا للتمرد، أو وسيلة للرد على 
ً
بوصفه مرادف

الفعل  التنمر؛ فيبحث فــي أســبــاب ودوافـــع 
اإلجــرامــي، لكنه ال يتخذها كمبررات لفعل 
ا العقلية البالية التي تدعو إلى 

ً
القتل، نابذ

إيجاد كبش فــداء في كل مجزرة. تضمحل 
مفردات الجاني والضحية في فيلم كورزل، 
واحــد  شخص  يرتكبها  لجريمة  وجـــود  ال 
أنها نفذت بيد شخص واحـــد(...  )حتى لو 
األطباء  املسؤولية؛  مــن  قـــدًرا  يتشارك  الكل 
غــيــر املــؤهــلــني، مــقــدمــو الــرعــايــة الجاهلني، 
قوانني األسلحة التي يتاعب بها تجارها؛ 
عــدة على مدى  فــي مشاهد  الفيلم  يركز  إذ 
الــنــاريــة؛  نــيــتــرام لألسلحة  سهولة وصـــول 
فنرى والده يهديه بندقية صيد في صغره، 
ويبتاع هو بعد وفاة هيلني أسلحة نصف 
آلــيــة مــن متجر فــي هــوبــارت. الــعــاقــة التي 
تجمع بني نيترام وبندقيته تكاد ال تضاهى 
في قوتها أي عاقة أخرى في حياته، حبه 
كــل موجة غضب  لألسلحة وإطــاقــهــا عند 
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 شاًبا 
ــا يــهــوى الــتــعــذيــب، بــل عــلــى الــعــكــس؛ 

ً
عــنــيــف

صانع املجزرة محب للحيوانات، ابن ودود، 
وصديق وفي. إذ ال تكمن مشكلة نيترام في 
تبلده العاطفي، بل في آلية تعبيره عن تلك 
الــعــواطــف غــيــر املنتظمة واملــعــقــدة، والــتــي 
ــه، يــعــبــر عــنــهــا بفعل  ــلـ حــاملــا تــتــضــخــم داخـ
صــــادم وعــنــيــف، فــيــضــرب والــــده فــي واحــد 
الفيلم، بغية إجــبــاره على  مــن أهــم مشاهد 
الـــخـــروج مــن أزمـــة االكــتــئــاب الــنــفــســي التي 
»هذا  لوالدته:  فعله  مفسًرا  وقع ضحيتها، 
النار على مسنني  ما يجب عمله«، ويطلق 
انــتــزعــا بــعــرض ســعــر أفــضــل عــقــار حــلــم به 

والده طيلة حياته.
يسيء نيترام فهم طبيعة مشاعره، ويعجز 
يبدو  حتى  أفعاله،  عواقب  إدراك  عن  تماًما 
الــذي يتسبب به  أنــه غافل تماًما عــن األذى 
ــا أنــه ناجم 

ً
ملــن حــولــه، األمــر الــذي تبني الحــق

عن امتاكه وعي طفل في العاشرة من عمره، 
وذلك حسب تقارير السجن الخاصة به. 

إن املـــشـــاكـــل الــنــفــســيــة غــيــر املــعــالــجــة لــدى 
إلــى  ا 

ً
مــعــه ممكن الــتــعــاطــف  نــيــتــرام، تجعل 

حد مــا، إال أن أداء كاليب املــذهــل، الــذي فاز 
عـــنـــه بـــجـــائـــزة أفـــضـــل مــمــثــل فــــي مــهــرجــان 
ــان الــســيــنــمــائــي لــهــذا الـــعـــام، هـــو مـــا منح  كـ
إذ يصور  تعقيًدا؛  أكثر  أبــعــاًدا  للشخصية 
أداء كـــالـــيـــب الـــهـــائـــل مـــزيـــًجـــا مــــن املــشــاعــر 
نيترام؛  وجــه  بها  يفيض  الــتــي  املتناقضة 
ــراءة واألذيـــــــة، الــوعــي  ــبــ ــم والـــغـــضـــب، الــ ــ األلـ
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــــي بــاملــشــكــلــة وانـــــعـــــدام الـ ــذاتـ ــ الـ
الــســيــطــرة عــلــى االنـــفـــعـــاالت أو اإلحـــســـاس 

بالواقع على حد سواء.

القاهرة ـ العربي الجديد

أعــلــنــت وزارة الــســيــاحــة واآلثــــار املــصــريــة عن 
كشف أثري فريد من نوعه في محافظة املنيا 
يعود  مقبرتني  تضمن  مــصــر،  صعيد  وســـط 

تاريخهما إلى مئات السنني.
العاملة  اإلسبانية  األثــريــة  البعثة  وتوصلت 
فـــي مــنــطــقــة آثــــار الــبــهــنــســا بــمــحــافــظــة املــنــيــا، 
ــكـــورت وأســــتــــر بــونــس  ــاسـ بـــرئـــاســـة مـــايـــتـــه مـ
مـــيـــادو والـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة بـــرشـــلـــونـــة، إلــى 
الكشف عن مقبرتني متجاورتني ترجعان إلى 

العصر الصاوي.
ــتـــور مــصــطــفــى وزيـــــــري، األمـــني  وقـــــال الـــدكـ
البعثة  إن  لـــآلثـــار،  األعــلــى  للمجلس  الــعــام 
عثرت في إحدى هاتني املقبرتني على رفات 
لشخصني مجهولني في فم كل منهما لسان 
مــن الـــذهـــب، أمـــا داخـــل املــقــبــرة فــتــم العثور 
عــلــى تــابــوت مــصــنــوع مــن الــحــجــر الجيري 
رفات  له غطاء على هيئة سيدة؛ وبجانبه 
 
ّ
لشخص غير مــعــروف بــعــد. وأشـــار إلــى أن

الدراسات األولية على املقبرة أثبتت أنه تم 
دخــولــهــا مــن قــبــل خـــال الــعــصــور القديمة. 

ألجل »العمل«؟ أم تحافظ على عصاميتها  
وحظها العاثر لحماية موهبتها؟ ال إجابة 
عن هذه التساؤالت، لكنها محرك لصراعات 
دائمة،  أندريا بصورة  ذعــر تصب  ونوبات 
ــا بـــأنـــهـــا مـــقـــصـــرة، أو  ــ ــ كـــونـــهـــا تـــشـــعـــر دومـ
ال تـــقـــوم بـــالـــخـــيـــارات الــصــحــيــحــة مـــن أجــل 

مسيرتها املهنّية.
املــثــيــر لــاهــتــمــام أن الــفــيــلــم يــوظــف صيغة 
»ساينفلد«  مسلسل  فــي  نـــراه  ملــا  مشابهة 
ــا وهــــي تعمل  ــدريــ أنــ نــشــاهــد  الــشــهــيــر؛ إذ 
النكات على خشبة  تلقي  كوميديا،  مؤدية 
املسرح، ضمن لقطات منفصلة، ليترجم ما 
»تلقيه« على الجمهور الحقا ضمن حياتها 

اليومّية وعاقتها املريبة مع أندرو.
إلى  »ساينفلد«  حولت  التي  الصيغة  هــذه 
واحــــد مـــن أشــهــر املــســلــســات الــكــومــيــدّيــة، 
أنــدريــا، أشد  نــراهــا بصيغة مختلفة، كــون 
ــر في  ــ ــا فـــي حــيــاتــهــا مــمــا يــظــهــر األمـ تـــورطـ
»ســايــنــفــلــد«. ومــاحــظــاتــهــا ال تـــقـــوم على 
تناقش إشكاليات  بل  السطحّية،  املفارقات 
ــة، فــالــفــيــلــم ليس  تــواجــهــهــا كـــامـــرأة ومـــؤديـ
على خشبة  تلقى  الــتــي  »نــكــات«  لــلـــ ترجمة 
املسرح، بل حكاية تحوي صراعا ومفارقات 
التعليق عليها بشكل منفصل  يومية، يتم 
على خشبة املسرح الحقا.  يمكن النظر إلى 

عّمار فراس

بـــثـــت شـــبـــكـــة نـــتـــفـــلـــيـــكـــس، أخـــــيـــــرًا، الــفــيــلــم 
بــطــولــة  مـــن   ،Good on Paper الـــكـــومـــيـــدي 
 Iliza( لــيــزا شلسينغ   الــكــومــيــدّيــة  املـــؤديـــة 
للعنوان  الــحــرفــيــة  الــتــرجــمــة   .)Shlesinger
تشوش املعنى، كوننا أمام تعبير يعني أن 
ما نقرأه أفضل مما هو موجود على أرض 
الواقع، أو ما نتخيله جيد فقط في عقولنا. 
الــفــرضــيــة، نتتبع حكاية أنــدريــا  ومــن هــذه 
سينغر، مؤدية عروض الكوميديا واملمثلة 
كلي،  بدينيس  صــدفــة  تلتقي  الــتــي  الحاملة 
الــشــاب املــثــالــي، الـــذي يمتلك جــوابــا مقنعا 
عن »كل« األسئلة، ويتمكن من إثارة إعجاب 
أنــدريــا ودفــعــهــا إلـــى قــبــول طلبه بــالــزواج. 
لكن هناك ما هو مريب في هذا الرجل، الذي 
أن  وامللفت  حقيقته.  الفيلم  نهاية  نكتشف 
ــــداث الــفــيــلــم مــبــنــيــة عــلــى قــصــة حقيقية  أحـ
مرت بها شلسينغر، وسبق أن قدمتها على 
الخشبة عام 2015 بعنوان »براين الكذاب«.

نشاهد في الفيلم سعي أندريا إلى تحقيق 
النجاح في هوليوود، والتحول من مؤدية 
مع  منافسة  تخوض  ممثلة،  إلــى  كوميدية 
ــريــــات، يـــراهـــن عــلــى جــمــالــهــن ووســـائـــل  أخــ
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي لــتــحــقــيــق الــنــجــاح، 
الــشــأن الـــذي يخلق اخــتــافــا حــول املــبــادئ. 
بصورة أدق، ما هو »مقبول« و»مرفوض« 
فــــي هــــولــــيــــوود؛ إذ يــكــشــف لـــنـــا الــفــيــلــم أن 
بالعمل في هوليوود، وبالرغم كل  الراغبة 
ما شهده العالم من تغيرات، ما زالت تحاكم 

بناء على شكلها، وليس موهبتها الفنّية.
بــهــذا، تتعقد حــيــاة أنــدريــا، لــتــدور فــي فلك 
بمبادئها  منافسة غير عادلة. هل تضحي 

ــــح رئـــيـــس الــبــعــثــة مــايــتــه  مـــن جــانــبــه، أوضـ
مغلقة  كانت  الثانية  املقبرة  أن  ماسكورت 
مــرة  الــبــعــثــة بفتحها ألول  وقـــامـــت  تــمــامــا، 

أثناء أعمال الحفر. 
وأشــــــــار األســـــتـــــاذ بـــقـــســـم اآلثــــــــار الـــيـــونـــانـــيـــة 
الــقــاهــرة  اآلثــــار بجامعة  فــي كلية  الــرومــانــيــة 
 
ّ
ومـــديـــر حــفــائــر الــبــعــثــة حــســان عــامــر إلـــى أن

البعثة عثرت بداخلها على تابوت من الحجر 
ــدة مــن  ــيـ ــة جـ ــالـ ــه آدمــــــي فــــي حـ ــيـــري بـــوجـ الـــجـ
الحفظ، باإلضافة إلى كوتني توجد بداخل كل 

واحدة منها أوان كانوبية.
كــمــا تـــم الــعــثــور أيـــضـــا عــلــى 402 تــمــثــال من 
األوشابتي مصنوعة من الفايانس ومجموعة 

من التمائم الصغيرة والخرز أخضر اللون.
ــار مــصــر الــوســطــى جمال  ــام آثــ ــال مــديــر عـ وقــ
في  تعمل  اإلسبانية  البعثة  إن  السمسطاوي 
منطقة آثار البهنسا منذ ما يقرب من ثاثني 
املقابر  مــن  العديد  عــثــرت خالها على  عــامــا، 
الـــتـــي تـــعـــود لــلــعــصــر الــــصــــاوي والـــيـــونـــانـــي 

الروماني والقبطي.
الــبــهــنــســا قــد اشــتــهــرت   منطقة 

ّ
ولــفــت إلـــى أن

والتي  فيها،  باليونانية  املكتوبة  بالبرديات 
تــم نشرها فــي عــشــرات املــجــلــدات فــي جامعة 
أكسفورد، كما أنها كانت تتبع اإلقليم التاسع 
ــن أقـــالـــيـــم مــصــر الــعــلــيــا ولـــهـــا شــهــرة  عــشــر مـ

كبيرة في العصر القبطي واإلسامي.
يبدو أن االكتشافات في مصر تتوالى بشكل 
متسارع، مع عودة بعثات التنقيب إلى الباد؛ 
إذ اكتشف علماء اآلثــار، قبل قرابة أسبوعني، 
ما يعتقدون أنه أحد »معابد الشمس« املفقودة 
في مصر، ويعود تاريخه إلى منتصف القرن 

الخامس والعشرين قبل املياد.
هناك، كشف الفريق عن اآلثــار املدفونة تحت 

ــــراب، عــلــى بــعــد حــوالــي  ــو غـ ــر فـــي أبـ مــعــبــد آخـ
 جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة، بــحــســب مـــا قــالــه 

ً
12 مـــيـــا

ماسيميليانو نوزولو، املدير املشارك للبعثة، 
األستاذ املساعد في علم املصريات في املعهد 
ــنـــدي لـــلـــعـــلـــوم لـــلـــثـــقـــافـــات املــتــوســطــيــة  ــولـ ــبـ الـ
والشرقية في وارسو. وفي عام 1898، اكتشف 

علماء اآلثـــار الــذيــن يعملون فــي املــوقــع معبد 
الــشــمــس لــنــيــوســيــرا، املــــعــــروف أيـــضـــا بــاســم 
ــــادس مــن  ــســ ــ ــفــــرعــــونــــي الــ نـــيـــوســـيـــر، املــــلــــك الــ
األســرة الخامسة، الــذي حكم مصر بني 2400 
و2370 قــبــل املـــيـــاد. كــمــا تــشــيــر االكــتــشــافــات 
الــتــي تــم إجـــراؤهـــا خـــال املــهــمــة األخــيــرة إلــى 

أنـــه تــم بــنــاؤه فـــوق بــقــايــا مــعــبــد شــمــس آخــر. 
وقـــال نــوزولــو: »حــفــر علماء اآلثـــار فــي القرن 
التاسع عشر جزءًا صغيرًا جدًا من هذا املبنى 
الحجري  املعبد  أسفل  اللنب  بالطوب  املشيد 
 هذه كانت مرحلة 

ّ
لنيوسيرا، وخلصوا إلى أن
بناء سابقة لنفس املعبد«.

الساتيرية  الصيغة  بوصفه  أيضا،  الفيلم، 
لــكــن عوضا   .You مــن مسلسل  واملــضــحــكــة 
اب أفاق محترف، نحن أمام دينيس، 

ّ
عن كذ

ــذي ال يــبــنــي أكـــاذيـــبـــه  ــ الــــشــــاب األحــــمــــق، الــ
بــدقــة، بــل يــقــدم نــفــســه بــصــورة مــثــالــيــة من 
في  زيــارتــه  محاولة  عبر  تهشيمها  السهل 
مـــنـــزلـــه، أو الــبــحــث عـــن اســـمـــه فـــي وســائــل 
التواصل االجتماعي. نحن أمام نموذج من 
الــذكــورة التي تــرى فــي املـــرأة أداة لتحسني 
صــورة الـــذات، ونيل اإلطـــراء على املنجزات 
للتعاطف  يدفعنا  ال  الــذي  الشأن  الوهمّية، 
معه أو اإلعجاب بذكائه، بل االستغراب من 
انطاء خدعه على أندريا. وهذا ما تناقشه 
هي نفسها، وتستغرب كيف لم تستمع إلى 

حدسها بمجرد أن رأته.
هـــنـــا، يــظــهــر الــفــيــلــم أشـــبـــه بــــ بــــــــاردوي، أو 
الــذكــر،  مــحــاكــاة ســاخــرة للمسلسل ســابــق 
ــــال الـــســـامـــني،  ــــرجـ ــن الـ ــمــــوذج مــ ــا نــ ــهـ ــاسـ أسـ
ــِغــلــني بلطف 

َ
ــســت

ُ
الــســايــكــوبــاتــيــني ربـــمـــا، امل

ورقة النساء من حولهم، واملدعني كذبا بأن 
الواحد منهم هو »املنقذ« املنتظر ألي امرأة 

تقع عيناه عليها.
لـــم يــلــق الــفــيــلــم الــكــثــيــر مـــن اإلعــــجــــاب، بل 
 بالجيد على مضض، ولم يفلت من 

َ
ُوِصــف

املــقــارنــة الــدائــمــة مــع مسلسل »ســايــنــفــلــد« 
وأسلوبه الذي يشكل رعبا للكثير من مؤدي 
الكوميديا. سبب املقارنة هو أن النكات التي 
نراها على الخشبة ليست مضحكة بالشكل 
الكافي، وتهدد أحيانا تدفق الفيلم؛ إذ تكرر 
ســؤال فــي عــدد مــن الصحف التي كتب عن 
الفيلم مــفــاده: »مــا جـــدوى »املــشــاهــد« على 
لــم تــكــن مضحكة وحــدهــا وال  الــخــشــبــة إن 

تؤثر على تدفق الحبكة؟

مقبرتان لمجهولَين بلسانين من ذهبGood on Paper... الكوميديّة في فخ رجل كاذب
أخيرًا، توصلت البعثة 

األثرية اإلسبانية العاملة 
في محافظة المنيا، 

إلى الكشف عن مقبرتين 
متجاورتين ترجعان إلى 

العصر الصاوي

عمر بقبوق

أكــثــر مــن عــشــرة أعــــوام مــضــت عــلــى غــيــاب املــخــرج 
الفنية؛ إذ كان  الــســوري، يوسف رزق، عن الساحة 
 .)2010( الصفر«  »ســاعــة  هــو مسلسل  أعماله  آخــر 
ــذا املــســلــســل قــضــايــا املـــخـــدرات  تـــنـــاول رزق فـــي هــ
وجـــرائـــم الـــشـــرف، بــعــد ســلــســلــة مـــن األعـــمـــال الــتــي 
ركــز فيها بشكل خــاص على مــرض اإليــــدز. يمكن 
أن نــصــف مــســلــســات رزق بــاملــجــمــل بــأنــهــا مثيرة 
للجدل، إذ يختلف الجمهور السوري حول قيمتها 
الفنية، فالبعض يراها نموذجا واضحا عن انحدار 
السوية الفنية واالنحطاط الثقافي، والبعض اآلخر 
ينظر إلــيــهــا كــجــزء مــهــم مــن املــســلــســات الــســوريــة 
إلى  رزق  الــيــوم يعود يوسف  الذهبي.  العصر  فــي 
الواجهة مــجــددًا، بعدما عــاش ســنــوات طويلة في 
الظل. الافت في األمر، أن عودته لم تكن من بوابة 
الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة، وإنـــمـــا مـــن خـــال مــقــابــات 
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 فكاهيا، وأشار 
 
ً
رزق في ما بعد أنه لم يكن سوى مزحة، كان مدخا
 وهــــــزاًل من 

ً
لــلــتــعــرف عــلــى جـــوانـــب أكـــثـــر صـــفـــاقـــة

أقلها  العظمة  يكون جنون  قــد  املــخــرج،  شخصية 
سوءًا؛ إذ إن الرجل يتعامل مع نفسه كمخرج عاملي 
مبدع وله أسلوبه الخاص، ال بل ويجب أن ُيدّرس 

بــكــل جــامــعــات الــعــالــم. كــمــا يــتــحــدث عـــن املمثلني 
ويستثمر  باستخفاف،  أعماله  في  شاركوا  الذين 
الكبير عليهم، وعلى  كل لحظة ليشير إلى فضله 
الدراما السورية ككل. ورغم أن هذه األحاديث تبدو 
غير متزنة، لكنها تبقى متوقعة إلى حد ما، فهي ال 
تختلف كثيرًا عن تصريحاته اإلعامية التي كان 
 مــن الــعــمــل؛ فهو 

ً
يــدلــي بها قبل أن يصبح عــاطــا

الـــذي ظهر قبل أعـــوام طويلة فــي برنامج  املــخــرج 
»االتجاه املعاكس« على قناة »الجزيرة«، ليتحدث 
عن انحطاط الدراما املصرية، ويحقرها ليعلي من 

شأن الدراما السورية وأعماله الخاصة.
عندما  ســـوءًا  تــــزداد  رزق  تــصــريــحــات  إن  فعليا، 
يــتــحــدث عــمــا كــــان يــحــدث خــلــف الــكــوالــيــس، أو 
النسائية وحياته  عــاقــاتــه  عــن  يــتــحــدث  عــنــدمــا 
األسرية؛ إذ ذكر أنه كان يضرب املمثلني العاملني 
مــعــه، وأنـــه كــســر أنـــف املــمــثــل أنـــدريـــه ســكــاف في 
إحدى املرات، وأنه كان يلجأ إلى الشرطة ليضغط 
على املمثلني؛ فاستخدمهم إلجبار املمثل سامر 
يختلف  وال  باملواعيد.  االنضباط  على  املــصــري 

بسلوكه داخل املنزل عن سلوكه في أماكن العمل، 
النساء  لقد كان يعنف  فهو يقول ذلك بوضوح، 

اللواتي سبق أن ارتبط بهن.
إال أن أســوأ األمــور التي وردت في مقابات رزق 
إمــارات  الفنانة  من  زواجــه  املتتالية، هي حكاية 
ــعــــروض الـــتـــي يــقــدمــهــا لــلــنــســاء الــيــوم  رزق، والــ
ــه تـــعـــّرف على  ــر أنــ كــفــرصــة لــلــتــقــرب مـــنـــه؛ إذ ذكــ
إمارات عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها 
وتزوجها بعد أسبوع واحد، لينتشلها من حياة 
أغوته!  بعدما  »نــازحــة«  كـــ تعيشها  التي  البؤس 
قبل أن يدخل في دوامة انفصاله عنها وأفضاله 

عليها، وعلى زوجها الحالي، حسام جنيد.
هذه القصة تــزداد ســوءًا عندما يتقدم رزق على 
 بعرض جديد لتبني فتاة صغيرة 

ً
الهواء مباشرة

لتعيش معه، يفضلها أن تكون في سن السابعة 
أهلها؛  عن  مقطوعة  وعاقاتها  وفقيرة،  عشرة، 
أنــه يبحث عن ضحية جديدة مليوله  ليبدو هنا 

)البيدوفيلية؟( املغلفة بغطاء التبني. 
رزق  يوسف  يمررها  املخزية  التصريحات  هــذه 
ضمن حديث مطول عن األخاق والفن والفضيلة، 
في نفس السياق الذي يحاول فيه أن يرتدي ثوب 
الضحية، عندما أعلن بأن املؤامرات الصهيونية 
العمل، بسبب  بإيقافه عن  لها دور  كــان  العاملية 
الهامة  والسياسية  اإلنسانية  والرسائل  جرأته 
يتهافت  الــســوري  واإلعــــام  بفنه!  يحملها  الــتــي 
الــيــوم لــعــرض حكايته بـــداًل مــن محاربة األفــكــار 

التي يرّوج لها.

المذبحة تتوارى خلف عيني القاتل

يبدو أّن االكتشافات في مصر تتوالى بشكل متسارع )فيسبوك(

المخرج في 
كواليس 
أحد أعماله 
)فيسبوك(

العمل ُمقتبس عن قصة حقيقية )نتفليكس(

)Imdb( ال يحاكي الفيلم األفعال العنيفة، بل يبقيها في الخلفية

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

فيلم »نيترام«

أفضال يوسف رزق

فنون وكوكتيل
قراءة

متابعة

آثارإضاءة

غيرت حادثة بورت 
آرثر اتفاقية السالح 

الوطنية، ووضعت شروًطا 
محددة لحاملي رخص 
السالح. مع ذلك، يفيدنا 

الفيلم في نهايته أن عدد 
األسلحة في أستراليا زاد 

اليوم عما كان عليه في 
عام 1996، األمر الذي يفسر 
اختيار كورزل )الصورة( لتلك 
القضية موضوًعا لعمله. 

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.

الكارثة قبل 
وقوعها
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