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مصر: صحافيون إلى الحرية في »صحوة االنتخابات«
القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــعــ خـــــــال أقـــــــل مـــــن 12 ســـــاعـــــة، خـــــــرج أربــ
ــن الـــســـجـــون، بــعــد  صــحــافــيــن مـــصـــريـــن مــ
حبس احتياطي ملدد متفاوتة، على خلفية 
املصرين  الصحافين  نقيب  مــن  مــحــاوالت 
ــاء رشـــــــــــوان الـــــتـــــفـــــاوض مــع  ــ ــيـ ــ الــــحــــالــــي ضـ
السلطات املصرية إلطاق سراح صحافين 
محبوسن من أجل ضمان استمراره نقيًبا 
ــي انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي املــزمــع  فـ
عــقــدهــا فــي الــتــاســع عــشــر مــن مــــارس/ آذار 

الجاري.
بعد  سبيلهم  املخلى  األربــعــة  الصحافيون 
ــيـــاطـــي بــتــدابــيــر  ــتـ اســــتــــبــــدال حــبــســهــم االحـ
ــة، هــــم الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي خــالــد  ــرازيــ ــتــ احــ
على  احــتــيــاطــًيــا  مــحــبــوًســا  وكـــــان  داوود، 
الــقــضــيــة 488 لــســنــة 2019 أمــــن دولــــة،  ذمــــة 
والـــصـــحـــافـــي حـــســـن الـــقـــبـــانـــي، الــــــذي ألــقــي 
القبض عليه يوم 18 سبتمبر/ أيلول 2019 
ــاء حــــضــــوره جــلــســة تـــجـــديـــد الــتــدابــيــر  ــنــ أثــ
والصحافي  سابقة،  قضية  فــي  االحــتــرازيــة 
والـــنـــاشـــر املـــصـــري مــصــطــفــى صـــقـــر، وكـــان 
رقم  القضية  ذمــة  على  احتياطًيا  محبوًسا 
ــة عــلــيــا، والــصــحــافــي  1530 حــصــر أمـــن دولــ
بــمــوقــع »درب« إســـام الــكــلــحــي، الـــذي ألقي 
املــواطــن  أثــنــاء تغطية جــنــازة  القبض عليه 
ــذي قـــتـــل عـــلـــى يــد  ــ ــــي«، الــ ــرالـ ــ ــتـ ــ ــــام »األسـ إســ
أفــراد أمن في املنيب بمحافظة الجيزة، في 

سبتمبر 2020.
السجن  فيما يخرج بعض الصحافين من 
ويعاني آخرون خلف قضباٍن حديدّية، تأتي 
انتخابات  اإلفراجات هذه لتكون في صلب 
نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن املــــصــــريــــن املـــرتـــقـــبـــة 
قريبًا. ولم يكن ذلك خفيًا، إذ استبق نقيب 
الصحافين املصرين ضياء رشوان قرارات 
حسابه  عــبــر  بمنشور  تــلــك،  السبيل  إخـــاء 
الــخــاص عــلــى مــوقــع الــتــواصــل االجتماعي 
»فــيــســبــوك«، أعــلــن فيه »أخــبــار ســـارة خال 
املحبوسن  زمائنا  بعض  تخص  ســاعــات 
ــًيـــا«، وأرفــــقــــه بــــوســــوم لـــهـــا عــاقــة  ــيـــاطـ ــتـ احـ
نقيًبا  انتخابه  بــإعــادة  ومــبــاشــرة  صريحة 
#ضياء_رشوان_نقيبا_ وهي  للصحافين: 

#انتخابات_نقابة_الصحفين   للصحفين  
#ضــيــاء_رشــوان #كــرامــة_الــصــحــفــي. لتكون 
ــه بــمــثــابــة حملة  ــراج بــالــنــســبــة لـ ــ ــ ــاء اإلفـ ــبـ أنـ
انتخابّية. وبعد ساعات قليلة من املنشور، 
اإلفـــراج  بــن  ربــط صحافين  بعد  وبالطبع 
انتخابات  عن عدد من زمائهم، وبن قرب 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــلــنــقــابــة، كــتــب ضــيــاء 
رشــوان منشوًرا آخــر، ناقض فيه نفسه في 
لإلفراج  »السعي  فيه:  وقــال  األول.  املنشور 
ــزمـــاء املــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا، ليس  عـــن الـ
مــنــاســبــة انــتــخــابــيــة وال هـــو جــهــد عــــارض، 
بــل هــو واجــب دائــم أقــوم بــه فــي كــل األوقــات 
وفــــي أي مــوقــع كــنــت. وهــــذه أســـمـــاء بعض 
الزماء الذين خرجوا في العامن السابقن، 
الحقيقة وشهادتهم  ملعرفة  واجــب  سؤالهم 
هــي الــحــكــم: هــشــام جــعــفــر، وعــــادل صــبــري، 
ــام  ــنــــن، وحـــسـ وعــــونــــي نــــافــــع، وســــامــــح حــ
الـــســـويـــفـــي، وأحـــمـــد عــبــد الـــعـــزيـــز، ونــاصــر 
عبدالحفيظ، وإبراهيم الدراوي.. هذه مجرد 

نماذج لزماء أعزاء خرجوا من محبسهم«.
ــات مـــلـــف الــصــحــافــيــن  ــابــ ــخــ ــتــ ــــت االنــ ــّركـ ــ حـ
كبير  عــدد  ذمــة  على  احتياطًيا  املحبوسن 
مــن القضايا، قبل إجــرائــهــا بــأيــام، وأثــمــرت 
عــن إخـــاء سبيل أربــعــة مــنــهــم، بينما بقي 
العشرات من الصحافين داخل السجون في 
انتظار أن تشملهم تلك الصحوة ويخرجوا 
لــلــنــور. ومـــن ضــمــن الــصــحــافــيــن النقابين 
في السجون حالًيا جمال الجمل، الذي ألقي 
القاهرة حينما كان  القبض عليه في مطار 
عائًدا من تركيا قبل أيام، وعامر عبد املنعم 
ــؤاد )جـــريـــدة  ــ ــام فـ )جــــريــــدة الـــشـــعـــب(، وهـــشـ
الكرامة(،  )جريدة  مؤنس  العربي(، وحسام 
ــة  ــريـ ومـــصـــطـــفـــى الـــخـــطـــيـــب )جــــــريــــــدة الـــحـ
والعدالة(، ومحسن راضي )مجلة املختار(، 
وبدر محمد بدر )جريدة آفاق عربية(، وأحمد 
آفــاق عربية(، وأحمد شاكر  سبيع )جــريــدة 
)روز الـــيـــوســـف(، ومــحــمــد ســعــيــد )الــحــريــة 
السابع(،  )اليوم  جريشة  وهاني  والعدالة(، 

 عن 
ً

وســيــد شــحــتــة )الـــيـــوم الــســابــع(. فــضــا
الــعــشــرات غــيــرهــم غــيــر أعــضــاء فــي النقابة 
ســنــوات،  مــنــذ  للصحافة  مــمــارســون  لكنهم 
ــا حــســام  ــهـ وأبــــرزهــــم ســافــة مـــجـــدي، وزوجـ
الصياد، وإسراء عبد الفتاح، ومعتز ودنان، 
وأحمد أبوزيد الطنوبي، وهشام عبد العزيز 
خليفة،  وأحــمــد  الــجــزيــرة،  بقناة  الصحافي 
وإســمــاعــيــل اإلســكــنــدرانــي، وأشـــرف حمدي 
ودعاء  الزعيم،  وحمدي  الكاريكاتير،  رســام 
الخطيب.  ومصطفى  عــواد،  وعلياء  خليفة، 
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وغيرهم العشرات البالغ عددهم إجماال
آخر  حسب  نــقــابــي،  وغــيــر  نقابًيا  صحافًيا 
ــــادر عـــن املـــرصـــد الــعــربــي لــحــريــة  حــصــر صـ
ــــام )مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي مــصــريــة(،  اإلعـ
والحقيقة  املــاضــي.  فبراير/ شباط  أول  فــي 
رح من قبل 

ُ
 ملف الصحافين السجناء ط

ّ
أن

صحافين زمــاء، في األسابيع املاضية، إذ 
انتخابات  قائمة  أعد صحافيون مصريون 
بــأســمــاء زمــائــهــم فـــي الــســجــون املــخــتــلــفــة، 
في إطار التذكير بهم وبحقهم في الخروج 

واإلدالء بأصواتهم في االنتخابات القادمة 
املـــوازي تــرشــح فيه  ُعــقــدت. التصويت  متى 
عـــلـــى مــنــصــب نــقــيــب الــصــحــافــيــن كــــل مــن 
الكتاب الصحافين السجناء: مجدي أحمد 
ــالـــد داوود.  حـــســـن، ومــصــطــفــى صـــقـــر، وخـ
ولــعــضــويــة املــجــلــس فـــوق 15 عـــاًمـــا، ترشح 
الصحافيون املسجونون: عامر عبد املنعم، 
وهــشــام فــــؤاد، وبــــدر مــحــمــد بــــدر، ومحسن 
راضي. ولعضوية تحت 15 عاًما، ترشح كل 
القباني،  حسن  الــســجــنــاء:  الصحافين  مــن 
ــفـــى الـــخـــطـــيـــب،  ــــس، ومـــصـــطـ ــؤنـ ــ ــام مـ ــ ــسـ ــ وحـ
وأحــمــد سبيع، وأحــمــد شــاكــر، وإســـراء عبد 
ــتـــاح، وســـيـــد شــحــتــة، وهـــانـــي جــريــشــة.  ــفـ الـ
كــمــا كـــان »املــرصــد الــعــربــي لــحــريــة اإلعـــام« 
)مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي مــصــريــة(، قـــد قــال 
السجون،  في  نقابًيا  15 صحافًيا   هناك 

ّ
إن

ــن الــصــحــافــيــن  بــيــنــمــا هـــنـــاك عـــــدد آخـــــر مــ
ــم يــحــمــلــوا عــضــويــة الــنــقــابــة بــعــد.  ــن لـ ــذيـ الـ
ــال املـــرصـــد، فـــي بــيــان ســابــق لـــه تعقيًبا  وقــ
ــراء انــتــخــابــات الــتــجــديــد النصفي  ــ عــلــى إجـ
لــنــقــابــة الــصــحــافــيــن املـــصـــريـــن: »إن هــذه 
االنتخابات وغيرها من االنتخابات النقابية 
مــثــل انــتــخــابــات نــقــابــات املــحــامــن الفرعية 
تمثل طاقة نــور فــي وســط ظــام االستبداد 
الــــذي حــــول بــقــيــة االنــتــخــابــات الــعــامــة إلــى 
مـــســـرحـــيـــات هـــزلـــيـــة ال مـــنـــافـــســـة فــيــهــا وال 
ضمانات«. وأضــاف »من املؤسف أن تجرى 
انتخابات النقابة بينما يغيب عدد كبير من 
بينهم  السجون،  جــدران  الصحافين خلف 
15 صحافيا من أعضاء نقابة الصحافين، 
كما يغيب قسريا عشرات غيرهم في املنافي 
بــعــدمــا تــعــذر بــقــاؤهــم داخــــل مــصــر بسبب 
املــاحــقــات األمــنــيــة عــقــابــا لــهــم عــلــى عملهم 
التعبير  فــي  لحقهم  ممارستهم  أو  املــهــنــي 
عن الــرأي بطرق سلمية. وإضــافــة إلــى ذلك، 
ساءت كثيرا األوضاع املعيشية للمئات من 
الصحافين نتيجة عمليات الفصل التعسفي 
أو تراجع الــرواتــب، أو زيــادة أعباء املعيشة 
وعدم وجود ما يغطيها من دخول، والسبب 
الحرية، ما  الرئيسي في كل ذلــك هو غياب 
حـــرم تــلــك الــصــحــف مـــن املــنــافــســة الــشــريــفــة 
وتقديم خدمات صحافية جيدة للقراء الذين 
انــصــرفــوا عــنــهــا فــانــهــارت مــبــيــعــاتــهــا، كما 
تراجعت مواردها من اإلعانات، وهو ما أثر 
في النهاية على مستوى العمالة بها«. كما 
أكد املرصد أن »الحرية هي الطريق الوحيد 
الزدهــــــار الــصــحــافــة املــصــريــة مـــجـــددا، وأن 
واجب الصحافين اغتنام فرصة االنتخابات 
لتجديد حيوية نقابتهم، من خال انتخاب 
نقيب ومجلس نقابة يضع هذه القضية على 
ذلــك بشكل صريح  أولوياته، ويسجل  رأس 
بعد  بتطبيقه  يلتزم  انتخابي  برنامج  فــي 

فوزه«.
فمنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ــدة الــحــكــم، قــمــعــت الــســلــطــات العمل  إلـــى ُســ
مئات  تعسفًا  وحجبت  املستقل،  الصحافي 
وأغلقت تسع  اإللكترونية، وداهمت  املواقع 
مـــنـــصـــات إعـــامـــيـــة عـــلـــى األقـــــــل، واعــتــقــلــت 
ــا، حسب 

ً
الــعــشــرات مــن الــصــحــافــيــن تــعــســف

»منظمة الــعــفــو الــدولــيــة«، الــتــي أكـــدت أنها 
ــــود مـــا ال يــقــل عـــن 36 صــحــافــيــا  وثـــقـــت وجـ
ا ملجرد ممارستهم عملهم املشروع 

ً
جز

َ
محت

عــبــر منصاتهم  آرائـــهـــم  عـــن  لــتــعــبــيــرهــم  أو 
الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي.

الحقوقية  املــنــظــمــات  بــن  ــام  األرقــ وتختلف 
ــــام،  والـــتـــي تــعــنــى بــحــرّيــة الــصــحــافــة واإلعـ
فــي اإلعــام  َمــن تحصيهم كعاملن  بحسب 
ملــنــظــمــة  ــيـــف  ــنـ تـــصـ آخـــــــر  وبــــحــــســــب  ال.  أم 
ــدود«، هــنــاك أكــثــر مــن 30  »مــراســلــون بــا حــ
تعّد  فيما  الــســجــون،  فــي  مــصــريــًا  صحافيًا 
الصحافين  أكبر سجون  مــن  مصر واحـــدة 
ــالـــم بــحــســب الــتــنــصــيــف.  ــعـ فـــي املــنــطــقــة والـ
ا آلخر رصد صادر عن املرصد العربي 

ً
وطبق

ــاك 15 صــحــافــًيــا  ــنـ ــإن هـ ــ لـــحـــريـــة اإلعــــــــام، فـ
آخر  عــدد  السجون، بينما هناك  نقابًيا في 
لــم يحملوا عضوية  الــذيــن  مــن الصحافين 
ــذا عـــــدد مــــن املـــصـــوريـــن  ــ ــ الـــنـــقـــابـــة بــــعــــد، وكـ
ــيـــصـــل الـــــعـــــدد اإلجــــمــــالــــي  ــــن، لـ ــيــ ــ ــــامــ واإلعــ
صحافًيا   76 إلــى  القضبان  خلف  للقابعن 

نقابًيا وغير نقابي.

سيطر ملف 
الصحافيين السجناء على 

أجواء االنتخابات

خرج صحافيون مصريون من السجن، بعد فترات من حبسهم االحتياطي، في اليومين الماضيين، في »صحوة« 
تأتي تزامنًا مع انتخابات النقابة المرتقبة، فيما بقي العشرات خلف قضبان حديديّة لكونهم صحافيين

يوم الجمعة املاضي، كان مقررًا إجراء انتخابات التجديد 
اللجنة  أرجــــأت  املــصــريــن.  الصحافين  لنقابة  النصفي 
املــشــرفــة عــلــى انــتــخــابــات نــقــابــة الــصــحــافــيــن املــصــريــن 
عقد الجمعية العمومية ألسبوعن، لعدم اكتمال النصاب 
الــقــانــونــي، أي النصف زائـــد واحـــد، والـــذي يــقــدر بحوالي 
خمسة آالف صــحــافــي يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، حــتــى يــوم 

الجمعة 19 مارس/آذار الحالي.
وتنص »املادة 33« من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 
على أنه »ال يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إال 
إذا حضره نصف األعضاء على األقل. فإذا لم يتوافر هذا 
ّجــل االجتماع أسبوعن مع إعــادة إعــام األعضاء 

ُ
أ العدد 

بــاملــوعــد الــجــديــد، ويــكــون انــعــقــادهــا الــثــانــي صحيحًا إذا 
حــضــره ربـــع عـــدد األعـــضـــاء، وإال تــتــكــرر الـــدعـــوة حتى 
ــدار الــســنــوات املــاضــيــة، لم  ــدد«. وعــلــى مــ ــعـ ــذا الـ يكتمل هـ
يكتمل النصاب القانوني لانتخابات من املرة األولى التي 
التصويت  لهم  يحق  ممن  الــنــصــف+1  تسجيل  تستلزم 
من أعضاء الجمعية العمومية، وغالبًا ما يكتمل النصاب 

املائة. ومن  الثالث، بنصاب 25 في  التأجيل  القانوني في 
املقرر إجراء االنتخابات في 32 لجنة انتخابية داخل مقر 
النقابة العامة، باإلضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة 

الفرعية في اإلسكندرية.
الحالي ضياء  النقيب  النقيب هم  واملرشحون على مقعد 
الدولة والحاصل على وعــود بزيادة  رشــوان، املدعوم من 
ــــل إقــنــاعــهــم  املـــخـــصـــصـــات املـــالـــيـــة لــلــصــحــافــيــن مــــن أجـ
الكاتب  االنتخابات  هــذه  في  األقــوى  ومنافسه  بانتخابه، 
الصحافين  بدعم  يحظى  الــذي  يحيى،  كــارم  الصحافي 
على  انتخابات  كل  تشارك  أسماء  إلــى جانب  املستقلن، 
هاشم،  وطلعت  االســكــنــدرانــي،  سيد  وهــم  النقيب  مقعد 

ورفعت رشاد، وانضم إليهم مؤخًرا محمد مغربي.
وضــمــت قــائــمــة املــرشــحــن عــلــى مــقــاعــد مــجــلــس النقابة 
)15( سنة  الــــ فــوق 15 سنة عضوية 21 مرشًحا، وتحت 
عضوية 35 مرشًحا. أما الباقون من املجلس الحالي دون 
انتخاب هم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحماد الرمحي، 

ومحمود كامل، ومحمد يحيى يوسف، وهشام يونس.

مرشحون وتصويت

MEDIA
منوعات

التحريض 
اإلسرائيلي

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

اإلعــام  لتطوير  العربي  املــركــز   - »حملة  نشرت 
االجتماعي«، أمس االثنن، نتائج مؤشر العنصرية 
االجتماعي  الــتــواصــل  فــي شبكات  والــتــحــريــض 
أوضحت  والــتــي   ،2020 عــام  خــال  اإلسرائيلية 
العنيف تجاه العرب بنسبة  ازديــادًا في الخطاب 
النتائج إلى  16% عن عــام 2019. حيث أشــارت 

انتشار حوالي 574 ألف محادثة شملت خطابًا 
عنيفًا تجاه العرب، بواقع منشور واحد بن كل 
10 منشورات تجاه العرب احتوى خطابًا عنيفًا. 
وباملقارنة مع العام املاضي، فقد شهد هذا العام 
ارتفاعًا بواقع 79 ألف منشور عن العام املاضي، 
ألـــف مــنــشــور عنيف.  ــذي نــشــر خــالــه 495  ــ والـ
أنه وبسبب جائحة  العام  النتائج هذا  وأوضحت 
ــا فــقــد ازداد الــخــطــاب الــعــنــصــري تــجــاه  ــورونـ كـ

فيما   ،%21 نسبته  بــمــا  والــعــرب  الفلسطينين 
شكلت الشتائم ما نسبته 29% من الخطاب. أما 
ل ما نسبته 7% من 

ّ
خطاب التحريض فقد شك

الخطاب. وبالنظر إلى أبرز املنصات املستخدمة في 
نشر العنصرية والتحريض خال العام املاضي، 
شر 

ُ
فقد تصدرت هذا العام منصة تويتر، حيث ن

61% من حجم الخطاب العنيف من خالها. وهذا 
يشكل ازديادًا بما يزيد عن الضعف مقارنة بعام 

2019، فيما تراجعت منصة فيسبوك هذا العام 
إلى املركز الثاني واحتلت ما نسبته 19%، وهو 

انخفاض بنسبة 20% مقارنة بعام 2019.
ر التحريض والعنصرّية في شبكات 

ّ
ُيذكر أن مؤش

التواصل االجتماعّي اإلسرائيلّية هو تقرير سنوي 
يصدره مركز »حملة«، يرصد تقاطع استخدام 
التسميات والكلمات العنصرّية والعنيفة ضد العرب 

والفلسطينّين على مدار العام.

بقي عشرات الصحافيين في السجون المصرية )محمد الراعي/األناضول(
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 للتذكر بالنسبة للمهتمن بكرة القدم، 
ً
سهولة

ــم بــالــنــســبــة لبيليه،  ــ كــمــا أنـــهـــا األحــــــداث األهـ
إذن،  الــوثــائــقــي،  يــبــدأ  الــفــيــلــم.  يطلعنا  مثلما 
ثم يعود  بلقطات سريعة من مونديال 1970 
إلى البداية، إلى طفولة بيليه وبداية مسيرته.
أقيم  الــذي  إلــى مونديال 1958،  ننتقل بعدها 
فــي الــســويــد، ووضـــع الــعــالــم وجــهــًا لــوجــه مع 
املــوهــبــة الـــجـــديـــدة. لـــم تــكــن الـــبـــرازيـــل حينها 
الــيــوم.  الــتــي نعرفها  الــكــرويــة املهيمنة  الــقــوة 
وكــمــا ســيــحــاول الــفــيــلــم تــقــديــمــه، فــــإن بيليه 

البرازيل  فــوز  فــي  الحسم والسبب  كــان عامل 
بـــهـــذا املــــونــــديــــال. ويـــتـــزامـــن ذلــــك مـــع لــقــطــات 
مــن مــونــديــال 1950، الـــذي أقــيــم فــي الــبــرازيــل 
خسارة  بعد  املنظمن،  قلب  بحرقة  وانــتــهــى 
الـــنـــهـــائـــي الـــشـــهـــيـــرة عـــلـــى مــلــعــب مــــاراكــــانــــا. 
 حينها، فإن 

ً
وبالنسبة لبيليه، الذي كان طفا

ــده فــي ذاك الــيــوم هــي الــتــي دفعته  دمـــوع والــ
إلى قيادة منتخب باده بعد ثماني سنوات، 

وإهداء والده الكأس.
 ،1962 مونديال  إلــى  الوثائقي  بعدها  ينتقل 

محمد استانبولي

ينحصر جزٌء كبير من ذكر بيليه، 
اليوم، في عدد األهداف الفعلية التي 
سّجلها، ومحاولة حصر هذا الرقم 
لنحدد من تفّوق على بيليه وعلى من تفّوق 
البرازيلي. وهو في الواقع أمٌر يدعو إلى البؤس 
والتساؤل عما إذا كانت فكرة »فريق امليديا« 
 سديدة.لحسن 

ً
الذي يدير حساب أحدهم فكرة

للعودة  لإلنقاذ،  هنا  »نتفليكس«  فإن  الحظ، 
 إلى الحقبة التي كان بيليه فيها 

ً
بالزمن قليا

مشغواًل بتسجيل هذه األهــداف حقًا، وقيادة 
الـــبـــرازيـــل نــحــو تــحــقــيــق ثــــاث كــــؤوس عــالــم، 
الدولية، وكٍم  وحضور متزايد على الخريطة 
هائل من التفاصيل املثيرة للجدل، خال فترة 
من  املدعومة  العسكرية  الديكتاتورّية  الحكم 
الواليات املتحدة األميركية. ومن املنصف القول 
إن مجرد ذكر هذه العناصر في ظل مأساة بيليه 
الحالية مع العبي اليوم، تعطي الفيلم أفضلية 

قبل أن يبدأ حتى.

 التاريخ يقفز مرة كل أربعة أعوام
يــعــتــمــد الــفــيــلــم عــلــى كـــــؤوس الـــعـــالـــم كــنــقــاط 
املناسبة األكثر  زمنية. ولم ال؟ قد تكون هذه 

تفتح هذه الموسيقى 
مساحة فنية بدون 

البروتوكوالت التحضيرية

يتجنب العمل الخوض 
في االنقالب العسكري 

الذي شهدته البرازيل

أبرز ما قااله ارتبط 
بمناقشات القصر حول 

لون بشرة ابنهما
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الـــذي تظفر بــه الــبــرازيــل، رغـــم إصــابــة بيليه، 
ــٍم، ويــصــبــح بيليه  ــ وتــتــحــول إلـــى مـــرشـــٍح دائــ
 يحاول الظهور على الساحة 

ٍ
الوجه لبلٍد فتي

مصادفة  على  اعتيادًا  أكثر  ووجــهــًا  العاملية، 
البرازيل  وفــجــأة، تصبح  واألضـــواء.  الكاميرا 
ــقــــاب، الـــــــذي يــتــجــنــب الــفــيــلــم  ــانــ ــًا لــ مـــســـرحـ
الــخــوض عــن كــثــب فــي أســبــابــه أو حيثياته، 
وتــظــهــر اعـــتـــبـــارات جـــديـــدة ملـــونـــديـــال 1966 
لــم تــكــن مــوجــودة ســابــقــًا، إذ تــحــاول السلطة 
الـــكـــروي ضــمــن سياساتها  الــتــفــوق  تــســخــيــر 

ما يسميه بعض  مع  تزامنت  التي  الداخلية، 
االقــتــصــاديــن »املــعــجــزة الــبــرازيــلــيــة«، والــتــي 
ستنتهي بتضخٍم مؤلم مع أزمــات النفط في 

العقد التالي.
وخـــال هــذا املــونــديــال، الـــذي فــاز بــه املنتخب 
ــدأت كـــرة الـــقـــرم بــأخــذ  اإلنــكــلــيــزي املــضــيــف، بــ
لــم يكن مــوجــودًا مــن قبل على  شكٍل تكتيكي 
ــرازيـــل  ــبـ ــر، وســـقـــطـــت الـ حـــســـاب اإليــــقــــاع الــــحــ
ــة بــيــلــيــه خــــال هــذه  ــابـ ــع إصـ ضــحــيــة لـــذلـــك مـ
الــنــســخــة أيـــضـــًا. ومــنــذ هـــذه الــنــقــطــة، يصبح 
 ،1970 ملونديال  التحضير  على  مركزًا  الفيلم 
والضغوط التي تعّرض لها بيليه للمشاركة 

فيه، وحياته الشخصية آنذاك.
وكــمــا يــعــرف الــجــمــيــع، انــتــهــى هـــذا املــونــديــال 
إيطاليا  عــلــى  بها 

ّ
تغل بــعــد  الــبــرازيــل  لــصــالــح 

بأربعة أهــداف لواحد، ولتكون هذه املسابقة 
املنتخب،  مــع  بيليه  الــتــي يخوضها  األخــيــرة 
قبل أن يكمل اللعب لسنواٍت عدة مع سانتوس 
ــلـــي، ويــتــبــع ذلــــك بــفــتــرة قــصــيــرة في  الـــبـــرازيـ

الواليات املتحدة األميركية.

الالعب الذي تصعب مراقبته
بمعالجة  يــوحــي  ال   ،Pele الــفــيــلــم،  عــنــوان  إن 
ــة مــعــيــنــة، بـــل بــمــا يشبه  ــ املـــوضـــوع مـــن زاويــ
ــٌر  ــة، وهـــــو أمــ ــلـ ــامـ ــكـ مـــحـــاولـــة ســـــرد الـــقـــصـــة الـ
بــكــل حــــال. إذن، عــمــا ســيــكــون هــذا  مستحيل 
الفيلم؟ هل سيتعامل مع بيليه داخــل حدود 
املــلــعــب وحــســب؟ أم خــارجــه أيــضــًا؟ وإلـــى أي 
أثناء  أنيابهم  الفيلم عن  حــٍد سيكشر صناع 
التطرق إلى الجوانب األقــل بريقًا في مسيرة 
الاعب البرازيلي وحياته؟ في الواقع، يحاول 
الفيلم الفوز بتحقيق عدة نقاط دفعة واحدة، 
وهو ما يفّوت عليه بعض الفرص للتوقف عند 
نقاٍط تستحق مزيدًا من االهتمام. وإذا كانت 
سَرد في بدايتها مثل 

ُ
قصة بيليه في الفيلم ت

معظم قصص العبي كرة القدم اليوم، انطاقًا 
ــم 

ّ
ــن الــبــيــئــة الــفــقــيــرة واملـــصـــاعـــب الـــتـــي تــعــل مـ

الــثــراء ورد  الــتــواضــع بالطبع، نحو  اإلنــســان 
الجميل لألسرة، فإن ذلك مرّده ترك بيليه ذاته 
مداخات  على  باالعتماد  القصة،  هذه  يسرد 
ــواد وثــائــقــيــة مختلفة. صــغــيــرة مــن أخــتــه ومــ

وهنا، نستطيع أن نتساءل عن جدوى الطرق 
النجوم  عند  الــحــكــايــات،  ســرد  فــي  التقليدية 
عــلــى األقــــل. فــالــيــوم، يــحــظــى مــعــظــم الــاعــبــن 
-الـــفـــاعـــلـــن واملـــتـــقـــاعـــديـــن مـــنـــهـــم- بــالــتــدريــب 
اإلعامي وإدارة الظهور أمام وسائل اإلعام، 
األجـــزاء  يتابع  املــشــاهــد حــن  فــإن  وبالتأكيد 
الفيلم،  فــي  الــيــوم  بيليه  الــتــي يظهر خــالــهــا 
ســيــعــرف أن األخــيــر قــد نـــال حصته مــن هــذه 
التدريبات، وأدرك أين يمكن أن يسترسل وأين 

يتوقف عن اإلجابة.
ق األمر باعٍب أقل 

ّ
ال بأس بكل ذلك حن يتعل

سطوعًا، في ظرٍف أكثر اعتيادية. أما في حالة 
نجٍم يصفه البعض بأفضل العب كرة قدم في 
 ،)

ً
التاريخ )ومن يدري إن كان األكثر تسجيا

وبالنظر إلى الفترة املضطربة التي شهدتها 
البرازيل آنــذاك، ثمة طمع مشروع ملن يشاهد 
واكتشاف  الحقائق،  عــن  أعمق  ببحٍث  الفيلم 
إن كان بيليه يطّبق التدريبات ألجل تطبيقها 
وحسب، أم ألن ثمة ما يجب أن ُيكِسب الفيلم 

قيمته املضافة عبر كشفه.
ال يعني ذلك أن الفيلم ال يحاول وطء هذه 
املــنــطــقــة الــحــرجــة، إذ لــيــس مـــن االعــتــيــادي 
 أن يــســتــضــيــف 

ٍ
 عـــــن ريــــــاضــــــي

ٍ
لــــوثــــائــــقــــي

موسيقيًا من عيار غيلبرتو غيل، بما شهده 
عن تلك الفترة وترحيله من البرازيل آنذاك 
رفقة كايتانو فيلوزو، أو استضافة الوزير 
ـــع األمـــر رقــم 5 أثــنــاء حكم الرئيس 

ّ
الـــذي وق

والصحافين  اب 
ّ
الكت عن   

ً
فضا ميديسي، 

والاعبن السابقن الذين يحاولون تحديد 
إذا ما كان بيليه متواطئًا بصمته، أم مجرد 

العب كرة قدم.

فوزي باكير

يتبادر  هوبكنز،  أنتوني  ل 
ّ
املمث كــر 

ُ
ذ ما 

ّ
ُكل

إلى الذهن دوره في فيلم »صمت الحمان« 
الــذي   ،)1991  ،The Silence of the Lambs(
صــــدر قــبــل ثــاثــن عـــامـــًا، وأدرجــــتــــه شبكة 

OSN إلى قائمة أفامها مطلع هذا الشهر.
ــج هــوبــكــنــز، حــيــنــهــا، إلـــى أكــثــر من 

َ
لــم يــحــت

ــائــــق ظـــهـــوره  ــة، هــــي مـــجـــمـــوع دقــ ــقـ ــيـ 17 دقـ
مخيلة  فــي  ليترك  دقيقة(،   138( الفيلم  فــي 
اللتن  الــبــاردتــن  الــعــيــنــن  تلكما  املــشــاهــد 
النفسي،  الطبيب  ِلكتر؛  هانيبال  امتلكهما 
كذلك،  البشر.  لحوم  آكل  املتسلسل  والقاتل 
تلك الدقائق كانت كافية لينتزع األوسكار 
الوحيدة التي حــازهــا طــوال مــشــواره، رغم 
ح 

ّ
ه قّدم أدوارًا أخرى ال تقل أهمية، وترش

ّ
أن

 أبــرز 
ّ

لــعــل لــم ينلها.  عنها لــألوســكــار، لكنه 
هذه األدوار هو كبير الخدم في فيلم »بقايا 

.)1993 )The Remains of the Day »اليوم
في »صمت الحمان«، نبدأ بالركض، برفقة 
املــحــقــقــة كـــاريـــس ســتــارلــيــنــغ، الـــتـــي أّدت 

النموذج  كــان  لــو  املــثــال،  حــقــه. فعلى سبيل 
 بـــالـــشـــكـــل والـــحـــضـــور، 

ً
املـــوســـيـــقـــي مـــتـــمـــثـــا

كــالــيــافــعــن واملــشــغــوفــن وحــتــى الــهــيــّبــيــن، 
)جاز،  ما  بنمط  املتمثل  املوسيقي  وبالنوع 
بوب، روك، بلوز، إلخ..(، فإن قدر االستحسان 
ــــوى بــبــضــع  والـــعـــطـــف لــــن يــفــيــهــم حــقــهــم سـ
ــدد مــــن الــتــصــفــيــقــات، وربـــمـــا  ــ فـــرنـــكـــات، وعــ
الـــرقـــص. فــهــي وصــلــة مــؤقــتــة لــعــابــر مــؤقــت 
لم يحجز تذكرة دفــع ثمنها قبل أيــام وهيأ 
لساعات  بها  واالســتــمــتــاع  لسماعها  نفسه 
داخل مسرح أو قاعة موسيقية. ولكن، ملجرد 
الــوقــوف عندها لدقائق مــعــدودات، ستمنح 
املــســتــمــع تـــذكـــرة مــجــانــيــة أو بــخــســة الــثــمــن 
مقابل، ثمن األحام واملهام الروتينية باهظة 
الــثــمــن. وبــالــتــالــي، هــــذه املـــعـــادلـــة ستعكس 
العابر سينجو من  املستمع  تناظرًيا.  حًسا 
الصخب الــهــائــم حــولــه خــال هــذه الــدقــائــق، 
والـــعـــازف أو املــوســيــقــي سيتمكن مــن طــرح 
حواجز.  أو  قيود  دون  مــن  قة 

ّ
الخا تجربته 

األنــفــاق طريقها  ذلـــك، تشق موسيقى  ومــع 
األنفاق  فهذه  والعابرين.  املــاريــن  جلبة  بــن 
ــاًء فـــنـــًيـــا مــنــاســًبــا  فــــي صــلــبــهــا تــشــكــل فــــضــ
من  بطاقة  تتميز  موسيقية  تجربة  لتقديم 

نوع خاص تناسب مناخ األنفاق املعتاد.

سالم أبو ناصر

يعد الــعــزف داخــل محطات املــتــرو واألنــفــاق 
الــخــاصــة بــشــبــكــات املـــواصـــات الــعــامــة، من 
الـــظـــواهـــر الــفــنــيــة املـــرغـــوبـــة واملــحــّبــبــة لــدى 
العالم. هذه  املوسيقى حــول  كثير من هــواة 
التي ال نجدها  اللطيفة والعابرة،  املشهدية 
لها بصمة  العربية،  بلداننا  في  الظن  أغلب 
فنية مختلفة، وإن كانت ال تحظى بشعبية 
عــاملــيــة أو جــمــاهــيــريــة اســتــهــاكــيــة رائــجــة 

باملفهوم التجاري.
في هذه األنفاق، حيث صخب الحياة يفرزه 
في  رأسمالي  نظام  ويتوجه  متسارع،  عالم 
للبلدان  واالقتصادية  االجتماعية  التركيبة 
املتقدمة، تنزع موسيقى األنفاق عن نفسها 
هــشــاشــة هـــذا الــتــقــدم والــتــطــور، وتــحــفــر في 
النزعة  هــذه  مكانتها.  البيروقراطية  صلب 
االستهاكي  النمط  تهاجم  ال  االستقالية، 
ــا تــــــؤازر  ــ وتـــنـــحـــو نـــحـــو الــــشــــهــــرة، بــــقــــدر مـ
انطباعية الفلسفة املوسيقية أمام اإلنسانية 
الطموح واملتراكمة. فإن مشهًدا عابًرا لرجل 
يعزف على غيتاره، وأمامه قبعة أو كشكول 
يجمع بهما نقود املارة داخل فيلم، أو حتى 
مقطع فيديو مصور تجده لرجل أو مجموعة 
يعزفون الجاز أو الروك في هذه األنفاق، هو 
الواقع  في صلبه تهميش أخاقي من جهة 
البيروقراطي، وتجميل وتحسن بصري من 

جهة الواقع العبثي.
الثقافة، بأنها تمكن  ولكن، هل نصف هذه 
جــمــالــي خـــاص ومــســتــقــل أمــــام هـــذا الــواقــع؟ 
ــة املــخــصــصــة  ــنــ ــكــ بـــالـــطـــبـــع، مـــثـــل هــــــذه األمــ
هذه  تنصف  لن  املؤقت،  العشوائي  للتاقي 
والجاد  املغامر  املوسيقي  وتمنح  الصيغة، 

دورهـــــا جــــودي فــوســتــر. ونــنــتــهــي بــاملــشــي 
بهدوء والمباالة برفقة لكتر. فبينما أمضت 
قــاتــل متسلسل  تــلــهــث وراء  الــفــيــلــم  األولــــى 
ُعرف باسم بافلو بيل، كان لكتر يساعدها 
عــلــى الــتــعــّرف إلـــى الــقــاتــل مــن خـــال قـــراءة 
ملفه وفهم طبيعة جرائمه.. كان يساعدها 
بوصفه طبيبًا نفسيًا ماهرًا، وكذلك ككقاتل 
بارع. لكن، وملساعدتها، ال بّد لها أن تبادله 
ــــرى، شــخــصــيــة، عـــن نشأتها  مــعــلــومــات أخـ
 ..

ً
وطفولتها، والخوف الذي واجهته صغيرة

 
ّ

الــذي ظل الطفولي،  البدائي،  األّول،  خوفها 
لكتر  هانبيال  لـــ  مواجهتها  حتى  يسكنها 
ــذي اســـتـــطـــاع أن يــســتــبــطــن هـــذا  ــ نـــفـــســـه، الــ
ستارلينغ  مانحًا  أيــضــًا،  ويعّمقه  الــخــوف، 
مــســاحــة مــعــقــولــة مـــن الـــتـــداعـــي، لــتــســرد له 
قــّصــة الــحــمــان الــتــي أيــقــظــتــهــا مـــن نومها 

ذبح. 
ُ
حن كانت تصرخ، قبل أن ت

ــتــــر، الـــتـــي  ــــن جـــهـــتـــهـــا، اســـتـــطـــاعـــت فــــوســ مـ
انتزعت هي األخــرى أوسكار أفضل ممثلة 
عن أدائها هذا، تجسيد دور املحققة بإتقان؛ 
لكتر، على  الكاميرا، كما في حالة  ترّكز  إذ 
الــنــظــرات  تــلــك  الـــقـــول..  تــتــرك لهما  عينيها، 
والــتــواقــة  والخائفة  املــتــوتــرة  والتحديقات 
ــًا، اســتــطــاعــت  ــنـــة أيــــضــ ــفـــاتـ واملـــفـــتـــونـــة، والـ
فــوســتــر أن تــمــنــحــهــا لــلــمــشــاهــد، وتــتــركــهــا 
 وراءها 

ً
، ُمخفية

ً
على حافة عينيها واضحة

ــرارًا كــان يسعى لكتر طـــوال الــوقــت إلى  أســ
إظهارها، ونجح في ذلك. 

ــا يـــزيـــد الـــلـــبـــس فــــي »صـــمـــت الـــحـــمـــان«  مــ
)أخــرجــه جــونــاثــان ديـــم(، هــو عــدم وضــوح 
الــعــاقــة بـــن ســتــارلــيــنــغ وِلـــكـــتـــر؛ إذ تــبــدو 
ولع  تعقيدًا  يزيدها  للغاية،  مركبة  عاقة 
كـــل مــنــهــمــا فـــي اآلخـــــر، مـــن دون أن يــبــوح 

أحــدهــمــا بـــذلـــك. لــكــن هــشــاشــة ســتــارلــيــنــغ 
الفنية،  وذائقته  األخير،  وذكاء  لكتر،  ثير 

ُ
ت

وقـــدرتـــه عــلــى الــتــحــلــيــل واالســتــبــطــان، من 
أثــرًا كبيرًا في نفس  أن تترك  شأنها أيضًا 

املحققة. 
 هــذه املــســافــة بــن الشخصيتن يمكن 

ّ
لــعــل

الــذي تطارده ستارلينغ،  القاتل  أن يمألها 
بــافــلــو بــيــل؛ إذ كـــان يــتــرك فــي فــم ضحاياه 
ــا تـــرمـــز إلـــى  ــهــ ــ

ّ
ــول إن ــقــ ــة، يــمــكــنــنــا الــ ــقـ ــرنـ شـ

تكبر وتتحول  أن  قبل  مــا؛  ستارليغ بشكل 
؛ أي لكتر. 

ً
ة

ّ
وتكتمل، لتصبح فراشة أو عث

الشرنقة ترمز إلى التحول بالنسبة للقاتل 

لــم يستطع تقّبل نفسه كــرجــل، وأراد  الــذي 
، وهـــي تــرمــز إلـــى هشاشة 

ً
ــرأة ــ أن يصبح امـ

ــا، وإلـــى  ــ ــــوارهـ ســتــارلــيــنــغ فـــي طـــــوٍر مـــن أطـ
 
ّ
ــذا الـــطـــور. كـــأن نــضــج لــكــتــر بــعــد اكــتــمــال هـ

فــي هشاشته  نـــراه  واحـــد،  كليهما شخص 
ة(.

ّ
)الشرنقة(، وفي قّوته )الفراشة/العث

ــراء الــتــجــارب  ــإجــ تــســمــح هــــذه املــوســيــقــى بــ
ــدود فــنــيــة  ــحــ ــة، وتـــفـــتـــح مـــســـاحـــة لــ ــنـــوعـ ــتـ املـ
لـــن تــتــقــيــد بـــالـــبـــروتـــوكـــوالت الــتــحــضــيــريــة، 
ــات والـــــصـــــاالت  ــ ــوهـ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ كـــاســـتـــئـــجـــار اإلسـ
أنها على تماس مباشر  كما  الثمن،  باهظة 
مـــع الـــنـــاس، وهــــو مــؤشــر لــنــضــوج مــشــروع 
موسيقي تحدد مستواه آراء هذه الناس. وملا 
كانت مساحة خاصة للتدريب وتلقي ردود 
ــإن الــتــجــربــة هـــذه على  أفــعــال املــســتــمــعــن، فـ
قدر مناسب من الترويج والدعاية، توازيها 
جمالية الحضور والتقديم والترفيه دونما 
ــالـــي وأدواتـــــــه  ــمـ ــرأسـ الـــخـــضـــوع لــلــتــمــثــيــل الـ

اإلنتاجية.
تــمــنــح أجــــواء األنـــفـــاق الــخــاصــة حــريــة أكبر 
ــــورة جــمــالــيــة  ــــزف، وتـــخـــلـــق صــ ــعـ ــ ــــألداء والـ ــ لـ
ويــرقــصــون  فــالــنــاس يستمعون  وتــفــاعــلــيــة، 
القول  إلى  في كثير من األحيان؛ ما يدفعنا 
إن هــــذه الــثــقــافــة تــســتــطــيــع تــربــيــة الــذائــقــة 

الجمالية عند الجمهور العابر.
ولـــــوال أن هــــذه الــثــقــافــة لـــم تــكــن عــلــى قــدر 
عـــــاٍل مـــن الــتــأثــيــر ملـــا دفـــعـــت بــعــض الــــدول 
الســتــغــال هـــذه الـــظـــاهـــرة، وتــوظــيــفــهــا في 
ــرى لــلــتــأثــيــر عــلــى الــنــاس  جـــوانـــب فــنــيــة أخــ
األنــفــاق. فروسيا  واستقطابهم داخــل هــذه 
ــام 2017 عــمــدت بــمــنــاســبــة الــذكــرى   عـ

ً
مــثــا

إلـــى  ــكــــن«،  لــتــأســيــس مــتــحــف »بــــوشــ  105
داخل  الفوتوغرافية  للصور  معرض  إقامة 
أنفاق موسكو. وكذلك، لجأت فرنسا  مترو 
في العام نفسه، إلــى وضــع لوحات الرسام 
الهولندي رامــبــرانــت، في عــدد من محطات 
أن كانت  بــاريــس، بعد  العاصمة  املترو في 
هذه اللوحات معروضة في متحف » جاك 

مارت أندريه«. 

صمت الحمالن تلك العيون الباردة والفاتنةموسيقى األنفاق... عابرٌ يعزف لعابرين
ثالثون عامًا تمرّ على 
صدور فيلم »صمت 

الحمالن« للمخرج الراحل 
جوناثان ديم. عمل 
أيقوني، من بطولة 

جودي فوستر وأنتوني 
هوبكنز

واشنطن ـ العربي الجديد

فّجر األمير البريطاني هاري وزوجته األميركية 
ميغان ماركل مفاجآت عدة في أول مقابلة لهما 
عام،  قبل  امللكية  واجباتهما  عن  تنحيهما  عقب 
مــع اإلعــامــّيــة األمــيــركــّيــة األشــهــر أوبـــرا وينفري 
 أبرز ما 

ّ
تها شبكة »سي بي إس«، األحد. ولعل

ّ
بث

لون  املؤملة حــول  القصر  بمناقشات  ارتبط  قــااله 
بشرة ابنهما، وفقدان الحماية امللكية والضغوط 
 أفــــكــــارًا 

ّ
الــــشــــديــــدة. وكـــشـــفـــت مـــيـــغـــان مــــاركــــل أن

انتحارّية راودتها، عندما كانت تعيش في كنف 
املقابلة،  في   ،

ً
مــؤكــّدة البريطانّية،  املالكة  العائلة 

 أّي دعــــم نــفــســي عــلــى الـــرغـــم من 
ّ

ـــهـــا لـــم تــتــلــق
ّ
أن

وكالة  أوردت  ما  وفــق  بذلك،  املستمّرة  مطالبتها 
»فرانس برس«. وقالت إنها كانت »أفكارًا مستمّرة 
 باللوم في 

ً
وُمرعبة وحقيقّية وجلّية جّدًا«، ملقية

ذلك على التغطية اإلعامّية البريطانّية العدائّية 
ــهــا ذهــبــت ملــقــابــلــة أعــضــاء 

ّ
تــجــاهــهــا. وأضـــافـــت أن

املؤّسسة امللكّية، لطلب املساعدة ومناقشة إمكان 
ني ال أستطيع، 

ّ
إن يها عاجًا طّبيًا »وقيل لي 

ّ
تلق

 ذلك لن يكون في مصلحة املؤّسسة«.
ّ
وإن

 
ّ
لة السابقة مختلطة األعراق، إلى أن

ّ
وأشارت املمث

لون  قلقن بشأن  كانوا  املالكة  العائلة  أفـــرادًا في 
هم أبدوا 

ّ
 إن

ً
بشرة ابنها آرتشي قبل والدته، قائلة

ق بدرجة سواد بشرته« 
ّ
»مخاوف )...( في ما يتعل

و»مــا قــد يعنيه ذلــك، وكيف سيبدو األمـــر«. دفع 
ــاذا؟«.  »مــ متسائلة  للتعجب  ويــنــفــري  التصريح 
بينما صمتت وينفري لحظات، قالت ماركل إنها 
كافحت لفهم سبب وجود مخاوف داخل العائلة 
امللكية بشأن لون بشرة ابنها. كما أشــارت دوقة 
 قــصــر بــاكــنــغــهــام رفــــض منح 

ّ
ســاســكــس إلــــى أن

 أعضاء في املؤّسسة 
ّ
 إلى أن

ً
الحماية للطفل، الفتة

 آرتــشــي يــجــب أال يــحــظــى بــــأّي لقب، 
ّ
اعــتــبــروا أن

خافًا للتقليد. وقد أعرب األمير هاري من جهته 
خاذ العائلة امللكية موقفًا علنّيًا 

ّ
عن أسفه لعدم ات

 عنصرّية من جانب 
ً
للتنديد بما يعتبره تغطية

جزء من الصحافة البريطانية.
»حملة  وعلى الرغم من تنديد ماركل )39 عامًا( بـ
تــشــويــه حــقــيــقــّيــة« مـــن جـــانـــب املـــؤّســـســـة املــلــكــّيــة 
 

ّ
ر لها الحماية، إال

ّ
 العائلة امللكية لم توف

ّ
وقولها إن

ب مهاجمة أعضاء العائلة 
ّ
ها حرصت على تجن

ّ
أن

ــه، وخافًا ملا 
ّ
إن شخصّيًا. واكتفت ماركل بالقول 

ها لم تكن هي 
ّ
ُكتب في الصحافة البريطانّية، فإن

َمـــن جــعــلــت دوقــــة كــامــبــريــدج كــيــت زوجــــة األمــيــر 
بيل زواجــهــا مــن األمــيــر هــاري في 

ُ
ولــيــام، تبكي ق

العام 2018.
 هذا 

ّ
وقالت ميغان »يعرف الجميع في املؤسسة أن

 »لقد حدث عكس ذلك«. 
ً
ليس صحيحًا«، مضيفة

ه »قبل أّيام قليلة من الزفاف، كانت 
ّ
وأوضحت أن

 بشأن شيء ما )...( وهذا جعلني 
ً
ة )كيت( مستاء

ــًا«. وأّكـــد األمــيــر هــاري 
ّ
أبكي وجــرح مشاعري حــق

 ما في وسعهما« 
ّ

ه بذل مع زوجته ميغان »كل
ّ
أن

»أنا  وقــال  البريطانية.  امللكية  العائلة  في  للبقاء 
نا 

ّ
ني أعلم )...( أن

ّ
 ما حدث قد حدث، لكن

ّ
حزين ألن

 مــا فــي وسعنا إلنــجــاح األمـــر«. وقالت 
ّ

فعلنا كــل
 مــا فــي وسعنا 

ّ
مــاركــل  »يــا إلــهــي، لقد فعلنا كــل

لحمايتهم«. 
بــأنــه شعر بالحصار في  هـــاري وينفري  وأخــبــر 
أمنه  وفقد  ماليًا  بعزله  وفــوجــئ  امللكية،  الحياة 
الــعــام املــاضــي. وقــال أيضًا إنــه شعر بــأن عائلته 
بشأن  بسذاجتها  اعترفت  التي  ميغان،  تدعم  ال 
الـــحـــيـــاة املــلــكــيــة قـــبـــل الــــــــزواج مــــن هـــــــاري، حــيــث 
والقصص  الشعبية  الصحف  لهجمات  تعرضت 
الكاذبة، وفق ما نقلت »أسوشييتد برس«. واعتبر 
ــده األمــيــر تــشــارلــز وشقيقه األمــيــر   والــ

ّ
هـــاري أن

للنظام، بصفتهما عضوين في  »أسيران«  وليام 
العائلة امللكّية.

أربعة أهداف في مرمى 1970

)Getty( العالقة تبدو غامضة بين ستارلينغ ولكتر

الثنائي خالل 
المقابلة 
)Getty(

)Getty( هل توصف هذه الموسيقى بأنها تمكين جمالي خاص ومستقل؟

)Getty/هل كان بيليه مجّرد العب كرة قدم أم متواطئًا مع النظام السياسي؟ )أليساندرو ساباتيني

بين  رحلة  »بيليه«. عمل يصطحبنا في  وثائقي يحمل عنوان  بعرض  »نتفليكس«  بدأت  أخيرًا، 
عامي 1958 و1970 مع العب كرة القدم التاريخي، وثالث كؤوس برازيلية

وثائقي بيليه

مفاجآت هاري وميغان

فنون وكوكتيل
قراءة

رصد

استعادةإضاءة

ثمة فكرة أخرى ال يتوقف 
الفيلم عن التركيز عليها؛ 

وهي عالقة البرازيل الغريبة 
بكرة القدم. حين تخسر 

البرازيل مونديال 1950، فإن 
كل العقد الوطنية تظهر 
وتصيب الشخصية البرازيلية 

بالعجز. وحين تظفر به، 
فإن البرازيل تستطيع صرف 
نظرها عن المركز األوروبي 
والنهوض بنفسها. لماذا؟ 

ال يجيب الفيلم عن هذه 
األسئلة، لكن ال شك لو أنّه 
منحها اهتمامًا أعمق، 

فمن شأن التعمق فيها أن 
يصنع وثائقيًا متكامًال.

حين تخسر 
البرازيل
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