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الهند تالحق مروجي أخبار 
كاذبة وسط اعتداءات

االحتالل قصف برج الجالء رغم 
معرفته بأنه مقر إعالمي

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي الـــســـادس مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري، أعلنت الطبيبة والكاتبة بسمة عبد 
الــعــزيــز، عــبــر حسابها الــخــاص عــلــى موقع 
مقاالتها  نشر  توقف  »فيسبوك«،  التواصل 
فـــي جـــريـــدة »الــــشــــروق« املــصــريــة الــخــاصــة. 
كــتــبــت بــســمــة عــبــد الـــعـــزيـــز نـــًصـــا: »أعـــتـــذر 
عــن تــوقــف مقالتي األســبــوعــيــة فــي جــريــدة 
الــشــروق.. األســبــاب خارجة عن يــدي.. دمتم 
بحرية«. كانت جملة »دمتم بحرية« وحدها 
ــقـــرار.  كــافــيــة لـــشـــرح األســـبـــاب وكـــوالـــيـــس الـ
فبسمة عبد العزيز، كاتبة مصرية وطبيبة 
نفسية وفنانة تشكيلية وناشطة في مجال 
لقب بـ »املتمردة«. ترجمت 

ُ
حقوق اإلنسان، ت

ــتــــي »الـــطـــابـــور«  بــعــض أعــمــالــهــا مــثــل روايــ
و»هنا بدن« إلى اللغة اإلنكليزية، وقد شمل 
إنــتــاجــهــا األدبــــي مــجــمــوعــتــني قصصيتني، 
ورواية، وثالث دراسات نفسية واجتماعية، 
آخرها »ذاكــرة القهر: دراســة حول منظومة 
ــي األوســــــــاط  ــ ــة فـ ــروفــ ــعــ ــي مــ ــ الــــتــــعــــذيــــب«. هـ
ترتكز  والــتــي  الجريئة  بكتاباتها  الثقافية 
فــي أغــلــب األحـــيـــان حـــول الــســلــطــة ومــعــانــاة 
املـــواطـــن واملــهــمــشــني. دخـــلـــت ضــمــن قــائــمــة 
ـــ100 مـــن قـــادة  ــ ــ مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــيــســي« ل
تكريمها  وتــم   ،2016 لــعــام  العالم  فــي  الفكر 

في واشنطن.
كــانــت بــســمــة عــبــد الــعــزيــز، تــكــتــب مقاالتها 
ــة دوريــــــــــة فـــــي جــــريــــدة  ــفـ ـــة بـــصـ ــيـ ــوعــ ـــبــ األسـ
»الـــشـــروق« مــنــذ بـــدايـــات خــــروج الصحيفة 
بــاألدق  أو  أن توقفت،  إلــى  فــي 2009،  للنور 
أوقــفــت عــن الــكــتــابــة لــصــالــح الــجــريــدة التي 
يـــمـــلـــكـــهـــا رجـــــــل األعــــــمــــــال وصـــــاحـــــب »دار 
الــــشــــروق« لــلــنــشــر، إبـــراهـــيـــم املــعــلــم. وعـــدت 
بسمة قراءها ومتابعيها بمواصلة الكتابة 
التواصل  عبر حسابها الخاص على موقع 
ــبــــوك«، كــــحــــال غــيــرهــا  ــيــــســ االجـــتـــمـــاعـــي »فــ
مــن الــكــتــاب، مــمــن مــنــعــوا مــن الــكــتــابــة على 
كتاب  من  املاضية، وخاصة  السنوات  مــدار 
»الشروق« التي عرفت بتنوع صفحة الرأي 
فيها بشكل كبير، وكانت واحدًا من املشاريع 
الــصــحــافــيــة الــــجــــادة فــــي مـــصـــر قـــبـــل ثــــورة 
وبــعــدهــا   ،2011 الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون   25

بسنوات قليلة.
ـــا مــمــن منعت 

ً
هـــنـــاك مـــن كـــانـــوا أســـــوأ حـــظ

ــاالت بــعــيــنــهــا، وتـــــم نـــشـــرهـــا عــلــى  ــقــ لـــهـــم مــ
االجتماعي وفي صحف  التواصل  منصات 
عــربــيــة أخـــــرى، ومـــع ذلـــك آثـــــروا االســتــمــرار 
والكتابة بالهامش األضيق والسقف األكثر 
ا املستمر في االنحناء، مثل الكاتب 

ً
انخفاض

الصحافي املصري، عبد الله السناوي، الذي 
منعت جريدة »الشروق« املصرية الخاصة، 
قبل  التطبيع،  قضية  يتناول  لــه  مقال  نشر 
نحو عام، وتحديًدا في 27 نوفمبر/تشرين 

منوعات

الــثــانــي مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وكـــذلـــك أســتــاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة مصطفى الــســيــد، الــذي 
ســبــق أن مــنــع مــقــالــه بـــجـــريـــدة »الــــشــــروق« 
ـــا، ومـــع ذلـــك وحــتــى مــوعــد كــتــابــة هــذه 

ً
أيـــض

الصحيفة  فــي  رأي  عمود  لديهما  السطور، 
ذاتها.أما من كانوا أصحاب مواقف صارمة 
ــز، فــمــنــهــم الــكــاتــب  ــزيـ ــعـ مــثــل بــســمــة عــبــد الـ
الصحافي املــصــري، حــســام الــســكــري، الــذي 

أعـــلـــن فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي مـــن عــام 
الــــخــــاص عـــلـــى مــوقــع  2020، عـــبـــر حـــســـابـــه 
»فــيــســبــوك« تــوقــفــه عـــن كــتــابــة مـــقـــاالت في 
جريدة »الشروق« املصرية الخاصة، بسبب 
ــام والــتــضــيــيــق عــلــى  ــعــ ــال الــ ــان املــــجــ ــ ــهـ ــ »ارتـ
الـــرأي والتعبير«  الــحــريــات، ومنها حــريــات 
على حد تعبيره. لتنضم بسمة ومن قبلها 
الــســكــري، لسلسلة مــن أســمــاء كــتــاب الـــرأي 

ــمــــوا عــلــى الـــتـــوقـــف بــســبــب منع  الـــذيـــن أرغــ
الــكــاتــب الصحافي  وحــجــب مــقــاالتــهــم، مثل 
املــصــري، عبد العظيم حماد، الــذي منع من 
الــكــتــابــة فـــي نــفــس الـــجـــريـــدة هـــو والــكــاتــب 
الصحافي أيمن الصياد، في إبريل/نيسان 
بــعــدة  قــبــلــهــمــا  ومـــــن   ،2019 ومـــــايـــــو/أيـــــار 
هويدي،  فهمي  الصحافي  الكاتب  ســنــوات، 
الــذي كــان في طليعة املمنوعني من الكتابة 

والنشر، وانفرط العقد من بعده.
ــــوراء، يمكن  فــبــالــعــودة ســبــع ســنــوات إلـــى الـ
التأكد من أن التضييق على الكتاب، بدأ مع 
منع الكاتب فهمي هويدي من السفر في 23 
مايو/أيار 2014، في مطار القاهرة، ثم منع 
مقاالته من النشر. كما أن صحيفة »األهرام« 
القومية، منعت نشر مقاالت نادر الفرجاني 
أن يكون  مــايــو/أيــار 2014 ويــرجــح  فــي 25 
املــنــع عــلــى خــلــفــيــة كــتــابــاتــه املــنــتــقــدة لعبد 
الفتاح السيسي، وكان وزيــًرا للدفاع آنذاك، 
ــــذي حمل  حــيــث شــبــهــه فـــي أحــــد مــقــاالتــه الـ
عــنــوان “املشير وتــوجــهــات الــثــورة”، والــذي 
نشرته جــريــدة األهـــرام بتاريخ 24 مــارس/

آذار 2014، بالرئيس املخلوع حسني مبارك 
فــي خــطــابــه. كــمــا منعت جــريــدة »الــشــروق« 
ــال  ــشــ ــاريــ ــل بــــعــــنــــوان »املــ ــبــــالل فـــضـ ــاال لــ ــقــ مــ
 ،2014 ــبـــاط  ــبـــرايـــر/شـ فـ  2 فــــي  الـــســـيـــاســـي« 
وبعدها أعلن توقفه عن الكتابة للصحيفة، 
ــه عــلــى مــوقــع  مـــن خــــالل تـــدويـــنـــة قــصــيــرة لـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تـــويـــتـــر«. وحجبت 
 ألســامــة الــغــزالــي 

ً
صحيفة »األهــــــرام« مــقــاال

حـــرب بــعــنــوان »ال للبشير« فــي مــايــو/أيــار 
الخاصة  »الــوطــن«  صحيفة  ومنعت   .2015
مقاال للكاتب واألكاديمي، محمد فتحي في 
29 مــايــو/أيــار 2014. وتــوالــت قــــرارات املنع 
والكاتبة  الطبيبة  يفرق حالة  مــا  ذلــك.  بعد 
بسمة عــبــد الــعــزيــز، عــن بــاقــي حـــاالت املنع 
األول من  هــو  منعها  قــــرار  أن  والــتــضــيــيــق، 
ــبـــد الـــفـــتـــاح  ــنـــذ إعـــــــالن الـــرئـــيـــس عـ نــــوعــــه مـ
املاضي  األول  أكتوبر/تشرين   25 السيسي 
إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد؛ 
حيث كــانــت هــنــاك أحـــالم منصبة على هذا 
انفراجة  العام وحــدوث  القرار، بفتح املجال 
سياسية؛ بعد بقاء مصر تحت حالة طوارئ 
 مـــا شــهــدتــه 

ّ
دائـــمـــة عــلــى مـــر الـــعـــصـــور. لــكــن

ــنـــوات املـــاضـــيـــة مـــن إصــــــدار حـــزمـــة من  الـــسـ
االستثنائية  الطوارئ  حالة  حول  القوانني؛ 
لــحــالــة دائـــمـــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون؛ ليصبح 
باستمرار  مرتبطا  الطوارئ  حالة  استمرار 
وارتكاب جرائم  والدستور  القانون  تغييب 
يستوجب  إنهاؤها  مسبوقة،  غير  حقوقية 
ــن قــمــع كــافــة  تـــوقـــف الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة عـ
الــرأي املنصوص  التعبير عن  أشكال حرية 
عليها في الدستور املصري، والذي تعصف 
بــــه الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة يـــومـــًيـــا مــــن خـــالل 

ممارسات عدة.

التضييق على الكتاب 
بدأ مع منع فهمي 

هويدي من السفر

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

أكد تقرير لصحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، 
أمس االثنني، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي 
قصفت بــرج الــجــالء فــي مدينة غــزة، خالل 
عــدوانــهــا األخــيــر عــلــى الــقــطــاع فــي مــايــو/ 
أيار املاضي، على الرغم من توفر معلومات 
أكدت أن املبنى يشمل مكاتب وسائل إعالم 

أجنبية ومحلية. 
ــرد أن أرســـــل  ــجــ ــمــ وقــــــــال الـــتـــقـــريـــر إنــــــه »بــ
الجيش إخــطــارات ورســائــل نصية لسكان 
ــيـــني فــــي املـــبـــنـــى، تـــنـــذرهـــم بــأنــه  ــافـ وصـــحـ
بالجهات  االتصاالت  توالت  قصفه،  سيتم 
اإلســرائــيــلــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــن صحافيني 
أجانب، للتأكيد على وجود مقار ومكاتب 
صحافية في برج الجالء، وبالتالي تجنب 
ـــا إمــهــال الــصــحــافــيــني وقتًا 

ً
قــصــفــه، والحـــق

كــافــيــًا إلخــــــراج مــعــداتــهــم وأجـــهـــزتـــهـــم من 
وبقرار  اإلسرائيلي،  الجيش  أن  إال  املبنى، 
ــالـــرغـــم مــن  ــنـــى، بـ ــبـ ــرر قـــصـــف املـ ــ واضـــــــح، قـ
تــحــذيــر جــهــات داخــــل الــجــيــش واملــنــظــومــة 
ــرار الــتــي قــد يسببها  ــ الــعــســكــريــة مــن األضـ

قصف البرج«.
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد كان بمقدور 
جيش االحــتــالل اإلســرائــيــلــي إلــغــاء عملية 
ــبــــرج، وأن أمــــــًرا بـــإلـــغـــاء الــقــصــف  قــصــف الــ

كـــــان يـــحـــتـــاج لــــقــــرار مــــن رئــــيــــس األركــــــــان، 
ــافـــي، وشـــعـــبـــة االســـتـــخـــبـــارات  أفـــيـــف كـــوخـ
ــيـــادة الــســيــاســيــة. وقــالــت  ــقـ الــعــســكــريــة والـ
الصحيفة إن وجود شبكات تلفزة ووسائل 
إعـــــالم فـــي املــبــنــى كـــانـــت مـــعـــروفـــة لجيش 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، لــكــن هـــذه الحقيقة 
لم تنقل لقيادة وزارة الخارجية وجهازها 
زعــم بعد  الجيش  أن  اإلعــالمــي، خصوصًا 
ــان »قـــاعـــدة عملياتية  ــه كـ قــصــف املــبــنــى أنـ
كما  حــمــاس«.  لحركة  مهمة  استخباراتية 
زعم جيش االحتالل أن مكاتب الصحافيني 
لحركتي حماس  واٍق«  »درع  بمثابة  كانت 
والجهاد اإلسالمي، وأن ناشطي الحركتني 
قاموا بإخالء عتادهم العسكري من املبنى، 
مـــســـتـــغـــلـــني املــــهــــلــــة الــــتــــي حـــــددهـــــا جــيــش 

االحتالل لسكان املبنى والعاملني فيه.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــصــدر إســرائــيــلــي 
لــم يكن بالضرورة  »الــقــرار  إن  قــولــه  مطلع 
ــكـــريـــة، بــــل ألن املـــســـتـــوى  العــــتــــبــــارات عـــسـ
الــســيــاســي والــعــســكــري فــي إســرائــيــل شعر 
بأن حركة »حماس« حققت انتصارات في 
صواريخ  إطالقها  عند  اإلسرائيلي  الوعي 
باتجاه القدس«، خالل العدوان اإلسرائيلي 
املـــذكـــور، والــــذي أطــلــقــت عليه املــقــاومــة في 
غزة عنوان »معركة سيف القدس«. وكانت 
ــــن صـــــــورة النـــتـــصـــار  إســــرائــــيــــل تـــبـــحـــث عـ

عسكري من خالل قصف برج الجالء. وخالل 
العدوان على غزة، ركزت الطائرات الحربية 
اإلســرائــيــلــيــة عــلــى األبـــــراج الــســكــنــيــة الــتــي 
تضم أكبر قــدر ممكن مــن وســائــل اإلعــالم، 
إذ بــدأت باستهداف بــرج هــنــادي، ومــن ثم 
برجي الجوهرة والشروق، اللذين يضمان 
والقنوات  والُصحف  الــوكــاالت  مــن  العديد 
 إلــى 

ً
املحلية والــعــربــيــة والــدولــيــة، وصــــوال

ــــذي يـــضـــم مــقــر  ــــرج الــــجــــالء الــ ــداف بـ ــهـ ــتـ اسـ
الــجــزيــرة، ووكــالــة أسوشييتد بــرس  قــنــاة 
األمــيــركــيــة، وإذاعــــــة األســــــرى، وبــــرج الــبــث 
الخاص بإذاعة صوت القدس، وغيرها من 

الوسائل اإلعالمية املحلية.

)Getty/منذ سنوات، تمنع الصحف نشر مقاالت رأي )كارستن كوال

)محمود همص/فرانس برس(

وسائل  على  حــســاب   100 وراء  يقف  مــن  على  للعثور  الهندية  الشرطة  تسعى 
التواصل االجتماعي تتهم بنشر »أخبار كاذبة« بعد سلسلة هجمات استهدفت 

مساجد في شمال شرق البالد.
واندلعت أعمال عنف الشهر املاضي في والية تريبورا بدأت على هامش تجمع 
اليمينية. وتتشارك  بــاريــشــاد«  أتــبــاع جماعة »فيشوا هــنــدو  ملــئــات مــن  حــاشــد 
تريبورا حدودًا بطول 850 كيلومترا مع بنغالديش ذات الغالبية املسلمة، حيث 
تل سبعة أشخاص هذا الشهر على يد مجموعة من املحتجني الغاضبني الذين 

ُ
ق

قاموا بتخريب معبد هندوسي ونهبه.
وأشعلت لقطات فيديو لقرآن يتم وضعه على ركبة تمثال إله هندوسي شرارة 
أعمال الشغب املناهضة للهندوس في بنغالديش، والتي سرعان ما امتدت الى 
12 منطقة من البالد. وتعرضت أربعة مساجد على األقل للتخريب كما نهبت 
متاجر ومنازل عدة يملكها مسلمون في الوالية التي يحكمها حزب بهاراتيا 

جاناتا القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وبــحــســب الــشــرطــة، نــشــر أشــخــاص كــانــوا يــرغــبــون فــي الــتــرويــج ألعــمــال العنف 
صورًا مضللة عبر وسائل التواصل االجتماعي بعد الحادث. وقال مسؤول كبير 
في الشرطة في والية تريبورا اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس 
األحد »كانت تقوم بنشر الشائعات واألخبار الكاذبة والصور املزيفة التي لم تكن 
حتى مرتبطة بتريبورا«. وأكد املسؤول »ما زال الوقت مبكرا ولكن سيتم التعرف 
نشر  للشرطة  تقرير  وبحسب  التلفيقات«.  هــذه  بسبب  واعتقالهم  الجميع  على 
السبت، تم تحديد 102 منشور قالت الشرطة إنها نشرت من قبل أطراف »مجهولة« 
الصراعات »بني أشخاص من مجموعات دينية مختلفة«. ونقلت وسائل  إلثــارة 
اإلعالم املحلية أن الشرطة توجهت إلى فيسبوك وتويتر ويوتيوب مطالبة بإزالة 
هذه املنشورات. وتمت إزالة غالبية هذه املنشورات األحد. ولم تتمكن فرانس برس 
يتعرضون  إنــهــم  الهند  فــي  املسلمة  األقــلــيــة  قـــادة  ويــقــول  مــن تحديد مضمونها. 

لهجمات متزايدة منذ وصول الحزب القومي الهندوسي الى السلطة عام 2014.
)فرانس برس(

منع مقاالت في الصحف المصرية: الطوارئ لم ُتلَغ

توفي أحمد حديج باراس، أحد أخبار
أفراد الطاقم اإلعالمي بمكتب 
محافظ عدن، متأثرًا بجراحه إثر 

انفجار سيارة ملغومة في العاشر 
من أكتوبر/ تشرين األول الماضي 

في عاصمة اليمن المؤقتة، 
بعد تدهور حالته الصحية في 

مستشفى النقيب بالمدينة.

أجاب 3.5 ماليين من متابعي رئيس 
»تسال« إيلون ماسك بين يومي 

السبت واألحد عن استطالع طرحه 
عليهم عبر »تويتر« عما إذا كان 

ينبغي عليه بيع 10 في المائة من 
أسهمه في الشركة، كي يدفع 

الضرائب، وصّوت 57.9 في المائة 
منهم بـ»نعم«.

أعلن مؤسس موقع 
»ويكيليكس« جوليان أسانج، 

وخطيبته ستيال موريس، أنّهما 
ممنوعان من الزواج، وأنّهما 

يستعدان التخاذ إجراءات قانونية 
ضد وزير العدل البريطاني، دومينيك 

راب، ومحافظة سجن بيلمارش، 
ومن ضمنها مديرو السجن.

يعمل تطبيق »واتساب« 
على ميزة من الممكن أن تزيد 

صالحيات »األدمن« المشرفين على 
المجموعات، وهي خاصية رائجة 

فيه. وتحمل الميزة المحتملة اسم 
Communities )مجتمعات(، وتمنح 

مسؤولي المجموعات مزيدًا 
من السلطة.

في الصحف المصرية، تظهر »حالة الطوارئ« التي تستخدم لمنع نشر مقاالت ولتبرير الرقابة عليها، لكّن الرقابة تتواصل، رغم إلغاء 
حال الطوارئ قبل أسبوع، فيما يتواصل أيضًا المنع
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العروض،  ومراكز  اإلقامة  مكان  بني  معقولة، 
فـــي مــديــنــة مــلــيــئــة بــاملــقــاهــي واملـــطـــاعـــم. تــهــّب 
ــــح شـــواء  فــيــهــا، عــنــد كـــل رواح ومـــجـــيء، روائـ
ــعـــم، طـــبـــعـــًا(، منبعثة  ــا والــُكــفــتــة )نـ الـــشـــاورمـ
مــن مــطــاعــم كــثــيــرة مــتــنــاثــرة هــنــا وهـــنـــاك، أو 
ــهــا إســطــنــبــول، أو 

ّ
ُمـــرّكـــزة فــي حـــّي مــعــنّي. كــأن

جميلة  بأبنيٍة  ساحلية،  مشرقية  مدينة  أي 
وأخــــرى متهالكة، وشــــوارع تــضــّج بــســيــارات 
 ما يمّيز هذه الحيوية 

ّ
وحافالت وأناس، وبكل

املتوسطية. في املدينة، هناك أيضًا السينما، 

م دورة واقعية، بعد عامني من 
ّ
واملهرجان ُينظ

الحضور االفتراضي، مع برنامج حافل يقترح 
نحو 200 فيلم، بعضها ُيعرض في الصاالت، 
عــادوا:  الضيوف  افتراضيًا.  اآلخــر  وبعضها 
ــــاد وصــحــافــيــون وصــنــاعــيــون، 

ّ
ــق فـــنـــانـــون ونــ

ونقاش مع الجمهور بعد أفالٍم كثيرة.
 ،)2021( ــــدث«  ــحـ ــ »الـ عـــلـــى  مـــعـــقـــوٌد  االفـــتـــتـــاح 
للفرنسية أودري ديوان، الفائز بجائزة »األسد 
ــدورة الـــــ78 )1 ـ 11 سبتمبر/  الــذهــبــي« فــي الــ
»مهرجان فينيسيا السينمائي  أيلول 2021( لـ

سالونيك )اليونان( ـ ندى األزهري

ــا، بــل  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــقــــط أمـ ــبــــحــــر لــــيــــس فــ الــ
ثــالث جــهــات. ال مفّر  ُيحيطنا مــن 
 ال حــاجــة إلــيــه عــلــى أي 

ْ
مــنــه، لــكــن

حال. مكاتب »مهرجان سالونيك  السينمائي 
ــقــام دورتــــه الـــــ62 بــني 4 و14 

ُ
الـــدولـــي«، الـــذي ت

الـــثـــانـــي 2021، ومــقــاهــيــه  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
وصاالت العرض املحاطة به، مع فسحة فيها 
ه، 

ّ
ــســع ملــحــّبــي الــســيــنــمــا واملــكــتــفــني بــالــتــنــز

ّ
مــت

 فيلم، بانتظار تعقيم 
ّ

متنفٌس ساحر بعد كل
ــر، فــي هـــذه املدينة  الـــصـــاالت بــني عـــرض وآخــ
الــيــونــانــيــة املليئة بــالــحــيــاة والــصــخــب وحــّب 

السينما.
 مهرجانًا عريقًا ُيقام 

ّ
 على أن

ّ
هناك كل ما يدل

 الــدعــم، 
ّ

منذ 62 عــامــًا، فــي مدينة تــقــّدم لــه كــل
ــكـــّرســـون.  ويـــحـــضـــره ضـــيـــوف كـــثـــر، جـــــدٌد ومـ
ر عـــلـــى الـــبـــعـــض الـــعـــثـــور عـــلـــى أمـــكـــنـــٍة، 

ّ
يـــتـــعـــذ

ها مدينتهم. 
ّ
ويتحّدث آخــرون عن املدينة كأن

األوروبــيــة،  بالطريقة   
َ
املــديــنــة الــزائــُر   

ُ
يكتشف

ومعتمدًا  اللعينة،  الخريطة  مــع  بــمــفــرده،  أي 
فــي مسافات  ل 

ّ
للتنق قدميه  ذاتـــه، وعلى  على 

نفى قاووق تلّقيه أي 
تهديدات سواًء باتصال 

أو برسالة خاصة

ياُلحظ في المهرجان 
غنى البرامج الرئيسية 

والفرعية وتنّوعها

يمثل الفيلم قراءة 
ساخرة لكواليس هوليوود 

وما بعد الشهرة

2223
منوعات

الــدولــي«. مقتبس عــن روايـــة بالعنوان نفسه 
للفرنسية آني إرنو، صادرة عام 2000، يسرد 
الفيلم قّصة صادمة عن شاّبة في فرنسا، عام 
ُمــحــّرمــًا. فيلم  ــان اإلجـــهـــاض  1964، عــنــدمــا كـ
الــخــتــام فــرنــســي أيــضــًا: »األوملـــبـــيـــاد« )2021( 
لجاك أوديــار )حّي رقم 13، باريس(، وتقاطع 
ــــات وشـــــــــاب، تــشــغــلــهــم  ــابـ ــ مـــــســـــارات ثــــــالث شـ

تساؤالت عن الرغبات والصداقة والحّب.
الــعــام ثــالث مسابقات رسمية،  فــي دورة هــذا 
ــقــام لــلــمــّرة األولــــى. مسابقة األفـــالم 

ُ
إحــداهــا ت

الــروائــيــة الــطــويــلــة تــمــنــح جــوائــز »اإلســكــنــدر 
ــنــــدر  ــكــ و»اإلســ يـــــــــورو(،  آالف   10( ــبــــي«  الــــذهــ
ــدر  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ و»اإلسـ يــــــــــــورو(،  آالف   5( ــــي«  ـ

ّ
ــــض ــفـ ــ الـ

يـــــورو(،  أفـــضـــل إخـــــــراج« )3 آالف  ــرونـــزي  ــبـ الـ
منها   3 فيلمًا،   14 للتمثيل. تتضمن  وجائزة 
تــايــوان وكمبوديا  اليونان، واألخـــرى من  من 
ــا وفــرنــســا  ــيـ ــا وبـــولـــونـ ــيـ ــالـ وجــــورجــــيــــا وايـــطـ
وبريطانيا وليتوانيا واملكسيك وكوستاريكا 
وكـــولـــومـــبـــيـــا. أفــــــالٌم أولـــــى ملــخــرجــني شــبــاب، 
املعاصر،  الــعــالــم  نــظــرة عميقة على  ُيــقــّدمــون 
املسابقة  واالقــتــصــاديــة.  العائلية  وصــراعــاتــه 
للمهرجان،  الــــ60  العيد  فــي  ــمــدت 

ُ
اعــت الثانية 

الــــحــــدود، عبر  نـــظـــرة عــلــى مـــا وراء  لــتــقــديــم 
ما   

ّ
كــل اللتقاط  ومبتكرة«،  متفّردة  »عــدســات 

هــو جــديــد مــن مــخــرجــني فــي أفــالمــهــم األولـــى 
ها، كما ُيفهم من عنوانها، »لقاء 

ّ
أو الثانية. إن

 فــيــهــا 3 
ّ
ــم أن ــار«، املـــّكـــرس لــلــجــيــران، رغــ الــــجــ

الجنوب  مــن   9 إلــى  أفــالم يونانية، باإلضافة 
ــبــــرص وجــــورجــــيــــا وهـــنـــغـــاريـــا  األوروبــــــــــي )قــ
وألبانيا وإيطاليا( وشرق املتوسط، والشرق 
األوســـــــط. فــيــهــا 4 أفـــــالم عـــربـــيـــة، وجـــوائـــزهـــا 
»اإلســكــنــدر الــذهــبــي أفــضــل فــيــلــم« )8  تــبــدأ بـــ
ــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم« )4  ــــورو(،  و»جـ آالف يــ
آالف يــورو(. من لبنان، هناك »كوستا برافا« 
املــثــيــر  ــــوع  املـــــوضـ ذو  عـــقـــل،  ملـــونـــيـــه   )2020(
نفايات  مــع قصص  إثــــارة،  دون  مــن  لالنتباه 
لــبــنــان الــتــي تــجــوب الــعــالــم عــبــر املــهــرجــانــات. 
و»ع أمل تيجي« )2021( لجورج بيتر بربري، 
عــــن أربــــعــــة مـــراهـــقـــني لــبــنــانــيــني، والـــتـــجـــارب 
الــجــنــســيــة األولــــــى لــهــم مـــع بـــائـــعـــات الـــهـــوى. 
مــن مصر، هناك »ريـــش« لعمر الــزهــيــري، في 
رؤيته املتمّيزة لواقع البؤس الخاص والعام؛ 
و»سعاد« آلينت أمني، عن املراهقة وأسرارها، 
ــيــة في 

ّ
والـــحـــيـــاة الـــظـــاهـــرة واملــخــفــيــة، املــتــجــل
اللقاءات العنكبوتية ألختني من مصر.

املسابقة الثالثة، »فيلم إلى األمام«، تعرض 11 
فيلمًا. يتميز هذا القسم بأفالم مبتكرة، يمكن 
ها »خارج الصندوق«، وتجريٌب 

ّ
تصنيفها بأن

يونانية  أفـــالم   3 مختلفة.  تعبيرية  ألشــكــال 
أيضًا، باإلضافة إلى 8 من جورجيا وكرواتيا 
وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنرويج. هناك 

ها غير تنافسية.
ّ
عروض أخرى لـ5 أفالم، لكن

يعطي املهرجان أهمية لرأي الجمهور، فُيقّدم 
ــز، 5 منها  ــوائـ أحــــد داعــمــيــه الــرئــيــســيــني 6 جـ
ألفـــالم فــي عروضها األولـــى فــي الــيــونــان، من 
التنافسية،  أقسامه  في  املعروضة  تلك  ضمن 
وواحــــدة لفيلم يــونــانــي. هــنــاك جــوائــز أخــرى 

عّدة تمنحها جهات داعمة ألفالم مختلفة.
السينمائي  »مــهــرجــان سالونيك  فــي  ُيــالحــظ 
والفرعية،  الرئيسية  الــبــرامــج  غنى  الــدولــي« 
وتــنــّوعــاتــهــا. فــبــاإلضــافــة إلــى مــا سبق ذكــره، 
 ما يخّص صناعة 

ّ
م ورشات عمل عن كل

ّ
نظ

ُ
ت

السينما، إلى أقساٍم أخرى: »خارج املسابقات 
الرسمية«، ألفالم فائزة في مهرجانات كبرى؛ 
ــقـــان«، عــــن أحــــدث  ــلـ ــبـ »ســيــنــمــا الـ وبـــرنـــامـــج لـــ
التيارات الجديدة في املنطقة لألفالم الروائية 
الطويلة والقصيرة؛ و»آفاق مفتوحة«، بأفالٍم 
»أميرة« )2020( للمصري محمد  من العصر، كـ
دياب، املعروض للمرة األولى دوليًا في الدورة 
 )2021 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   22 ـ   14( ـــ5  الــ
تمرير  عــن  السينمائي«،  الجونة  »مهرجان  لـ
الــســجــون  فـــي  فلسطينيني  لــســجــنــاء  ــطــف 

ُ
الــن

اإلســرائــيــلــيــة؛ و»قـــصـــيـــدة الــبــقــرة الــبــيــضــاء« 
ومريم  صنايعي  بحتاش  لإليرانيني   )2021(
مـــقـــّدم، عـــن أحـــكـــام اإلعـــــدام فـــي إيـــــران؛ وأفـــالم 

أخرى من أوروبا وأميركا الالتينية.
ُيــالحــظ فــي املــهــرجــان هــذا الــدعــم للسينما 
لليونانية، التي تحضر في كافة مسابقاته، 
بــاإلضــافــة إلــى قسم خــاص بها، »مهرجان 
الفيلم اليوناني«، الذي يتضّمن 7 تظاهرات 
اليونانية ملبتدئني  تعرض مختلف األفالم 

وُمكّرسني.

لقاح  تلقت  عــامــة  شخصية  أصــيــبــت  كلما 
كورونا، بالفيروس، تخرج أصوات معادين 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  للقاح، 
إلعادة الترويج ملزاعمها بأن التطعيم غير 
مـــجـــٍد. ومــــن إعــــالن إصـــابـــة الــنــاطــقــة بــاســم 
الــبــيــت األبـــيـــض جـــني ســـاكـــي، وصـــــواًل إلــى 
كافانو،  بريت  العليا  املحكمة  في  القاضي 
واملــمــثــل الــكــومــيــدي كــريــس روك بــفــيــروس 
كوفيد 19، وصواًل إلى وفاة وزير الخارجية 
السابق كولن بــاول، إثر مضاعفات ناجمة 
ــارت  ــم تــلــقــيــه الـــلـــقـــاح، أثــ ــن الـــفـــيـــروس رغــ عـ
 من 

ً
إصابات الشخصيات البارزة هذه سيال

املعلومات غير الدقيقة عبر اإلنترنت.
لــكــن هــــذه الــــحــــاالت ال تــعــنــي أن الــتــطــعــيــم 
غـــيـــر فــــّعــــال، بــحــســب الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
األميركية. إال أن املزاعم بأن اللقاحات غير 
مجدية يمكن أن تقّوض الثقة بها، وتؤدي 
إلــى إبــطــاء حــمــالت التطعيم، وهــو أمــر في 
غاية األهمية في وقت بات بإمكان األطفال 

تلقيها.
ــال مـــديـــر الــتــحــريــر فـــي مـــوقـــع »مــخــتــبــر  ــ وقـ
 Digital الرقمي«  الجنائي  التحليل  أبحاث 

عــلــى أي شــخــص يــلــفــظ اســـم الـــحـــزب، مهما 
كـــان املــضــمــون، مــا يــرقــى إلـــى حملة ترهيب 

ممنهجة ضد معارضيه.
»العربي  تعليقًا على ما حصل، يقول قاووق لـ
الــجــديــد«: »تــعــّرضــت لحملة واســعــة بمجرد 
الــفــقــرة تتناول  أن  الــحــلــقــة. علمًا  ـــت 

َ
ُعـــِرض أن 

كل األحــزاب اللبنانية بال استثناء، ومع ذلك 
توقف مناصرو »حزب الله« عند كلمة الدوالر 
ووضعوها في خانة اإلهانة، وارتفعت حّدة 
الــحــمــلــة وأصــبــحــت مــمــنــهــجــة ووصـــلـــت إلــى 
االجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  عبر  التهديد 

كما طاولني مقال في جريدة األخبار«.
 أي تهديٍد 

َّ
ويشير قـــاووق إلــى أنــه »لــم يتلق

مباشر، سواء باتصال أو رسالة على هاتفه 
الـــخـــاص، بـــل الــحــمــلــة تــقــتــصــر عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ولكنها املـــرة األولـــى 
الترهيب  الــكــّم مــن  لــهــذا  الــتــي يتعّرض فيها 
ــيــــد«. قـــــــاووق، وهــــو مــمــثــل كــومــيــدي  والــــوعــ
اشــتــهــر عــبــر وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
وعلى مسرح »ستاند آب كوميدي« بفقراته 
الساخرة الجريئة التي تحاكي لسان الكثير 
ــــاص والـــحـــزبـــيـــني مـــنـــهـــم الـــذيـــن  ــخـ ــ مــــن األشـ
يعجزون عن قوله في العلن، وخصوصًا من 
على  حزبيًا  محسوبة  مناطق  فــي  يعيشون 
»الــعــربــي الــجــديــد«  طـــرف ســيــاســي، يــؤكــد لـــ

بيروت ـ العربي الجديد

يثار جدل واسع في لبنان، منذ أيام، محوره 
األســـاســـي الــســخــريــة وحـــرّيـــة الــتــعــبــيــر، كما 
عندما  القصة  بــدأت  اإللكتروني.  التحريض 
ــت قــنــاة »الـــجـــديـــد«، ضــمــن بــرنــامــج »شــو 

ّ
بــث

حسني  للكوميدي  مقطعًا  الساخر،  الوضع« 
ــرًا لـــألحـــزاب  ــاخـ قـــــــاووق، تــضــّمــن انـــتـــقـــادًا سـ
السياسية التقليدية في لبنان، ومن ضمنها 
 
ِّ
»حــزب الله« الــذي ســارع مناصروه إلــى شن
ما  واســعــة ضـــّده، ســرعــان  إلكترونية  حملٍة 
تطّورت إلى حملة كراهية وتهديد وترهيب.

ــســعــت رقــعــة الــهــجــوم عــلــى قـــــاووق، بعدما 
ّ
ات

إعـــالم محلية محسوبة على  عــمــدت وســائــل 
»حــزب الله« إلــى وضــع الفقرة مع »اسكتش« 
سابق أيضًا في خانة »االنــخــراط في معركٍة 
ــهــا الـــكـــومـــيـــدي لــشــيــطــنــة وقـــولـــبـــة بيئة 

ّ
يــشــن

املقاومة«. يظهر قاووق في الفيديو أمام رجل 
مافيا يطلب منه قتل أشخاٍص ينتمون إلى 
الرجل  فيسأله  السياسية،  املنظومة  أحــزاب 
ــــذي يــنــتــمــي إلــــى »حـــركـــة أمــــل«،  كــيــف قــتــل الـ
أي  الــعــونــي  اللبنانية«، و»الــتــيــار  و»الــقــوات 
الــوطــنــي الــحــر« و»الــشــيــوعــي«، ويــصــل إلــى 
»تبع الــحــزب« أي »حــزب الــلــه«، فكان جوابه 
»قوصت عليه ما تأثر مدّرع كلو سوا، قلت له 
أنا معك باملقاومة بس ضّدك بالسياسة فما 
الـــدوالر صــار 1500 ليرة )سعر  تــأثــر، قلتلو 

الصرف الرسمي( فمات سكتة قلبية«.
تــحــّولــت الــحــمــلــة الحــقــًا إلـــى تــحــريــض على 
قــــــــاووق، مــــا اســـتـــدعـــى ردود أفــــعــــاٍل تـــدافـــع 
ط 

ّ
كــمــا تسل التعبير والــســخــريــة،  عــن حــرّيــة 

الضوء على التحريض اإلعالمي الذي تقوم 
بـــه وســـائـــل إعـــــالم مـــقـــّربـــة مـــن »حـــــزب الــلــه« 

»املجلس  لـ التابع   Forensic Research Lab
كــارفــن:  آنـــدي   Atlantic Council األطــلــســي« 
»كلما تسّجل حالة خارقة )للتطعيم(، يرى 
فعالية  حــيــال  للغاية  الــقــلــقــون  األشــخــاص 
اللقاحات سببا آخر لتعزيز الشك املوجود 
أساسا في أذهانهم«، واصفًا املشكلة بأنها 

»تحول الشك إلى سالح«.
وأعلنت ساكي األحد أنها مصابة بكوفيد، 
مشيرة إلى أنها لم تعان من أعراض شديدة 
من  لكنها وصــفــت  الــلــقــاح.  تلقيها  بــفــضــل 
من  بأكثر  يحظى  »تويتر«  لـ قبل مستخدم 
12 ألــف متابع بأنها »دلــيــل حــي على عدم 
فعالية اللقاحات«، وهي تصريحات تكررت 

على وسائل التواصل االجتماعي.
عائلة  إعــالن  مشابهة  تصريحات  وأعقبت 
باول في أكتوبر/ تشرين األول أن الجنرال 
املتقاعد توفي، بسبب مضاعفات ناجمة عن 
الفيروس، على الرغم من إصابته بنوع من 
إنه يقوض فعالية  الخبراء  السرطان يقول 
هذا  وروك  كافانو  إصابة  وأدت  الجرعات. 
العام أيضا إلى اتهامات بأن الجرعات غير 
فــعــالــة. ويشير الــبــاحــث فــي مــجــال الصحة 
البريطانية  كولومبيا  جامعة  فــي  الــعــامــة 
ديـــفـــون غـــريـــســـون إلــــى األهـــمـــيـــة املـــتـــزايـــدة 
لــلــتــعــامــل مــــع مـــلـــف املـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة 
للقاح، موضحًا  »الخارقة«  الحاالت  بسبب 
أنـــه كــلــمــا تــم تطعيم مــزيــد مــن األشــخــاص 
الــحــاالت - بما فــي ذلك  ل مزيد مــن  سيسجَّ
الــشــديــدة - فـــي صــفــوف الــســكــان الـــذيـــن تم 
أداة  »التطعيم  غريسون:  ويقول  تلقيحهم. 

رائعة، لكنه ليس حيز قوة سحرية«.
ويـــوضـــح خــبــيــر املــعــلــومــات الــخــاطــئــة عن 
الــصــحــة والـــعـــلـــوم فـــي جــامــعــة بــوفــالــو في 

نيويورك يوتام أوفير أن العاملني في مجال 
ــى تــحــديــد  ــ الـــتـــواصـــل الـــصـــحـــي بـــحـــاجـــة إلـ
أفضل ملا قد يتوقعه املرء بشأن اللقاحات، 

سواء من حيث فوائدها أو حدودها.
ويــقــول إن القضية األخـــرى هــي أن »البشر 
يميلون إلى إيالء كثير من االهتمام للحاالت 

املــاثــلــة أمــامــهــم. ال نــعــرف حــقــًا كــيــف نفكر 
ــاءات، وعـــادة مــا نفكر  ــام واإلحـــصـ فــي األرقــ
فــي القصص والـــروايـــات الــجــيــدة«. ويشير 
أوفير إلى أن ما لم تتناوله األخبار هو »كل 
مــن تــم تطعيمهم وبــقــوا فــي صحة جيدة«. 
املضللة  املعلومات  في  املتخصصة  وتؤكد 

أن  يانكوفيتش،  نينا  ويــلــســون،  مــركــز  فــي 
املزاعم الكاذبة التي أعقبت وفاة باول كانت 
»مخيبة لآلمال بشكل خاص«، ألن االفتقار 
إلى التمييز بدقة في وسائل اإلعالم سمح 

بتغلغل املعلومات املضللة.
)فرانس برس(

أنــه »مستمّر فــي الــبــرنــامــج واملــحــتــوى الــذي 
يـــقـــّدمـــه، فــهــو مـــا يــــزال عــنــد قــنــاعــاتــه أنــــه لم 
يتعّرض ألحد، ولم يقصد أبدًا ما تّم تصويره 
واإليـــحـــاء بــه ونــشــره ألخـــذه إلـــى مــكــاٍن آخــر، 
فيظهر وكأنه تنميط على الطائفة الشيعية 

أو بيئة املقاومة«.
دور  أؤدي  ــيـــدي  كـــومـ »أنــــــا  قـــــــاووق  ــقــــول  ويــ
شــخــصــيــات مـــن مــحــيــطــي أعـــيـــش مــعــهــا في 
املقاهي والشوارع واملناطق، وأنا ابن مدينة 

الضاحية في بيروت ولن أخرج منها أبدًا«.
بدوره، يلفت منّسق اإلعالم في »تجمع نقابة 
قليط،  الصحافي محمد  البديلة«،  الصحافة 
 »أحزاب املنظومة 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن لـ

الـــســـيـــاســـيـــة واعــــيــــة ومـــــدركـــــة جــــــدًا لــتــأثــيــر 
املنشورات ومقاطع الفيديو التي تنشر عبر 
وسائل التواصل االجتماعي أو عبر القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة واملـــســـارح، خــصــوصــًا إذا كــان 
بــيــئــة اجتماعية  الــشــخــص ضــمــن طــائــفــة أو 
لــحــزب مــعــني يــعــتــبــر بــالــتــالــي مـــن األصــــوات 
املعارضة في الــداخــل، حتى لو كــان املنشور 
عــبــارة عــن مقطع كــومــيــدي ســاخــر، وهـــو ما 
حــصــل مــع حــســني قــــاووق الــــذي جــّســد واقــع 
جــــزء مـــن الــبــيــئــة االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي ينتمي 

إليها حزب الله أو حتى حركة أمل«.
ويضيف قليط »أقمُت وسكنت في الضاحية 
29 عامًا، وأكثرية معارفي يتحدثون بطريقة 
حــســني، ويــتــصــّرفــون كــمــا الــشــخــصــيــة الــتــي 
ــــي مــــوجــــودة فــــي املـــنـــطـــقـــة، ولــكــن  أّداهــــــــا وهـ
بــعــد 17 أكــتــوبــر/تــشــريــن 2019 )االنــتــفــاضــة 
الشعبية( بــات هــنــاك خــوف مــن أن أي مــادة 
جذابة للجمهور قد تؤثر عليهم بشكل غير 
مــبــاشــر، ومـــن هــنــا يــعــمــدون إلـــى محاربتها 

ى الطرق«.
ّ
بشت

المشاهير وكورونا: حاالت خارقة للتطعيمحسين قاووق... الكوميدي والحزب الغاضب
يبدو أن الجمهور 

يعتقد أن الملقحين من 
المشاهير والشخصيات 

العامة، في الواليات 
المتحدة، أقوى من أن 
يصابوا بفيروس كورونا

عّمار فراس

بثت شبكة »أمــــازون بــرايــم«، أخــيــرًا، فيلم »طريق 
الـــعـــودة«، مــن بــطــولــة روبــــرت ديــنــيــرو، ومــورغــان 
فريمان، وتومي لي جونز. ثالثة أسماء من العيار 
الثقيل، اجتمعت في هذا الفيلم املقتبس عن عمل 
سابق يحمل نفس العنوان، وأنتج عام 1982. وفيه 
الكاوبوي  أفــالم  نجم  مونتانا،  دوك  على  نتعرف 
ــــذي يـــحـــاول االنـــتـــحـــار، واملــنــتــج مـــاكـــس بـــاربـــر،  الـ
الــذي يــحــاول إنــقــاذ شركته مــن اإلفـــالس منتصف 

السبعينيات.
الفيلم أقرب إلى محاكاة ساخرة ألفالم الكاوبوي. 
واالحتفاء  هــو محاولة النتقاد  الــوقــت،  ذات  وفــي 
بـــتـــاريـــخ الــســيــنــمــا نــفــســه، وبــــدايــــة تـــالشـــي أفـــالم 
ــاوبـــوي. كــمــا يــقــدم الــعــمــل جــانــبــًا ســـاخـــرًا من  ــكـ الـ
النقود  اقــتــرض  بــاربــر،  اإلنــتــاج؛ فماكس  كواليس 
من رجل عصابات إلنتاج آخر أفالمه، وبعد إخفاق 
الفيلم، يقرر أن يستدين نقودًا أكثر من ذات الرجل 
مــن أجـــل صــنــاعــة فــيــلــم آخــــر، بــاالســتــعــانــة بممثل 
مــنــســي، اســمــه دوك مــونــتــانــا. والـــهـــدف، هـــو دفــع 
مونتانا نحو املوت في اليوم األول من التصوير، 
كي يحصل املنتج على نقود التأمني، ويسدد كل 
الــذي يلعب  مــا عليه مــن ديــون لرجل العصابات، 

دوره مورغان فريمان.
في  تتجلى  الــتــي  املــقــالــب،  صيغة  الفيلم  يتبنى 
حوادث متنوعة مستلهمة من تاريخ أفالم الغرب، 
الــحــصــان، أو سقوطه  كــوقــوع مونتانا مــن أعلى 

مـــن أعـــلـــى جــســر مــعــلــق، وغــيــرهــا مـــن األســالــيــب 
الــتــي يتبعها املــنــتــج فــي مــحــاولــة لــلــقــضــاء على 
الــذي اختاره عشوائيًا، كونه ال  الفيلم، ذاك  بطل 
يــنــوي إنــجــاز الــفــيــلــم. لــكــن، نــالحــظ أثــنــاء عملية 
اخـــتـــيـــار املــمــثــلــني واملــــخــــرج، ســخــريــة مـــن نــظــام 
األفــالم وكيفية توزيعها من قبل االستديو على 
املخرجني، فيما يشبه تجربة األداء التي ال تمتد 
أكثر من بضع ثوان، يسرد فيها كل مخرج رؤيته 

للسيناريو أمام املنتجني.
ــرة لـــكـــوالـــيـــس  ــ ــاخـ ــ الـــفـــيـــلـــم أقـــــــرب إلــــــى قـــــــــراءة سـ
 حال 

ً
هوليوود وما بعد الشهرة؛ إذ نكتشف مثال

زالــوا  ما  وكيف  العمر،  بهم  تقدم  الذين  املمثلني 
يبحثون عن فرصة للعمل، حتى وهم في مأوى 
الــعــجــزة وغــيــر قـــادريـــن عــلــى الــتــقــاط أنــفــاســهــم. 
هذا ما يتجلى في دوك مونتانا نفسه، الذي اتم 
اختياره فقط ألنه يريد االنتحار. لكن، بالرغم من 
أن الفيلم مليء باملقالب واملبالغات امليلودرامية 
يــمــوت،  والــــصــــراخ والـــشـــتـــم، إال أن مــونــتــانــا ال 
 هزليًا. لكن ما 

ً
مــا يجعله بطال بــل ينجو دومـــًا، 

سبق، أثر على أداء املمثلني، وأدوارهم التي تبدو 
واهية، بل نشعر أحيانًا باالستغراب من بعض 
قبل  مــن   

ً
مجسدة أمامنا  نــراهــا  التي  السخافات 

أسماء راسخة في هوليوود.
تــنــكــشــف الــلــعــبــة فـــي الــنــهــايــة، فــرجــل الــعــصــابــات 
املــــهــــووس بــــاألفــــالم، والــــــذي يــطــغــى عــلــى حــــواره 
وتلخيص حبكاتها،  رآهـــا  الــتــي  بــاألفــالم  التغني 
يقرر قتل املنتج واملمثل املخادعني. لكن، السينما 
تنقذ »الجميع«، إذ يرى رجل العصابات املشاهد 
الــتــي تــم تــصــوريــهــا، فــتــأســره، ويــتــالشــى غضبه، 
مــقــررًا الــصــفــح عــن خــصــومــه، مــقــابــل هـــذه التحفة 
أول  مــن  املتوقعة  النهاية  األوســكــار،  التي ستنال 
الشاشة  نـــراه على  مــا  كــل  الفيلم، وكـــأن  فــي  لقطة 
والكثير  ومــوهــبــة...  واحتيااًل  سرقة  وراءه  يخفي 

من املخاطر.
عالمة  وال  فنّية،  برائعة  ليس  لكنه  ممتع،  الفيلم 
ــة. نــســتــخــدم هــنــا ألــفــاظــا قـــد تــبــدو عمومية  ــارقـ فـ
ومــخــفــفــة، كـــون الــفــيــلــم تـــعـــّرض ملــوجــة هــائــلــة من 
ــادات، بـــل وصــــف بـــأنـــه واحـــــد مـــن سلسلة  ــقــ ــتــ االنــ
الــتــي يــشــارك فيها ديــنــيــرو ألجل  األفـــالم الفاشلة 
املـــال فــقــط، ناهيك عــن أن الــفــكــرة أو املــفــهــوم الــذي 
كان  التنفيذ  لكن  لــالهــتــمــام،  مثير  الفيلم  يتبناه 
أشبه بذبح للفكرة حسب أحد املقاالت، خصوصًا 
صــنــاع الــعــمــل الــذيــن فــوتــوا عــلــى أنــفــســهــم فرصة 
صناعة »فيلم عــن األفـــالم«، وعــن نــوع فني )أفــالم 
الــغــرب األمــيــركــي( يعتبر واحــــدًا مــن أقـــدم أشــكــال 
السينما، ملا يحويه من مخاطر وترفيه ومغامرات.

شبه الجزيرة السينمائية

)Getty/أصيب الكوميدي كريس روك بعد تلقيه اللقاح )سبينسر بالت

من بطولة 
روبرت دينيرو 
)أمازون(

يشن حزب اهلل حمالت ترهيب ضد كل من ينتقده )فيسبوك(

من فيلم The man with the answers لـ ستيليوس كاميتسيس )موقع المهرجان(

السينمائي  الـ62 من »مهرجان سالونيك   الدورة  تتواصل  الجاري،  الرابع عشر من الشهر  حتى 
الدولي«، الذي يقام في المدينة اليونانية، التي تستعيد حياتها تدريجيًا

مهرجان سالونيك

»طريق العودة« إلى الكواليس

فنون وكوكتيل
تظاهرة

قراءة

متابعةقضية

ياُلحظ في »مهرجان 
سالونيك«، في دورته 

القائمة، تقديمه الدعم 
الكبير والالفت للسينما 

اليونانية، التي تحضر في 
كافة مسابقاته، باإلضافة 

إلى قسم خاص بها، 
يحمل اسم »مهرجان 
الفيلم اليوناني«، الذي 

يتضّمن سبع تظاهرات 
تعرض مختلف األفالم 

اليونانية، سواء لمخرجين 
مبتدئين، أو ألسماء ُمكرّسة 

ومعروفة. من األفالم 
الالفتة، »الزيارة األخيرة« 

)الصورة(، لـ سبيروس 
أليداكيس، و»كل أحد« 

لـ كيتي باباديما.
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