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»ذا غارديان« تعترف: 
أخطأنا بدعم وعد بلفور

إعالم عربي يفتح هواءه 
للرواية اإلسرائيلية

غزة ـ عالء الحلو

لن يتمكن الصحافي الفلسطيني عبد الله 
الــتــركــمــانــي مــن الــعــودة إلـــى مــقــر عــمــلــه، أو 
تقبيل صـــورة أطــفــالــه الــتــي وضــعــهــا على 
الحربية  الــطــائــرات  استهداف  بعد  مكتبه، 
مدينة  الــجــوهــرة، وســط  ُبـــرج  اإلسرائيلية 
»فلسطني«  مقر صحيفة  الـــذي يضم  غـــزة، 
التي يعمل بها، إال أنه سيواصل عمله من 

داخل بيته.
يضم املبنى الذي تم استهدافه من الطائرات 
وهو  األربــعــاء،  فجر  اإلسرائيلية،  الحربية 
العنيف  للعدوان اإلسرائيلي  الثالث  اليوم 
ــزة، الـــعـــديـــد مــــن الــــوكــــاالت  ــ ــ عـــلـــى قــــطــــاع غـ
واملــؤســســات واملــكــاتــب اإلعــامــيــة املحلية 
ــبـــرج الــثــانــي  ــذا الـ والـــدولـــيـــة، فــيــمــا ُيـــعـــد هــ
الــقــوات اإلســرائــيــلــيــة بعد  الـــذي تستهدفه 
تدميرها بــرج هــنــادي، غــربــي مدينة غــزة، 

وتسويته باألرض. 
»الــعــربــي  يـــقـــول الــصــحــافــي الــتــركــمــانــي لـــ
الـــجـــديـــد«: »مــنــذ تلقينا نــبــأ إخــــاء الــبــرج 
بسبب تهديد إسرائيلي بقصفه، مر أمامي 
التي جمعتني  الــذكــريــات  مــن  شريط كبير 
مــع زمــائــي فــي العمل على مــدار 11 عــاًمــا 
التي  »فلسطني«،  صحيفة  في  فيها  عملت 
يقع مقرها في أحد طوابق هذا البرج، ومع 
توالي الضربات الجوية على البرج، شعرت 
وزمائي بأسف وحزن كبيرين، إذ لم تكن 
لــديــنــا فـــرصـــة ألخــــذ أمــتــعــتــنــا وأغـــراضـــنـــا 
الصور  بتناقل  اكتفينا  فيما  الشخصية، 
التقطناها معا لبعضنا داخــل أروقة  التي 

مقر عملنا«.
ومنذ اللحظات األولى للعدوان اإلسرائيلي 
على قطاع غزة، الذي بدأ مساء يوم االثنني 
ــــاؤه  املــــاضــــي، اصــطــحــب الــتــركــمــانــي وزمـ
أجــهــزتــهــم املــحــمــولــة إلــــى بــيــوتــهــم للعمل 
داخل  من  مشترك  وتنسيق  خطة  بموجب 
بأن  املسبق  لعلمهم  املــنــازل، وفــق تعبيره، 
»طائرات االحتال لن تترك أي مبنى سواء 
ــذ أقــصــى  ــم أخــ ــ ســكــنــي أو صـــحـــافـــي«. ورغـ
درجــــات الــحــيــطــة والـــحـــذر، إال أن الــشــعــور 
ــان بــــات مــنــعــدًمــا عــنــد الــتــركــمــانــي،  ــاألمــ بــ
الحربية  الــطــائــرات  قــصــف  مــواصــلــة  بفعل 
بما  غــزة  قــطــاع  فــي  بقعة  لكل  اإلسرائيلية 
فــيــهــا املــنــاطــق املــأهــولــة واملــســاكــن، إال أنــه 
يقول فــي الــوقــت ذاتـــه: »سنستخدم كــل ما 
لــديــنــا مـــن إمـــكـــانـــيـــات بــســيــطــة الســتــمــرار 
ــا يـــجـــري في  عــمــلــنــا فـــي نــقــل الــحــقــيــقــة ومــ
غــزة إلــى الــعــالــم، ونسعى جــاهــديــن للبقاء 

صامدين رغم كل ما يحيط بنا«.
ــــــام الـــصـــحـــافـــيـــني الــعــامــلــني  ــاثــــرت أقـ ــنــ وتــ
ــتــات الــحــجــارة 

ُ
ــم بــني ف ــهـ فــي املــبــنــى وأدواتـ

ــحــيــطــة، فيما 
ُ
ــتــطــايــرة نــحــو الـــشـــوارع امل

ُ
امل

بـــدت مــامــح الـــدمـــار واضـــحـــة عــلــى املبنى 

منوعات

بفعل قوة االنفجارات، ولم تسمح مساحة 
القاعدة العريضة للمبنى باالنهيار الكامل 
 

ً
للهيكل الــخــارجــي، إال أنـــه لــم يــعــد مــؤهــا
للعمل، في ظل مخاوف من انهياره نتيجة 
تــصــدع أعمدته وأســاســاتــه. ويــضــم املبنى 
ــائـــل اإلعـــامـــيـــة،  ــر الـــعـــديـــد مـــن الـــوسـ ــدمــ ــ

ُ
امل

وأبرزها الوكالة الوطنية لإلعام، صحيفة 
االتجاه  قناة  العربي،  التلفزيون  فلسطني، 

ــيــــة، املــــركــــز الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــحـــوار  الــــعــــراقــ
الــديــمــقــراطــي والــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، قــنــاة 
النجباء، قناة السورية، قناة اململكة، وكالة 
سبق 24، منتدى اإلعاميني الفلسطينيني، 
الصحافيون  واعتاد  ووكالة APA املحلية. 
ــتــــاء ســـطـــح املـــبـــنـــى لــتــصــويــر لــحــظــات  اعــ
الــتــصــعــيــد اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
والــــتــــصــــويــــر املــــبــــاشــــر ملـــخـــتـــلـــف األحـــــــداث 

واملـــــــجـــــــريـــــــات، حــــيــــث يــــتــــوســــط املــــديــــنــــة، 
ارتــفــاعــه مــخــتــلــف التفاصيل  ُيــظــهــر  فــيــمــا 
واالتجاهات، إال أن استهداف املبنى منعهم 

من تغطية العدوان األخير. 
ـــــصـــــورة 

ُ
حــــالــــة مـــــن اإلحــــــبــــــاط أصـــــابـــــت امل

الــصــحــافــيــة حــنــني جـــحـــا، الـــتـــي تــعــمــل في 
أحد مكاتب اإلنتاج الفني واإلعامي داخل 
برج الجوهرة، فور ورود األنباء التي تفيد 
بقصف البرج. وتقول: »املبنى ليس مجرد 
حجارة فقط، بل بداية مشواري الصحافي، 
ــيــــات  ــقــــي فـــــي تـــعـــلـــم أســــاســ ــريــ وبــــــدايــــــة طــ

التصوير، إلى أن ِبت متمكنة منها«.
من جانبه، يقول املدير التنفيذي للوكالة 
ــنـــا  ــة لــــإلعــــام ســــامــــر تــــــــرزي: »ُكـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
نــــمــــارس عــمــلــنــا الـــطـــبـــيـــعـــي فــــي تــغــطــيــة 
األحــداث واملستجدات في قطاع غزة، إلى 
أن فوجئنا، مساء أمس الثاثاء، بحالة من 
االرتــبــاك داخــل املبنى، وتعالت األصــوات 
بـــضـــرورة إخــائــه بــعــد وصـــول تــهــديــدات 
إسرائيلية بقصفه، فقمنا بإخاء مكاتبنا 
ونزلنا للشارع حتى لحظة قصف املبنى، 
فجر اليوم األربعاء«. ولم يتمكن العاملون 
في الوكالة التي تضم العديد من القنوات 
الفضائية، من نقل املعدات، والتي تتطلب 
ا طويا ومساحة عمل واسعة، حسب 

ً
وقت

الكاميرات  تــرزي، باستثناء إخاء بعض 
الــتــي كـــان يحملها املــصــورون  ـــعـــدات 

ُ
وامل

تــرزي  املــيــدانــيــة. ويــؤكــد  خـــال تغطيتهم 
ــــذي أصـــاب  ــم الـ ــ ــم مـــن األلـ ــه وعـــلـــى الـــرغـ أنــ
مختلف الكوادر اإلعامية، بقصف املبنى 
ــذي يــضــم ذكــريــاتــهــم وســـنـــوات عملهم  الــ
الطويلة، واألثر السلبي اآلني على العمل، 
إال  الفضائية،  للقنوات  الــخــدمــة  وتــقــديــم 
التغطية ستبقى مستمرة، ولن تكسر  أن 
الــصــحــافــي  إرادة  املــــمــــارســــات  تـــلـــك  مـــثـــل 

الفلسطيني.
من جانبه، يوضح رئيس املكتب اإلعامي 
االستهداف  أن  مــعــروف  سامة  الحكومي 
يأتي في سياق النجاح الذي حققه اإلعام 
يــزاحــم روايـــة االحتال  الــذي  الفلسطيني، 
ــــي، ويــــنــــقــــل حـــقـــيـــقـــة الـــــروايـــــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
الساعة  مـــدار  على  ويفضح  الفلسطينية، 
ــتــــال. ويـــوضـــح مـــعـــروف، في  جـــرائـــم االحــ
حديث مع »العربي الجديد«، أن استهداف 
مبنى يوجد فيه عدد من الوكاالت واملكاتب 
اإلعامية أمر غير مستغرب على االحتال 
اإلسرائيلي »الذي يتعامل في كل مرة وفق 
قــواعــد الــصــلــف والــعــنــجــهــيــة، وكــأنــه فــوق 
الــقــانــون، وفـــوق املعايير والــقــيــم الــدولــيــة، 
الــتــي فــرضــت حــمــايــة كــل األعـــيـــان املــدنــيــة، 
اإلعامية،  للمؤسسات  مضاعفة  وحماية 
ــــب جـــريـــمـــة ُمـــركـــبـــة،  ــكـ ــ ــا يـــعـــنـــي أنــــــه ارتـ ــ مـ
تضرب عرض الحائط بكل منظومة القيم 

واألعراف الدولية«.

يسعى الصحافيون 
للبقاء صامدين ونقل 

التغطية من غزة

بيروت ـ العربي الجديد

ــارت وســـائـــل اإلعـــــام الــعــربــيــة صفها  ــتـ اخـ
مــنــذ بـــدء تــفــاعــل قضية حــي الــشــيــخ جــراح 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة. ومـــع 
األحـــداث، وازديـــاد عنف االحتال  تصاعد 
ــفــــاف أكــثــر  ــطــ ــذا االصــ ــ ــات هــ ــ فــــي الــــقــــدس بــ
ــــوات إخـــبـــاريـــة  ــنـ ــ وضـــــوحـــــا، فـــتـــجـــاهـــلـــت قـ
الحديث  إلكترونية  مــواقــع  ومعها  عربية، 
العنف اإلسرائيلي في باحات املسجد  عن 
األقـــصـــى وبـــاقـــي الــــشــــوارع الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وهو ما ترجم بشكل ملموس في الساعات 
ــذه الـــقـــنـــوات  ــ ــرة، حـــيـــث تــجــاهــلــت هـ ــ ــيـ ــ األخـ
املــجــزرة اإلسرائيلية فــي قــطــاع غــزة مساء 
أمــــس، وعـــــادت وتــجــاهــلــت قــصــف الــقــطــاع 
ــيـــني مــســاء  ــدنـ ــانـــي وقـــتـــل املـ ــبـ ــــاط املـ ــقـ ــ وإسـ
اليوم. وأمام هذا التجاهل واإلقصاء كانت 
قنوات أخرى تفرد هواءها بشكل متواصل 
الــتــطــورات على  لــســاعــات طــويــلــة لتغطية 

مختلف األراضي الفلسطينية.
ــلـــفـــزيـــون  ــتـ ــرة«، والـ ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ ــــوات مـــثـــل »الــ ــنـ ــ قـ
»الـــعـــربـــي« حـــاولـــت تــقــديــم تــغــطــيــة شاملة 
الغربية، ومــن قطاع غــزة، ومن  مــن الضفة 
األراضي املحتلة عام 1948، وهو ما فعلته 
فــضــائــيــات أخــــرى مــثــل »املـــيـــاديـــن«. هــكــذا 
ع املـــراســـلـــون عــلــى مــخــتــلــف األراضــــي 

ّ
تـــــوز

الــفــلــســطــيــنــيــة، لــتــأمــني نـــظـــرة شــامــلــة إلــى 
التطورات األمنية والشعبية.

وبينما كـــان رئــيــس املــكــتــب الــســيــاســي في 
حركة »حماس« إسماعيل هنية، يلقي كلمة 
محتلة  ملــدن  املــقــاومــة  قصف  بعد  مسّجلة 
مــســاء الــيــوم، اخــتــارت قــنــوات أخـــرى، على 
و»العربية«  عربية«،  نيوز  »سكاي  رأسها 
كــلــمــات رئيس  لــنــقــل  تخصيص شــاشــتــهــا 
الــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو 
مهددًا الفلسطينيني، ثّم لكلمة رئيس أركان 
أفيف كوخافي،  الــجــنــرال  االحــتــال،  جيش 
بــيــنــي غــانــتــس، متجاهلة  الـــدفـــاع  ووزيـــــر 
كلمة هنية، وقاطعة بث برامجها املعتادة 
 هــذه الــكــلــمــات، وفــتــح الــهــواء لتوجيه 

ّ
لــبــث

التهديدات املباشرة للفلسطينيني.
ومــــع انــتــهــاء املــؤتــمــر اإلســـرائـــيـــلـــي، عـــادت 
ملناقشة  املعتادة،  برمجتهما  إلى  القناتان 
ــع لــقــاح  ــاد األوروبــــــــــي مــ ــ ــــحـ أزمــــــة دول االتـ
أو تفشي فيروس كورونا  »أسترازينيكا«، 
فـــي الـــهـــنـــد، أو أزمـــــة ســــّد الــنــهــضــة. كــذلــك 
تجاهلت كلمة هنية في نشرتها اإلخبارية 
الــاحــقــة مـــركـــزة عــلــى الـــكـــام اإلســرائــيــلــي، 
وتــجــاهــلــت كـــذلـــك املـــواجـــهـــات الــلــيــلــيــة في 
القدس بني الفلسطينيني وقــوات االحتال 

املستمرة حتى الساعة.
بــــــــوادر هـــــذا الـــتـــجـــاهـــل، كــــانــــت قــــد تــجــلــت 

بــشــكــل واضــــح فــي الــيــومــني املــاضــيــني، مع 
اإلسرائيلي  والــعــدوان  العنف  مع  التعامل 
بـــرمـــاديـــة تـــامـــة، حــتــى مـــع ســـقـــوط شــهــداء 
بينهم 9 أطــفــال فــي غــزة. وهــو مــا انسحب 
على تغطية املواقع اإللكترونية وحسابات 
املؤسسات  لهذه  التابعة  التواصل  مــواقــع 
ــيـــة، حــيــث تـــصـــّدرت الــتــصــريــحــات  اإلعـــامـ
ــــى، وســقــوط  األولـ اإلســرائــيــلــيــة صفحاتها 
قــتــيــلــة إســرائــيــلــيــة بــعــد ســـقـــوط صـــواريـــخ 

املقاومة في األراضي املحتلة.

صحافيو غزة يغطون العدوان عليها )عبد الحكيم أبو رياش(

)علي جاد اهلل/األناضول(

لندن ـ العربي الجديد

أقّرت صحيفة »ذا غارديان« البريطانية بأنها أخطأت حني »دعمت، واحتفت، وحتى 
سهلت« تطبيق وعد بلفور عام 1917، قائلة إن إسرائيل اليوم »ليست الدولة التي 
عــام 1917، سارع  الثاني من  2 نوفمبر/ تشرين  أو كانت تريدها«. في  تنبأت بها 
البريطاني  إلى املصرفي  إلى كتابة رسالة  بلفور  أرثــر  البريطاني  الخارجية  وزيــر 
قيام  الــى  وأدت  والتر روتشيلد،  ليونيل  اللورد  بريطانيا  في  اليهود  وأحــد زعماء 
التي تعرف حاليا بوعد بلفور أوضــح تعبير عن  الرسالة  دولــة إســرائــيــل. وكــانــت 
تعاطف بريطانيا مع مساعي الحركة الصهيونية إلقامة وطن لليهود في فلسطني، 
إذ طلب فيها بلفور من روتشليد إباغ زعماء الحركة الصهيونية في اململكة املتحدة 

وأيرلندا بموقف الحكومة البريطانية من مساعي الحركة.
إقــرار »ذا غارديان« بخطأ دعمها لوعد بلفور ورد في مقالة نشرتها يوم الجمعة 
املاضي، كشفت فيها »أسوأ أخطائها في الحكم« على القضايا خال مائتي عام هي 
عمر الصحيفة البريطانية. األخطاء التي ذكرها الكاتب رانديب راميش ركزت على 
مواقف الصحيفة التي يعكسها عمود هيئة التحرير، وبينها ما كتبه رئيس التحرير 
سي. بي. سكوت الذي »كان داعما للصهيونية، ما أعماه عن الحقوق الفلسطينية«. 
علن عن وعد بلفور عام 1917، كتب سكوت: »عدد السكان العرب في فلسطني 

ُ
عندما أ

حاليا قليل جدًا، وهم في مرحلة متأخرة عن الشعوب املتحضرة«. وأكدت الصحيفة، 
األسبوع املاضي، أنه »بغض النظر عما يمكن قوله، فإن إسرائيل اليوم ليست الدولة 

التي تنبأت بها )ذا غارديان( أو كانت تريدها«.
استهداف  اليوم  يتواصل  بينما  البريطانية  غــارديــان«  »ذا  اعــتــراف صحيفة  يأتي 
قنابل  األبــراج، وأحيانا من دون  السكنية، وتحديدًا  للمباني  اإلسرائيلي  االحتال 
تحذيرّية، في قطاع غزة املحاصر منذ عام 2007، ضاربا بتحذيرات »كتائب القسام«، 
وقبل ذلك املواثيق الدولية، عرض الحائط، ودافعا املواجهة نحو مزيد من التصعيد، 
قد يرتقي إلى مستوى حرب شاملة على غرار جوالت العدوان الثاث السابقة التي 

راح ضحّيتها آالف الشهداء وأضعافهم من الجرحى.

صحافيو غزة: التغطية مستمرة

دعم 
فلسطين

تــســتــمــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بنقل 
لها  يتعرض  التي  الوحشية  والجرائم  املــأســاة 
اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل  من  الفلسطينيون 
فــيــمــا تـــتـــصـــّدر غـــــزة املـــشـــهـــد بـــعـــد الــقــصــف 
اإلســـرائـــيـــلـــي الــعــنــيــف عــلــيــهــا لـــلـــيـــوم الــثــالــث 
ــا أدى الســـتـــشـــهـــاد حـــوالـــى  ــــي، مــ ــوال ــتــ ــ عـــلـــى ال
املــاديــة  األضـــــرار  عـــن   

ً
فــضــال فلسطينيًا،   40

ــع اآلتــيــة  ــاطـ ــقـ ــة.  وكـــــان لــلــصــور واملـ ــويـ ــنـ ــعـ واملـ

ــر، بــعــد الــقــصــف  ــبــ مـــن غــــزة االســـتـــحـــواذ األكــ
ــة  ــاومــ ــقــ ــاع، وإطــــــــــالق املــ ــطــ ــقــ ــلــ ــ ــــي ل ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
اقـــتـــحـــام  ــلـــى  عـ الــفــلــســطــيــنــيــة صـــــواريـــــخ ردًا 
االحتالل للمسجد األقصى واستباحة القدس 
الفلسطينيني من منازلهم.  ومحاوالت تهجير 
وطالب املغردون الفلسطينيون بعدم ترك غزة 
الــقــدس، كاشفني عن  نــداء   بعدما لّبت 

ً
وحــيــدة

وحشية االحتالل في القصف هذه املــرة، وهم 

الذين عاشوا 3 عدوانات سابقة. كما انتشرت 
ــم يــخــلــون  ــ ــور الـــغـــزيـــني وهـ ــ ــع صـ ــ بــشــكــل واســ
النجاة  ويحاولون  أطفالهم  ويحملون  منازلهم 
عـــدا عــن مقاطع  اإلســرائــيــلــيــة،  الهمجية  ــراء  جـ
أحــّبــاءهــم  فــقــدوا  لفلسطينيني  مــؤثــرة  فــيــديــو 
فـــي الــقــصــف اإلســـرائـــيـــلـــي، كــــان بــيــنــهــم طفل 
 »الله يسهل 

ً
استشهد والده، فكان يبكيه قائال

ليل  منذ  »تويتر«،  وانتشرت على  يابا«.  عليك 

أول من أمس، وسوم عدة، كان بينها »#حكام_
و»#الشعب_املصري_معاك_يا  العرب_خونة«، 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي«، و»#غـــزة_تـــنـــتـــصـــر_لـــلـــقـــدس« 
ــتــــرق«  ــيــــب_تــــحــ و»#غــــــزة_تــــــقــــــاوم« و»#تــــل_أبــ
و#غــزة_تــحــت_الــقــصــف« و»#ســيــف_الــقــدس« 
Save_Sheikh_#و  GazaUnderAttack#و

 .IsraeliTerrorism#و Jarrah
)العربي الجديد(

استهدف االحتالل خالل عدوانه الهمجي على قطاع غزة مبنى يضّم مكاتب العديد من وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربيّة، فيما 
يسعى الصحافيون الستمرار التغطية لنقل صورة الوحشية اإلسرائيلية
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هذا  عامة.  فنية،  وِقيمًا   
ً
خبرة بها،  اللحاق 

انــســحــب عــلــى إنــتــاج أفـــام األغـــانـــي بشكل 
األفــــام بخطابها  تــمــّيــزت هـــذه   

ْ
إذ خــــاص، 

ــاشـــر، بــــل بـــســـذاجـــة مــواضــيــعــهــا الــتــي  ــبـ املـ
احتكمت الى سيناريوهات مفّككة، وإخراج 

.
ّ

ال يرتقي الى مستوى مقبول، على األقل
العمر  لــحــيــدر   )1958( »ارحـــمـــونـــي«   :

ً
مـــثـــا

لــيــس ســــوى مـــيـــلـــودرامـــا مــنــســوخــة بشكل 
املــــصــــريــــة. وإذا عـــرف  ـــن األفــــــــام  ــّوه مـ ــشــ مــ
نــجــاحــًا فـــي الــــصــــاالت الـــعـــراقـــيـــة، فبفضل 
ُمـــشـــاركـــة اثـــنـــن مـــن نـــجـــوم الـــغـــنـــاء آنـــــذاك، 
املــلــحــن رضــــا عــلــي وهـــيـــفـــاء حـــســـن. األمـــر 
نفسه يحصل مــع أفـــاٍم عـــّدة، ارتــكــزت على 
أصــابــوا شهرة  عــراقــيــن،  مشاركة مطربن 
فــاروق هال،  وقتذاك، كاملوسيقار وامللّحن 
لــعــبــد  الـــفـــجـــر« )1964(  ــــع  »مـ فــيــلــمــي  بـــطـــل 
 )1966( الــحــب«  و»درب  الــعــبــيــدي،  الــجــبــار 
لبرهان الدين جاسم؛ وصوت املطرب داخل 
حسن في »العودة الى الريف« )1963( لفالح 
لحسن   )1970( و»الــــجــــزاء«  الـــعـــزيـــز،  عــبــد 

اثنان  الــذي شــارك في بطولته  السامرائي، 
من نجوم الغناء الصاعدين حينذاك، ياس 

خضر وجاسم الخياط.
اد، 

ّ
النق األفــام استحسانًا من   هــذه 

َ
لم تلق

ــم الـــنـــجـــاح الـــجـــمـــاهـــيـــري لــبــعــضــهــا فــي  ــ رغـ
ــى الـــرقـــابـــة منعت 

ّ
الـــصـــاالت الــعــراقــيــة. حــت

ــام،  ــــاق عـــرضـــه بــثــاثــة أيــ أحـــدهـــا، بــعــد إطـ
»حــمــد وحـــمـــود« )1986( إلبــراهــيــم جـــال، 
بسبب أفكاره السطحية وسذاجته وضعف 
 »11 الساعة  »البصرة  ُيعّد  بينما  إخــراجــه. 
)1963( لوليم سايمون أفضل هذه األفام، 
العقود  فــي  واضــحــًا  انحسارًا  التي شهدت 
الثاثة األخيرة: انطوى على لغة سينمائية 
متقّدمة، في إطار دراما بوليسية ومطاردات 
وشاركت  املــخــدرات،  ومهّربي  الشرطة  بــن 
في بطولته إحدى أهّم مطربات ذاك الزمن، 

أحام وهبي.
»إلــى  الحديث  الغنائي  الفيلم  أيضًا  هناك 
بـــغـــداد« )2020( ألنـــور الــيــاســري، مــع نجم 
الغناء العراقي ستار سعد، الفائز ببرنامج 

بغداد ـ عالء المفرجي

ســــــــــــــادت أفــــــــــــــام األغــــــــــانــــــــــي فـــي 
الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــراقـــيـــة مــــع بـــدايـــة 
ــاج الــســيــنــمــائــي الـــعـــراقـــي،  ــتــ اإلنــ
بسيادة  رة 

ّ
متأث العشرين،  القرن  منتصف 

هذا النوع من األفام في السينما املصرية 
بارز  دور  السينمات  لهذه  كــان  واللبنانية. 
في اإلنتاج السينمائي العراقي، تحديدًا في 
 إنــتــاج األفــام 

ّ
األفـــام األولـــى، خصوصًا أن

الــعــراقــيــة، فــي بــدايــتــهــا، كـــان رهـــن شــركــات 
الــقــطــاع الــخــاص، الــتــي ازدهـــر نشاطها في 
أفام  كانت  املاضية. عمومًا،  الخمسينيات 
ب  إنتاجًا كبيرًا، وهذا سبَّ األغاني تستلزم 

انحسارها بشكل كبير في ما بعد.

إنتاٌج فقير
تــبــدو الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة فــقــيــرة مـــن حيث 
ــًا بـــمـــثـــيـــاتـــهـــا املـــصـــريـــة  ــيــــاســ اإلنـــــــتـــــــاج، قــ
ــا ُمـــقـــّصـــرة عن  ـــهـ

ّ
. كــمــا أن

ً
ــثـــا والــلــبــنــانــيــة مـ

مصدر أخطر ملوثين 
للهواء هو عوادم 

السيارات وحرق األخشاب

لجأ المخرجون إلى إقحام 
المغنين في األفالم 

الستقطاب الجمهور

الرابطة البالغ عدد 
أعضائها 87 صحافيًا تخلو 

من أي عضو أسود

2223
منوعات

والـــحـــبـــكـــة«، وُمــضــيــفــًا: »هـــكـــذا هـــي األفــــام 
الــغــنــائــيــة، مــن فــرانــك ســيــنــاتــرا إلـــى ألفيس 
بــريــســلــي، حــيــث اســـتـــفـــادت هـــولـــيـــوود من 
لتحقيق  تهم 

ّ
فاستغل الغناء،  نجوم  شهرة 

لها 
ّ
ــــرادات كــبــيــرة، وفــبــركــة قــصــص تتخل إيـ

أغان لهم«.
وكــمــا حصل فــي مــصــر، مــع أفـــام أم كلثوم 
الحليم حافظ  وعبد  الــوهــاب  عبد  ومحمد 
ــيـــرهـــم، فــغــالــبــيــة هــذه  وفـــريـــد األطــــــرش وغـ
ــا،  ــلـــودرامـ ــيـ ــار املـ ــ ــــام مــنــضــويــة فــــي إطــ ــ األفـ
ي ووجــدانــه. 

ّ
املتلق بــعــواطــف  تتاعب  الــتــي 

ويشير الجبوري إلى أفام الشرق األوسط، 
أي األفـــــام الــهــنــديــة والــتــركــيــة واإليـــرانـــيـــة 
»ارحموني« و»نعيمة« )1962(  والعراقية، كـ
لــعــبــد الـــجـــبـــار تــوفــيــق ولـــــي، ثـــم جــــاء »مـــّد 
األفــام الهندية، مكتسحًا صــاالت السينما 

في هذه املنطقة«.

رحيٌل فانهيار
ويـــرى الــجــبــوري فــي رحــيــل نــجــوم الــغــنــاء، 
الذين كانوا ُيشّكلون رقمًا صعبًا في شّباك 
الــتــذاكــر، والــذيــن لــم يعد لهم وجـــود، سببًا 
في انحسار هذا »النوع السينمائي«. يقول: 
 
ْ
أن يمكن  ال  الحالين  الغناء  »جميع نجوم 

ُيــشــّكــلــوا ظــاهــرة سينمائية فــي هــكــذا نوع 
 .»

ً
 أصبح عــددهــم هــائــا

ْ
مــن األفـــام، بعد أن

: »بكل األحوال، ال ُيمكن إنتاج 
ً
ويتابع قائا

إنتاجها.  ي تكاليف 
ّ
إيراداتها ال تغط أفام 

فالجدوى االقتصادية ضعيفة«. 
هـــــنـــــاك ســــبــــب آخــــــــر لــــغــــيــــاب هــــــــذا الــــنــــوع 
السينمائي، بحسب الجبوري: »في املاضي، 
كان هناك مخرجون متخّصصون في هذا 

هم آخرون. 
ّ
 محل

ّ
امليدان، لم يحل

في العراق، وكما نعرف، هناك من يفتقرون 
إلـــى الــتــقــنــيــة، واألعـــمـــال تــعــانــي ضــعــفــًا في 
ليس  الحاليون  والنجوم  والحبكة،  القّصة 

لهم انتشار أو مساحة جغرافية عربية«.
ــا الــشــاعــر والــنــاقــد املــوســيــقــي عــلــي عبد  أمـ
ـــــــه »لــــيــــس غــريــبــًا 

ْ
ــيــــرى أن األمــــيــــر عــــجــــام، فــ

ل 
ّ
ها تمث

ّ
انحسار األفام الغنائية عربيًا، ألن

نوعًا من اإلنتاج السينمائي كبيرًا وُمكِلفًا، 
 عـــن الــشــغــف الـــــذي يــمــيــز الــقــائــمــن 

ً
فـــضـــا

عليه، لجهة كيفية بناء جسر بن الصورة 
ــّور جـــمـــالـــي شـــامـــل،  والـــــصـــــوت، وفـــــق تــــصــ
إلى  وأقربها  الــوجــوه  أجمل  باختيار  يبدأ 
الـــجـــمـــهـــور، وصــــــواًل إلــــى تــكــلــيــف ملحنن 
أغــنــيــة، ومـــــرورًا بُمصّممي  كــبــار وشـــعـــراء 
رقصات )كــوريــغــراف( وديــكــورات خاصة«. 
اليوم،  مــوجــود  غير  هــذا  »الشغف  ُيضيف: 
نــادٌر، ذاك الذي   التجريب اإلنتاجي 

ّ
أن كما 

يبدو اليوم مغامرة غير محسوبة، واملكانة 
قها 

ّ
الــتــربــويــة والــجــمــالــيــة الــتــي كــانــت تحق

األغنية في الجمهور غير حاضرة«.

إبراهيم علي

لــم يحمل الــفــصــل الــثــانــي مــن 2021 جــديــدًا 
ــزال الــــخــــوف يــحــكــم  ــ غـــنـــائـــًيـــا يــــذكــــر، إذ ال يــ
سيطرته على شركات اإلنتاج واملغنن مًعا، 
فــي انتظار هـــدوء عاصفة كــورونــا، وعــودة 
املهرجانات  وتنظيم  طبيعتها،  إلى  الحياة 
واملــنــاســبــات الــتــي أصــبــحــت مــعــدومــة منذ 
عــام تــقــريــًبــا. والــواضــح أن شــركــات اإلنــتــاج 
ومواقع  املنّصات  استغلت  الفترة  هــذه  فــي 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بــهــدف إقــامــة بعض 
الــتــي حققت متابعة  الــحــفــات االفــتــراضــيــة 
إلــى جانب مجموعة من اإلصـــدارات  جيدة، 
األشهر  فــي  ملحوظ  بشكل  انخفضت  التي 
ــيــــرة، واقــتــصــر بــعــضــهــا عــلــى األغــانــي  األخــ
ـــب كـــثـــيـــر مــــن الــفــنــانــن 

ّ
ــن املــــنــــفــــردة؛ إذ تـــجـ

ــبــــومــــات كـــامـــلـــة. يــــصــــدر الـــفـــنـــان  إصــــــــدار ألــ
الجديد،  الغنائي  ألــبــومــه  الــحــانــي  عــاصــي 
ــة« خــــال يـــومـــن. أعــلــنــت  ــعــ »الـــفـــصـــول األربــ
شركة روتانا عن األلبوم، في فيديو خاص 
البديلة.  املــواقــع  على  صفحاتها  عبر  بثته 
عودة الحاني تأتي متأخرة؛ إذ مضى على 
موعد صدور آخر ألبوم له أكثر من عامن، 

ثاني أكسيد النيتروجين
ــبـــاحـــث، فـــي تــصــريــح خــــاص إلــى  وأضــــــاف الـ
 
ً
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــتــائــج تــقــدم دلــيــا
عــلــى وجـــــود عـــاقـــة إيــجــابــيــة بـــن الــتــعــرض 
قــصــيــر األمــــد وطــويــل األمــــد لــبــعــض مــلــوثــات 
الهواء، وبن أمراض ضغط الدم لدى األطفال 

واملراهقن.
تــضــمــن الــتــحــلــيــل أربــــع عــشــرة دراســــة نشرت 
حــتــى الــــســــادس مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2020، 
ــتـــعـــرض طـــويـــل املــــدى  الســـتـــكـــشـــاف تـــأثـــيـــر الـ
)خــال مــدة تصل إلــى 30 يــومــًا(، أو التعرض 
قــصــيــر املــــدى )خــــال مـــدة أقـــل مــن 30 يــومــًا(، 
على مستويات ضغط  املحيط  الهواء  لتلوث 
الدم لدى املراهقن واألطفال في الصن وعدد  

من الدول األوروبية.
ــام الــبــاحــثــون بــتــقــســيــم الـــدراســـات  وهـــكـــذا، قــ
ــدة  ــلـــى مـ ــاء عـ ــنــ ــات بــ ــمـــوعـ ــجـ ــة إلــــــى مـ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
الــهــواء، وتكوين ملوثات  إلــى تلوث  التعرض 
النيتروجن،  أكسيد  ثــانــي  وتــحــديــدًا  الــهــواء، 
والجسيمات التي يبلغ قطرها 10 ميكرومتر، 
أو 2.5 ميكرومتر. وتركز غالبية األبحاث التي 
تربط أمراض القلب بالجسيمات الدقيقة على 

كتلة مادة هذه الجسيمات.
وأشـــارت دراســة سابقة إلــى أن مصدر أخطر 
مــلــوثــن لــلــهــواء ]ثـــانـــي أكــســيــد الــنــيــتــروجــن 

محمد الحداد

لـــ 14 دراســـة حــول تلوث الهواء  وجــد تحليل 
ــاء الـــعـــالـــم، أن الـــتـــعـــرض إلــى  مـــن جــمــيــع أنـــحـ
مــســتــويــات عــالــيــة مــن مــلــوثــات الـــهـــواء، أثــنــاء 
ارتــفــاع ضغط  يــزيــد مــن احتمالية  الــطــفــولــة، 
الدم لدى األطفال واملراهقن، وخطر اإلصابة 

بارتفاع ضغط الدم عند البالغن. 
وفــقــًا لــلــدراســة الــتــي نــشــرت فـــي عـــدد خــاص 
عـــن تــلــوث الـــهـــواء، فـــي مــجــلــة جــمــعــيــة القلب 
األميركية يوم الثاثاء )الرابع من مايو/أيار 
 عــلــى وجـــود 

ً
الــــجــــاري(، تــقــدم الــنــتــائــج دلـــيـــا

عـــاقـــة إيــجــابــيــة بـــن الــتــعــرض قــصــيــر األمـــد 
وطويل األمد لبعض ملوثات الهواء البيئية، 

وضغط الدم لدى األطفال واملراهقن.
يـــعـــد ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــــــدم، أثــــنــــاء الــطــفــولــة 
واملـــراهـــقـــة، عــامــل خــطــر الرتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 
وأمــــــــراض الـــقـــلـــب فــــي مـــرحـــلـــة الــــبــــلــــوغ. ومـــع 
ذلــك، فقد أسفرت الــدراســات عن تلوث الهواء 
ــال، عن  ـــفــ وضــغــط الــــدم لــــدى املـــراهـــقـــن واألطـ
ــمـــعـــت هــــذه  ــة. جـ ــســـقـ ــتـ اســــتــــنــــتــــاجــــات غــــيــــر مـ
أربــع عشرة  من  معلومات  املنهجية  املراجعة 
دراســــــة، ركــــزت جــمــيــعــهــا عــلــى االرتــــبــــاط بن 
ــدى الـــشـــبـــاب.  ــ ــغـــط الــــــدم لـ ــلـــوث الــــهــــواء وضـ تـ
بهذا، اشتمل التحليل على بيانات ألكثر من 
350.000 طفل ومراهق )متوسط أعمارهم من 
5.4 إلى 12.7 عاما(. وأوضح املؤلف الرئيسي 
للدراسة، ياو لو، أستاذ الطب وعلوم الحياة 
ــنــــدن« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أن  فــــي كــلــيــة »كــيــنــغــز لــ
الــــدراســــة الــحــالــيــة تـــقـــدم أول تــحــلــيــل دقــيــق 
من  كل  لتقييم  السابقة،  الــدراســات  ومراجعة 
جـــودة وحــجــم االرتــبــاطــات بــن تــلــوث الــهــواء 

وقيم ضغط الدم بن األطفال واملراهقن.

لكن الظروف كانت تعاكس الحاني وشركة 
روتــــانــــا، مــنــذ نــهــايــة 2019 وحـــتـــى الـــيـــوم. 
ورغم ذلك، أصدر املغني اللبناني عدة أغان 
باملناسبات،  تتعلق  الــتــي  تــلــك  أو  مــنــفــردة، 
الترويج  التي تبنت خطة  بموافقة الشركة، 
الــزغــبــي، فكانت  نـــوال  أمــا الفنانة  ألعــمــالــه. 
ترغب بإصدار أربع أغان على قاعدة »ميني 
ألبوم«، لكنها اليوم تصدر أغنيتن؛ األولى 
وألحان  كلمات  من  م خيالي«، 

ّ
»بكل بعنوان 

ــع ريــمــي مـــــراد، أمــا  صــــاح الــــكــــردي، وتـــوزيـ
ــنــــوان »أســـعـــد  ــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــتــحــمــل عــ ــنـ األغـ
لـــحـــظـــة«، مـــن كــلــمــات مــــاك عــــــادل، وألـــحـــان 

مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي.
الفنانة نانسي عجرم ستؤجل للمرة األخيرة 
إصـــــدار ألــبــومــهــا املــتــوقــع أن يــبــصــر الــنــور 
املــقــبــل. وورد أن عــجــرم تعمل  بــدايــة الشهر 
على االنتهاء من بعض التفاصيل الخاصة، 
وتسليم املنصات األغاني الجديدة بطريقة 
الفيديو ليركس. من جهته، يصدر اللبناني 
بعنوان  جــديــًدا  غنائًيا  ألبوًما  زّيـــان،  عامر 
»اذكـــريـــنـــي«، بــعــد غــيــاب اســتــمــر لــســنــوات. 
ــن 10 أغـــنـــيـــات،  الـــعـــمـــل الـــغـــنـــائـــي مـــؤلـــف مــ
بــحــســب مـــا قــالــت الــشــركــة املــنــتــجــة للعمل، 
ــا«. وأضــافــت أن »اذكــريــنــي« تصدر  ــانـ »روتـ

»الترند« الخاص على صفحاتها البديلة.
ويغيب الفنان وائــل كفوري عن اإلصــدارات 
الغنائية لهذا املوسم، فيما تؤكد معلومات 
أن جديد كفوري سيتزامن مع بداية الصيف 
املــقــبــل، تــمــاًمــا كما هــو حــال مــواطــنــه فــارس 
كــــــرم، الــــــذي أنـــهـــى تــســجــيــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
األغــانــي الجديدة، وبــدأ االستعداد إلصــدار 

جديد عن شركة روتانا.  
ــًا، عــن  ــرم، أيــــضــ ــ وتـــغـــيـــب الـــفـــنـــانـــة نـــجـــوى كــ

اإلصــــــــدارات  الــغــنــائــيــة، لــكــنــهــا تــعــمــل على 
ــة فــــي بــــدايــــة الــصــيــف  ــــاق أغـــنـــيـــة خـــاصـ إطــ
املقبل، بعدما أصدرت نهاية السنة املاضية 
أغــنــيــة بــعــنــوان »مـــعـــذور قــلــبــي«، صــورتــهــا 
وســـط بـــيـــروت. ويــســجــل غــيــاب تـــام إلليسا 
عـــن األغــــانــــي الـــخـــاصـــة واملـــنـــفـــردة، بــعــد أن 

برنامج خــاص لصالح  مــن تسجيل  انتهت 
تــروي من خاله تجارب  »أنغامي«،  منصة 
شخصية خــاصــة، وقــلــلــت مــن إصــــدار أغــان 
ــة« الـــتـــي مـــنـــي بــهــا  ــكـــسـ ــنـ ــدة، بـــعـــد »الـ ــ ــديـ ــ جـ
ألبومها »صاحبة رأي«، الذي تزامن صدوره 
مع انفجار بيروت في الرابع من أغسطس/ 

الــتــوزيــع املوسيقي،  آب 2020. ورغــم جــودة 
إليسا  إليها  تطرقت  التي  القضايا  وبعض 
في عدد من األغاني، لم يصل إلى الجمهور 
ــادة أعــمــال  ــ بـــالـــصـــورة الـــتـــي تــصــل إلــيــهــا عـ
»الكليبات«  عن  غابت  كما  الغنائية،  إليسا 

املصورة لألغاني ذاتها.

الــســيــارات  الــدقــيــقــة[ هــو عـــوادم  والجسيمات 
وعمليات حرق األخشاب والصناعة والزراعة. 
ويتعرض تسعة مــن كــل عشرة أشــخــاص في 
ــاء الـــعـــالـــم ملــســتــويــات عــالــيــة من  ــحـ جــمــيــع أنـ
ملوثات الهواء في الهواء الطلق، وفقًا ملنظمة 

.)WHO( الصحة العاملية

10 ميكرغرامات
ــاط  ــبـ ــــى ارتـ ــة الـــجـــديـــدة إلـ ــ ــدراسـ ــ خــلــصــت الـ
الدقيقة  للجسيمات  املــدى  التعرض قصير 
كبير  بشكل  ميكروغرامات   10 الحجم  ذات 
بارتفاع ضغط الدم االنقباضي لدى الشباب. 
كما ارتبطت فترات التعرض الطويل األمد 
 2.5 األحــجــام  ذات  الدقيقة  الجسيمات  إلــى 
مـــيـــكـــروغـــرام و10 مـــيـــكـــروغـــرامـــات، وثــانــي 
أكــســيــد الــنــيــتــروجــن، بــارتــفــاع مــســتــويــات 
ضــغــط الـــــدم االنـــقـــبـــاضـــي. حـــــددت منظمة 
الصحة العاملية متوسط التعرض السنوي 
من  األقــل  الدقيقة  للجسيمات  األمــد  طويل 
2.5 مــيــكــروغــرام، بـــ 10 مــيــكــروغــرامــات لكل 
متر مكعب من الهواء، ويزيد هذا املتوسط 
فـــي حــالــة الــتــعــرض ملــلــوثــات دقــيــقــة يصل 
إلـــى 10 مــيــكــروغــرامــات، ليصبح  حــجــمــهــا 
املــتــوســط الــســنــوي لــلــتــعــرض طــويــل األمــد 
متر  كــل  ميكروغراما   20 الجسيمات  لــهــذه 
مــكــعــب. ولــلــحــد مــن تــأثــيــر الــتــلــوث البيئي 
على ضغط الـــدم لــدى األطــفــال واملــراهــقــن، 
ــرورة بــــذل مــزيــد  ــ يــلــفــت الــبــاحــثــون إلــــى ضــ
للملوثات  تعرضهم  من  للحد  الجهود  من 
الــدم  البيئية. بــاإلضــافــة إلــى قــيــاس ضغط 
بــشــكــل روتــيــنــي لـــدى األطـــفـــال واملــراهــقــن، 
لتحديد األفــــراد الــذيــن يــعــانــون مــن ارتــفــاع 

ضغط الدم في وقت مبكر.

إصدارات غنائية خجولة في فترة العيدتلّوث الهواء وارتفاع ضغط الدم لدى األطفال
لم يُتح المناخ العام 

وانتشار فيروس كورونا 
للفنانين أن يُصدروا 

ألبوماتهم التي تتزامن 
عادًة مع عيد الفطر

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

األميركية  التلفزيونية  بي ســي«  »أن  ألغت شبكة 
بعد  لعام 2022،  بث حفل جوائز »غولدن غلوب« 
شكاوى عن سقطات أخاقية واالفتقار إلى التنّوع 
ضــمــن املــجــمــوعــة الـــتـــي تـــقـــدم الـــجـــوائـــز الــســنــويــة 

لألعمال السينمائية والتلفزيونية.
وانضم توم كــروز إلى تحرك قادته منصات البث 
 
َ
ــــاد جــوائــز ــاج، وأعـ ــتـ الــرقــمــي واســـتـــوديـــوهـــات اإلنـ
»غــولــدن غــلــوب« الــثــاث الــتــي فــاز بها عــن أدواره 
أون  و»بـــورن  و»ماغنوليا«  ماغواير«  »جيري  في 
ملـــا ذكـــرتـــه مجلتا  فــــورث أوف جــــــوالي«، وفــقــًا  ذا 

»فرايتي« و»ديدالين«.
ــقـــت »رابـــطـــة  ـــي« بــعــدمــا وافـ ـــاء قـــــرار »أن بـــي سـ جـ
هوليوود للصحافة األجنبية«، وهي الجهة التي 
تــوزع جوائز »غولدن غلوب«، على ضم مزيد من 
ــراء تــغــيــيــرات أخــــرى خــال  ــ ــاء الـــســـود وإجــ األعـــضـ
األشــهــر الــثــمــانــيــة عــشــر املــقــبــلــة. ورّحـــبـــت الشبكة 
التلفزيونية بداية بالخطة، لكنها قالت الحقًا إنها 

ستنتظر لترى ما إذا كانت اإلصاحات فعالة.
ــركــــات »نــتــفــلــيــكــس« و»أمـــــــــازون«  كـــمـــا أعـــلـــنـــت شــ
و»وارنـــــر مــيــديــا« عــن مقاطعة »رابــطــة هــولــيــوود 

للصحافة األجنبية«.
ــة هــــولــــيــــوود لــلــصــحــافــة  ــ ــطــ ــ واجــــــــه أعـــــضـــــاء »رابــ
األجـــنـــبـــيـــة« اتـــهـــامـــات أيـــضـــًا بـــــــاإلدالء بــتــعــلــيــقــات 
عــنــصــريــة ومــتــحــيــزة ضــد املـــــرأة، وكــذلــك الــتــمــاس 

مزايا وخدمات من مشاهير واستوديوهات. قالت 
»أن بي سي« في بيان: »تغيير بهذا الحجم الهائل 
يتطلب وقتًا وجهدًا، ولدينا شعور قوي بأن رابطة 
لكي  وقــتــًا  تحتاج  األجنبية  للصحافة  هــولــيــوود 
تتمكن من فعل ذلك بصورة صحيحة. وعليه، فإن 
شبكة )أن بي ســي( لن تبث حفل )غــولــدن غلوب( 
نتمّكن  أن  »نـــأمـــل  الــبــيــان:  ــــاف  وأضـ  .»2022 لــعــام 
بــافــتــراض نجاح  يناير 2023،  فــي  الحفل  بــث  مــن 

الرابطة في تنفيذ خطتها«.
وبعد إعان »أن بي سي«، قالت »رابطة هوليوود 
جــذري«  »تغيير  إحـــداث  إن  األجنبية«،  للصحافة 
يــظــل أولــويــة مــلــّحــة »بــغــض الــنــظــر عــن مــوعــد بث 

حفل )غولدن غلوب( املقبل«.
ــانـــســـون إلـــــى نــجــوم  ــمـــت ســـكـــارلـــيـــت جـــوهـ وانـــضـ
هوليوود الذين أدانوا ممارسات »رابطة هوليوود 
وجهوا  أعضاءها  إن  قائلة  األجنبية«،  للصحافة 
ــاد تـــكـــون تـــحـــرشـــًا جــنــســيــًا«.  ــكــ لـــهـــا تــعــلــيــقــات »تــ
جــوهــانــســون الــتــي رشــحــت 5 مــــرات لــنــيــل جــائــزة 

»غولدن غلوب« قالت في بيان: »ما لم يكن هناك 
إصاح جوهري ضروري داخل الرابطة، أعتقد أن 
الوقت قد حان للتراجع عنها والتركيز على أهمية 

وقوة الوحدة داخل نقاباتنا والصناعة ككل«.
ــارك روفـــالـــو انــتــقــد عــلــنــًا »رابـــطـــة  ــ ــان املــمــثــل مـ ــ وكـ
 إنه »ال يمكن 

ً
هوليوود للصحافة األجنبية«، قائا

أن يــكــون فــخــورًا أو ســعــيــدًا« كــونــه أحـــد الفائزين 
أنــه »حــان الوقت للمضي  بجوائزها. وشــّدد على 

قدمًا وتصحيح أخطاء املاضي«.
أصبح حفل »غولدن غلوب« السنوي الذي يحضره 
نجوم ومسؤولون كبار في قطاع الترفيه، أحد أكبر 
إلى  لكنه يخضع  في هوليوود.  الجوائز  عــروض 
تدقيق شديد، بعد تحقيق نشرته صحيفة »لوس 
أنجليس تايمز«، في فبراير/ شباط املاضي، أظهر 
أن الرابطة البالغ عدد أعضائها 87 صحافيًا تخلو 

من أي عضو أسود.
ط الضوء أيضًا على 

ّ
تقرير الصحيفة األميركية سل

»ثــقــافــة الــفــســاد« الــســائــدة بــن »رابــطــة الصحافة 
األجنبية في هوليوود«، وهي ثقافة شهدت قيام 
شركات الترفيه بمنح األعضاء إقامات في الفنادق 
لألفام  التأييد  لكسب  ورحـــات،  ووجــبــات عشاء 
الــتــي كــانــوا يــأمــلــون حــصــولــهــا عــلــى تــرشــيــحــات. 
وأفــــاد الــتــقــريــر بـــأن أعــضــاء فــي الــرابــطــة ســافــروا 
ــــس، عـــلـــى نــفــقــة  ــاريـ ــ إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـ
»نتفليكس«، لدعم مسلسلها »إميلي في باريس« 

الذي نال ترشيحن خال العام الحالي.

أغنيات على مقام القطاع الخاص

يُصدر الحالني ألبومًا بعنوان »الفصول األربعة« )فرانس برس(

)Getty( أعاد توم كروز جوائزه

)Getty( ارتفاع ضغط الدم أثناء الطفولة عامل خطر يؤدي إلى أمراض القلب عند البلوغ

)Getty( أفالم مطربين وليست أفالمًا غنائية

لم تستطع السينما العراقية أن تُجاري غيرها من اإلنتاجات العربية، سواٌء على مستوى الكم، 
أو النوع. بقي الرهان على حضور المغنين العراقيين في األفالم

السينما العراقية

»غولدن غلوب«: حملة شرسة

فنون وكوكتيل
مشهد

متابعة

رصددراسة

أنس أزرق

في  وتقلب  األفــكــار  فــي  تشوش  يرافقها  مرير وغصة  مــذاق  للخسارة 
املزاج. وأنا من الذين يكرهون الخسارة، ولو في لعبة الشدة! أصابني هذا 
الشعور بعد حفل توزيع جوائز األوسكار، وعدم فوز فيلم »الرجل الذي 
بلغة أجنبية، وأيضًا عدم فوز فيلم  الناطقة  األفــام  باع ظهره« عن فئة 
»الهدية« عن فئة األفام القصيرة، وهما الفيلمان العربيان الواصان إلى 
القائمة، وهما  إلى هذه  القصيرة. ما خفف عني هو وصولهما  القائمة 
يحمان قضيتني؛ السورية والفلسطينية. إنها خسارة مطعمة بالفوز. 
وعلى مذهب العجائز في بادنا: »ليَس«؛ أي تجاوز ذلك األمر إلى غيره، 
أو ما علينا. املفارقة في نتائج جوائز األوسكار لهذا العام هي خسارة 
وتاريخ  السوداء،  البشرة  األميركيني ذوي  التي تستلهم قضايا  األفــام 
»غريبان  القصير  الفيلم  فــوز  باستثناء  املتحدة،  الــواليــات  في  نضالهم 
تماما« )نتفليكس، 32 دقيقة(، من إخراج تريفون فري ومارتن ديزموند 

رو، ومن تمثيل جوي باداس، وكارتر جيمس، وزاريا سيمون وآخرين.
الــســوداء، حيث  البشرة  ذي  كارتر  الشاب  أحام/كوابيس  الفيلم  يحكي 
تنتهي كوابيسه الليلية املئة بمقتله على يد الشرطي ذي البشرة البيضاء، 
الضحية  مقتل  الفيلم  يستحضر  بينهما.  وحـــوار  هـــروب  بعد  كــريــك، 
التنفس«.  أستطيع  »ال  كارتر:  التي يستعيرها  فلويد، وصرخته  جورج 
استغل املخرجان وجودهما على سجادة هوليود الحمراء؛ فارتديا بزتني 
باللون األسود والذهبي، وأظهرا البطانة وقد طبع على قماشها »األسود 
17 اسًما«، باللون الذهبي، في إشارة إلى سبعة عشر ضحية من ذوي 

البشرة السوداء، قضوا على يد الشرطة األميركية.
إال أن جدال قد أثير بعد الجائزة حول اقتباس الفيلم ومحاكاته مسلسات 
وأفام سابقة، وصلت إلى حد اتهامه بسرقة فيلم للمخرجة سينثيا كاو 

بعنوان »يوم شاق لرجل أسود«. كأن الفوز هنا ملتبس، أو غير كامل.
في  النهائية  الترشيحات  إلــى  وصلت  فليمًا  وخمسني  ثاثة  أصــل  مــن 
أفــام منها تتناول قضايا االضطهاد  أربــع وعشرين فئة، كانت تسعة 
العنصري في الواليات املتحدة، ورشحت لواحد وعشرين جائزة، ورغم 

ذلك لم تحظ هذه األفام بجوائز تناسب عددها وال قيمتها الفنية.
واملعروف أن شكوى مريرة طاولت جوائز األوسكار في األعوام السابقة، 
بسبب ترشيحاتها البيضاء وغياب أفام املبدعني امللونني عنها؛ فكانت 
غــابــوا عن  الــســوداء  البشرة  ذوي  ولــكــن  بياضًا،  أقــل  ترشيحات 2021 

التتويج إال في حدود صغيرة.
ــود« ســيــرة منظمة الــفــهــود الــســود،  يــتــنــاول فيلم »يــهــوذا واملــســيــح األســ
األميركية  املــخــابــرات  وكــالــة  واغــتــيــال  العنصرية،  الــقــوانــني  ومحاربتها 
فــريــد هــامــبــتــون، عــبــر زرع جــاســوس مــن ذوي  لزعيمها فــي شيكاغو 
البشرة السوداء )وليام أونيل(، الذي انتحر بعد اعترافه بدوره بعد سنني 
طويلة. كان ظهور املنظمة في الستينيات من القرن املاضي رّد فعل على 
ممارسات الشرطة ضد السود، وطرحت شعار: »أنا أسود.. أنا جميل«. 
رشح الفيلم لست جوائز، منها جائزة أفضل فيلم، كما رشح ممثان فيه 
لجائزة أفضل ممثل مساعد، وربح جائزتني، هما أفضل ممثل مساعد 

وأفضل أغنية. نصف خسارة ونصف فوز!
فيلم »قاع ما ريني األسود« )Ma Rainey›s Black Bottom( يدور حول 
القرن املاضي في شيكاغو،  املغنية املتألقة ما ريني، خال عشرينيات 
وقد رشح لخمسة جوائز، منها أفضل ممثل وأفضل ممثلة، ولم يحصل 
ــاء وأحــســن مــكــيــاج. إنــهــا الــخــســارة مع  إال عــلــى جــائــزتــي تصميم األزيــ
محاكمة  قصة  يحكي  شيكاغو«  مــن  سبعة  »محاكمة  فيلم  الترضية! 
شبان من جمعيات مختلفة تظاهروا عام 1968 ضد حرب فيتنام، رشح 

أيضًا لست جوائز، إال أنه لم يفز بأية منها.
كذلك خسر فيلم »ليلة واحدة في ميامي«، املرشح لثاث جوائز، ويتناول 
قصة اجتماع متخيل ألربعة نجوم من ذوي البشرة السوداء، وهم مالكوم 
إكــس ومحمد علي كــاي وجيم بــراون وســام كــوك. إنها خسارة تامة! 
ومــع ذلــك، ال بد من االعــتــراف بــأن ترشيحات أوسكار هــذا العام ليست 
بيضاء تمامًا، فقد حصلت أول امرأة غير بيضاء )كلويه جاو( من أصل 
صيني على جائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها »نومادالند«، الذي 
يتناول حياة املشردين من سكان املقطورات بعدما فقدوا منازلهم خال 

أزمة الرهن العقاري.

تــقــنــيــات  ــّور  تــــطــ ورغــــــم  ــكـــن،  لـ  .The Voice
ــــام، لــم يــخــرج هـــذا الــعــمــل عن  صــنــاعــة األفـ

مستوى سابقيه.
يصّحح املــخــرج طــارق الــجــبــوري مصطلح 
املطربن«،  »أفــام  بـــ  

ً
قائا الغنائية،  األفــام 

 أغــلــب هــــذه األفـــــام »مــجــمــوعــة 
ّ
 يــــرى أن

ْ
إذ

وحبكة  حكاية  لها  صنع 
ُ
ت ألغــان  توليفات 

ــن الــــــصــــــراع، يـــنـــاســـب مـــواضـــيـــع  ــ ونــــــــوع مـ
ــه فــي أحــيــاٍن عــّدة  ـ

ّ
األغـــانـــي«، ُمــشــيــرًا إلـــى أن

ــصــنــع أغــنــيــة هــنــا وأغــنــيــة هــنــاك إلكــمــال 
ُ
»ت

ــــوع  ــــوضـ ــلـــة األحــــــــــــــداث، وتــــعــــزيــــز املـ ــلـــسـ سـ

جائزة للخسارة
وقفة
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