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MEDIA

أخبار
كاذبة

يتداول مستخدمون لمواقع
التواصل االجتماعي ،منذ سنوات
يدعي ناشروها
عدة ،صورة ّ
أنها أقدم وأندر صورة للكعبة
ّ
المكي .إال أن االدعاء خطأ،
والحرم
مجسمًا يشبه
والصورة ،التي ُتظهر
ّ
الكعبة ،التقطت خالل المرحلة
التحضيرية لمسلسل تاريخي.

انتشرت صور قيل إنها
لمنازل وزّعها الرئيس التركي رجب
ّ
لكن
طيّب أردوغان على الفقراء.
الصور تظهر أردوغان متفقدًا
زلزال ضرب
منازل بنيت للمتضرّرين من
ٍ
شمالي تركيا ،وأخرى بنيت بدًال من
َّ
سكني ستغمره المياه جرّاء
تجمع
ّ
ّ
سد.
بناء ّ

تبادل مستخدمون فيديو
زعموا أنّه يظهر تحليق طائرات
حربيّة إسرائيليّة فوق جبال لبنان
ّ
لكن الفيديو
للتوجه نحو سورية.
ّ
ال عالقة له بالغارات اإلسرائيلية على
مواقع في سورية ،بل يعود إلى
سويسري فوق
عسكري
استعراض
ّ
ّ
األلب عام .2019

21

مع انطالق حمالت التلقيح
عجت مواقع
ضد فيروس كوروناّ ،
ّ
التواصل االجتماعي بصور ادعى
ناشروها أن تونس أرسلت طائرة
عسكريّة إلى روسيا الستقدام
جرعات من لقاحها .لكن االدعاء
خطأ ،وتونس نفت تسلّمها جرعات
هذا اللقاح.

جندت السلطات الروسية اإلعالم الموالي لشيطنة المعارضين وفعالية إضاءة مصابيح الهواتف المحمولة المرتقبة
اليوم األحد ،والحقت أي منصة إعالمية تذكرها في أخبارها

موسكو تحارب «مصابيح الحب» المعارضة
سامر إلياس

في إطار سعيها إلى التخفيف من مشاركة
شعبية واسعة ،استجابة لدعوة املعارضة
الــروس ـيــة املــواط ـنــن إل ــى ال ـخ ــروج لدقائق
وإضـ ــاءة مصابيح الـهــواتــف الـنـقــالــة أمــام
البيوت والتجمعات السكنية ،اليوم األحد،
تـجـهــد الـسـلـطــات للتضييق عـلــى وســائــل
اإلعـ ــام ومـنـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
كما أطلقت تحذيرات من هجمات إرهابية.
وأف ــردت وســائــل اإلع ــام املوالية للكرملني
م ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــات واس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــه س ـم ـع ــة
املـعــارضــن ،عبر مقارنة إض ــاءة مصابيح
ال ـه ــوات ــف ال ـن ـقــالــة بـمـشــاعــل ك ــان يحملها
ع ـ ـمـ ــاء الـ ـ ـن ـ ــازي ـ ــة ،أثـ ـ ـن ـ ــاء ح ـ ـصـ ــار م ــدي ـن ــة
ل ـي ـن ـي ـن ـغــراد (س ـ ــان ب ـط ــرس ـب ــورغ ح ــال ـي ــا)،
إلرشاد الطيران املعادي على أهداف فيها.
وفــي األيــام األخـيــرة ،أرسلت هيئة الرقابة
الروسية على االتصاالت (روسكومنادزور)
طلبات إلــى وسائل اإلعــام بــإزالــة األخبار
ك ــاف ــة ح ــول ف ـعــال ـيــة امل ـع ــارض ــة .واع ـت ـبــرت
الـهـيـئــة ه ــذه املـ ــواد دعـ ــوات لـلـمـشــاركــة في
الفعاليات التي وصفتها بـ«غير القانونية
وأعمال الشغب».
وأصـ ـ ـ ــدرت «روس ـ ـكـ ــوم ـ ـنـ ــادزور» أم ـ ـرًا إل ــى
وك ــال ــة  ،2 TVف ــي مــديـنــة تــوم ـســك ،بــإزالــة
خبر نشرته تحت عنوان «أنصار نافالني
يقترحون النزول إلــى الـشــوارع بمصابيح
فــي  14ف ـبــرايــر» ،أي ي ــوم ال ـحــب .وج ــاء في
الطلب الــرسـمــي أن املـنـشــور يحتوي على
دع ـ ــوات لـلـمـشــاركــة ف ــي أع ـم ــال ش ـغــب ،لــذا
يـجــب إزالـ ـت ــه ،وإال ف ــإن ال ــدائ ــرة ستحجب
املوقع اإللكتروني لوسيلة اإلعالم.
ولــم تحدد السلطة الرقابية أي أج ــزاء من
املنشور تنتهك القانون ،لكن  2 TVاضطرت
إلى حذفه .ووصف رئيس تحرير الوكالة،
فيكتور موشنيك ،األحــداث بـ«حالة جنون
دولـ ـ ــة» ،م ـش ـي ـرًا ع ـبــر صـفـحـتــه ع ـلــى مــوقــع
«فيسبوك» إلى أنه «ال توجد لدينا موارد
للتقاضي مع (روسكومنادزور) مرة أخرى،
كـمــا اعـتــدنــا .لـكــن بفضل الـتــرويــج الهائل
للدولة اآلن حــول املصابيح الـتــي يمكنها
إسقاط النظام وجذب طائرات (الناتو) إلى
أهدافنا االستراتيجية ،على ما يبدو ،بات
الجميع في بلدنا يعرف عن األمر».
كما واجه موقع «أتكريتويه ميديا» موقفًا
ً
مـ ـم ــاث ــا ،إذ ط ـل ـب ــت «روس ـ ـكـ ــوم ـ ـنـ ــادزور»
إزال ـ ــة خـبــريــن تـحــت ع ـنــوانــي« :زاخ ــاروف ــا
ـ ـ ع ــن حـمـلــة أن ـص ــار نــافــال ـنــي بــاملـصــابـيــح
الكهربائية» و«مجلس الدوما ال يستبعد
فــرض عقوبات إداريــة بعد حملة صندوق
مكافحة الفساد باملصابيح».
وقالت رئيسة تحرير املوقع ،يوليا ياروش،
لـصـحـيـفــة «ن ــوف ــاي ــا غ ــازي ـت ــا» إن «هــاتــن
املادتني ليستا حول الحملة ،بل عن رد فعل
السلطات عليها .هناك شعور بأن أحدا لم
يحلل أي شيء ،وقارن ما هو دعوة بما هو
ليس كذلك .منذ  10فبراير/شباط ،تطالب
(روسـكــومـنــادزور) بــإزالــة أي مــواد تقريبًا
حول هذا اإلجــراء» .وأوضحت يــاروش أنه
بعد التشاور مــع املحامني ،قــرر املـحــررون
إزالة املواد املحددة.
ً
بناء على طلب الهيئة أيضًا ،حــذف عمود
الكاتب إيغور ياكوفينكو ،في موقع «املجلة
اليومية» ،واملكرس أيضًا للحملة املزمعة.
ووفـقــا لطلب مكتب املــدعــي الـعــام لالتحاد
ال ــروس ــي ،ي ــوم الـخـمـيــس ،ف ــإن املـعـلــومــات
املنشورة في العمود «تحتوي على دعوات
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة
ُ
(ال ـعــامــة) الـتــي تـنـظــم ،فــي انـتـهــاك للنظام
املعمول به» .كما بلغ موقع «نيوز رو» إنذار
مماثل ،بشأن خبر يتحدث عن اإلجــراءات
التقييدية بحق وسائل اإلعالم ،على خلفية
األنباء عن الحملة املعارضة.
ب ــداي ــة األس ـ ـبـ ــوع ،دعـ ــا امل ـ ـعـ ــارض لـيــونـيــد
ف ــول ـك ــوف ،امل ـق ــرب م ــن أل ـي ـك ـســي نــافــال ـنــي،
سكان املدن الروسية الكبيرة إلى الخروج
أمــام بيوتهم مساء يــوم  14فبراير/شباط
الـ ـح ــال ــي ،وإشـ ـ ـع ـ ــال م ـص ــاب ـي ــح ال ـه ــوات ــف

امل ـ ـح ـ ـمـ ــولـ ــة ،وال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف لـ ــدقـ ــائـ ــق .وك ـت ــب
السياسي« :جعل بوتني (الرئيس الروسي
فالديمير بوتني) الخوف سالحه الرئيسي
والــوح ـيــد .لــذلــك ،نـحــن بـحــاجــة إل ــى تبني
مــا هــو أق ــوى مــن ال ـخــوف» ،فــي إش ــارة إلى
أن الفعالية تدعو إلى الحب ،لتزامنها مع
ذكرى عيد العشاق.
وأوضح فولكوف أن الكثير من املتعاطفني
م ــع امل ـت ـظــاهــريــن ال يـمـكـنـهــم ال ــذه ــاب إلــى
املسيرات ،خوفًا من االعتقاالت والغرامات

رقابة مشددة على
أخبار الفعالية التي دعا
إليها أنصار نافالني

والعواقب األخــرى ،مشيرًا إلى أن «الحملة
املـ ــرت ـ ـج ـ ـلـ ــة ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة سـ ـتـ ـسـ ـم ــح بـ ـع ــدم
االحتكاك» مع قوات األمن .األمر الذي علق
عـلـيــه مـجـلــس ال ــدوم ــا ووزارة الـخــارجـيــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ب ــالـ ـق ــول إن م ـن ـظ ـمــي ال ـح ــدث
يتصرفون بتوجيه من الغرب.
ومعلوم أن أنصار نافالني أعلنوا تعليق
التظاهرات االحتجاجية ،بعد اعتقال أكثر
مــن  10آالف مــن امل ـشــاركــن فــي تـظــاهــرات
 23و 31يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي املــاضــي و2

دعت المعارضة إلى إضاءة مصابيح الهواتف يوم الحب (فاليري شريفولين)Getty/

«حياة نافالني األلمانية»

ض ـمــن الـحـمـلــة اإلع ــام ـي ــة ال ــروس ـي ــة ال ـتــي ت ـصــوب على
املـ ـع ــارض إلـيـكـســي نــافــال ـنــي ،ب ـثــت مـحـطــة «روسـ ـي ــا »1
الحكومية ،مـســاء األح ــد املــاضــي ،تـقــريـرًا ُع ــرض ضمن
بــرنــامــج «حـصــاد األس ـب ــوع» ،لكبير صانعي بروباغندا
الكرملني ديمتري كيسليوف .وقد أثــار سخرية واسعة،
ب ـعــدمــا قـ ــارن ف ـيــا ف ــي أمل ــان ـيــا ،قــالــت م ـعــدة ال ـت ـقــريــر إن
نافالني عاش فيها «حياة بذخ» شهرين ،بالقصر الواقع
على شاطئ البحر األس ــود الــذي أعــد املـعــارض الروسي
فيلمًا استقصائيًا عنه ،وقــال إنــه ملك للرئيس الروسي
فالديمير بوتني ،وإن أصدقاء األخير ّ
شيدوه بكلفة تزيد
عن مائة مليار روبل (نحو مليار و 200مليون يورو) ،في
«أكبر رشوة في تاريخ روسيا».
وت ـحــت ع ـن ــوان «ح ـي ــاة نــافــال ـنــي األمل ــان ـي ــة» ،اسـتـعــرضــت
مــراسـلــة الـقـنــاة فــي أوروب ـ ــا ،أنــاسـتــاسـيــا بــوبــوفــا ،موقع

ً
ووعاء
وتصميم الفيال «الفخمة التي تضم غرف نوم عدة
من الفاكهة وآلة صنع قهوة وإطاللة على غروب الشمس».
وحظي التقرير بمشاهدات كبيرة مقارنة بتقارير القناة
على «يوتيوب» .وعلق اآلالف على الفيديو ،فعبر بعضهم
عن «سخافة فكرة مقارنة حصن بوتني ومحيطه بفيال
عادية في أملانيا» .ولفت صحافي أملاني إلــى أن زجاجة
النبيذ التي عرضها التقرير ال يتجاوز ثمنها  3يورو.
وعـ ــرضـ ــت رئ ـي ـس ــة ق ـس ــم ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات فـ ــي «صـ ـن ــدوق
مكافحة الفساد» الــذي أسسه نافالني ،ماريا بيفتشيخ،
عـبــر «تــويـتــر» صــورتــن لـبــابــوفــا ،وس ـخــرت« :ف ــي 2014
الـصـحــافـيــة عـمـلــت فــي الـنـقــاط الـســاخـنــة ،وحـمـلــت العلم
األوملـبــي فــي افتتاح األلـعــاب األوملبية فــي ســوتـشــي ...في
 2021هي نفسها ترفع فرشاة تنظيف التواليت في املكان
الذي استأجره نافالني ألسابيع».

فبراير/شباط الحالي .من جانبها ،حذرت
لجنة التحقيق ووزارة الــداخـلـيــة ومكتب
املـ ــدعـ ــي ال ـ ـعـ ــام ،فـ ــي وق ـ ــت واح ـ ــد ت ـقــري ـبــا،
مــن املـســؤولـيــة عــن امل ـشــاركــة فــي األح ــداث
الجماهيرية «غير املصرح بها» والدعوات
إلى أعمال شغب جماعية ،من دون اإلشارة
مباشرة إلى فعالية املصابيح.
وفـ ــي ظ ــل ل ـج ــوء املـ ـع ــارض ــة إلـ ــى أســال ـيــب
م ـب ـت ـكــرة لـتـنـفـيــذ ح ـمــات ـهــا االحـتـجــاجـيــة
م ــع تـجـنــب قـمــع وتــره ـيــب ال ــدول ــة ،وج ــدت
ال ـس ـل ـط ــات ن ـف ـس ـهــا م ـض ـط ــرة ل ـل ـج ــوء إل ــى
وس ـ ــائ ـ ــل إضـ ــاف ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ــردع املـ ــواط ـ ـنـ ــن عــن
امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة .ف ـ ـبـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـت ــره ـي ــب
ب ــاالعـ ـتـ ـق ــاالت وال ـ ـغـ ــرامـ ــات امل ــالـ ـي ــة ،خ ــرج
املسؤولون الروس بتصريحات وتأكيدات
مـتـنــوعــة ،ت ـقــول إن ال ــداع ــن إل ــى الـحـمــات
امل ـعــارضــة عـمــاء لـلـغــرب وط ــاب ــور خامس
ومأجورون وأعداء للبالد.
وم ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ــرز األم ـ ـث ـ ـلـ ــة عـ ـل ــى «اب ـ ـت ـ ـك ـ ــارات»
ال ـس ـل ـط ــات ،وصـ ــف ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــدوم ـ ــا ،ب ـي ــوت ــر ت ــولـ ـسـ ـت ــوي ،امل ـش ــارك ــن
املحتملني في مسيرة املصابيح بالخونة،
وتشبيههم بعمالء النازيني الذين أضاءوا
املشاعل أثناء حصار لينينغراد في الحرب
العاملية الثانية.
وقـ ــال تــول ـس ـتــوي« :ف ــي ال ــواق ــع ،ه ــذا ليس
ً
عـمــا لطيفًا عــن الـحــب .هــذه ليست مجرد
محاولة لتعبئة الشباب .هذه تقنية شارب
امل ـل ــون ــة (جـ ــن ش ـ ــارب أسـ ـت ــاذ ف ــي ال ـع ـلــوم
السياسية وكاتب أميركي معروف بكتبه
ح ـ ــول أس ــالـ ـي ــب الـ ـنـ ـض ــال ال ــاع ـن ـف ــي ضــد
األنظمة االسـتـبــداديــة) .وعــامــة ،هــذا تكرار
ألفعال املنشقني واملتعاونني أثناء حصار
لينينغراد ،عندما أضاءوا أهداف الطيران
األملاني باملصابيح».
وواضـ ـ ــح أن ال ـس ـل ـطــات ال ــروس ـي ــة ت ـحــاول
إق ـح ــام م ــوض ــوع ال ـح ــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة
وم ـ ـح ـ ــارب ـ ــة ال ـ ـن ـ ــازي ـ ــن ورب ـ ـ ـطـ ـ ــه ب ـن ـش ــاط
املعارضة .وفي هذا اإلطار تندرج املحاكمة
األخ ـيــرة للمعارض أليكسي نافالني ،في
قضية «التشهير بمحارب قديم» ،إلضفاء
طــابــع «ال ـخ ــائ ــن» عـلـيــه وت ـشــويــه صــورتــه
في أذهان املواطنني .وبشأن هذه القضية،
وصــف تولستوي رفــض نافالني االعتذار
لـلـمـحــارب الـقــديــم بــ«الـتـجــديــف والـهـجــوم
على تاريخنا».
وع ـلــى نـهــج الـسـيــاسـيــن اآلخ ــري ــن ،وصــف
تولستوي دعــوات أنصار نافالني لفرض
ع ـقــوبــات عـلــى روس ـي ــا واج ـتـمــاعــات ـهــا مع
مـمـثـلــي الـ ـ ــدول األج ـن ـب ـيــة بــأن ـهــا «خ ـيــانــة
للوطن في الحرب الهجينة الجارية» ضد
روسيا ،مختتمًا تصريحه بالقول« :يجب
الـتــوقــف عــن الــدفــاع! يجب أن نـهــاجــم! لقد
جعلنا الغزاة يقتربون منا مرتني بالفعل،
ثم طاردناهم إلى باريس ،وفي املرة الثانية
إلــى بــرلــن .الـقــوة فــي الحقيقة» ،مــؤكـدًا أن
«النصر سيكون لنا».
ولم يقتصر خطاب التخوين والتعاون مع
الـعــدو على الـنــائــب الـبــرملــانــي ،إذ انضمت
إلـ ـي ــه املـ ـتـ ـح ــدث ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ب ــاس ــم وزارة
قالت ،عبر
الخارجية ماريا زاخاروفا التي ُ
أثير إذاعــة «صــدى موسكو» ،إنــه أعلن عن
حملة املصابيح بعد لقاء معاوني نافالني،
ليونيد فــولـكــوف وفــاديـمـيــر أشــوركــوف،
بممثلي الواليات املتحدة وبريطانيا.
أما نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس
ال ــدوم ــا ،ي ــوري شفيتكني ،فـقــد ك ــان لديه
مبرر مختلف ملعارضته حملة املعارضة،
إذ قال في مقابلة مع صحيفة «بوديوم»
إنه «سيكون هناك الكثير من املصابيح،
وسيكون ذلك بالطبع غير مريح بالنسبة
للمقيمني في نفس الفناء واملنزل» ،مشيرًا
إل ــى أن «ال ـن ــاس ي ـع ــودون إل ــى امل ـنــزل من
العمل متعبني ،ويحتاجون إلــى الــراحــة،
ولـيــس الـنـظــر إل ــى ض ــوء املـصــابـيــح الــذي
سينير نــوافــذهــم» ،غير مستبعد اتخاذ
بـعــض الـ ـق ــرارات اإلداريـ ـ ــة أو التشريعية
الـ ـعـ ـق ــابـ ـي ــة ،ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى نـ ـت ــائ ــج ال ـح ـم ـلــة
املعارضة في  14فبراير/شباط.
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

أشرف الحساني

ُ
ث ـ ّـم ــة م ــاح ـظ ــات ك ـث ـيــرة تـتـيـحـهــا
ُمشاهدة املسلسل املغربي الجديد
«البيوت أسرار» (ُ ،)2021
للمخرج
ّ
عــاء أكـعـبــون ،منها أن ال أحــد ينكر الطفرة
التقنية الـتــي بــاتــت تحظى بها املسلسالت
الــدرامـيــة املـغــربـ ّـيــة فــي ال ــ 5سـنــوات األخـيــرة.
ّ
غ ـيــر أن ال ــره ــان ع ـلــى الـتـقـنـيــة وم ــا تمنحه
لـلـمـسـلـســات ال ــدرامـ ـي ــة م ــن اس ـت ـس ـهــال في
ص ـيــاغــة م ـعــالــم ب ـصــريــة ،غ ـيــر ك ــاف لـيـكــون
العمل الدرامي جيدًا.
سوء الفهم هذاُ ،يفاقم البالهة ويجعل الكثير
من املخرجني يراهنون على هذا ُ
البعد التقني
ّ
ُ
ال ـص ــرف وامل ـت ـمــثــل ف ـ ُـي ال ـ ّكــام ـيــرا واملــون ـتــاج
واإلكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوارات واملـ ـ ـ ـ ــؤثـ ـ ـ ـ ــرات ال ـص ــوت ـي ــة
ٌ
والـبـصــريــة .ه ــذا عــامــل أســاســي وم ـهــم .لكن
ل ـيــس بــال ـطــر ّي ـقــة ال ـت ــي ت ـغ ــدو فـيـهــا ال ــدرام ــا
ّ
املغربية وكــانـهــا ولـيــدة وســائــط بصرية أو
ُ
استديوهات ،في غياب تــام للمخرج ودوره
فــي اجـتــراح صــورة درامـيــة عــن مجتمع يئن
ّ
ّ
تشظية
مغربية ُم
تحت ُسلطة قاهرة ووقائع
ُ
ومنفلتة من قبضة املنطق .البؤس السياسي

رغم محاوالت صناع مسلسل «البيوت أسرار» إدراج تقنيات التصوير الحديثة والتدخالت البصريّة،
إال أ َّن ضعف العمل والحوار لم يسعف العمل كي يلمس الواقع المعاش للمشاهدين

البيوت أسرار

مآزق التأليف الدرامي م ّرة أخرى
ال ــذي يعيشه الـبـلــد ،ال أح ــد ينتبه إل ـيــه من
ّ
هــؤالء املخرجني .مــع العلم أن عــاء أكعبون
مسلسله «الزعيمة»
في
ّ
قد اهتم بهذا الجانب ّ
لكنها تبقى ُم ّ
همة
( ،)2019ولو بطريقة هشة،
على مستوى طرح بعض األسئلة حول مكر
ُ
السياسة وب ــادة األح ــزاب التي تحيط بها.
فــي مقابل أن تـكــرار مــوضــوعــات اجتماعية
ووجـ ــوه تـلـفــزيــونـيــة بـعـيـنـهــا ،أم ـ ٌـر مـ ّـمــل وال
يخدم مشروع الدراما باملغرب ،وال يستطيع

أن يفتح لها آفاقًا جديدة على مستوى النقد
والتفكير والتخييل ،أمــام نـمــاذج محتشمة
أضحت تطبع صورتها داخل العالم العربي.
وهذا األمر ُتساهم فيه عوامل ّ
عدة ،ال ترتبط
ّ
ّ
املحكية) غير املفهومة
بمسألة اللهجة (اللغة
ّ
بالنسبة إلى بلدان عربية أخرى ،كما تتجاوز
ّ
عنصر الـتــوزيــع ،ألن ضعف وهــزالــة اإلنـتــاج
الـ ــدرامـ ــي ،ي ـح ـت ـك ـمــان بــال ـض ـبــط إلـ ــى عــوامــل
داخلية وليست برانية عن فعل اإلبــداع ،فهي

عناصر جمالية
منفلتة ناتجة عن
ضعف السيناريو

معطوبة في أساسها وفي ُم ّ
تخيلها .لن ّندعي
ُ
ّ
ّ
أن الدراما املشتركة ّمع بلدان عربية أخرى ،قد
ُ
ُ
تفيد صورها وتحقق لها نهضة قوية على
مستوى بنيانها وصناعتها الفنية ،بحكم
ّ
أن ال ـت ـل ـفــزيــون ع ــام ــة ،ي ـب ـقــى م ـج ــرد وسـيــط
ب ـصــري تــرفـيـهــي ،مـهـمــا اجـتـهــد ف ــي صناعة
مسلسالت درامية ،تنضح بكثافة القول ّ
وقوة
ّ
التخييل .وهــو أم ـ ٌـر ُيــؤكــده عــاء أكـعـبــون في
مسلسله «الـبـيــوت أس ــرار» ،مــن خــال حكاية

وجوه جديدة
«البيوت أسرار» يبقى محاولة
متواضعة على مستوى
التخييل الدرامي ،لكن
أهميّته تبرز انطالقًا من
عنصر االهتمام بجماليّات
المشاهد
الصورة وتبئير َ
وقوة األداء لدى بعض
ّ
الشخصيات ،مثل :محمد
خيي ،سعيدة باعدي ،ثريا
العلوي ،سعيد باي .فهؤالء
من منطق الخبرة ،التي
اكتسبوها في تعاملهم
مع مسلسالت درامية،
والتي أُنتجت منذ بداية
األلفية الجديدة ،ساهموا
في بروز هذا العنصر الفني
المتمثّل في األداء .كما ّ
أن
ُ
المخرج عالء أكعبون قام
بإشراك وجوه جديدة.

يشارك محمد خيي في بطولة العمل (دومينيك شاريو)Getty/

أمكنة

عبد الرحمن خضر

ت ـ ـ ــداول ن ــاش ـط ــون ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
ً
االجتماعي ،يوم الخميس املاضي ،تسجيال
مصورًا من داخل املسجد األموي الكبير في
مدينة مـعــرة النعمان الخاضعة لسيطرة
قـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام ال ـ ـس ـ ــوري ،ج ـن ــوب ــي مــديـنــة
إدلب شمال غربي سورية ،وقد بدت معامله
األث ــري ــة م ـخــربــة ،وق ــد س ــرق ــت مـحـتــويــاتــه،
وهـجــره الـسـكــان ،بعد أن كــان تحفة دينية
وأثـ ــريـ ــة ت ـف ـت ـخــر ب ـه ــا امل ــديـ ـن ــة ،وت ـضــاهــي
الـجــامـعــن األم ــوي ــن فــي الـعــاصـمــة دمشق
وفي مدينة حلب.

هجمة النظام

ويـشـيــر إل ــى أن الـجــامــع الكبير هــو عـنــوان
كـبـيــر ل ـبــاد ال ـش ــام ول ـس ــوري ــة ،وف ـيــه دلـيــل
ع ـل ــى ص ــاب ــة أهـ ــل امل ــدي ـن ــة ال ــذي ــن أعـ ـ ــادوا
إع ـم ــاره بـعــد كــل غ ــزو خ ــارج ــي ،ملــا فـيــه من
آثـ ـ ــار وم ـع ــال ــم ه ــام ــة ش ــاه ــدة ع ـل ــى امل ـع ــرة
ّ
وإعـ ــادة إعـمــارهــا بـعــد كــل غ ــزو .ويــؤكــد أن
الهجمة األخـيــرة التي ّ
تعرضت لها مدينة
م ـعــرة ال ـن ـع ـمــان مـطـلــع ع ــام  2020تختلف
ٌ
عن كل الهجمات ،فهي هجمة مخطط لها
وممنهجة لتدمير املـعــرة وتهجير أهلها،
وتدمير معاملها األثــريــة وتـمـ ّـيــزت بالحقد
الكبير الــذي يحمله املهاجمون من النظام
وح ـل ـفــائــه ع ـلــى امل ــدي ـن ــة وت ــاري ـخ ـه ــا .وعــن
القصف الــذي سبق السيطرة على املدينة،
يـقــول الــرحــوم إن الـنـظــام يــرعــى مليشيات
ال تـحـتــرم ال الـبـشــر وال اآلث ــار الـتــي تعتبر
شواهد على التاريخ الحضاري للمنطقة،

تحوالت المكان
ّ

ّ
يسميه أهــل املدينة
الجامع الكبير أو كما
ّ
املعرة ال ينفصل عن املدينة بحسب
جامع
املؤرخ وابن معرة النعمان شريف الرحوم،
ال ــذي ق ــال ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن الـجــامــع
ّ
تعرض للتخريب والحرق والهدم على يد
كل القوى املحتلة ،التي هاجمت املدينة في
ً
كل الحقب التاريخية ،وصــوال إلــى النظام
ال ـســوري ال ــذي يعتبر مــن أكـثــرهــا توحشًا.
وي ـض ـي ــف الـ ــرحـ ــوم أن ال ـج ــام ــع ال ـ ــذي ك ــان
معبدًا وثنيًا ثــم تحول إلــى كنيسة ومنها
إلــى مسجد عــام  17للهجرة  638مـيــادي،
ي ـع ـت ـب ــر مـ ــن أوس ـ ـ ــع جـ ــوامـ ــع بـ ـ ــاد الـ ـش ــام،
وكــان يرتقى إليه ب ــ 13درجــة وأصـبــح بعد
ذلــك يـنــزل إلـيــه ب ــ 10درج ــات نتيجة الـهــدم.
وم ــن أب ــرز مـعــاملــه الـســاحــة وقبتها واملنبر
ّ
الست ،واملئذنة ذات الطراز
األثري والقباب
العمراني البديع ،التي يتجاوز عمرها ألف
سنة ،وليس في منارات املساجد في الشام

كان الجامع معبدًا
وثنيًا ثم تحول إلى كنيسة
ومنها إلى مسجد
يعتبر جامع المعرّة من أوسع جوامع بالد الشام (العربي الجديد)

إضاءة

المواهب العراقية الصاعدة
إبراهيم علي

ّ
ّ
العراقية عنوان
كانت األغنية
على مــر العصورّ ،
الـشـجــن وال ـح ــزنْ ،وأثـ ــرت عـلــى محيطها الـعــربــي
ّ
َّ
تتميز األغنية العراقية ،عن
الحساسية .إذ
بهذه
ّ
األغاني العربية ،بأنها تدور في فلك خاص
باقي
ّ
ج ـ ًـدا ،وتــؤثــر بما حولها وال تتأثر .شهدت فترة
ً
وأخيرا الغزو األميركي للعراق،
الحرب والحصار
ضياعًا ل ــروح األغـنـيــة الـعــراقـيــة .وال ت ــزال الفنون
العراقية ،وليس فقط الغناء ،تعاني من الحصار
الداخلي ،وهجرة املواهب إلى الخارج.
ف ــي ت ـس ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،وصـ ــل ال ـف ـنــان
الـ ـع ــراق ــي ك ــاظ ــم ال ـس ــاه ــر إل ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت .صــاحــب
«أحبيني» انطلق ً
فنيا مــن بـيــروت بعد سنوات،
ً َّ
َّ
ً
علما أن الساهر عانى من الحصار
عربيا.
ونجم
السياسي في العراق ،والعقوبات من الغناء ،سواء
قبل أو بعد سقوط نظام صــدام حسني .ويعتبر
كاظم الساهر اليوم واحدًا من أكثر النجوم العرب
ً
ونجاحا في العالم العربي ،حتى أن البعض
شهرة
ي ـصـفــه بــال ـن ـجــم ال ـع ــامل ــي ب ـعــدمــا وقـ ــف ع ـلــى أهــم
امل ـســارح األمـيــركـيــة واألوروب ـي ــة ،وحـقــق حضورًا
أس ـطــوريــا .لـكــن الـســاهــر ح ــاول أن يـتـحــايــل على
الفن العراقي بألوان أخــرى ،استطاع من خاللها
تنشيط م ـســاره الـفـنــي ،وه ــذا مــا شـكــل بالنسبة
للبعض مــن أبـنــاء جيله عـقــدة .فهاجر بعضهم،

فيما بـقــي آخ ــرون داخ ــل ال ـعــراق مـحــاصــريــن بما
حققوه ما قبل فترة الحرب والغزو األميركي.
ّ
قبل أسبوعني ،بدأت ً محطة  MBCبعرض برنامج
«ع ــراق أيـ ــدول» بـحــثــا عــن ص ــوت عــراقــي يستحق
الضوء والشهرة .لكن البرنامج بطبيعته يبقى من
ضمن سلسلة طويلة لهذا الـنــوع مــن املسابقات،
وهي برامج سكنت الشاشات العربية منذ عقدين،
وتحولت إلــى «معضلة استهالكية» تعيق ّ
تقدم
الـهــواة إلــى دنـيــا االح ـتــراف والنجومية .لــم يغفل
العراقيون طيلة العقدين السابقني عــن املشاركة
في برامج املسابقات الغنائية ،ويصح القول هنا
أن معظم العراقيني «الهواة» شكلوا نواة أساسية
لقيمة برامج الغناء ،وذلــك ملا يحملونه من قدرة
في الصوت واألداء والتراث املوسيقى لبالد ما بني
النهرين ،وأعادوه بالصوت واملوسيقى للجمهور.
أس ـمـ ٌ
ـاء عــراقـ ّـيــة كثيرة مــرت على بــرامــج املــواهــب،
ّ
وتصح تسميتها بــاألصــوات املهاجرة ،والتي لم

العراقيون «الهواة»
شكلوا نواة أساسية لقيمة
برامج الغناء

رحمة رياض
عضو لجنة
تحكيم برنامج
«عراق آيدول»
()MBC

ّ
تستغل تجربة الشهرة املؤقتة خــال عــرض هذه
الـبــرامــج لتعود لـلـعــراق ،وتـبــدأ برحلة النجومية
املفترضة ،بل استفادت من الشهرة املؤقتة واتخذت
من بيروت أو عمان وحتى دبي مقرًا لها .وتاهت
بعض هذه املواهب في البحث عن شركات إنتاج
ُ
فنية تـسـهــل لـهــم عملية اخـتـيــار األغ ــان ــي وإدارة
األعـمــال والـحـفــات وال ـنــدوات اإلعــامـيــة .تفاوتت
نـسـبــة ن ـجــاح هـ ــؤالء ،لـكــن ارتـفـعــت أس ـهــم املغنية
ال ـع ــراق ـي ــة شـ ــذى ح ـس ــون ب ـعــد ع ـب ــوره ــا بــرنــامــج
«سـ ـ ـت ـ ــاراك» وف ــوزه ــا بــال ـل ـق ــب .ح ـس ــون اسـتـغـلــت
إقــامـتـهــا فــي ب ـي ــروت ،لـتـحــرز ت ـقـ ً
ـدمــا ج ـي ـدًا بــدايــة
التوقيع مــع شركة
مسيرتها الفنية ،ثــم اخـتــارت
ً
«روت ــان ــا» ،بعدما اعـتـمــدت دبــي مـكــانــا إلقامتها.
وهي تعتبر اليوم من األصــوات العراقية الجيدة،
لكن انتشارها العربي قلل من حضورها العراقي.
أمـ ــا رح ـم ــة ري ـ ــاض ف ـهــي أي ـض ــا خــري ـجــة بــرنــامــج
«ستاراك» ووصلت اليوم إلى املشاركة كمدربة في
لجنة تحكيم «عراق آيدول» .ورغم ضعف خبرتها
فــي الحكم على املــواهــب ،خطفت ريــاض األضــواء
ً
عراقيا
في البرنامج ،أمام مجموعة تعتبر األشهر
الـيــوم ،كسيف نبيل وحاتم العراقي .لكن كل ذلك
ال يعدو كونه مجرد فرقعات ألغنية وت ــراث وفن
عراقي تائه هو أيضًا ،ويبحث عن هوية تعيد إليه
املجد الذي أتت عليه الحروب والتهجير ،وجعلته
يتأخر عن منافسيه في العالم العربي.

فيلم

تحوله خرابة
جامع المعرّة األثري ...همجيّة النظام
ّ
وم ـص ــر م ــا ي ـمــاث ـل ـهــا ف ــي إحـ ـك ــام الـصـنـعــة
إال مـئــذنــة الـجــامــع الكبير فــي حـلــب ،وهــي
مقسمة إلى ثمانية أبراج متساوية بالطول
برج أربع نوافذ
والعرض واالرتفاع وفي كل ٍ
متماثلة.

اجتماعية مألوفة أدبيًا ومستساغة بصريًا
ُ
بالنسبة ملجتمع مغربي ،غدت حياته اليومية
منكوبة اجتماعيًا ونفسيًا وتتجاوز قصصه
وحكاياته الخيال السينمائي والدرامي ،حتى
ّ
تغدو ضربًا من الخيال ،تتحكم فيه هشاشة
ال ـع ـمــل وصـ ـ ــوره وع ـ ــدم ق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـت ـقــاط
تـفــاصـيــل صـغـيــرة م ــن ح ـيــاة ال ـن ــاس وإع ــادة
تخييلها داخل قالب درامي ،بقدر ما يتماهى
مع الواقع ،ينفصل عنه في آن واحد.
ف ــي ال ـح ـل ـقــة األولـ ـ ــى م ــن «ال ـب ـي ــوت أسـ ـ ــرار»،
ٌ
تتوالى الصور بعشوائية ّ
شخصيات
فجة.
تدخل وأخرى تخرج ،دون ّ
أي متعة بصرية.
ل ـكــن س ــوء تـنـظـيــم الـشـخـصـيــات ه ــذا وع ــدم
استقرارها داخل نسج الحكي ،بدا ُمتجاوزًا
ف ــي ال ـح ـل ـق ــة ال ـث ــان ـي ــة ،الـ ـت ــي أضـ ـح ــت فـيـهــا
الصورة أكثر تجذرًا في االجتماع املغاربي،
ُ
ُ ّ
وت ّ
فجر أعطابًا نفسية
وهي ترتق سلوكات
واجـتـمــاعـيــة ،تنخر واق ــع املجتمع املـغــربــي.
ّ
ّ
تتبد ُى جيدًا
النية في خلق صــورة درامـيــة،
ف ــي ط ــري ـق ــة ال ـت ـ ّص ــوي ــر وال ـل ـع ــب ب ــاملـ ـف ــردات
البصرية ،مــع أنـهــا غير كافية فــي استلهام
واقــع يحبل بأعطاب ومــآزق .العنف الرمزي
حــاضــر ويـتـخــذ أب ـع ــادًا ُمـتـشـ ّـعـبــة ،ت ـبــدأ من
تـحــايــل مــديــر املـصـنــع عـلــى دف ــع مستحقات
ّ
الضرر الذي أصاب الطفل ،وينتهي بتعنيف
ـرأة رم ــزي ــا وعـ ــدم تـقــديــم ُح ـلــول مـشــروعــة
امل ـ ـ ُ
ّ
لها ملواجهة حملها .لكن املشكل الرئيسي،
يكمن في كون هذه القصص الجانبية ،التي
تتفرع عن خيط ّ
ّ
القصة األصل ،ال تعمل على
ُ ّ
تثمينها وتغذيتها بصريًا ،بقدرما تشكل
نشازًا بالنسبة للحكاية.
ُ
ّ
إن هـ ــذه ال ـع ـنــاصــر ال ـج ـمــال ـيــة امل ـن ـف ـل ـتــة من
املـسـلـســل والـنــاتـجــة ب ــاألس ــاس عــن هشاشة
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو (سـ ـعـ ـي ــدة ب ـ ــاع ـ ــدي وح ـف ـي ـظــة
بـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدي) ،وه ـ ــزال ـ ـت ـ ــه ،أضـ ـعـ ـف ــت ال ـ ـصـ ــورة
الدرامية وحموالتها النفسية واالجتماعية،
ّ
وجعلتها ُمسطحة ،بالنظر إلــى املجهودات
املـ ـب ــذول ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ص ـن ــاع ــة الـ ـص ــورة
ٌ
وجــودة األداء .بحيث ّأن ضعف ّ
ناتج
النص
باألساس من عدم قدرته على أن يكون مرآة
ت ـع ـكــس م ــا ي ـ ــروج ف ــي امل ـج ـت ـمــع م ــن ش ــروخ
ّ
وتصدعات ،نتيجة غياب التخييل واالرتكان
إلــى ح ــوار تلقائي واق ـعــي ،ال يتضمن حتى
ّ
كتابة
ذرة من اإلبداع .إن هذا االستسهال في ّ
سيناريو ،ال يرتبط بـ«البيوت أسرار» ،وإنما
ُ
يبقى املـشـكــل األس ــاس ،ال ــذي يعترض سير
ّ
وت ـقـ ّـدم الــدرامــا املـغــربــيــة وع ــدم قــدرتـهــا على
طرق موضوعات جديدة ،ليس بالضرورة أن
ّ
تكون أكثر انغماسًا في الواقع العربي ،ولكن
ُ
ّ
على األق ــل ،أن تـقـ ّـدم ص ــورة شــذريــة عــن هذا
ّ
ُ
مكن
الصورة
الواقع ،بحيث أن
الدرامية ال ي ّ
ُ
ّ ُ
التفكير فيها فقط ،وإنما تدرك وتعطي الحق
لـلـ ُـمـتـفـ ّـرج ف ــي مــواص ـلــة ب ـنــاء ون ـســج عملية
ّ
املعنى وفق ذائقته الفنية والجمالية .إذ إن
ال ـق ــدرة عـلــى خـلــق ص ــورة درام ـي ــة مــزدوجــة
ت ـمــزج ال ــواق ــع بــالـخـيــال ،دون أن ُت ـحــدث ّ
أي
نشاز داخل أنماط الصورة ،هي التي تجعل
ً
من املسلسل الدرامي عمال إبداعيًا وتخييليًا،
ُ
وتقريرية وباهتة
ال أن تغدو صوره مرتبكة ُ
ّ
في نقل األحداث وقصصها املتخيلة.
ه ــذا ح ــال مـسـلـســل «ال ـب ـيــوت أس ـ ــرار» لـعــاء
ّ
الدرامية
أكعبون وصورة الكثير من التجارب
ب ــاملـ ـغ ــرب ،الـ ـت ــي ال ت ـع ـم ــل ع ـل ــى ال ـح ـف ــر فــي
بنية املكبوت املغربي سياسيًا واجتماعيًا
وثقافيًا ،في غياب تـ ّ
ـام للدور الــذي ُيمكن أن
يلعبه التلفزيون املغربي في الحد من هذه
الخروقات الفنية واالستسهال الذي أصابها
على مستوى التأليف والتخييل ورفــض ما
ُي ّ
وسيناريوهات ُ ُمبتذلة
قدم لها من مشاريع
ُ ّ
ّ
عــن أح ــداث ووقــائــع ،يــدعــي املــؤلــف واملـخــرج
ّ
ّ
بالتغيرات
فــي املـغــرب أن لها عالقة وطـيــدة
التي طاولت البلد اجتماعيًا وسياسيًا.
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فقد قصفوا الجامع أكـثــر مــن مــرة ّ
ودم ــروا
جزءًا من املئذنة وسقف القسم الشمالي من
املسجد ،واسـتـهــدفــوا القباب الـفــريــدة ،كما
قصفوا متحف املدينة ودم ــروا العديد من
اللوحات الفسيفسائية واآلثار القيمة.
الدفاع المدني

وكانت قوات النظام قد استهدفت ببرميلني
متفجرين عــام  2015متحف املــديـنــة أو ما
يعرف بـ«خان مراد باشا» الذي يعتبر ثاني
أهم متاحف العالم على صعيد الفسيفساء
ويـ ـض ــم ل ــوح ــات وق ـط ـع ــا تـ ـع ــود لـلـعـصــور
القديمة املختلفة ،ويتضمن  1600متر مربع
من املوازييك ،ما أحدث فيه أضرارًا ال يمكن
إصــاح ـهــا بـحـســب خ ـبــراء اآلث ـ ــار .وب ــدوره
يقول عـبــادة ذك ــرى ،مـســؤول الــدفــاع املدني
في مدينة معرة النعمان لـ«العربي الجديد»
إن جميع املؤسسات التي كانت تعمل في
املــديـنــة قـبــل سـيـطــرة الـنـظــام عليها ،كانت
تهتم بحماية اآلثار وتعمل على تنظيفها،
وكــان الــدفــاع املــدنــي على وجــه الخصوص
ّ
ينظف الجامع في املناسبات الدينية وعند
الحاجة .ويضيف أن فرقه كانت تحضر بعد
كل قصف ّ
تعرض له الجامع ،وكانت تعمل
على إزال ــة األن ـقــاض ،مــع مــراعــاة االحتفاظ
ّ
بالقطع األثرية التي تسقط ،وكانت تخزنها
في أماكن خاصة من أجل إعادة ترميمها.
وسـيـطــرت ق ــوات الـنـظــام بــدعــم مــن روسـيــا
وإيـ ــران عـلــى مــديـنــة مـعــرة الـنـعـمــان أواخ ــر
ي ـنــايــر  /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي عـ ــام  ،2020بعد
قصف اسـتـمـ ّـر نحو شهر كــامــل ،أسـفــر عن
سـقــوط مـئــات القتلى والـجــرحــى ،وتهجير
 300ألف مدني.

اختير الفيلم اللبناني
«دفاتر مايا» ،للثنائي
اللبناني جوانا حاجي
توما وخليل جريج ،في
المسابقة الرسميّة للدورة
الـ 71من «مهرجان برلين
السينمائي الدولي»
بيروت ــ العربي الجديد

اختير «دفاتر مايا ( ،»)Memory Boxالفيلم
الــروائــي الطويل الجديد للثنائي اللبناني
جـ ــوانـ ــا ح ــاج ــي ت ــوم ــا وخ ـل ـي ــل جـ ــريـ ــج ،فــي
املسابقة الرسمية لـلــدورة ال ــ 71لـ«مهرجان
ُ
بــرلــن الـسـيـنـمــائــي الـ ــدولـ ــي» ،ال ـتــي ســتـقــام
افتراضيًا بــن األول والـخــامــس مــن مــارس/
ُ ّ
ّ
ّ
خاصة ستنظم
آذار  .2021علمًا أن عروضًا
لـ ــأفـ ــام امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي املـ ـس ــابـ ـق ــة ن ـف ـس ـهــا،
بعرضها أمــام الجمهور بني  9و 20يونيو/
حزيران املقبل ،في مدينة برلني.
قصة الفيلم

ّ
ُ ِّ
يروي جديد حاجي توما ـ جريج ،الذي تمثل
فيه ريــم التركي (مــايــا األم) ،ومـنــال عيسى
(مايا املراهقة) ،وبالوما فوتياه (ابنة مايا،
ُ
ِأل ـك ــس) ،قـ ّـصــة سـ ّـيــدة لبنانية تــدعــى مــايــا،
تسافر إلى كندا للعيش مع والدتها منذ أكثر
من  30عامًا ،وال تــزال تعيش في مونتريال

امليالد،
مع ّابنتها املراهقة ِألكس .عشية عيد ّ
تتلقى النساء الثالث «غرضًا غير متوقع»،
ـدوق ي ـح ـتــوي ع ـلــى دفــاتــر
عـ ـب ــارة ع ــن صـ ـن ـ
وأشــرطــة «كاسيت» ٍ ُ
ـور ،أرسلتها مايا
ـ
وص
ٍ
ّ
ـ عندما كــانــت ال ت ــزال فــي بـيــروت ـ إلــى أعــز
صديقة لها ،هاجرت إلى فرنسا عام .1982
ت ــرف ــض م ــاي ــا ف ـ ُتــح الـ ـصـ ـن ــدوق ،وم ــواج ـه ــة
ّ
ّ
ذكرياتها .لكن املقتنياتُ ،صـ َـورًا ومذكرات،
ُ
تثير فضول االبنة ِألكس ،فتغوص في هذا
األرشـيــف ،وفــي أس ــرار حياة أمـهــا .وتدخل،
ـال وواق ـ ــع ،عــالــم ُمــراه ـقــة والــدت ـهــا،
بــن خ ـيـ ٍ
الـصــاخـبــة والـعــاطـفـيــة ،فــي ال ـحــرب األهلية
ّ
الخفي.
اللبنانية ،وتكشف ألغاز املاضي
أصداء غريبة من الماضي

بحسب بيان صادر عنهما ،يقول املخرجان
ّ
جوانا حاجي توما وخليل جريج إن فكرة
الفيلم ترتكز على مراسالت ُعثر عليها بعد
 30عامًاّ ،
وصديقتها،
تمت بني حاجي توما
ً
ٌ
ّ
ملدة  6أعوام« :هذا حافز لنا ،وأثار رغبة في
صنع الفيلم ،لننقل إلى ابنتنا عليا ،وإلى
أبناء جيلها ،مالمح من ثمانينيات القرن
الـ ،20في لبنان» .أضاف املخرجان« :أصداء
هذا املاضي غريبة لنا ،في هذا الوقت الذي
يشهد عيشنا انهيارًا وأزمة ال سابق لهما».
وع ــن مـشــاركــة «دف ــات ــر مــايــا» فـ ّـي املسابقة
الــرسـمـيــة لـلــ«بــرلـًيـنــالــه» ،ق ــاال إن ـه ــا تعني
لهما كثيرًا ،خاصة في هذا الوقت والظروف
الـ ـت ــي يـ ـم ـ ّـر ب ـه ــا ل ـب ـن ــان واملـ ـنـ ـطـ ـق ــة« :ن ـحــن
بحاجة اليوم إلى هذا النوع من املشاركات،
ّ
واالحتفاء بالفن والسينما» .أما الشركتان
ال ـل ـب ـنــان ـي ـتــان «أب ـ ـ ــوط ل ــإنـ ـت ــاج» (إن ـ ـتـ ــاج)،
و«أم س ــي» (ت ــوزي ــع) ،فــامل ـشــاركــة «إص ـ ـ ٌ
ـرار

قصة سيّدة لبنانية ُتدعى مايا ،تسافر إلى كندا للعيش مع والدتها (الملف الصحافي للفيلم)
يروي الفيلم
ّ

عـلــى الـ ــدور الـثـقــافــي لـلـبـنــان فــي املـنـطـقــة».
ب ـح ـســب ال ـب ـي ــان ن ـف ـس ــه ،ف ـ ــ«رغـ ــم ال ـظ ــروف
األمنية واالقتصادية والصحية واملعيشية
الصعبة التي ّ
يمر بها لبنان ،ال تــزال قـ ّـوة
ّ
الفكر والـفــن تـحــارب مــن أجــل بقائها ،ومن

أج ّــل وجـ ــود ب ـلـ ٍـد يـعــانــي لـلـحـفــاظ عـلــى ما
تبقى له من صورة حضارية ،عامليًا».
وتعاونت جوانا حاجي ْتوما في العديد من
أفالمها مع خليل جريج .إذ يعتبر «يوم آخر»
أحد أبرز أفالمهما ،وحاز على جائزة «دون

كيخوتة» وجــائــزة  FIPRESCIفي مهرجان
لوكارنو الــدولــي لــأفــام .كما كــان فيلمهما
«البيت الزهر» مرشح لبنان الرسمي ألفضل
فيلم أجنبي في األوسكار ،إال أنه لم يكن بني
املرشحني النهائيني للجائزة.

