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اإلعالم الجنوبي الجزائري تجارب ناشئة تواجه الجغرافيا
الجزائر ـ عثمان لحياني

تــشــهــد مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب الــــجــــزائــــري فــي 
ــروز تـــجـــارب إعــامــيــة  ــ الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة بـ
ــتــــعــــددة، ثــــمــــرة جــــهــــود نـــخـــب إعـــامـــيـــة  مــ
محلية، اجــتــهــدت إلنــشــاء صــحــف ورقــيــة 
بمشكات  خــاص  بشكل  تعنى  مستقلة، 
املنطقة وأحداثها وثقافتها املحلية، على 
غــرار صحيفتي »الــجــنــوب« فــي األغـــواط، 
وصحيفة  الكبير«،  »الجنوب  وأسبوعية 
ــيــــزي أقــصــى  »الـــطـــاســـيـــلـــي« فــــي واليــــــة الــ
»الجديد«  وصحيفتي  الــجــزائــر،  جنوبي 
 إلى 

ً
ــوادي، إضــافــة و»الــتــحــريــر« بــواليــة الــ

صحف أخرى.
وتطورت بعض هذه التجارب إلى محاولة 
إنــشــاء قــنــوات تــلــفــزيــونــيــة، عــلــى اإلنــتــرنــت 
في املرحلة األولى ثم على الساتايت، كما 
»التحرير«،  قــنــاة  إلــى  بالنسبة  الــشــأن  هــو 
و»الــجــديــد«، غير أن هناك تــجــارب جديدة 
كقناة  مباشرة،  التلفزيون  مجال  اقتحمت 
»الــــغــــزال« وتــلــفــزيــون »الـــصـــحـــراء«. يمكن 
مــاحــظــة أن أكــثــر الــتــجــارب الــصــاعــدة في 
اإلعــام الجنوبي، تتمركز في واليــة وادي 
سوف، واألمر له عاقة مباشرة بكون هذه 
فــي تطوير  إلـــى حــد كبير  الــواليــة نجحت 
البنية التحتية لاقتصاد املحلي، ما خلق 
االستثمار  إلــى  اتجهت  محلية  بــرجــوزايــة 
أيـــضـــا فـــي اإلعـــــــام، أو لــهــا فـــي عــائــاتــهــا 
اهتمام باإلعام، وتراوح رغبتها بني خلق 
وتشجيع نشوء إعام محلي، وبني رغبتها 
فـــي تـــكـــرار تـــجـــارب لـــبـــرجـــوازيـــات مــركــزيــة 
امتلكت وسائط إعامية لغايات مختلفة.   

قـــبـــل 21 عــــامــــا، تـــحـــديـــدًا فــــي الـــثـــامـــن مــن 
يناير/ كانون الثاني 2000، انطلقت قناة 
»الغزال« في البث، ببعض العزيمة خاض 
فــريــق صحافي مــشــروع إنــشــاء »الــغــزال« 
لــتــكــون نبضا  ســـــوف،  مــديــنــة وادي  فـــي 
مدير  يقول  الكبير.  الجنوب  فــي  إعاميا 
العيد  محمد  الصحافي  وباعثها  القناة 
 »تــجــربــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لــبــيــهــي لـــ

ــيـــدة  ــيــــوز هــــي لـــيـــســـت ولـ ــاة الـــــغـــــزال نــ ــنــ قــ
ــة، بــــل هــــي نـــضـــال مــهــنــي لــعــديــد  ــدفـ الـــصـ
السنوات، والتفكير في إنشاء فضائية في 
الــصــحــراء الــجــزائــريــة كــان حلما يــراودنــا 
مــن زمــن. فــي عــام 2012 باشرنا إجـــراءات 
 
ّ
أن إال  األردن،  فــي  فضائية  قناة  تأسيس 

لتنفرج  ذلــك،  املالية حالت دون  الــظــروف 
الــغــزال  األمــــور بــعــدهــا، لينطلق مــشــروع 
رمزية وداللة  لها  نيوز، واخترنا تسمية 
تــرمــز إلـــى الــصــحــراء وإلـــى اإلعــــام أيضا 
مــــن ســــرعــــة ووثــــــــــب«. ورغـــــــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجـــهـــت املــــشــــروع، ال 
يبدي الصحافي محمد العيد لبيهي أية 
حسرة على خوض التجربة. ويقول: »هي 
في النهاية تعتبر تجربة تاريخية بحكم 
أنـــه أول مـــرة تشهد الــصــحــراء والــجــنــوب 
قناة فضائية في تاريخ الجزائر املستقلة، 
والقناة تعززت بجريدة ورقية مع نهاية 
الـــعـــام املــنــصــرم 2020، مـــا تــعــتــبــر خــطــوة 
هــامــة، قــد يمكنها ذلــك مــن امــتــيــازات هي 
نفسها التي تستفيد منها وسائل اإلعام 

الوطنية«.
ويطرح مدير القناة محمد العيد، مشكلة 
ــنـــوات املــحــلــيــة فـــي الــجــنــوب،  ــقـ تـــواجـــه الـ
املحلية  الــبــرجــوازيــات  فهم  بــعــدم  تتعلق 
الجديد«  »العربي  لـ ويقول  اإلعـــام.  لــدور 
 »منطقة وادي سوف تعّج برجال املال 

ّ
إن

الــجــزء الغالب ال يقدم أية  واألعــمــال، لكن 
مــنــعــة لــلــمــشــاريــع الــثــقــافــيــة واإلعـــامـــيـــة. 
ــاة »الــــــغــــــزال نـــيـــوز«  ــنــ مـــشـــكـــلـــة تـــمـــويـــل قــ
نـــمـــوذج، بــحــيــث لــم تتحصل عــلــى ديــنــار 
 أو دعما من رجال األعمال 

ً
واحــد، تمويا

املحليني. عندما أطلقنا القناة، كان هدفنا 
ــراف،  ــ ــــام مـــن املـــركـــز إلـــى األطـ ــراج اإلعـ ــ إخـ
وهو حق طبيعي حتى ننزع تلك الفكرة، 
أنـــه  ــاح. إال  ــجــ نــ ــل  الــــعــــواصــــم مــنــبــع كــ أن 
لألسف وجــدنــا فجوة كبيرة بــني اإلعــام 
ــة هـــــذه املــــنــــاطــــق، الـــتـــي ال تــؤمــن  ــيـ ــنـ وذهـ
بــاإلشــهــار )اإلعـــانـــات(، الــصــنــف الــثــانــي، 

أصحاب املال الطبيعي، تجدهم منبهرين 
بكل ما هو خارج الوالية أو املنطقة، ومن 
ثــمــة تــجــدهــم يـــقـــارنـــون قــنــواتــنــا املحلية 
بـــقـــنـــوات كـــبـــيـــرة قــــد تــســتــهــويــهــم لــضــخ 
اإلشـــهـــار فــيــهــا«، مــشــيــرًا إلـــى أن »تــجــربــة 
اإلعــام الجنوبي الذي تحتل فيه مشاكل 
الجنوب وثقافته الحّيز الكبير وتكون فيه 
تجد  املحلي،  وللحبر  لاهتمام  األولــويــة 
صعوبة كبيرة في الصمود، أواًل النعدام 
الـــتـــمـــويـــل، وثـــانـــيـــا لـــبـــعـــده عــــن الــحــركــيــة 

بالقنوات  مقارنة  والــضــيــوف،  واألنشطة 
في العاصمة، ولكونها ال تستفيد بشكل 

واضح من اإلشهار«. 
اشــتــغــل الــصــحــافــي أبـــو بــكــر الــعــربــي، وال 
يزال، في عدة صحف مقارها املركزية في 
 مشاكل السكان 

ً
العاصمة الجزائرية، ناقا

وتــغــطــيــة األحــــــداث املــخــتــلــفــة فـــي واليــتــه 
أدرار، وهي من كبرى الواليات الجزائرية 
في منطقة الجنوب. يشير في حديثه عن 
تــجــربــة اإلعـــــام الــجــنــوبــي الـــنـــاشـــئ، إلــى 

 »مـــا هـــو مـــوجـــود مـــن مــنــابــر إعــامــيــة 
ّ
أن

مــحــلــيــة خـــطـــوة نـــحـــو تـــعـــزيـــز جـــهـــود فــك 
العزلة عن املنطقة التي ال تزال في حاجة 
ــى مـــواكـــبـــة إعـــامـــيـــة لــواقــعــهــا املــعــيــش  إلــ
فالتجمعات  خاصة،  ساكنتها  ويوميات 
السكنية العتيقة املعروفة بالقصور وكذا 
املــنــاطــق ال تــصــل إليها  الـــحـــدود. فبعض 
وسائل اإلعام إال خال الزيارات الرسمية 
للوزراء والوالة، ما يبقي اإلذاعات املحلية 
الــوســيــلــة الــوحــيــدة الــحــاضــرة مـــن خــال 
أنها تبقى  إلى  شبكة مراسليها«، مشيرًا 
تجربة بحاجة إلى مزيد الدعم واإلسناد 
لــنــجــاحــهــا، وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بتكوين 
الكادر اإلعامي واالستثمار في العنصر 
الــبــشــري فـــي املــنــطــقــة. ويــضــيــف: »هــنــاك 
الــعــشــرات مــن خــريــجــي مــعــاهــد االتــصــال 
وكـــــفـــــاءات بـــحـــاجـــة لــــفــــرص، وبـــاإلمـــكـــان 
مـــن خــــال فــتــح مــكــاتــب مــحــلــيــة لــلــقــنــوات 
إنعاش  في  املساهمة  والعامة  اإلخبارية 
القطاع بالجهة وتمكني الساكنة من حقها 
في اإلعام ونفض الغبار عن مكنوناتها 
ارتباطها  وتــعــزيــز  والسياحية  الثقافية 
بــاملــجــمــوعــة الــوطــنــيــة، وخـــاصـــة فـــي ظل 
الظروف الراهنة«، مضيفا أن »املؤسسات 
الـــبـــارزة فــي الــجــزائــر  اإلعــامــيــة املستقلة 
بأغلب  لها  أيضا عن فتح مكاتب  عاجزة 
باعتماد بعض  املنطقة، وتكتفي  واليــات 
أكثر  وتغطية  العمل  وتكليفهم  املراسلني 
من منطقة، فيما يبقى الكثير من الواليات 
املنتدبة )الجديدة( في حاجة إلى مكاتب 
إعامية، كواليات تيميمون وبــرج باجي 

ختار جانت وعني قزام«. 
الواسعة  الجغرافيا  إلــى مشكلة   

ً
وإضــافــة

الــفــتــيــة لــإعــام  الــتــجــارب  الــتــي تغطيها 
الـــجـــنـــوبـــي فــــي الــــجــــزائــــر، ومـــعـــانـــاتـــه مــن 
مـــشـــكـــات عــمــيــقــة تــقــنــيــا وفـــنـــيـــا، إال أنـــه 
الحكومي،  الدعم  نقص  من  أيضا  يعاني 
التي  الكثير من الوعود واملضامني  برغم 
تعلنها الــحــكــومــة فــي الــســنــوات األخــيــرة 
ــــواري واملــحــلــي  ــــجـ ــم اإلعـــــــام الـ ــ بـــشـــأن دعـ
ــع  ــــي اإلشـــــهـــــار )تــــوزيــ ــم الـــــدولـــــة فـ ــكـ ــحـ وتـ
الجنوب  اإلعــانــات(، وخاصة في منطقة 
ــــى ذات   إلــ

ً
ــة ــافـــ والــــصــــحــــراء عـــمـــومـــا، إضـــ

الــبــيــئــة الــقــانــونــيــة واملـــحـــددات والــعــوامــل 
الــســيــاســيــة الــتــي تــحــكــم عــمــل املــؤســســات 
اإلعـــامـــيـــة والـــصـــحـــافـــيـــني فــــي الـــجـــزائـــر، 
فــي عــاقــة بمنع اإلعـــام مــن الــتــحــول إلى 
ِشلطة )سهم( مضادة. وفي السياق، يرى 
الــنــاشــط املــدنــي والــكــاتــب املــهــتــم بالشأن 
ــبـــد الـــحـــمـــيـــد ابـــراهـــيـــمـــي فــي  ــقـــافـــي عـ ــثـ الـ
التجربة  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
اإلعامية في الجنوب ما زالت في بدايات 
تــشــكــلــهــا كـــإعـــام مــحــلــي، لــكــنــهــا لـــم تجد 
ــى إعــــام  ــ بـــعـــد الــــــــرواق الــــــذي يــحــولــهــا إلـ
ــادة لــكــشــف  ــ ــــضـ نــــاقــــد وضــــمــــن الـــســـلـــط املـ
املـــشـــكـــات والـــفـــســـاد واملـــطـــالـــب الــعــمــيــقــة 
لــلــمــنــطــقــة، ولــتــقــديــم الــنــخــب املــعــبــرة عن 
املنطقة ثقافيا وسياسيا. ويقول: »تجربة 
اإلعام الجنوبي ما زالت حديثة النشأة، 
شــامــل حولها،  تقييم  إعــطــاء  الظلم  ومــن 
نــظــرًا لــقــلــة اإلمـــكـــانـــات املـــاديـــة والــبــشــريــة 
املــتــخــصــصــة ونــقــص الــتــجــربــة والــخــبــرة 
ــة فـــتـــح تـــخـــصـــص اإلعــــــام  ــ ــداثـ ــ بـــحـــكـــم حـ
ويضيف  الجنوب«.  بجامعات  واالتصال 
 ما يمكن أن تسمى »صحافة الجنوب« 

ّ
أن

مـــا زالــــت مــصــنــفــة ضــمــن صــحــافــة الخبر 
تــنــقــل مــجــمــل األحــــــداث الــيــومــيــة املحلية 
 بعد إلى صحافة 

َ
والوطنية، لكنها لم ترق

أو وظيفتها كسلطة رقابة،  الــرأي والنقد 
ــواضـــيـــع املــتــعــلــقــة  خـــصـــوصـــا فــــي تـــلـــك املـ
بـــالـــشـــأن الــســيــاســي أو قــضــايــا الــفــســاد، 
ــــذرًا شـــديـــدًا فـــي تــنــاولــهــا  حــيــث يــلــحــظ حـ
لها  املتاح  الضئيل  الحرية  لهامش  ربما 
والـــخـــوف مـــن حــرمــانــهــا أمـــــوال اإلشـــهـــار 
التي تعتاش بها وتدفع منها الكثير من 
وعمالها،  صحافييها  وأجـــور  تكاليفها 
ــتـــى تـــلـــكـــؤ الـــنـــخـــبـــة وأســــاتــــذة  وربــــمــــا حـ
الجامعة واملثقفني في التعاون معها أثر 

في املستوى املرجو منها«. 

فجوة كبيرة بين 
اإلعالم وذهنية المناطق 

في جنوب الجزائر

ينتشر في جنوب الجزائر إعالم فتّي يحاول تغطية مساحة واسعة من الواليات، لكنّه ال يزال يصنّف ضمن صحافة 
الخبر ولم يرَق بعد إلى صحافة الرأي والنقد، مع مشاكل مالية بارزة

نشر »التجمع الجزائري للناشطني في الرقميات« تصنيفًا 
ألفضل املواقع للمؤسسات العامة الجزائرية، سلط الضوء 
ــذه الــصــفــحــات  عــلــى املــشــاكــل الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي أغـــلـــب هــ
اإللكترونية. جميع مواقع املؤسسات الجزائرية تستخدم 
اســم املــجــال الــجــزائــري .dz، إال أن 49 فــي املــائــة منها ال 
الــوصــول إليها مــن دون إدخـــال www فــي عنوان  يمكن 
الويب، بينما يتعذر الوصول إلى 8 في املائة عند إضافة 
w الثالثة. وتابع التقرير أن 85 في املائة من مواقع الويب 
 ،SSL الحكومية التي خضعت للتدقيق ليس لديها شهادة
الــتــي تــعــد »واحـــــدة مــن أهـــم وســائــل الــحــمــايــة األســاســيــة 

لنشرها على موقع ويب«.
الحصول على درجة  وتمكن موقع واحــد فقط منها من 
أعــلــى مــن 80 مــن 100، وهـــو مــوقــع وزارة الـــدفـــاع، الــذي 
حصل على عالمة 80.57 في املائة، ما يجعله أفضل موقع 
مؤسسي أداًء في الجزائر. ويليه موقع وزارة العالقات مع 
البرملان، الذي حصل على عالمة 75.71 في املائة. واحتل 
بنسبة  الثالثة  املرتبة  الكبرى  املــؤســســات  مديرية  مــوقــع 

املدنية  الــخــدمــة  اخــتــبــارات  مــوقــع  يليه  املـــائـــة،  فــي   75.29
في   72.14( العالي  التعليم  وزارة  ثــم  املــائــة(،  فــي   72.29(

املائة( والبريد الجزائري )71.43 في املائة(.
البريد واالتــصــاالت نفسه  املــفــارقــات أن موقع وزارة  مــن 
 68.43 بنسبة  الترتيب  في  عشرة  الحادية  املرتبة  يحتل 
في املــائــة، وجــاء موقع وزارة االتــصــاالت في املرتبة الـــ18 
 مع وزارة الصناعة.

ً
 على 64.29 في املائة ومتعادال

ً
حاصال

وموقع االتصاالت الجزائرية، الذي يحتكر الهاتف الثابت 
املــائــة،  فــي  وإنــتــرنــت ADSL، حصل على درجـــة 61.14 
أن  تدعي  التي  الرسمية،  الجزائرية  األنــبــاء  وكــالــة  ومــوقــع 
لديها القدرة على استضافة املواقع، حصلت على عالمة 

دون املتوسطة  ، بنسبة 49.29 في املائة.
ويــهــدف هــذا التصنيف إلــى لفت انــتــبــاه مــديــري املــواقــع 
بشكل  مــنــافــذهــم  ؤولــيــة صــيــانــة  ســ مــ لتحّمل  الحكومية 
املواطن  للقرب من  الرئيسية  العوامل  فــّعــال، »فهذه هي 
ــــى نــحــو الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة ورقــمــنــة  والــخــطــوة األولـ

الخدمات العامة«، يؤكد املرصد.

المواقع الحكومية: مشاكل بالجملة

MEDIA
منوعات

ويكيبيديا 
في الـ20

ــمـــرور 20 عـــامـــًا على  تــحــتــفــل »ويــكــيــبــيــديــا« بـ
تــأســيــســهــا، لــكــن هــــذه املـــوســـوعـــة اإللــكــتــرونــيــة 
املجانية العمالقة التي ال تزال صامدة في عصر 
طــغــيــان الــطــابــع الــتــجــاري عــلــى شبكة اإلنــتــرنــت 
تواجه مجموعة تحديات ينبغي أن تتغلب عليها.
األميركي  أسسها  التي  »ويكيبيديا«  وتسعى 
الثاني عام  يــنــايــر/كــانــون  جيمي ويــلــز، فــي 15 
2001 بهدف غير ربحي، إلى جمع كل املعارف 

ــدة عــبــر اإلنــتــرنــت،  فــي الــعــالــم عــلــى منصة واحــ
بفضل ماليني املساهمني التطوعيني.

وما لبثت املوسوعة أن حققت نجاحًا فوريًا، إذ 
إن املوقع األول الذي كان باللغة اإلنكليزية، تبعه 
املوقعان األملاني والسويدي في مارس/آذار عام 
2001، وسرعان ما تلتهما عشرة مواقع أخرى، 
والصيني  واإليطالي  والفرنسي  العربي  بينها 
والروسي والكتالوني. وأمل جيمي ويلز انتشار 

 في البلدان النامية. وشدد 
ً
»ويكيبيديا« مستقبال

على ضرورة أن يرغب »املنضمون املليار الجدد 
املؤسس،  املساهمة«. وكشف  اإلنترنت في  إلى 
أنــه يحلم  في مقابلة مع وكالة »فرانس بــرس«، 

»مؤسسة تدوم )...( مثل جامعة أكسفورد«. بـ
يعتبر »ويــكــيــبــيــديــا« املــوقــع الــســابــع عــاملــيــًا من 
الــتــي يستقطبها، ويضم  الـــزيـــارات  عـــدد  حــيــث 
أكــثــر مــن 55 مــلــيــون مــقــالــة مــنــشــورة فــي 309 

لغات. ولكل موقع محتوى مستقل، إذ ال توجد 
أحيانًا  ترجمات بل مساهمات أصلية، تكملها 

روبوتات من البيانات العامة.
التي جمعها هــواة،  املــعــارف  هــذه املجموعة من 
ــا تـــكـــون مــجــهــولــة املــــصــــدر، أثـــــارت  ــًا مــ ــبـ ــالـ وغـ
حصى من دوائر 

ُ
انتقادات وعداوات ال تعّد وال ت

أكاديمية معينة.
)فرانس برس(

الجغرافيا الواسعة التي تغطيها التجارب الفتية لإلعالم الجنوبي أبرز المشاكل )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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الـــعـــامـــة بـــعـــد تـــخـــرجـــه مــــن الــكــلــيــة الــحــربــيــة. 
وقــد خــرج اسمه إلــى العلن للمرة األولـــى في 
ستينيات القرن املاضي حني بدأت التحقيقات 
املخابرات«  جهاز  »انحراف  بقضية  الخاصة 
الفضائحية عن  املــؤلــفــات  إلــى بعض  إضــافــة 

تلك الحقبة من تاريخ مصر.  
ــــدرت الــفــنــانــة  فـــي يــونــيــو/حــزيــران 1988 أصـ
ــدة عــلــى  ــ ــاهـ ــ اعـــتـــمـــاد خـــورشـــيـــد كـــتـــابـــهـــا »شـ
انــحــرافــات صــاح نــصــر«. وقــد أثـــار مضمون 

ط الضوء على 
ّ
الكتاب جداًل كبيرًا، بعدما سل

دور صـــفـــوت الــشــريــف فـــي تــجــنــيــد املــمــثــات 
للعمل معه عبر اإليقاع بهن وتصويرهن في 
أوضــاع شخصية وخاصة للسيطرة عليهن، 
كل ذلك تحت إشــراف رئيس جهاز املخابرات 
ــمــــاء  ــر. وذكــــــــــرت خــــورشــــيــــد أســ ــ ــــصـ صـــــــاح نـ
لاستغال  تعرضن  اللواتي  الفنانات  بعض 
واالبــــتــــزاز الــجــنــســي، بــعــد تــصــويــرهــن. وقــد 
ــدرت تــصــريــحــات وحـــقـــائـــق بــعــد ســنــوات  ــ صـ

القاهرة ـ محمد كريم

تبقى  »ال  الشهيرة  الــعــبــارة  تــقــول 
لـــلـــراحـــل ســــوى ســيــرتــه الــطــيــبــة«. 
لــكــن وفــــاة صــفــوت الــشــريــف فجر 
ــي أثـــبـــتـــت أن هـــــذه املــقــولــة  ــاضــ الـــخـــمـــيـــس املــ
إعـــان خبر  فمع  بــالــضــرورة.  ليست حقيقية 
87 عاما جــراء مضاعفات إصابته  وفاته عن 
بفيروس كورونا وسرطان الدم في مستشفى 
عادت  العامة،  للمخابرات  التابع  النيل  وادي 
التي  الطويلة  سيرته  تفاصيل  الواجهة  إلــى 
ــى في  ــ تـــعـــّمـــدت بــالــفــســاد مــنــذ ســـنـــواتـــه األولــ

العمل األمني.
فمنذ أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود تــاحــق اتهامات 
الفساد الشريف، من دون أن ينفيها أو يقاضي 
مـــن ادعـــاهـــا ونــشــرهــا فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
املــاضــي. وهــو مــا جعل تلك األخــبــار تترسخ 
بصفتها حقائق ال شك فيها. وتتمحور هذه 
االتهامات حول سنوات الشريف في عهود كل 
م أنور السادات، 

ّ
من الرؤساء جمال عبد الناصر ث

ثّم املخلوع محمد حسني مبارك، واألساليب 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا فـــي إدارة الــعــمــل األمـــنـــي.
مــبــكــرًا الــتــحــق الـــشـــريـــف بــجــهــاز املـــخـــابـــرات 

فشل في تقديم 
أي إضافة على أغنية 

»فينك يا حبيبي«

كانت اعتماد خورشيد 
أول من فضح ممارسات 

صفوت الشريف

يرى بعض النّقاد 
أن الفيلم يفتقر إلى 

الخيال والتجديد

2223
منوعات

إلــى التصديق.  أقــرب  جعلت روايـــة خورشيد 
الراحل عمر  الفنان  املثال كشف  فعلى سبيل 
إقامة  منه  الشريف طلب  أن صفوت  الشريف 
عاقة مع ممثلة لبنانية تمهيًدا للوصول إلى 
والدها وتصفيته. في تلك السنوات كان االسم 
األمني للشريف هو الرائد موافي، وقد انتهت 
هـــذه الــحــلــقــة مـــن تــاريــخــه بــفــصــلــه مـــن جــهــاز 
تحقيقات  بعد   1968 سنة  العامة  املــخــابــرات 
ســـريـــة. وفــــي ســـنـــوات حــكــم مـــبـــارك األخـــيـــرة 

خرجت إلى العلن ما قيل إنها وثائق مسربة 
بــدوره  فيه  يعترف  الــشــريــف  مــع  للتحقيقات 
وقتها  هـــذه.  واالبـــتـــزاز  التجنيد  عمليات  فــي 
وضعت هذه التسريبات في إطار املعركة التي 
خاضها جمال مبارك لتصفية الحرس القديم 

من رجال والده تمهيدًا لتسلمه السلطة.
وخال مقابلتها في برنامج »أنا والعسل« مع 
ديرهاروتيونيان  نيشان  اللبناني  اإلعامي 
الـــزوجـــة  عــــام 2012، كـــــررت خـــورشـــيـــد وهــــي 
الــســابــقــة لــصــاح نــصــر، االتــهــامــات املــوّجــهــة 
إلى صفوت الشريف. وأكــدت أنه كان يسيطر 
عــلــى عـــدد مـــن الــســيــاســيــني والـــــــوزراء فـــي كل 
الــحــكــومــات. كما أنــه كــان يبتز مــبــارك نفسه، 
وهـــو مــا جــعــل الجميع يخشونه حــتــى وهــو 
داخل السجن. وذهبت خورشيد أبعد من ذلك 
الــعــازف واملــمــثــل عمر  الــشــريــف بقتل  متهمة 
خورشيد )ابن زوجها أحمد خورشيد واألخ 
تجرأ  بعدما  شريهان(  للفنانة  الشقيق  غير 
هذا األخير على تهديده لابتعاد عن سعاد 

حسني والتوقف عن ابتزازها.
ــيـــد لــــم يـــكـــن اإلصــــــدار  ــتـــمـــاد خـــورشـ ــاب اعـ ــتـ كـ
ــنـــاول تــلــك الــحــقــبــة، وعــاقــة  ــــذي تـ الــوحــيــد الـ
الـــشـــريـــف بــعــمــلــيــات تــجــنــيــد الـــفـــنـــانـــات بعد 
ابــتــزازهــن جنسيا. الــصــحــافــي عـــادل حــمــودة 
نشر كذلك كتاب »نساء صفوت الشريف«، كما 
اتهمت جنجاه عبد املنعم وهي شقيقة سعاد 
الجريمة«  أســرار  حسني في كتابها »ســعــاد: 
)2016( صفوت الشريف رسميا بقتل حسني 
عـــام 2001 بــعــدمــا أعــلــنــت هـــذه األخـــيـــرة أنها 

بصدد نشر مذكراتها.
كـــتـــابـــهـــا نــص  ــي  فــ املـــنـــعـــم  وقـــــد أوردت عـــبـــد 
صفوت  )أي  مــوافــي  الضابط  مــع  التحقيقات 
يؤكد   ،1968 فبراير/شباط   29 فــي  الشريف( 
ــفــا الــحــصــول عــلــى صــور 

ّ
ــان مــكــل فــيــهــا أنــهــا كـ

بينهم  األشـــخـــاص،  لبعض  أفـــام جنسية  أو 
فـــنـــانـــات، يــمــكــن اســتــغــالــهــا لــتــجــنــيــد هـــؤالء 
األشخاص. يوضح في التحقيقات نفسها أن 
1962و1963،  العامني  بــني  بـــدأت  الخطة  هــذه 
ــــى،  وأن ســـعـــاد حــســنــي كـــانـــت ضــحــيــتــه األولـ
ــرات،  ــيــ ــامــ ــكــ ــز الـــشـــقـــة والــ ــّهــ  كـــيـــف جــ

ً
مـــفـــصـــا

لتصويرها مع أحد رجال املخابرات.
كل ما سبق طفا على الوجه في األيام الثاثة 
األخيرة. فما نشرته عبد املنعم لم يكن وحده 
الـــدلـــيـــل ضــــّد إدانــــــة صـــفـــوت الـــشـــريـــف. فبعد 
شــهــر واحـــد عــلــى إطــاحــة مــبــارك فــي فــبــرايــر/

الحزبية  الوفد  صحيفة  نشرت   ،2011 شباط 
املصرية، نص التحقيقات مع »الرائد موافي«، 
فـــي قــضــيــة »انـــحـــرافـــات املـــخـــابـــرات«، اعــتــرف 
فــيــهــا بــأنــه قـــاد عــمــلــيــات الــســيــطــرة  واإليـــقـــاع 
ــــب، مــســتــخــدمــا  ــانـ ــ ــــرب وأجـ بــدبــلــومــاســيــني عـ
أنه شارك  شخصيات نسائية شهيرة. وأفــاد 
ــانـــات –  ــنـ ــفـ ــي عـــمـــلـــيـــات تـــصـــويـــر الـ بــنــفــســه فــ
ـــ وذلــــك فــي أوضـــاع  وأبـــرزهـــن ســعــاد حــســنــي ـ
ــم املـــداهـــمـــة والــتــهــديــد بــالــفــضــح،  جــنــســيــة، ثـ
بـــغـــرض ابــــتــــزازهــــن وإرغــــامــــهــــن عـــلـــى الــعــمــل 
لــصــالــح األجـــهـــزة األمــنــيــة. ووفــقــا للصحيفة 
فإنها حصلت على أربعة تقارير صــادرة عن 
جهاز أمن الدولة وتحمل صفة سري للغاية، 

موقعة من العقيد حسن صاح إبراهيم. 
سعاد  مــن  التخلص  خطة  الــتــقــاريــر  وشملت 
ــات  ــريـ ــحـ ــتـ ــلــــى مــــراجــــعــــة الـ ــنـــي تــــنــــص عــ حـــسـ
ــا تـــعـــانـــي مــن  ــهـ املـــبـــدئـــيـــة حـــولـــهـــا، لــيــتــبــني أنـ
أمــــــراض واضــــطــــرابــــات نــفــســيــة بــســبــب طــول 
فترة عاجها فــي الــخــارج. وبــنــاء عليه صدر 
القرار بتصفيتها عن طريق إلقائها من شرفة 

منزلها في لندن.
ومـــع نــشــر خــبــر وفــــاة صــفــوت الــشــريــف فجر 
املنعم ألحد  عبد  الخميس، صّرحت جانجاه 
ــع اإلخـــبـــاريـــة قــائــلــة »ربـــنـــا مـــّوتـــه بــأقــل  ــواقـ املـ
الجبروت  هــذا  كل  الفيروس(،  )أي  مخلوقاته 
مات بأقل مخلوقات املولى عز وجل، سبحانك 

يا رب، أنت سبحانك املنتقم الجبار«.

إبراهيم علي

اللبنانيون  الفنانون  يوًما بعد يوم، يكشف 
عن مواقفهم الهزيلة تجاه األزمات التي يمرُّ 
املتضاربة  آراءهــم   

َّ
أن بلدهم، خصوًصا  بها 

ــكـــل أســـــاســـــي إلـــــــى مــصــالــحــهــم  عـــــائـــــدة بـــشـ
ــة. فــفــي األشـــهـــر األولـــــى مـــن أزمـــة  الــشــخــصــيَّ
إنتاج  إمكانية  كــورونــا والــكــام عن  فيروس 
لقاح للمرض، قام عدد من الفنانني اللبنانني 
بــالــتــحــذيــر مـــن »املــــؤامــــرة« املــــوجــــودة خلف 
ــن هـــــذه اآلراء  ـــهـــم تــــراجــــعــــوا عــ

َّ
ــلــــقــــاح، لـــكـــن الــ

فــي مــا بــعــد. ولــكــن الـــصـــورة تختلف الــيــوم، 
خصوًصا مع انتشار الوباء بشكل أكبر في 
لبنان، وإصابة بعض الفنانني بالفيروس أو 
أقــربــائــهــم، مــا فتح ســجــاالت جــديــدة أظهرت 
مجدًدا الركاكة في تعاطيهم مع هذا الحدث. 
وأصيب وزير الصحة اللبنانية، حمد حسن، 
 من عام 

ّ
قبل أيــام بفيروس كــورونــا بعد أقــل

 النظام 
َّ
من انتشار الجائحة في لبنان. وألن

فيه  شــيء   
ّ

وكـــل طائفي،  اللبناني  السياسي 
يـــتـــعـــّرض لــلــتــســيــيــس، شـــعـــر خـــصـــوم حــمــد 

»مــقــســوم ســـريـــع«، ال يــمــنــح املــغــنــي مساحة 
كبيرة الســتــعــراض قــوة الــصــوت. وقــد احتل 
املــســاحــة األكــبــر مــن صـــوت األغــنــيــة الغيتار 
واإليقاعات، في توزيع مشابه لكل ما نسمعه 
في السوق الغنائية املصرية حاليا من عمرو 
ــم تـــكـــن »بــــاب  ــاقـــي. لــ ــمـ ديــــــاب إلـــــى مــحــمــد حـ
 
ّ
بــجــودة »يــونــس« نفسها، لكن إذًا  الــجــمــال« 
األكــيــد أنــهــا أفــضــل مــن ثانية أغــانــي األلــبــوم 
التي صــدرت قبل أيــام قليلة، وهي »فينك يا 
حبيبي«، من كلمات وألحان عبد العزيز زين 

العابدين وتوزيع أمير محروس.
األغــنــيــة اشــتــهــرت قبل ســنــوات عــدة بصوت 
ــ 1995(. هذا  املغني بحر أبو جريشة )1935 
التسجيل األصلي رغم تواضعه من الناحية 
في  تصنيفه  يمكن  الـــذي  وتــوزيــعــه  التقنية 
 ،

ً
ـــSoul الشعبي املــصــري، بــدا أصــيــا خــانــة الــ

بعناصر تتكامل لخدمة كلمات األغنية ذات 
الطابع الحزين.

ــاد مــنــيــر تــقــديــم الــعــمــل نــفــســه،  ــ ــام أعـ ــ قــبــل أيـ
 خــطــتــه الــقــديــمــة بـــإعـــادة أداء أغـــاٍن 

ً
مـــواصـــا

قــديــمــة، عــلــى طــريــقــتــه الـــخـــاصـــة، مــثــل  »أنــا 
ــون«،  ــ ــلــ ــ ــ بـــعـــشـــق الـــــبـــــحـــــر«، و»أســــــمــــــرانــــــي ال
و»حــكــايــتــي مــع الـــزمـــان«... وفــي كــل مــرة كــان 
»الـــكـــيـــنـــغ« يـــبـــدع فـــي تــقــديــم نــســخ مختلفة 
تــمــامــا عــن األصــلــيــة، معتمدًا عــلــى إضــافــات 

سليم فؤاد

فـــي آخــــر أيـــــام الـــعـــام املـــاضـــي، طــــرح محمد 
مــنــيــر أولـــــى أغـــانـــي ألـــبـــومـــه الـــجـــديـــد، وهــي 
أغنية »باب الجمال«، من كلمات أحمد حسن 
راؤول، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر 
إسماعيل. جاءت األغنية بعد حملة إعانية 
ضــخــمــة إلحـــــدى شـــركـــات االتــــصــــاالت الــتــي 
ترعى األلبوم الجديد، وبعد مقابلة وجلسة 
 GQ تــصــويــر »نــوســتــالــجــيــة« لــصــالــح مجلة
التي  األوســــط  بــالــشــرق  الــخــاصــة  بنسختها 
اختارته »رجل عام 2020« . كذلك صدر العمل 
الجديد بعد أيام قليلة من تعّرض »الكينغ« 
لـــوعـــكـــة صـــحـــيـــة، قـــــال إن ســبــبــهــا اإلجـــهـــاد 
الكبير في التحضير لأللبوم. االنطباع األّول 
ــاب الــجــمــال« يــوحــي  عــنــد االســتــمــاع إلـــى »بــ
أغنية  من  غير منشور  إضافي  بأنها مقطع 
»يونس«، أشهر أغاني ألبوم »طعم البيوت«، 
الــــصــــادر عــــام 2008. وهــــو آخــــر األلـــبـــومـــات 
وحـــاول خالها تقديم  منير  أصــدرهــا  الــتــي 
ــدة، خـــــارج منطقة  ــديــ تــجــربــة مــوســيــقــيــة جــ
الراحة التي لجأ إليها أغلب املغنني في تلك 
الفترة، من خال خلطة موسيقية مضمونة 
ــيـــوت«  ــبـ ــم الـ ــعــ الــــنــــجــــاح. قــــّدم مـــنـــيـــر فــــي »طــ
مجموعة من األغاني، التجارية أواًل وأخيرًا، 
لكن املختلفة. وبدا مجهود الكتابة والتلحني 

والتوزيع واضحا.
التي تشابهت مع  الجمال«  إلــى »بــاب  نعود 
»يونس« بسرعتها ولحنها وتوزيعها، لكن 
بجودة مختلفة تماما. ففي إصــداره األخير 
وطاقته  منير  أداء  فــي  كبيرًا  تراجعا  نلمس 
وقوة صوته. رغم ذلك لم يظهر هذا الضعف 
بشكل واضــــح، وذلـــك بسبب إيــقــاعــهــا، وهــو 

ــي مــن إصــابــتــه، 
ّ
حــســن الــســيــاســيــون بــالــتــشــف

فق 
ّ
ه ينتمي إلى فريق سياسي معنّي ال يت

ّ
ألن

 الــلــبــنــانــيــني ال 
ّ
عــلــيــه الــلــبــنــانــيــون )عــلــًمــا أن

فقون على أي فريق سياسي(. 
ّ
يت

نــوال  اللبنانية،  املغنية  مــع  مــا حصل  وهـــذا 
ــتــــي وجـــــــدت نــفــســهــا فــــي مــرمــى  الــــزغــــبــــي الــ
ا 

ً
الــزغــبــي تعليق كــتــبــت   

ْ
إذ ــة.  ــ انـــتـــقـــادات الذعـ

ــر الــصــحــة قــائــلــة: »ال داعــي  عــلــى إصــابــة وزيـ
للهلع«. األمر الذي فّسره كثيٌر من املتابعني 
ه »شماتة باملرض« 

ّ
على وسائل التواصل بأن

وإساءة إلى املصاب. وانتشر هاشتاغ »نوال 
الزغبي حقيرة« على »تويتر«، ونالت نصيًبا 

وافًرا من الشتائم.  
ـــص الـــــصـــــورة الـــعـــامـــة 

ّ
هــــــذه الــــحــــادثــــة تـــلـــخ

لبعض الفنانني الذين يزّجون بأنفسهم في 
يــدركــون تداعياتها. لتصبح هذه  مــواقــف ال 
التصريحات العشوائية ورطة تعيق تقدمهم 
ر 

ّ
وترفع مستوى التوتر مع جمهورهم وتؤث

على أعمالهم الفنية. 
قــبــل يــومــني، نــشــر الــفــنــان، عــاصــي الــحــانــي، 
يان لقاح 

ّ
صورة له ولنجله الوليد وهما يتلق

كورونا في دبي. الصورة قلبت الدنيا رأًسا 
املتابعني صــورة  فــّســر بعض   

ْ
إذ عــقــب،  على 

الــحــانــي كــاســتــفــزاز ضــد املـــواطـــن اللبناني 
الــــعــــادي الــــــذي يــعــيــش فــــي ظــــــروف صــعــبــة، 
ويــنــتــظــر أن تــنــتــهــي مـــفـــاوضـــات اســـتـــيـــراد 
الــلــقــاح فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــقــبــل كــي ينال 
حصته. وتساءل البعض عن هدف الحاني 
مــن نــشــر صــورتــه وهـــو يــأخــذ الــلــقــاح. علًما 
إقامة حفٍل في  أن الحاني نفسه أصــّر على 
رأس الــســنــة املـــيـــاديـــة فـــي بـــيـــروت، وحــشــد 
عــــدًدا مــن الــنــاس فــي مــكــان مــغــلــق، وأصــيــب 
الكثير من الناس بكورونا بعد هذه الحفلة. 

فـــي املـــقـــابـــل، الـــتـــزم الــحــانــي الــصــمــت تــجــاه 
الوليد خاصية  ابنه  التعليقات، وأغلق  هذه 
»إنستغرام«  موقع  على  والتعليقات  الــردود 

كي يحمي نفسه من التعليقات العدوانية. 
نجيم،  نسيب  نــاديــن  اللبنانية  املمثلة  أّمـــا 
 شقيقها شادي الذي أصيب 

ّ
فأشارت إلى أن

الطوارئ  يــزال في غرفة  بفيروس كورونا ال 
في أحد املشافي في بيروت. وأشــارت نجيم 
ــات والــــضــــغــــط عــلــى  ــ ــابــ ــ ــثــــرة اإلصــ  كــ

َّ
ــى أن ــ إلــ

ــتـــمـــاالت حــصــول  ـــا مـــن احـ
ّ
املــســتــشــفــيــات قـــل

ذات  وفــي  املستشفى.  فــي  أخيها على سرير 
السياق، يعاني املغني اللبناني ناجي أسطا 

ــيـــات إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــورونـــا،  مـــن تـــداعـ
وذلك بعدما أحيا حفلة رأس السنة امليادية 
وتــعــرض النــتــقــادات واســعــة. ونقل أطــبــاء أن 
وضع ناجي أسطا مستقر، لكنه كان بحاجة 
لــجــرعــات مــن األوكــســيــجــني، ويــجــب انــتــظــار 

أيام قليلة لإعان عن تحسن وضعه.

تعطي أبعادًا ثانية للعمل، وتجعل املستمع 
كأنه أمام أغنيتني منفصلتني.

ـــق منير 
ّ
لــكــن فـــي »فــيــنــك يـــا حــبــيــبــي« لـــم يـــوف

ــي تـــقـــديـــم نــســخــة ثـــانـــيـــة نـــاجـــحـــة. الــســبــب  فــ
األســـاســـي هـــو الـــتـــوزيـــع غــيــر املــنــاســب الـــذي 
مــســاحــة صـــوت محمد منير حاليا.  ــراِع  يــ لــم 
 مــهــمــا في 

ً
ســرعــة األغــنــيــة بــــدت كــذلــك عـــامـــا

ركـــاكـــة الــنــســخــة الـــجـــديـــدة. إذ كــانــت الــســرعــة 
الفنان  بطيئة، وهــو ما ال يخدم طاقة صــوت 
املــصــري الــشــهــيــر الــتــي تــأثــرت بــعــوامــل عــدة، 
، واملرض. هكذا خرجت 

ّ
منها التقّدم في السن

وبطيئة. وتماما  ممطوطة  بطريقة  الكلمات 
ــقـــاعـــات  ــا فــــي »بـــــــاب الــــجــــمــــال«، كـــان لـــإيـ كـــمـ
والــغــيــتــار املــســاحــة األكـــبـــر والـــصـــوت األعــلــى 
في »فينك يا حبيبي«، رغم أن هذا التوزيع ال 
 متطلبات 

ّ
لكن األغنية وطابعها.  ثيمة  يخدم 

بشكل  التوزيع  هــذا  التجارية فرضت  السوق 
غير مناسب وال متناسق. وهنا تحديدًا عاد 
محمد منير وغــرق في األخــطــاء نفسها التي 
يرتكبها بشكل متطقع منذ تسيعينات القرن 
املــاضــي، وهــي االعــتــمــاد على الــتــوزيــع نفسه 
أو  الكلمات  عن  النظر  بغض  )غيتار/إيقاع(، 
اللحن أو املوضوع. لكن إن كان الفنان النوبي 
قــد نــجــح فــي تــجــاربــه الــســابــقــة فــي التسويق 
لهذه األعمال، فإنه حاليا يبدو في حاجة إلى 
فريق عمل آخر، مدرك ألهمية مساحة الصوت 
املتاحة لديه، ومدرك ألهمية التوزان بني الكام 
التسعينيات  أســـوب  والــتــوزيــع، ألن  والــلــحــن 
التي  والنوستالجيا   .2021 في  نافعا  يعد  لم 
الساحة  على   للبقاء 

ً
طويا منير  منها  غــرف 

في  متتالية  إخفاقات  سلسلة  رغــم  الغنائية، 
الــعــقــد األخـــيـــر، بــــدأت تــتــحــول إلـــى عـــبء أكثر 

منها عامل نجاح.

فنانو لبنان وكورونا: كل تصريح بِجدلمحمد منير... عبور متعثّر من »باب الجمال«
تظهر التصريحات 

المتضاربة التي يطلقها 
بعض فناني لبنان 

بخصوص أزمة فيروس 
كورونا واللقاح المرتقب، 
المسؤوليّتهم وجهلهم 

بواقع بلدهم

سامر إلياس

ــــاالت السينما  ــم الــقــيــود املـــفـــروضـــة عــلــى صـ رغــ
الجزء  واملــســارح بسبب جائحة كــورونــا، حصد 
الثاني من فيلم »البطل األخير« الروسي، معدل 
أرباح قياسيا في شباك التذاكر، فور بدء عرضه 

في األول من يناير/ كانون الثاني 2021. 
ويبدو أن شركة اإلنتاج قــررت املضي في إنتاج 
أجــــزاء جــديــدة مــن الــفــيــلــم، بــعــد الــنــجــاح الــبــاهــر 
للجزء األول عــام 2017. إذ شاهده أكثر من ثلث 
الروس، وجنى نحو ملياري روبل حينها. ولعب 
نجاحه،  فــي  دورًا  الفيلم  عــرض  توقيت  اخــتــيــار 
ــديـــن قـــــوة إيــجــابــيــة  ــاهـ خـــاصـــة أنـــــه يــمــنــح املـــشـ
بـــانـــتـــصـــار الـــخـــيـــر فــــي نـــهـــايـــة ســـنـــة صــعــبــة مــن 
املــعــانــاة مــع كــورونــا. وبـــدأ عــرض الفيلم فــي 24 
الــعــام املــاضــي تحت  ديسمبر/ كــانــون األّول مــن 
ــر: جــــذر الـــشـــر« مـــن إخــــراج  ــيــ اســــم »الـــبـــطـــل األخــ
ديمتري دياتشينكو وإنتاج استوديو »يلو باك 
آند وايــت« وبالتعاون مع شركة »والــت ديزني« 
عائدات  ووصلت  الحكومية،   »1 »روســيــا  وقناة 
ــل )الــــــدوالر 74  الــفــيــلــم إلـــى نــحــو 1.6 مــلــيــار روبــ

( حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري. 
ً
روبا

وُبنيت قصة الفيلم على أساس حكايات روسية 
البطل  ينتقل   

ْ
إذ الــتــاريــخــيــني.  لــألبــطــال  شعبية 

ــن، مــــن مــوســكــو  ــ ــزمـ ــ ــبـــر الـ ــان« عـ ــ ــفــ ــ الـــرئـــيـــســـي »إيــ
عــادي  كإنسان  يعيش  حيث  املــعــاصــرة  الحديثة 

غــيــر مــؤهــل للقيام بــأعــمــال بــطــولــيــة، إلـــى العالم 
الــخــيــالــي، ويــكــتــشــف أنـــه ابـــن إيــلــيــا مــورومــيــتــس 
بـــطـــل الـــقـــصـــص الــشــعــبــيــة الــــروســــيــــة، ويــكــتــســب 
حــكــمــة وقـــــوة وشـــجـــاعـــة مـــن أجــــل حــمــايــة الــبــلــد 
ــن الــــســــاحــــرات  ــ ــبــــل األبـــــيـــــض« مـ الـــخـــيـــالـــي »الــــجــ
الشريرات بمساعدة شخصيات خيالية من األدب 
الــذي ال يموت«  الشعبي الــروســي، مثل »كــوشــي 
و»كولوبوك« وهو عبارة عن كرة من العجني دبت 
فيها الحياة، و»بابا ياغا« وهي ساحرة شريرة 

تعيش في كوخ خشبي قديم له قدما دجاجة.
 الــفــيــلــم يفتقر إلــى 

َّ
وفــيــمــا يـــرى بــعــض الــنــقــاد أن

ــى الــــصــــورة  ــلـ ــد، ويـــعـــتـــمـــد عـ ــديــ ــتــــجــ ــيــــال والــ الــــخــ
الــســوفــيــيــتــّيــة الــنــمــطــيــة لــشــخــصــيــات الــقــصــص 
ــواء شــخــصــيــة الــبــطــل  ــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــا خـ
تــفــاصــيــل أو مـــامـــح مــمــيــزة  ــن أي  الـــرئـــيـــســـي مــ
وبــطــولــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن الــــرمــــزي والــفــعــلــي. 
وحظي الفيلم بإعجاب املشاهدين، وشهد إقبااًل 
كبيرًا رغم أنه »بعيد كل البعد عن اإلتقان«، حسب 

تــصــريــحــات الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي، أنـــتـــون دولـــني، 
ملوقع »مــيــدوزا« اإلخــبــاري، إذ أشــار فيها إلــى أن 
»الفيلم أطلق مرة أخرى تحت اسم )والت ديزني(. 
وهذا لعب دورًا في جذب املشاهدين الذين اعتادوا 
منتجات شركة )والت ديزني( املميزة والافتة« .

ــلـــى مـــتـــابـــعـــي الـــفـــيـــلـــم الـــخـــيـــالـــي  وال يـــصـــعـــب عـ
تــرابــط باالنتقال فــي أثناء  ماحظة وجــود عــدم 
الفيلم، ما يوحي أن العمل مزيج  عــرض أحــداث 
ــي نــجــاحــهــا  ــو، مـــتـــفـــاوتـــة فــ ــاريـ ــنـ ــيـ ـــن سـ ألكـــثـــر مـ
الفيلم كثيرًا. ورغــم  مــا أضعف حبكة  وإثــارتــهــا، 
نجاح املؤثرات البصرية، فإن معظمها لم يخرج 
عن اإلطار التقليدي السابق املستخدم في أفام 
أخـــرى مــن حــيــث الــشــكــل واملـــابـــس. ولـــم تقتصر 
الحبكة  عــلــى  واملــشــاهــديــن  املختصني  انــتــقــادات 
الكوميدي  العنصر  طــاولــت  بــل  والــشــخــصــيــات، 
الفكاهة  أن  إلـــى  الــفــيــلــم، مشيرين  فــي  األســاســي 
ها أحيانا ال تكون 

ّ
في الفيلم مشكوك فيها، إذ إن

مضحكة بــدرجــة كــافــيــة، وأحــيــانــا تــكــون وقــحــة، 
مشيرين إلى أن املنتجني لم يكلفوا أنفسهم عناء 
ــر. وكــالــعــادة،  ــ الــعــمــل بــجــهــد أكــبــر عــلــى هـــذا األمـ
خرج الفيلم بكل عناصره إلى املشاهدين بشكل 
غير متقن ويعاني من أوجــه قصور كثيرة على 
أمل وقناعة بأن املشاهد لن ياحظ. وإن الحظ، 
من  كثير  يتبناها  قــاعــدة  مــن  انطاقا  يفهم  فلن 
املخرجني الروس بأنه يجوز في األفام الخيالية 

ما ال يجوز في غيرها. 

شهود على انحرافات رجل المخابرات

انتشر »هاشتاغ« مسيء لنوال الزغبي بعد خبر إصابة وزير الصحة اللبناني بالفيروس )أرشيف(

بدأ عرض الفيلم 
في 24 ديسمبر/ 
كانون األّول من 
العام الماضي 
)فيسبوك(

)Getty( قّدم أغنيتين في األسابيع األخيرة

توفيت سعاد حسني في لندن عام 2001 )فيسبوك(

المصرية سعاد حسني في لندن عام  الفنانة  الشريف عادت قصة موت  مع رحيل صفوت 
2001 إلى الواجهة، بعد اتهام الشريف بتدبير قتلها وتصويرها كعملية انتحار

صفوت الشريف

أرباح قياسية لـ»البطل األخير«

فنون وكوكتيل
قضية

سينما

إضاءةنقد

ابتعد صفوت الشريف 
)الصورة( عن األنظار 
لسنوات بعد فصله 

في نهاية ستينيات القرن 
الماضي، لكنه عاد عام 
1975 بعد تعيينه رئيسًا 

في القسم الداخلي في 
الهيئة العامة لالستعالمات 
ثم وكيًال لها ثّم رئيسًا في 

1978، وبعدها بعامين 
رئيسًا التحاد اإلذاعة 

والتلفزيون. ومع رحيل 
السادات بات الشريف من 

المقربين من حسني مبارك 
الذي سلمه مقاليد اإلعالم 
والصحافة واألحزاب بشكل 

كامل في مصر طوال 
عهد المخلوع.

رجل كل 
العهود
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