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رمضان على تويتر في مصر: 
ترندات مدفوعة؟

إعجابات »إنستغرام« 
و»فيسبوك«: معضلة تتجدد

الجزائر ـ عثمان لحياني

برزت خالل حملة الترشيحات لالنتخابات 
الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة املـــقـــررة فـــي 12 يــونــيــو/
حــــزران املــقــبــل فــي الــجــزائــر، ظــاهــرة ترشح 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــصــحــافــيــن واإلعـــالمـــيـــن 
واملــراســلــن فــي الــواليــات، للفوز بمقعد في 
البرملان، سواء ضمن قوائم أحزاب سياسية، 
 االنتخابات 

ّ
أو في قوائم مستقلة، خاصة أن

املقبلة توفر فيها السلطة دعمًا للمرشحن 
األحــرار. ويحاول عدد هام من الصحافين 
ومــــــراســــــلــــــون، فـــــي الـــــــواليـــــــات الــــجــــزائــــريــــة 
خصوصًا، استثمار رأس مال رمزي تشّكل 
لديهم على مر سنوات عملهم في الصحافة 
مــن خـــالل الــكــتــابــة عــن مــشــكــالت الــنــاس في 
بالنسبة  لــلــبــرملــان.  للترشح  واملــــدن،  الــقــرى 
ــة مــواتــيــة  ــفـــرصـ  الـ

ّ
إلـــــى الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم فــــــإن

والدوافع متوفرة. 
صحافيون بلغ عددهم 100 قــرروا الترشح 
للبرملان، كان بينهم الوجه اإلعالمي البارز 
التسعينيات،  في  الجزائري  التلفزيون  في 
التلفزيون »العربي« حاليًا،  الذي يعمل في 
ــي، والـــــــــذي قــــــرر أن يـــخـــوض  ــوانــ ــلــ ــال عــ ــمــ كــ
االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة تــحــت »جــبــهــة الــحــكــم 
الــــراشــــد«، والـــتـــي الــتــحــق بــهــا قــبــل أســبــوع. 
كما قرر الصحافي في التلفزيون الحكومي 
عــبــد الــعــالــي مــزغــيــش خـــوض االنــتــخــابــات 
فـــي واليـــتـــه الـــجـــديـــدة أوالد جــــالل جــنــوبــي 
الجزائر. فيما قرر الصحافي أمن هدار من 
»إذاعة الجزائر الدولية« خوض االنتخابات 
في واليته البليدة قرب العاصمة الجزائرية. 
ــي جـــريـــدة   إلـــــى الـــصـــحـــافـــي فــ

ً
ــة ــ ــافـ ــ هـــــذا إضـ

»النصر« الياس بوملطة.
لم يتردد الصحافي بلقاسم عجاج من والية 
تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، في اإلعالن 
مبكرًا  بــدأ  املقبلة.  لالنتخابات  ترشحه  عن 
التي  واليته  في  مستقلة  قائمة  تشكيل  في 
تحوز على ستة مقاعد في البرملان. يعتمد 
عــجــاج عــلــى تــجــربــة أولـــى كـــان خــاضــهــا في 
بالنجاح، وكانت ضمن  تكلل  لم   2012 عــام 
حــزب سياسي. لكنه قــرر هــذه املـــرة خوض 
املــنــافــســة االنــتــخــابــيــة عــبــر قــائــمــة مستقلة، 
عــلــى الــرغــم مــن أن ذلـــك يــفــرض عــلــيــه جمع 
600 توقيع من الناخبن عبر الوالية، وسط 
مـــنـــافـــســـة كـــبـــيـــرة مــــن مـــرشـــحـــن فــــي نــفــس 
عجاج  بلقاسم  يــشــرح  االنتخابية.  الــدائــرة 
ــع  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« دوافـ ـــ فــــي تـــصـــريـــح لـ
رغبته في االنتقال من قاعات التحرير التي 
كان قد غادرها قبل فترة إلى البرملان بأنها 
دوافع تتقاطع فيها رغبته الذاتية في خدمة 
ســكــان واليــتــه وتــطــويــرهــا، وبـــن دفــعــه من 
قبل الكثيرين ممن استشارهم لإلقدام على 
كصحافي  »ترشحي  ويقول:  الخطوة.  هــذه 
وراءه نية مساعدة اآلخرين وطنيًا ومحليًا، 

منوعات

بحكم استطاعة النائب في البرملان التوسط 
الــتــحــديــات  لــتــجــاوز  اإلدارة واملــــواطــــن  بـــن 
العراقيل  مــن خـــالل  املــواطــن  الــتــي يعيشها 
 النائب يمكنه أيضا 

ّ
البيروقراطية. حيث إن

أن يــكــون مــحــامــي الــبــســطــاء عــنــد السلطات 
املــحــلــيــة خـــاصـــة فــــي حــــــاالت اإلقــــصــــاء مــن 
أحقية السكن. فالنائب مواطن يدرك الوضع 

االجتماعي ملن قاموا بتزكيته لتمثيلهم«. 

 »الـــصـــحـــافـــي 
ّ
بـــلـــقـــاســـم عـــجـــاج أن يــعــتــقــد 

يــمــكــنــه أن يـــكـــون قــيــمــة مــضــافــة لــلــبــرملــان 
ــا لــــه مــــن درايـــــــة كــافــيــة  ــ بــحــكــم خـــبـــرتـــه، ومـ
بأوامر التشريع والقوانن، خالل ممارسته 
الــبــرملــانــي«.  ــه املــســبــق عــلــى األداء  واطـــالعـ
وبخصوص ما يضيفه البرملان للصحافي، 
ه »قوة معالجة القضايا من خالل 

ّ
يعتبر أن

الـــتـــواصـــل املـــبـــاشـــر مــــع الـــســـلـــطـــات، وحـــق 

لـــة الــحــكــومــة بـــاســـم مــمــثــلــيــه خــالل  مـــســـاء
الجلسات العلنية تحت قبة البرملان«. 

لته معوقات 
ّ
البرملان تتخل لكن الطريق إلى 

خالل  الكبيرة  املنافسة  فقط  ليست  كثيرة، 
هذه االنتخابات فقط، ولكن أيضًا معوقات 
ــة االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــمـ ــائـ ــقـ فــــي إتــــمــــام أعــــضــــاء الـ
الترشح  قــرروا  الذين  بالنسبة للصحافين 
 إلــــــى جــمــع 

ً
ــة ــ ــافــ ــ ــم مـــســـتـــقـــلـــة، إضــ ــ ــوائـ ــ ــي قـ ــ فـ

املــفــروضــة عليهم بــمــعــدل 100  الــتــوقــيــعــات 
تــوقــيــع عـــن كـــل مــقــعــد مـــطـــروح لــلــمــنــافــســة 
فيها  يترشح  الــتــي  االنتخابية  الــدائــرة  فــي 
الصحافي  يؤكد  الــســيــاق،  وفــي  الصحافي. 
أصابع  الحكيم  عبد  »النصر«  مؤسسة  في 
 »الصعوبات ما زالت 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

ــذا الــســيــاق، خــاصــة أن املــوعــد  قــائــمــة فــي هـ
قريب،  الترشيحات  أجــل  النتهاء  القانوني 

وهو حتى 22 أبريل/نيسان املقبل«.    
خطوة  ليست  للبرملان  الصحافين  ترشح 
جـــديـــدة، وإن كـــان الــجــديــد فــيــهــا هـــذه املـــرة 
الـــعـــدد الــكــبــيــر لــلــصــحــافــيــن الـــذيـــن قــــرروا 
ثــانــي  ــام 1997، وخــــــالل  ــ عـ فـــفـــي  ــا.  خـــوضـــهـ
انتخابات نيابية تعددية تشهدها الجزائر، 
برزت لدى أحزاب السلطة أواًل فكرة ترشيح 
التلفزيون  فــي  املــعــروفــن  الصحافين  أبــرز 
ضـــمـــن قـــوائـــمـــهـــا، حـــيـــث تـــرشـــحـــت مــقــدمــة 
ــار زهـــيـــة بـــن عــــــروس، ومــقــدم  ــبــ نـــشـــرة األخــ
البرامج السياسية حمراوي حبيبي شوقي، 
التجمع  قــوائــم حــزب  وميلود شرفي ضمن 
ــك الـــبـــاب  ــ الـــوطـــنـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي. فـــتـــح ذلــ
واســًعــا، فــي سلسلة االنــتــخــابــات الــتــي تلت 
ذلــك بن عامي 2002 حتى 2017، أمــام عدد 
كــبــيــر مـــن الــصــحــافــيــن لــلــتــرشــح فـــي قــوائــم 
إلى  والتحول  السياسية،  األحــزاب  مختلفة 
الصحافي  بينهم  كـــان  الــبــرملــانــيــة،  الــنــيــابــة 
ــؤاد ســبــوتــة ومــحــمــد عــمــاري وعــبــد الحق  فـ
ــــذي شغل  ــيـــم قــارعــلــي الـ كــازيــتــانــي وابـــراهـ
البرملان  فــي  االتــصــال  رئــيــس لجنة  منصب 

في الفترة ما بن 2007 و2012.
ــد تـــكـــون الــتــفــســيــرات الــســيــاســيــة حينها  قـ
األحــزاب  محاولة  الصحافين،  ترشيح  فــي 
ــي، خــاصــة  ــالمــ االنـــفـــتـــاح عــلــى الـــوســـط اإلعــ
ملــســتــوى الــنــضــج الــســيــاســي الـــــذي يــرافــق 
الصحافين في الغالب. لكن هذه التفسيرات 
التي تفسر ظاهرة  قــد ال تكون هــي نفسها 
الــتــرشــح الــكــبــيــرة لــلــصــحــافــيــن، بـــل هــنــاك 
الجميع،  دوافــع اجتماعية غير خافية على 
فــي رغبة عــدد مــن الصحافين فــي تحسن 
وضــعــهــم االجــتــمــاعــي والــوظــيــفــي، وتــبــوؤ 
 مــمــارســتــهــم 

ّ
املــنــصــب الــنــيــابــي، خـــاصـــة أن

لــلــعــمــل الــصــحــافــي خــــالل تــغــطــيــة جــلــســات 
ــبــــرملــــان فــــي الــــعــــهــــدات الـــســـابـــقـــة، كــشــفــت  الــ
 لــعــدد كبير مــن الــنــواب 

ٍّ
عــن مــســتــوى مــتــدن

املستويات  في  الصحافيون  يفوقهم  الذين 
التعليمية والنضج السياسي. 

100 صحافي قرروا 
الترشح لالنتخابات 

البرلمانية الجزائرية

واشنطن ـ العربي الجديد

خيارًا  مجددًا،  »فيسبوك«،  شركة  تختبر 
يـــتـــيـــح لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن إخـــــفـــــاء عــــــــدادات 
ــاب« لــتــرى مـــا إذا كــــان بــاإلمــكــان  ــجــ »اإلعــ
ــــود عـــلـــى وســـائـــل  ــــوجـ تــخــفــيــف ضـــغـــط الـ
الـــقـــلـــوب   

ّ
إن إذ  االجــــتــــمــــاعــــي.  ــتــــواصــــل  الــ

الــحــمــراء الــصــغــيــرة تــحــت أي صـــور على 
ــرام« ألطـــفـــال أو قــطــط صــغــيــرة  ــغـ ــتـ »إنـــسـ
وطعام يمكن أن تمثل مصدر قلق للكثير 
غــيــر مباشرة  املــســتــخــدمــن، كوسيلة  مــن 

لقياس قيمتهم وشعبيتهم.
 

ّ
ــــى حـــل ــم يـــتـــوصـــل »إنـــســـتـــغـــرام« بـــعـــد إلـ ــ ولـ

لــلــمــعــضــلــة الـــشـــائـــكـــة املــتــمــثــلــة فــــي عـــرض 
إبــــــداءات اإلعـــجـــاب )»اليــــــك«( تــحــت الــصــور 
ومقاطع الفيديو واملرتبطة باآلثار الضارة 
املــحــتــمــلــة لــســعــي املــســتــخــدمــن إلــــى حصد 
الــتــفــاعــل اإليـــجـــابـــي مـــع مـــا يــنــشــرونــه على 
ــــح  ــتـــمـــاعـــي. وأوضـ ــل االجـ ــتـــواصـ شـــبـــكـــات الـ
ــان، أن املــســتــخــدمــن  ــيــ »إنــــســــتــــغــــرام« فــــي بــ
ــرار  ــ ــاذ قـ ــ ــخــ ــ ــن عـــلـــى »اتــ ــ ــادريــ ــ ســـيـــكـــونـــون قــ
ــواء  ــار الــــــذي يـــنـــاســـبـــهـــم، ســ ــيـ بــتــفــعــيــل الـــخـ
أكــــان عـــدم مــشــاهــدة عـــدد اإلعـــجـــابـــات على 
ــاء تــنــشــيــط  ــ ــغـ ــ مــــنــــشــــورات اآلخــــــريــــــن، أو إلـ
اإلعــجــابــات عــلــى مــنــشــوراتــهــم الــخــاصــة أو 
وسيسمح  األصلية«.  التجربة  على  اإلبــقــاء 

قريبًا  فيسبوك،  تملكه  الـــذي  »إنــســتــغــرام«، 
لــعــدد مــحــدود وعــشــوائــي مــن املستخدمن 
باتخاذ قرار ما إذا كانوا يريدون رؤية عدد 
الــظــاهــرة على منشوراتهم  اإلعــجــاب  مـــرات 
ومنشورات اآلخرين. وبحسب »أسوشييتد 
بــرس«، أوضحت الشركة أيضًا أنها تدرس 
ــار فــــي فـــيـــســـبـــوك. ســتــظــل  ــيـ اســــتــــخــــدام الـــخـ
التعليقات متاحة ملن يختارون إخفاء عدد 
ــدد من  ــروا عــ ــ ــاب، لــكــنــهــم لـــن يـ ــجــ ــرات اإلعــ ــ مـ

أعجبوا بمنشوراتهم.
وكــان »إنــســتــغــرام« قــد حجب »اإلعــجــابــات« 
العام  األشــخــاص في  ملجموعة صغيرة من 
2019، لــكــن الــنــتــائــج كــانــت مــتــفــاوتــة، إذ إن 
ــار قــــالــــوا إنــهــم  ــبـ ــتـ بـــعـــض مــــن شــمــلــهــم االخـ
شـــعـــروا بــضــغــط أقــــل، فـــي حـــن أن الــبــعــض 
اآلخر أبدى رغبته في معرفة املحتوى الذي 
يلقى نجاحًا وتحديد االتجاهات الشائعة، 
بــحــســب »فـــرانـــس بــــرس«. ولـــم يــعــد بــإمــكــان 
»إبــــداءات  عــدد  رؤيـــة  املعنين  املستخدمن 
الــتــي كــانــت تتلقاها مــنــشــورات  اإلعـــجـــاب« 
اآلخـــريـــن، وبــقــي فــي إمــكــانــهــم االطــــالع على 
عدد »اإلعجابات« العائدة إلى منشوراتهم، 

ولكن من خالل النقر على صفحة مختلفة.
املستخدمن  مـــن  كــثــيــريــن  أن  مـــن  وبــالــرغــم 
منهم،  آخـــرون  فقد شعر  بالخطوة،  رحــبــوا 
ذلــك  أن يقلل  مــن  بالقلق  املــؤثــريــن،  خــاصــة 

التواصل  وســائــل  على  تجربتهم  قيمة  مــن 
ــم تــقــدم  ــوقــــت نـــفـــســـه، لــ االجـــتـــمـــاعـــي. فــــي الــ
إخفاء  أو  إبقاء  للمستخدمن خيار  املنصة 
ــة أجـــراهـــا  ــ ــاب. وأظـــهـــرت دراســ ــداد اإلعــــجــ ــ عـ
مركز »بيو« لألبحاث عام 2018 في الواليات 
ــقـــن  ــراهـ املـ مــــن  ــة  ــئــ املــ فــــي  أن 72  ــدة،  ــحــ ــتــ املــ
في   40 نحو  وأن  »إنستغرام«،  يستخدمون 
ــعـــروا بــــضــــرورة أال يــنــشــروا  املـــئـــة مــنــهــم شـ
ــذي حــصــل عــلــى الــكــثــيــر من  إال املــحــتــوى الــ

»اإلعجابات« أو التعليقات.

ينشغل الصحافيون بهموم المواطنين )رياض كرامدي/فرانس برس(

)متين أكتاس/األناضول(

القاهرة ـ أحمد عزب

انــتــقــد مــغــردون مــصــريــون ســيــطــرة وســـوم مسلسالت رمــضــان وأبــطــالــهــا على 
األول  اليوم  منذ  البالد  في  »تويتر«  موقع  على  تـــداواًل  األكثر  املواضيع  قائمة 
للشهر، حن بدأ عرض األعمال الدرامية التي تسيطر على إنتاج معظمها شركة 
اإلعالمية«  للخدمات  املتحدة  »الشركة  لـ اململوكة  الفني«،  لإلنتاج  »سينرجي 

اململوكة بدورها لالستخبارات.
واستغرب املغردون اختفاء وسوم القضايا الهامة واملصيرية، مثل سد النهضة 
ــــاع السياسية واالقــتــصــاديــة فــي الــبــالد، عــن قــائــمــة »تــويــتــر«، واعتبرها  واألوضـ
مغردون استمرارًا لسياسة اإللهاء التي يمارسها النظام الحالي، عبر غزو مواقع 

التواصل االجتماعي بحسابات ومنشورات منسقة.
وشـــاركـــت الــكــتــائــب اإللــكــتــرونــيــة بــقــوة فــي دعـــم وســــوم مسلسلي »#االخـــتـــيـــار2« 
انتشار  وسط  »#عاشت_الصقور_املصرية«،  وسم  جانب  إلى  و»#هجمة_مرتدة« 
ظاهرة اللجان اإللكترونية التي تروج لنجوم مثل محمد رمضان. وقال مغردون 

إن هذه املشاركة الرقمية واألكثر تداواًل موجهة ومدفوعة.
الالفت كان فضح املمثلة نسرين أمن هذه الظاهرة، إذ غــردت: » كفاية تريندات 
مدفوعة وحسابات مزيفة ولجان إلكترونية بقى... بجد مش هاينفع تضحكوا 
على من؟  بتكذبوا  كفاية  بجد  بيحبوكم...  مــش  كـــده...  مــن  أكتر  الجمهور  على 
 #مسلسالت_رمضان  #كفاية_واسطة  #احترموا_ذكاء_الجمهور«. ووافقها املذيع 
إبراهيم  لالستخبارات  اململوكة  ســبــورت«  تــايــم  »أون  لقناة  املفضل  الــريــاضــي 
فايق: » حاجة مقززة لألسف ومكررة.. بيكدبوا الكدبة ويصدقوها مع أن الناس 
اللي تشوفه  الناس بتنتقي  الكالم ده...  ما بيضحكش عليها وال بياكل معاها 
من غير تريندات ولجان مدفوعة.  #مسلسالت_رمضان_2021«. وغرد الصحافي 
أحــمــد املـــالـــح: »  مــســلــســالت تــافــهــة وعــبــيــطــة وعــامــلــة تـــرنـــدات مــن أول حلقة كــأن 
األعمال  أونطة...  أونطة في  كلها  املسلسل... طبعًا  الجمهور واملالين مستنين 

الجيدة قليلة جدًا«.

صحافيون جزائريون يخوضون انتخابات البرلمان

أعلنت الهيئة الناظمة األيرلندية أخبار
المكلفة بحماية البيانات فتح 

تحقيق بحق فيسبوك نيابة عن 
االتحاد األوروبي، بعد الكشف عن 

عملية اختراق بيانات أكثر من 530 
مليون مستخدم يعود تاريخها 
إلى عام 2019، قالت الشركة إنها 

أصلحت ثغرتها.

طالب 160 صحافيًا مغربيًا باإلفراج 
عن زميليهم، سليمان الريسوني، 

وعمر الراضي، المعتقلين احتياطيًا 
منذ عدة أشهر في محاكمتين 

منفصلتين، األولى »اعتداء جنسي« 
والثانية »اعتداء جنسي وتجسس«، 

وناشداهما أيضًا وقف إضرابهما 
عن الطعام.

نفى الرئيس التنفيذي لشبكة 
»كلوب هاوس«، بول دافيسون، 

مزاعم عن تسريب بيانات 
المستخدمين. ووصف التقرير الذي 

أورد هذه المعلومات بـ»الكذب«، 
بعدما نشرت أنباء عن تسريب 

بيانات تتضمن أسماء االستخدام 
ومعلومات تويتر وإنستغرام.

فرض مجلس حماية المنافسة 
التركي غرامة على »غوغل« تزيد 

على 296 مليون ليرة )36.65 مليون 
دوالر( إلساءة استغاللها لمركزها 

المهيمن في مجال خدمات 
محركات البحث، وطالبها برفع 

الضرر عن منافسيها في غضون 
ستة أشهر.

يغادر صحافيون جزائريون غرف التحرير وقاعات األخبار كي يخوضوا االنتخابات البرلمانيّة المقبلة، على اعتبار أّن أقرب وظيفة لإلعالمي 
هي النيابة التي تهتم أيضًا بانشغاالت المواطنين وتطلّعاتهم
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االنتقادات بتسييس الجائزة، أعلن مجلس 
الــخــبــراء فـــي املــســابــقــة أن الــجــائــزة ُمنحت 
عــن سلسلة »األفــــام االســتــقــصــائــيــة«، ومــن 
ماتيون  لكن  بــوتــن«.  »قــصــر  فيلم  ضمنها 
أعرب عن أمله، أثناء مراسم تسليم الجائزة، 
في أن تكون املرة األخيرة التي يقدم الجائزة 
لشخص موجود في السجن بسبب »تهمة 
ــا«، وشـــــدد عــلــى أن نــافــالــنــي  ــقـ ــابـ مــلــفــقــة سـ

»معتقل سياسي«.  
في شهر فبراير/ شباط املاضي، بدأ الجدل 
حـــــول املـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــنــظــم ســـنـــويـــا مــنــذ 

الترشيحات  قــائــمــة  إعـــان  بــعــد  عـــام 1998، 
الــقــصــيــرة لـــأفـــام الـــتـــي يــخــتــارهــا الــنــقــاد 
بإحدى  للفوز  السينمائيون  والصحافيون 
أن كشف موقع  عشرة جائزة مختلفة. ومــا 
فــيــلــم »قــصــر  »ســوبــيــســيــدنــيــك« عـــن إدراج 
بوتن« لنيل إحدى جوائز »الفيل األبيض«، 
ــت الـــخـــافـــات بـــن مــجــلــس خــبــراء  حــتــى دبــ
من  السينما  ونقاد  خبراء  ونقابة  الجائزة 
في  السينمائين  املــصــوريــن  واتــحــاد  جهة، 
روسيا، الذي شدد على ضــرورة »استبعاد 
النقاد غير األعضاء في االتحاد من مجلس 

سامر إلياس

بــعــد جــــدل مـــتـــواصـــل مــنــذ نحو 
شـــهـــريـــن، حــصــل فــيــلــم »الـــرفـــاق 
ــه  ــ ــدريــ ــ ــمــــخــــرج أنــ ــلــ األعـــــــــــــــــــزاء«، لــ
فيلم  أفــضــل  جــائــزة  عــلــى  كونشالوفسكي، 
ــوائـــز مــســابــقــة »الـــفـــيـــل األبـــيـــض«  ضــمــن جـ
ورغــم  السينمائين.  والصحافين  للنقاد 
اعــتــراضــات اتــحــاد الــســيــنــمــائــيــن الــــروس، 
حــاز فيلم »قــصــر بــوتــن«، مــن إعـــداد فريق 
مؤسسة محاربة الفساد، بقيادة السياسي 
املــعــتــقــل ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، عـــلـــى جـــائـــزة 

»حدث العام«.
ـــظـــم لـــهـــذه الـــغـــايـــة، وجـــمـــع بن 

ُ
وفــــي حــفــل ن

ــتـــراضـــي، مــســاء  الــحــضــور الــشــخــصــي واالفـ
السبت املاضي، قّدم الرئيس السابق لنقابة 
نــقــاد الــســيــنــمــا وخـــبـــراء الــســيــنــمــا فيكتور 
جائزة  ترويانوفا،  يانا  واملمثلة  ماتيزين، 
التحرير في صندوق  الــعــام« ملديرة  »حــدث 
دوبروفسكايا،  ألكسندرا  الــفــســاد  مكافحة 
ــارض الـــــــذي يـــقـــضـــي فــتــرة  ــ ــعـ ــ نـــيـــابـــة عــــن املـ
عــقــوبــة فـــي الـــســـجـــن، مــنــذ نــهــايــة فــبــرايــر/ 
شباط املاضي. وفي محاولة للتخفيف من 
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الــخــبــراء«. وانــتــقــد رئــيــس االتـــحـــاد، املــخــرج 
املعروف بدعم  الشهير نيكيتا ميخالكوف، 
الخبراء  مجلس  بــوتــن،  فاديمير  الرئيس 
لــفــكــرة مــنــح الـــجـــائـــزة لــلــمــعــارض األشــــرس 
للكرملن، وطلب من شقيقه، املخرج أندريه 
كــونــشــالــوفــســكــي، ســـحـــب فــيــلــمــه »الــــرفــــاق 

األعزاء« من الترشيح.
وقــــــّرر مــيــخــالــكــوف، الحـــقـــا، ســحــب اتــحــاد 
الجائزة  مؤسسي  لجنة  مــن  السينمائين 

من أجل »تجنب النقاشات غير املثمرة«.
وفي تصريحات ملوقع سوبيسيدنيك، شدد 

نــقــاد السينما  مــيــخــالــكــوف عــلــى أن مــهــمــة 
هــي تقييم األفــــام، ونــافــالــنــي »ال عــاقــة له 
إلى  بــالــحــرج  »أشــعــر  بالسينما«. وأضــــاف: 
حد ما من أن أعتبر نفسي مخرًجا إذا كان 
نافالني مخرجا... إذا كنتم تقدمون الجائزة 
قولوا  أعــزائــي،  يــا  السياسة، حسنا،  بسبب 
ــا حــيــنــمــا تــــريــــدون مــنــح بــرنــامــج  هـــــذا. وأمـــ
نــافــالــنــي جـــائـــزة كــعــمــل ســيــنــمــائــي، فــأنــتــم 

لستم نقادًا سينمائين، عليكم اللعنة«.
مــــــهــــــرجــــــان  ورئـــــــــــيـــــــــــس  املـــــــــــخـــــــــــرج  ورد  
»أرتـــدوكـــفـــيـــســـت« الــســيــنــمــائــي الــوثــائــقــي 
فــيــتــالــي مــانــســكــي بــالــتــأكــيــد عــلــى أن قصر 
بــوتــن هـــو فــيــلــم، وكـــذلـــك فــيــلــم »تــشــايــكــا«، 
الـــذي يــتــنــاول عــائــلــة املــدعــي الــعــام السابق 
ــاز بــالــفــعــل فـــي مــســابــقــة  ــ ــــوري تــشــيــكــا، وفـ يـ
أرتدوكفيست. من جانبه، قال عضو مجلس 
خـــبـــراء مــســابــقــة »الــفــيــل األبــــيــــض«، الــنــاقــد 
الــســيــنــمــائــي أنـــتـــون دولــــــن، إن تــحــقــيــقــات 
إلى  مشيرًا  فيلًما،  اعتبارها  يمكن  نافالني 
أنه »إذا كان املشهد املعروض على الشاشة 
يــحــتــوي عــلــى حــبــكــة، ومـــؤلـــف، ومـــوضـــوع، 
من  فهذا  وخصم،  للرواية  وبطل  وتشويق، 
دون  شــك فيلم«. وخلص إلــى أنــه »إذا كان 
فإن  بــأســره،  والعالم  بــأســره  البلد  يشاهده 

الفيلم ليس باهتا«.
وعرض فيلم »قصر بوتن« للمرة األولى في 
العام الحالي،  الثاني من  19 يناير/ كانون 
إثــر عودته  نافالني  اعتقال  من  بعد يومن 
ــتـــرة عـــاج  ــتـــي قـــضـــى فــيــهــا فـ مــــن أملـــانـــيـــا الـ
اتــهــم الكرملن  ونــقــاهــة بــعــد حــادثــة تسمم 
بتدبيرها. وكشف الفيلم، الذي حظي حتى 
اآلن بنحو 115 مليون مشاهدة، عن امتاك 
بــوتــن قــصــرًا ضخما عــلــى شــواطــئ البحر 
األســــــود، جــنــوبــي روســـيـــا، تــبــلــغ مساحته 
17700 متر مربع، شيد وسط كروم ومرافق 
إضافية على أرض تصل مساحتها إلى 70 

هكتارًا، بكلفة تتجاوز 100 مليار روبل.
ــد أكــبــر  ــَعـ ــإن الـــقـــصـــر يـ ــ وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فـ
رشوة في تاريخ روسيا قدمها رجال أعمال 
مــقــربــون مــن بــوتــن لــرئــيــســهــم، لــكــن بوتن 
أفـــراد عائلته  مــن  أي  أو ملكية  نفى ملكيته 
لــلــقــصــر. وبــعــدهــا أعــلــن املــلــيــارديــر أركــــادي 
روتنبرغ، رجل األعمال وأحد أقرب أصدقاء 
بـــوتـــن، أنــــه صـــاحـــب الـــقـــصـــر، الـــــذي شــيــده 

ليكون فندقا فخما لأثرياء.
ورغـــــم طــلــبــه ســحــب فــيــلــمــه مـــن الــتــرشــيــح، 
حاز فيلم »الرفاق األعــزاء«، للمخرج أندريه 
األســاســيــة،  الــجــائــزة  على  كونشالوفسكي، 
وهي »فيلم العام«. ومع تأكيد مجلس خبراء 
لطلب  واحــتــرامــهــم  تفهمهم  عــلــى  الــجــائــزة 
إلــى أن قواعد  املــخــرج، أشــار مقدمو الحفل 
الـــجـــائـــزة ال تــتــضــمــن انـــســـحـــاب املــرشــحــن 
ألنهم لم يتقدموا أصا بطلب املشاركة، وأن 

االختيار هو للنقاد والصحافين.
ــائـــزة الــفــيــلــم  ــبـــراء جـ ــال رئـــيـــس مــجــلــس خـ قــ
»الرفاق  يتم سحب  لن  إنــه  ماتيزن  فيكتور 
ــزاء« مــن املــنــافــســة، ألن قــواعــد الــجــائــزة  ــ األعـ
ال تـــنـــص عـــلـــى مـــثـــل هـــــذا الــــخــــيــــار، مــشــيــرًا 
ـــوادث مــشــابــهــة فـــي املــاضــي،  إلـــى وجــــود حــ
لـــم تــتــســبــب فـــي تــغــيــيــر الــلــوائــح والــقــوانــن 

الناظمة للمسابقة.
فــوجــئ بقرار  أنــه  السينمائي  الــنــاقــد  وأكـــد 
كــونــشــالــوفــســكــي ســحــب الــفــيــلــم قــبــل ثاثة 
أيــام من حفل توزيع الجوائز، وأوضــح أنه 
بالتراجع عن  إقناع كونشالوفسكي  حاول 
هـــذا الـــقـــرار. وبــحــســب مــاتــيــزيــن، فـــإن قـــرار 
تــقــديــم الــجــائــزة لــنــافــالــنــي لــيــس ســيــاســًيــا، 
عــــلــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــــــك، جــــــــاء تـــصـــريـــح 
كونشالوفسكي: »إنه قرار سياسي بحت«. 
وأكد أن الجائزة ستبقى في انتظار املخرج 
في حال قرر استامها، معربا عن أمله في 

أن يغير موقفه.

إبراهيم علي

معظم  تغيب  الــتــوالــي،  على  الثانية  للسنة 
املــهــرجــانــات الــفــنــيــة والــغــنــائــيــة عــن الــعــالــم 
ــا.  ــيـــروس كـــورونـ الـــعـــربـــي، بــســبــب تــفــشــي فـ
وحـــتـــى الـــيـــوم، ال مـــؤشـــرات حــــول إمــكــانــيــة 
عودة النشاط الفني للمهرجانات في فصل 
الصيف، حتى تتبن نتائج تلقي اللقاحات 
في العالم، وإمكانية إثبات قدرة املناعة على 

تفادي اإلصابة بالفيروس.
في  أعلن  املاضي،  الثاني  يناير/كانون  في 
بريطانيا عن إلغاء مهرجان غاستونبري 
الـــبـــريـــطـــانـــي، الـــــذي يــســتــقــطــب فـــي الـــعـــادة 
سنويا عشرات آالف املتفرجن، وذلك للسنة 
التالية على التوالي بسبب جائحة كورونا. 
وكتب مايكل وإميلي إيفيس في بيان على 
حــســاب املـــهـــرجـــان عــبــر تــويــتــر: »رغــــم بــذل 
قـــصـــارى جـــهـــدنـــا، لـــن يـــقـــام املـــهـــرجـــان هــذا 

العام«.
فـــي املـــقـــابـــل، نــظــمــت بــرشــلــونــة اإلســبــانــيــة، 
ــــارس آذار/مـــــــــارس املـــاضـــي،  نــهــايــة شــهــر مـ

ــالـــي، إال أن  الـــجـــزء الـــثـــانـــي فـــي املـــوســـم الـــحـ
العمل لــن يــكــون جــاهــزًا بسبب ظــرف خاص 
أجــبــر املــخــرج فـــادي سليم على الــتــوقــف عن 
كــــــر عـــلـــى صــفــحــة 

ُ
ــا ذ ــر، بــحــســب مــ ــويـ ــتـــصـ الـ

املسلسل الرسمية على »فيسبوك«.
الــغــريــب أن الـــجـــزء الــثــانــي مـــن املــســلــســل قد 
رغبة  بسبب  التغييرات  مــن  للعديد  تعرض 
صــنــاعــه فـــي إنـــجـــاز الــعــمــل ســريــعــا ولــحــاقــه 
ل ثاثة  ــدِّ ــ ــاراثـــون الــرمــضــانــي، حــيــث ُب فــي املـ
مــن أبــطــال الــعــمــل الــذيــن تــعــارضــت أوقــاتــهــم 
مــع أوقــــات الــتــصــويــر، وهـــم لــجــن إسماعيل 
وضحى الــدبــس ويـــارا الــقــاســم؛ مــع العلم أن 
الجزء األول تمحور حول جريمة قتل واحدة، 
وانــتــهــى عــلــى مــضــض قــبــل إنـــهـــاء الــقــضــيــة. 
وتــعــرض الــجــزء األول ملوجة مــن االنــتــقــادات 
ــدام مــخــرجــه صـــــورة إلحـــدى  ــتـــخـ بــســبــب اسـ
ق 

ِّ
ضحايا معتقات النظام السوري ممن ُوث

موتهم عبر »قيصر«.
¶ رد قلبي: بعد أن انتهى املوسم الرمضاني 
الــســابــق، ظــهــرت عــلــى »فــيــســبــوك« مجموعة 
مــن االســتــفــتــاءات الــتــي طلبت مــن الجمهور 
اخــتــيــار أســــوأ مسلسل ُعــــرض فــي رمــضــان. 
حينها، ُحصرت الخيارات ما بن مسلسلن، 
اللذان أنتجتهما  هما »يوما مــا« و»نــبــض«، 
شركة اإلنتاج الجديدة »شاميانا«، وتشارك 

عمر بقبوق

رغـــم أن إنــتــاج املــســلــســات الــســوريــة لــم يعد 
الــحــال من  مرتبطا بشهر رمــضــان، كما كــان 
قــبــل، وأن الــعــديــد مــن املــســلــســات الــســوريــة 
واملشتركة باتت تنتج اليوم بغرض العرض 
ــة، خــــــــارج املـــوســـم  ــيــ ــمــ ــرقــ ــات الــ ــنــــصــ عـــلـــى املــ
الرمضاني، إال أن شهر رمضان لم يفقد قيمته 
نتج 

ُ
كسوق للدراما السورية والعربية، وقد أ

هذا العام عدد كبير من املسلسات السورية 
واملشتركة، بغرض العرض في رمضان؛ لكن 
قبل  إنتاجها  ثلث  السورية  الــدرامــا  خسرت 
يــبــدأ هــذا الشهر، حيث انسحب عــدد من  أن 

املسلسات سورية من السباق.
ــا نـــشـــر املـــمـــثـــل والـــكـــاتـــب  ــدمـ ــعـ ¶ ســـنـــونـــو :بـ
الــــســــوري يـــاســـر الــعــظــمــة بــــرومــــو مــســلــســل 
»ســـنـــونـــو« عــبــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة، عــاد 
ــبـــاق  لـــيـــعـــلـــن أن الــــعــــمــــل ســــيــــخــــرج مـــــن الـــسـ
 الــســبــب بــــأن الــعــمــلــيــات 

ً
الــرمــضــانــي، مــعــلــا

ــن املــتــوقــع.  الــفــنــيــة اســتــغــرقــت وقـــتـــا أكـــثـــر مـ
ــم الــرمــضــانــي قـــد فقد  وبــــذلــــك، يـــكـــون املـــوسـ
واحـــدًا مــن أكــثــر املسلسات املــنــتــظــرة، حتى 

وإن كان البرومو لم يبشر بعمل جيد.
إلــى أن املمثل ياسر العظمة قــد سبق  ُيــشــار 
لــه اإلعــــان خـــال األعــــوام املــاضــيــة عــن نيته 
التلفزيون  شــاشــات  إلــى  بــالــعــودة  املستمرة 
الرمضانية من بوابة »مرايا«، لكنه دائما ما 
كان يعلن تأجيل هذه الخطوة قبل أن يحن 
الــغــيــاب هــذه السنة يــبــدو أكثر  املــوعــد؛ لكن 

غرابة بعد أن نشر برومو املسلسل.
الــجــزء  ُعـــــرض  الــســيــد آدم 2:  ــع  ¶ مــقــابــلــة مـ
آدم«  الــســيــد  األول مــن مسلسل »مــقــابــلــة مــع 
رمضان املــاضــي، وكــان من املقرر أن ُيعرض 

 مــوســيــقــيــا لــلــمــرة األولـــــــى، فـــي إطـــار 
ً
حـــفـــا

القدرة على إحياء  تجربة ترمي إلى إظهار 
الحفات على الرغم من الوباء، واستضافت 
 لفرقة روك مع خمسة 

ً
قاعة في املدينة حفا

آالف متفرج من دون مسافة تباعد بينهم.
فـــــرض املـــنـــظـــمـــون اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة، 
بينها إخضاع الحاضرين لفحوص كورونا 
ووضعهم كمامات واقــيــة مــن نــوع »إف إف 
املكان بصورة جيدة طوال  بي 2«، وتهوية 
الـــوقـــت. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الــســالــبــة إلثــبــات 
خلو أجسام املشاركن من فيروس كورونا، 
شــرطــا لتفعيل تــذاكــر دخــولــهــم إلــى الحفلة 

عبر الهواتف الذكية.
ــذا، تـــأتـــي مــــحــــاوالت بــعــض املــتــعــهــديــن  ــكـ هـ
لــتــفــادي الـــخـــســـارات الــنــاجــمــة عـــن انــتــشــار 
الــعــربــي على  الــعــالــم  الــفــيــروس، فيما ُيبقي 
غــنــائــي  مــــهــــرجــــان  أو  فـــعـــالـــيـــة  أي  تــــفــــادي 
بعمليات  البدء  من  الرغم  على  اليوم،  حتى 

اللقاحات. 
ــن املـــغـــربـــي للسنة  ــوازيــ يــغــيــب مـــهـــرجـــان مــ
الــثــانــيــة بــعــدمــا أعــلــن منظموه فــي مـــارس/
الــدورة التاسعة عشرة  آذار 2020 عن إلغاء 
إجــراءات  العريق، تماشيا مع  املهرجان  من 
ــة أوصــــــت بـــهـــا الـــســـلـــطـــات املــغــربــيــة  ــيـ ــائـ وقـ
ــــذه الــســنــة،  ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة. وهـ
ــم تـــــأت الــصــفــحــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــخــاصــة  لــ
باملهرجان على ذكر أي فعالية خاصة لهذا 
الــعــام، أو حتى اإلعــان عن التأجيل بسبب 

تفشي الوباء في املغرب.
في السياق نفسه، لم يعلن في لبنان أيضا 
عـــن تــنــظــيــم فــعــالــيــات خــاصــة بــمــهــرجــانــات 
ــبــــب ال  ــســ ــام، والــ ــ ــقـ ــ الـــصـــيـــف الــــتــــي كــــانــــت تـ
يقتصر على جائحة كورونا، بل يعود إلى 

االنهيار االقتصادي الذي يعانيه لبنان بعد 
انتفاضة أكتوبر/تشرين األول 2019.

اللجنة  أعلنت  املاضي،  فبراير/شباط  وفي 
املـــكـــلـــفـــة بـــتـــنـــظـــيـــم مــــهــــرجــــان قـــــرطـــــاج فــي 
الفنانن،  اختيار  بعملية  الــبــدء  عــن  تونس 
خصوصا أن قطاع السياحة والفنون يعاني 

فـــي تـــونـــس، لــكــن انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 
بشكل كبير في دول املغرب العربي، ومنها 
تونس، يبدو أنــه سيؤخر عملية اإلقــرار أو 
الــبــت بــإقــامــة املــهــرجــان فــي دورتــــه الساسة 

والخمسن.
كما لم يعرف مصير معظم املهرجانات التي 

كــانــت تــقــام فــي الصيف فــي تــونــس، ومنها 
ــنـــزرت« و»الـــحـــمـــامـــات«. يشهد  مــهــرجــان »بـ
ملــهــرجــان  بــالــنــســبــة  الـــحـــالـــة ذاتــــهــــا،  األردن 
جـــرش الــفــنــي الــثــقــافــي، والــســبــب كــمــا بــات 
معلوما هو انتشار فيروس كورونا في عدة 

مدن أردنية.

في صناعتها املخرج عمار تميم واملؤلف فهد 
مــرعــي. رغــم ذلـــك، أنتجت شــركــة »شاميانا« 
 جديدًا وحافظت فيه على الشراكات 

ً
مسلسا

»رد  برومو مسلسل  ذاتــهــا، وعرضت  الفنية 
أيـــام، لكنها عــادت لتعلن خــروج  قلبي« قبل 
دون  مــن  الرمضاني،  السباق  مــن  مسلسلها 
السابقة  األعــمــال  أي تبرير. وقــد يكون فشل 
للشركة قد أثر في تسويق املسلسل الجديد.

¶ دفا: في بداية شهر فبراير/ شباط املاضي، 
التلفزيوني  العامة لإلنتاج  املؤسسة  أعلنت 
واإلذاعـــــــــــــي بـــــــدء تــــصــــويــــر مـــســـلـــســـل »دفـــــــا« 
لــلــمــخــرج ســـامـــي الـــجـــنـــادي واملــــؤلــــف بــســام 
مخلوف، وحددت موعد العرض في رمضان. 
هــذا اإلعـــان لــم يــرافــقــه الكثير مــن الصخب، 
ولم ُيَعّد برومو للعمل والترويج له بجدية، 
واكتفى صناعه بإعان خــروج املسلسل من 

املاراثون الرمضاني في األمتار األخيرة.
¶ بروكار:  بعد نزاع طويل بن املخرج بسام 
املــا وشــركــة قبنض لــإلنــتــاج الــفــنــي، اللذين 
ــانـــا شـــريـــكـــن فــــي صـــنـــاعـــة ســلــســلــة »بــــاب  كـ
الحارة«؛ حــاول كاهما إنتاج مسلسل بيئة 
 
ً
 له، بنسخة أكثر مراعاة

ً
شامية جديد بديا

لــحــقــوق املـــــرأة وصـــــورة املــجــتــمــع الــدمــشــقــي 
الـــقـــديـــم؛ فـــكـــان »بــــروكــــار« لــقــبــنــض و»ســــوق 

الحرير« للما، اللذان عرضا العام املاضي.
ورغـــــم تـــفـــوق »ســـــوق الـــحـــريـــر« فــنــيــا، إال أن 
املسلسلن بقيت حاضرة على  املنافسة بن 
مدار العام، بعد إعان الشروع بإنتاج أجزاء 
ثانية، وحتى بعد إعان عودة »باب الحارة« 
بالجزء الحادي عشر من إنتاج قبنض. لكن 
يبدو أن هذه املنافسة الهزلية بن مسلسات 
عِلن انسحاب 

ُ
البيئة الشامية، انتهت عندما أ

»بروكار 2« من السوق الرمضاني.

غياب مهرجانات الربيع: ماذا عن الصيف؟مسلسالت سورية خارج السباق الرمضاني
يشهد العالم العربي 

غياب معظم الفعاليات 
الغنائية التي كانت تقام 

في مثل هذا الفصل 
من كل سنة. هل 

يشهد الصيف عودة 
للمهرجانات؟

عّمار فراس

بــثــت شــبــكــة HBO Max، أخـــيـــرًا، الــفــيــلــم الــــذي طــال 
ــتـــظـــاره، »كــيــنــغ كـــونـــغ ضـــد غــــودزيــــا«، ويــجــمــع  انـ
كل  نــال  أن  بعد  األولـــى  للمرة  السابقن  العماقن 
و2019.   ،2017 عــامــي  الــفــردي  فيلمه  منهما  واحـــد 
وكــمــا يــتــضــح مـــن الـــعـــنـــوان، هــنــاك وعـــد بمجابهة 
بــن الــعــمــاقــن، مــعــركــة مــلــحــمــّيــة لــتــحــديــد مــن هو 
ــــوش.  ال يــمــكــن أن يــخــلــو فــيــلــم لكينغ  ــوحـ ــ الـ مــلــك 
كــونــغ أو غــودزيــا مــن السياسة وتــاريــخ الــحــروب 
واالستعمار، فكونغ في هذا الجزء، خارج »جزيرة 
الــجــمــجــمــة« مـــدّجـــن فـــي قــفــص اصــطــنــاعــي عــالــي 
بأنه  العماق  الــقــرد  لــدى  االنطباع  يخلق  التقنّية، 
كــونــغ وهميته، خصوصا  يـــدرك  ــاره. قفص  فــي ديــ
أنـــه يــتــواصــل بلغة اإلشــــارة مــع فــتــاة مــن جــزيــرتــه. 
فجأة  لكنه يظهر  ُمختبئ  غــودزيــا،  النقيض  على 
ــرًا يــــهــــدده، ومــــحــــاوالت  ــاك خـــطـ ــنـ ــدرك أن هـ ــ حــــن يــ
العنصر  املــجــّوفــة«.  يظهر  مــوطــنــه »األرض  لــغــزو 
تقني،  األول حربي،  بأسلوبن:  الفيلم  في  البشري 
األرض  للوقوف بوجه عمالقة  يريد تطوير ســاح 
املجوعة، واآلخر علمي، رومانسي، يؤمن بإنسانية 
كــونــغ، لــكــن يضطر االثــنــان إلـــى الــتــعــاون مــن أجــل 
إلــى مركز األرض والحصول على ساح  الــوصــول 
هناك،  إلــى  ودليلهم  غــودزيــا،  على مجابهة  قـــادر 

كونغ نفسه، العائد إلى وطنه بعد غياب طويل. 
بن  املعركة  تبدأ  التفاصيل،  في  الخوض  دون  من 

الصور  أمامنا  وتظهر  كونغ،  هونغ  في  العماقن 
العالية  األبــنــيــة  عــلــى  غـــودزيـــا  لــهــجــوم  التقليدية 
وكيفية قفزه بينها. عماقان حركهما البشر وأراد 
وغودزيا،  جزيرته،  فِنَيت 

ُ
أ فكونغ  املواجهة،  لهما 

 مــادي 
ٍّ

نــتــاج الــتــلــوث الــنــووي. نحن هنا أمـــام تــجــل
وعــمــاق للطمع والــطــمــوح الــبــشــري. لــكــن مــا يثير 
االهـــتـــمـــام، أن ال ضــحــايــا فـــي املـــعـــركـــة، نــــرى فقط 
األبنية تتهدم، ال نقطة دمــاء واحـــدة، وال أحــد غير 
املمثلن الرئيسين يعتليه الغبار. نحن أمام صراع 
ال يحصل في الواقع، فقط في الصور، صــراع خاٍل 
من األضــرار املادية، ال أضــرار جانبية وال ضحايا؛ 

فحتى كونغ وغودزيا يبقيان على قيد الحياة. 
بعد جولتن من الشجار في هونغ كونغ، نكتشف 
أن ال عداوة بن العماقن، مجرد صراع لتحديد َمن 
»األلــفــا«، أو امللك، وَمــن سيتربع على عرش األرض 
املـــجـــوفـــة. لــكــن الــخــطــر الــحــقــيــقــي يــتــمــثــل بــالــبــشــر، 
املجوفة،  األرض  طاقة  تغذيه  ميكانيكي  غــودزيــا 
بكل  أمامنا  يمثل  رأسمالي/ سياسي حيوّي  حلم 

قوته، ساح قادر على الوقوف بوجه العمالقة ودرء 
األخطار عن األرض. 

لكن، وكــأي تجربة علمّية، ال بد من خطا، وهــذا ما 
اعها، 

ّ
حصل، تستقل الغودزيا امليكانيكّية عن صن

وتقرر استهداف الجميع، ليقف العماقان جنبا إلى 
وأيــضــا، ال ضحايا، ســوى صانع  لتفتيتها،  جنب 
والعسكرة.  العلم  اتحاد  أي  امليكانيكّية،  الغودزيا 
هــذا هــو الــعــدو اآلن، مــن يسعى إلــى تحقيق األمــن 
ــتــت إلــى قطع 

ُ
 بــرجــل آلــي عــمــاق ف

ً
الــشــامــل، متمثا

عــلــى يـــد الـــعـــمـــاقـــن، الـــلـــذيـــن يـــتـــركـــان عــاملــنــا هــذا 
ويــعــودان إلــى األرض املــجــوفــة، مــلــَكــن، منتصَرين 
ال خطر يهددهما.  يخاطب الفيلم األفــام األخــرى، 
سواء تلك التي تتعلق بكونغ وغودزيا، كما نرى 
في شــارة املسلسل، أو تلك التي تنتمي إلى تاريخ 
قــادر على استخدام  إذ نكتشف أن كونغ  السينما، 
نكتشف  ثــم  قفصه،  يخترق  رمحا  يصنع  األدوات، 
، كل 

ً
أنــه في عامله، يمتلك فأسا تختزل طاقة هائلة

هـــذا يعيدنا إلـــى املــشــهــد االفــتــتــاحــي فــي »أوديــســا 
الفضاء 2001«، كما نكتشف كل البيئات التي يمكن 
أن يتحرك ضمنها، في البحر، في الثلج، في الهواء، 

تحت املاء، داخل املدينة وعلى حدودها.
الــفــيــلــم يختبر كــل األمـــاكـــن بــلــقــطــات تــبــدو أحــيــانــا 
الكائنات  لحركة  جمالية  تكوينات  مــجــرد  واهــيــة، 
العماقة التي يمكن القول إنها تشابه ما نشاهده 
فــي أفـــام األبــطــال الــخــارقــن، خــصــوصــا حــن نــرى 

فأس غودزيا التي تختزل طاقة الرعد. 

إّما أنا أو أليكسي نافالني

من فعاليات مهرجان قرطاج 2018 )أرشيف(

مجّرد صراع 
بين العمالقين 
لتحديد من هو 
)Imdb( القائد

انسحب مسلسل البيئة الشامية »بروكار« من الموسم لهذا العام )يوتيوب(

)Getty( الجائزة ستبقى في انتظار المخرج في حال قرر استالمها

رغم فوز فيلمه في مسابقة »الفيل األبيض«، يتخلّى المخرج الروسي عن الجائزة، ألن فيلم 
المعارض أليكسي نافالني، »قصر بوتين«، فاز بجائزة »حدث العام«

أندريه كونشالوفسكي

كينغ كونغ ضد غودزيال

فنون وكوكتيل
قضية

إضاءة

متابعةرصد

أثار فيلم »الرفاق األعزاء« 
ضجة كبيرة في روسيا؛ 

إذ تدور أحداثه في 
نوفوتشركاسك، جنوب 

غربي روسيا، التي شهدت 
في عام 1962 أحداثًا 

مأساوية ظلت سرًّا من 
أسرار الدولة حتى نهاية 
ثمانينيات القرن الماضي. 
شهدت المدينة الصغيرة 
إضرابات عمالية واسعة 

احتجاجًا على ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية، مع 

خفض األجور، ما تسبب 
في تنظيم عمال مصنع 

القطارات إضرابًا وتظاهرات 
انتهت بسقوط 26 قتيًال 

و87 جريحًا.
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