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BBC صحافية فلسطينية تروي قصة فصلها من

اإلنترنت يرافق االحتجاجات في كوبا

لندن ـ كاتيا يوسف

بي  »بـــي  البريطانية  اإلذاعــــة  هيئة  فصلت 
حــاوة  تــاال  الفلسطينية  الصحافية  ســي« 
كتبتها  تغريدة  خلفية  على  وظيفتها،  مــن 
ة عــام 

ّ
ــز ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى غــ أثـــنـــاء الـ

هـــذه  مــــع  الـــعـــمـــل  تــــبــــدأ  أن  قـــبـــل  أي   ،2014
ــة بـــثـــاث ســــنــــوات. فـــخـــال قــصــف  املـــؤســـسـ
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي لــغــزة وتــحــديــدا أثــنــاء 
الهجوم على حي الشجاعية الذي أسفر عن 
سقوط 55 مدنيا فلسطينيا منهم 19 طفا 
و14 امــرأة خال 48 ساعة فقط، وعقب أيام 
للطفل  املستوطنني  اختطاف  على  معدودة 
ــا، غـــردت  ـ ــّيً مــحــمــد أبــــو خــضــيــر وإحــــراقــــه حـ
أكثر  نــازيــة  »إســرائــيــل  باإلنكليزية:  حـــاوة 
من هتلر! HitlerWasRight# )هتلر كان على 
)الجيش اإلسرائيلي(   #IDF حــق(، فليذهب
وا من أجل 

ّ
إلى الجحيم. PrayForGaza# )صل

على  عبر حسابها  لها  منشور  فــي  غــــزة(«. 
قــرار   

ّ
إن األربــعــاء، قالت حــاوة  »فيسبوك«، 

املــؤســســة الــبــريــطــانــيــة »جـــاء بــعــد شــهــر من 
تقييم  فيه  تجاهلت  داخــلــي  تحقيق  ــراء  إجـ
أدائي املهني ومطالبات من زمائي لإلدالء 
بــشــهــاداتــهــم حــــول مــهــنــيــتــي«. والــتــحــقــيــق 
ــاال  ــي« بـــحـــق تـ ــ ــي بــــي ســ ــ الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه »بــ
حــاوة جــاء بعدما نبشت منظمة »أونست 
ريبورتينغ«، وهي مجموعة مراقبة إعامية 
مايو/أيار  في  التغريدة  إلسرائيل،  موالية 
همت 

ُ
املاضي، وحرضت على كاتبتها التي ات

بمعاداة السامية. ))))واستشرست املنظمة 
على حاوة بعدما أطلت، في مايو/أيار، في 
فيديو عبر »بي بي سي«، تبني فيه الهجوم 
اإلسرائيلي الرسمي على مشاهير تضامنوا 
مع فلسطني، ضمن الهّبة الفلسطينية التي 
ــداءات اإلســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــدس  ــتـ تــلــت االعـ

وغزة والداخل املحتل((((.
تفاصيل  الجديد«  »العربي  لـ حــاوة  تــروي 
ما حصل معها. وتقول »الناس تتغّير وأنا 
نادمة على هذه التغريدة كما أنني اعتذرت 
عنها مرارًا وتكرارًا. كانت تغريدة في لحظة 
غــضــب وتــحــت ضــغــوط كــبــيــرة. لــم تمثلني 
آنذاك وال تعّبر عني اليوم ألنني ال يمكن أن 
أســيء بهذا األسلوب ألي شعب«. وتضيف 
»بدأ الهجوم ضّدي بعد نشر تقرير مصّور 
لي على بي بي سي، يبنّي الثمن الذي يدفعه 
مــشــاهــيــر الــعــالــم عــنــد تــأيــيــدهــم أو دعمهم 

منوعات
تويتر 

والحذف
واشنطن ـ العربي الجديد

تلقت شــركــة »تــويــتــر« على مـــدار الــعــام املاضي 
عددًا متزايدًا من الطلبات من حكومات في أنحاء 
العالم، لحذف محتوى ينشره صحافيون ومنافذ 
إخبارية. وفي تقرير »تويتر« الخاص بالشفافية 
الذي نشرته يوم األربعاء، أفادت بأن الحكومات 
لـــحـــذف مــحــتــوى  قـــدمـــت 361 طــلــبــا قـــانـــونـــيـــا 

ـــ199 مـــن الــصــحــافــيــن  ــ ــ فـــي حـــســـابـــات مــوثــقــة ل
النصف  فــي  اإلعــامــيــة على منصتها  واملــنــافــذ 
بــزيــادة نسبتها 26 في  عــام 2020،  مــن  الثاني 
وذكر  نفسه.  العام  من  األول  النصف  عن  املائة 
التقرير الذي نقلته وكالة »رويترز« حصريا، أّن 
»تويتر« حذفت في نهاية األمر خمس تغريدات 
لــصــحــافــيــن ومــنــافــذ إخـــبـــاريـــة. وقـــدمـــت الــهــنــد 
املحتوى، متجاوزة  أكبر عدد من طلبات حذف 

ــــواليــــات املــتــحــدة لــلــمــرة األولــــــى، تــلــيــهــا تــركــيــا  ال
وباكستان وروسيا. ولم ترصد منصة التواصل 
الخاصة  البيانات  االجتماعي من قبل مثل هذه 

بالطلبات التي تخص الصحافين أو الناشرين.
وكــشــفــت شــركــة »تــويــتــر« أنــهــا تلقت أكــثــر من 
14500 طلب على مستوى العالم للحصول على 
مــعــلــومــات، وذلـــك خـــال الــفــتــرة بــن أول يوليو/

وأضــافــت  األول.  ديــســمــبــر/كــانــون  و31  تــمــوز 

الطلبات حصلت على  املائة من هــذه  أن 30 في 
بعض أو كل املعلومات املطلوبة. وتحركت بعض 
إلــى منصات  الــوصــول  أو تقييد  الــبــلــدان لحظر 
لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أو ســـّن قــوانــن رقــابــيــة. 
ويــأتــي التقرير فــي الــوقــت الــذي تــواجــه شركات 
في  حكومات  من  تدقيقا  االجتماعي  التواصل 
به  املسموح  املحتوى  بشأن  كــافــة،  العالم  أنــحــاء 

على منصاتها.

الجماعات   
ّ
أن وبــمــا  الفلسطينية.  للقضية 

املتطرفة الداعمة إلسرائيل فشلت في العثور 
عــلــى أي خــطــأ فــي مــحــتــوى الــتــقــريــر راحــت 
تنبش في حسابي على تويتر فوجدت هذه 
التغريدة وراحت ترّوج لها. هاجموني على 
هم الحقوني 

ّ
حسابي على تويتر فأغلقته لكن

االجتماعي«.  التواصل  وسائل  جميع  على 
انضمت تــاال إلــى فــريــق العمل فــي »بــي بي 
ســــي مـــونـــيـــتـــوريـــنـــغ« مــــن بـــلـــدهـــا فــلــســطــني 

بشأن  مــعــهــا  التحقيق  لــكــن   ،2017 عـــام  فــي 
عليها سبع سنوات  التي مضى  تغريدتها 
بـــدأ فــي آخـــر أســبــوع مــن مــايــو/أيــار 2021. 
يونيو/حزيران،  في  الثاني  التحقيق  وكــان 
وبــعــد ذلــك بــأيــام تــّم تبليغها فــي الـــ 11 من 
أي  دون  ومــن  رسميًا  بفصلها  ذاتـــه  الشهر 
املؤسسة.  لسمعة  أســاءت  باعتبارها  إنــذار 
ــــول خــبــر فــصــلــهــا إلــى  ــاال وصـ اســتــغــربــت تــ
التقارير في  الــذي كتب عنها  اليمني  جناح 

ــه. عــانــت الــصــحــافــيــة الــشــابــة من  ــ الـــيـــوم ذاتـ
استنزاف نفسي طــوال فترة التحقيق الذي 
أو تصريح  بيان  أي  مــن نشر  ُمنعت خاله 
رســـمـــي. كــمــا ُحـــرمـــت حــتــى مـــن حـــق الطعن 
في القرار الذي عادة ما تسمح به املؤسسة. 
ــتـــذرت  ــنـــي اعـ ــن املــــؤســــف أنـ ــ ــقـــول »مـ ــــي تـ وهـ
عــن تــغــريــدتــي وحـــاولـــت أن أوضــــح موقفي 
ــادات لدعمي  ــ كــمــا عـــرض زمــائــي تــقــديــم إفـ
ولتأكيد مهنيتي وعــدم انحيازي ألي جهة 
 تّم تجاهلهم تمامًا. حاكمني أشخاص 

ّ
لكن

لم أقابلهم يومًا ويجهلون سيرتي املهنية. 
الذين  املــســؤولــني  وبقيت قضيتي ســـّرا عــن 
يعرفونني بشكل جيد وأتعامل معهم. وهو 
ما أثار انتقادات داخل املؤسسة بعد صدور 
قرار فصلي، لكن تّم التهّرب من اإلجابة عن 
تــســاؤالت عــديــدة وجــــاءت الــتــبــريــرات حــول 
ــهــا 

ّ
طــمــس قضيتي واهـــيـــة، ومــنــهــا تــقــول إن

شعرت  خصوصيتي.  عــلــى  للحفاظ  كــانــت 
لضغوطات  استجابت  املؤسسة   

ّ
أن وقتها 

وأن القرار كان قد صدر وبشكل نهائي حتى 
أرادوا  هم 

ّ
أن أعتقد  التحقيق معي.  قبل فتح 

إرضاء أصوات ارتفعت ضّدهم على وسائل 
 قضيتي تــزامــنــت مع 

ّ
الــتــواصــل، خــاصــة أن

قـــضـــيـــة مــــارتــــن بـــشـــيـــر )فـــضـــيـــحـــة املــقــابــلــة 
مــع األمــيــرة ديــانــا( الــتــي عــّرضــت املؤسسة 

لضغوطات كبيرة«.
تــــؤّكــــد تـــــاال خـــــال حـــديـــثـــهـــا مــــع »الـــعـــربـــي 
التغريدة تسيء   

ّ
أن مــّرة،  الجديد«، أكثر من 

ــهــا 
ّ
ــــى املـــؤســـســـة لــكــن ــيـــهـــا كـــمـــا تــــســــيء إلــ إلـ

بهذه  فصلها  وتنتقد  االســتــســام،  تــرفــض 
ــهــا يــمــكــن أن تصبح 

ّ
الــطــريــقــة الــتــي تـــرى أن

نــهــجــًا تــتــعــامــل فــيــه املــؤســســة مــع األقــلــيــات 
والفلسطينيني أمثالها. هي تريد أن توصل 
صــوتــهــا وتــبــذل الــجــهــود حــتــى ال يتعّرض 
آخـــــرون لــهــذا الــفــصــل الــتــعــســفــي. وتــضــيــف 
»يـــجـــب أال نــصــمــت عــنــدمــا نـــتـــعـــّرض لــهــذا 
فــإنــنــا سنتختفي  الــهــجــوم وإال  مـــن  الـــنـــوع 
أمــام  وننتهي رويـــدا رويـــدا. رفعت قضيتي 
ـــنـــي أقـــيـــم في 

ّ
املــحــاكــم الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــا أن

املؤسسة  تحاسبني  أن  وأرفــــض  فلسطني. 
عــلــى تــغــريــدة قــبــل الــتــحــاقــي بــهــا حــتــى أن 
نقابة الصحافيني داخل بي بي سي انتقدت 
كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــيــتــي، لـــكـــن يــبــدو 
 هــنــاك مــعــايــيــر ال تــنــطــبــق عــلــى موظفي 

ّ
أن

املــؤســســة الــذيــن يــقــيــمــون خـــارج بريطانيا 
 القانون ال يحميهم«.

ّ
كما أن

لم تعِط المؤسسة 
حالوة مجاًال للدفاع عن 

نفسها في القضية

قطعت اإلنترنت األحد 
وأعيدت األربعاء وسط 

حجب تطبيقات

ــّيــــرت خــدمــة  ــــل مــــن ثـــــاث ســــنــــوات، غــ فــــي أقـ
في  املعطى  النقالة  األجــهــزة  عبر  اإلنــتــرنــت 
كوبا، وهي كانت الحليف األكبر للتظاهرات 

غير املسبوقة ضد الحكومة.
األحــد املــاضــي، حني بــدأ سكان مدينة سان 
ــيـــوس الــصــغــيــرة  ــانـ ــــوس بـ أنـــطـــونـــيـــو دي لـ
ــا  ــانــ ــافــ ــن هــ ــ ــ مـ كــــيــــلــــومــــتــــرا  ــــد 30  ــعـ ــ بـ ــــى  ــلـ ــ عـ
بــالــتــظــاهــر عــلــى وقــــع هـــتـــافـــات »فــلــتــســقــط 
بشكل  املشاهد  هــذه  نقلت  الديكتاتورية!«، 
االنتشار كان فوريًا.  مباشر على فيسبوك. 
ــال الــصــحــافــي املــســتــقــل الــكــوبــي وكــاتــب  وقــ
االفتتاحية في صحيفة »واشنطن بوست« 
أبــراهــام خيمينيس، لــوكــالــة فــرانــس بــرس: 
»كــل مــا حصل فــي كــوبــا منذ بعض الوقت 
ومــــــا ســيــحــصــل مـــســـتـــقـــبـــا، ألنــــــه بــالــطــبــع 
ستحصل أمور، كل ذلك مصدره اإلنترنت«. 
الــنــاس برؤية  بــدأ  وروى الصحافي »فــجــأة 
ذلك، وهذا ما دفعهم إلى الخروج للشوارع 
فــي املــدن األخـــرى«. فــي غضون ســاعــات، تم 
إحصاء حوالى أربعني تظاهرة في مختلف 
أنــحــاء الــبــاد، كــمــا بــثــت بشكل واســـع على 

شبكات التواصل االجتماعي.
ــــان ال يــمــكــن تــصــور  ــوات، كـ ــنــ قـــبـــل ثـــــاث ســ
ــذه املـــشـــاهـــد. فـــخـــال فـــتـــرة طــويــلــة كــانــت  هــ
 في العالم 

ً
كوبا إحــدى الــدول األقــل تواصا

عــبــر الــشــبــكــة، ولـــم تــشــغــل اإلنــتــرنــت الــنــقــال 
 .2018 ديــســمــبــر  األول/  ــانـــون  كـ فـــي  ســــوى 
حــتــى ذلـــك الــحــني، كــانــت أقــلــيــة مــن السكان 
ــنــــزل. وكـــان  لــديــهــا خـــدمـــة اإلنـــتـــرنـــت فـــي املــ
بـــإمـــكـــان اآلخــــريــــن الـــحـــصـــول عــلــى الــخــدمــة 
اإلنترنت  فــي مقاهي  مــالــي  بــدل  فــي مقابل 
كــان هــائــا: مــن أصل  النجاح  أو متنزهات. 
الــبــاد بات  11.2 مليون نسمة عــدد ســكــان 
اإلنترنت  ولـــوج  يمكنهم  منهم  مــايــني   4.4
بالنسبة  هــواتــفــهــم.  عــبــر   2020 نــهــايــة  فـــي 

بالشبكة  االتــصــال  تحسني  كــان  للحكومة، 
واآلن أصبح ممكنًا  الباد  لتحديث  أولوية 
ــال عـــبـــر الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال ودفــــع  ــ تـــحـــويـــل املــ
لكنها  اإلنــتــرنــت.  عبر  التسوق  أو  الفواتير 
فــتــحــت الـــبـــاب أمــــام احــتــمــاالت كــثــيــرة. فقد 
شّكل تشرين الثاني/ نوفمبر نقطة تحول، 
فعلى مدى عشرة أيام اعتصمت حركة سان 
للمطالبة  منزل  في  االحتجاجية  إيسيدرو 
راب وتــصــويــر نفسها  عــن مغني  بـــاإلفـــراج 

عــبــر فــيــســبــوك واكــتــســبــت جــمــهــورا دولــيــا. 
بعد طردهم، تظاهر نحو 300 فنان في 27 
ــام وزارة الــثــقــافــة بــدعــوة  تــشــريــن الــثــانــي أمـ
مــن رســائــل وصــلــت عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
أكبر،  تعبير  بحرية  للمطالبة  االجتماعي 
لـــم يــكــن لــهــا مــثــيــل عــلــى اإلطـــــاق فـــي كــوبــا. 
وفــي نــيــســان/ إبــريــل، انــتــشــرت صـــورة أحد 
املعارضني وهو يلوح بقبضته مكبل اليدين 
بسرعة  اعتقاله  مــحــاولــة  بعد  الحشد  أمـــام 

فــائــقــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. 
ف خال األسبوع املاضي التداول 

ّ
أخيًرا، تكث

 )SOSCUBA#( كــوبــا«  اس  او  »اس  بــوســم 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لطلب 
مــســاعــدة إنــســانــيــة لــلــجــزيــرة الـــتـــي تــواجــه 
أزمة مزدوجة، اقتصادية وصحية. بالنسبة 
للبعض، كان ذلك شرارة احتجاجات األحد. 
وكتب رافــا على تويتر: »كــل شــيء بــدأ هنا، 
على شبكات التواصل االجتماعي مع وسم 
بسيط #اس او اس كوبا«. وأضــاف »هل ما 
زلت تعتقد أن شبكات التواصل االجتماعي 
غــيــر مـــجـــديـــة؟ نــحــن جــيــل الـــهـــاتـــف الــنــقــال 
آباؤنا  إليها  يفتقر  التي  الشجاعة  مع  لكن 
الحكومة  وأجــدادنــا«. من جانبها، هاجمت 
على  »يصفون  الذين  اإلنترنت  مستخدمي 
الــشــبــكــات وضـــعـــا ال يــتــطــابــق مـــع الـــواقـــع« 
متهمة الواليات املتحدة بإطاق حملة »اس 
او اس كوبا«. اعتباًرا من ظهر األحد، كان من 
املتعذر الوصول إلى اإلنترنت عبر الهاتف 
ناو«  »أكسيس  الجزيرة. وقالت منظمة  في 
اإلنترنت يعني  إن »تعطيل  الحكومية  غير 
إســـكـــات األشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــظــاهــرون في 
كـــوبـــا«. وقـــالـــت مــجــمــوعــة »نــتــبــلــوكــس« إن 
السلطات الكوبية حجبت منصات التواصل 
االجــتــمــاعــي الــرئــيــســيــة فــي مــحــاولــة لوقف 
تــدفــق املــعــلــومــات فــي مــواجــهــة املتظاهرين 
بياناتها،  وأظــهــرت  للحكومة.  املــنــاهــضــني 
منذ يوم االثنني، وجود مشكلة في الوصول 
إلى واتساب وفيسبوك وإنستغرام وبعض 

خوادم تيليغرام. 
واألربــعــاء، أعيدت الشبكة للعمل في الباد 
بعد ثاثة أيام من االنقطاع، لكن استخدام 
ــــاب« على  ــسـ ــ ــتـــر« و»واتـ »فــيــســبــوك« و»تـــويـ

شبكات اإلنترنت الخلوية بقي محجوبًا.
)فرانس برس(

)Getty/تزامنت قضية حالوة مع فضيحة مارتن بشير )كارل كورت

شّغلت كوبا اإلنترنت النقال في ديسمبر 2018 )يميل اليج/فرانس برس(

انتشرت قضية فصل الصحافية الفلسطينية تاال حالوة من هيئة اإلذاعة البريطانية قبل شهر، لكّن الشابة تروي اليوم لـ»العربي الجديد« 
ما حصل معها، بعد انتهاء التحقيق، مشيرًة إلى تعّسف بحقها إرضاًء ألصوات إسرائيلية
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والنجومية، من خال مشاركتهم في برامج 
الواقع«، كنوع من االستعراض  »تلفزيونات 
الــبــصــرّي، الـــذي يــقــوم عــلــى إذكــــاء وترسيخ 
فكرة النجومية، كحق من حقوق حفظ كرامة 

الناس داخل الزمن املعاصر.
الجمهور  أصبح  التقليدية،  املجتمعات  فــي 
الــكــرامــة، ما  أكــثــر مــن  النجومية  إلــى  ع 

ّ
يتطل

األيقوني،  ــواطــن 
ُ
امل إلــى مرحلة  جعلنا نصل 

الــنــاس من  ص 
ّ
ُيــقــّدم نفسه كبطل ُيخل الـــذي 

بؤسهم وشقائهم وأوجاعهم، وهو ُيزودهم 

شاهد 
َ
امل من  بسيل  الواقع  تلفزيونات  داخــل 

الكوميدية الساخرة من حياتهم. 
ــذا الــــنــــمــــط الــــبــــصــــرّي  ــ ــ ورغــــــــم مـــــا يــــّدعــــيــــه هـ
»الواقعي« في كونه ينقل أحوال املجتمعات 
الراهنة ووقائعها، صوب الشاشة الصغيرة، 
ــّيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــقــــافــ ــثــ بــــكــــل حــــمــــوالتــــهــــا الــ
تابع لحيثيات اشتغال 

ُ
امل  

ّ
فإن واالجتماعية، 

هذا الوسيط، سيفطن إلى نوع من انتقائية 
تــطــبــع بـــرامـــجـــه الـــاواقـــعـــيـــة داخـــــل مجتمع 
مــغــربــي تــقــلــيــدي، وتــجــعــلــه مـــجـــّرد وســيــلــة 

أشرف الحساني

الوسيط  بكونه  التلفزيون  ُيعرف 
األكثر تشعبًا وانتشارًا في العالم، 
فــقــد خــّصــتــه مــدرســة فــرانــكــفــورت 
بنقد الذع، في إطار ما ُسّمي فلسفيًا بأحوال 
هذا  قـــادت شعبية   

ْ
إذ الــثــقــافــّيــة«،  »الصناعة 

 يغدو أحد أهم روافد صناعة 
ْ
الجهاز إلى أن

الـــحـــداثـــة داخــــــل املــجــتــمــعــات املــــعــــاصــــرة، ال 
ـــــه يـــقـــوم عــلــى مــخــتــلــف أشـــكـــال االبــتــكــار 

ّ
ألن

واإلبــــــــداع والـــتـــولـــيـــد، ولـــكـــن بــحــكــم ســهــولــة 
انتشاره واختراقه واقع الناس داخل بيوتهم 

واجتماعهم وحميميتهم.
ال يطلب التلفزيون اإلذن من أحد، كما تفعل 
السينما عــن طــريــق تــذاكــر صـــاالت الــعــرض، 
بقدر ما يخترق بعنف ُمخّيلتهم وأحامهم، 
وأساليب  ومعتقدات  نظمًا  عليها  ويــفــرض 
يــقــيــنــيــات  بــمــثــابــة  ــصــبــح 

ُ
ت وأفــــكــــارًا ورؤى، 

 ُيغّير أفكارهم عن 
ْ
ُمميتة رغم سطحيتها، إذ

عون إلى 
ّ
ذواتهم وأمزجتهم، ويجعلهم يتطل

جعل أنفسهم عبارة عن كليشيهات بصرّية 
ومـــادة إشــهــاريــة، لتحقيق نــوع مــن الشهرة 

يمزج العمل القصة 
بموسيقى تصويرية 

وأزياء تنتمي للستينيات

تقتات البرامج 
التلفزيونية على الفضائح 

وتحّولها إلى حقائق

»ريش« هو أول األفالم 
الروائية الطويلة للمخرج 

عمر الزهيري

2223
منوعات

بصرّية لتضليل الرأي العام وإمطاره بركام 
يحدث  عــّمــا  ــنــة 

ّ
ــقــن

ُ
امل التلفزيونية  الــتــفــاهــات 

ــل عـــائـــات وتــجــّمــعــات وشـــــوارع ومــقــاٍه  داخــ
ــــات، بـــعـــيـــدًا عــــن الــســلــطــة وتــنــانــيــنــهــا  ــانـ ــ وحـ
 ضربًا من الامفّكر فيه 

ّ
وحيتانها، التي تظل

داخل تلفزيون الواقع.
ــع وســيــلــة نــاجــعــة من  ــواقــ بــــات تــلــفــزيــون الــ
 يـــتـــم تـــمـــويـــه الـــنـــاس 

ْ
وســــائــــل الـــُســـلـــطـــة، إذ

طريق  عن  الحقيقية  القضايا  من  وسحبهم 
فــيــديــوهــات الـــريـــاضـــة والــطــبــخ واملــعــجــزات 

واألشــبــاح والفضائح. فقد غــدا ورقــة رابحة 
الــتــلــفــزيــونــيــة، أضحت  ــات 

ّ
مــحــط مــن  للكثير 

راهن على هذا النوع من البرامج، لتحقيق 
ُ
ت

أّي مجهود  نسب مشاهدات عالية، من دون 
 هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــبـــرامـــج، الـــذي 

ّ
ــر؛ ألن ــذكــ ــ ُي

ال يــتــطــلــب أّي تــحــضــيــر ُمـــســـبـــق، فــقــط تــرك 
ــل بـــاتـــوهـــات  ــ ــ ــــواطــــنــــني داخـ

ُ
املــــشــــاركــــني/ امل

اجتماعي  مــوضــوع  فــي  يــثــرثــرون  التصوير 
أو جنسي أو ديني، لتحقيق مبتغى املخرج 
ــة لـــدى  ــدمــ ومــــحــــاولــــة خـــلـــق نــــــوع مـــــن الــــصــ
تــقــديــم فضائح  إلـــى  الــتــي تستند  ــشــاهــد، 

ُ
امل

 
ّ
أن ها حقائق، رغم 

ّ
أن اجتماعية على أســاس 

الــفــضــائــح تــوجــد داخـــل قــّبــة الــبــرملــان، حيث 
فقهاء السياسة ينهبون أموال البلد.

 تلفزيونات الواقع غير قادرة 
ّ
ومع ذلك، فإن

على اقتحام قّبة البرملان السوريالية، ونقل 
ــــودة هــــنــــاك، إذ  ــــوجـ الـــبـــشـــاعـــة الــحــقــيــقــيــة املـ
الناس نيام، وآخرون يتقافزون أمام ممرات 
ــظــهــر ذلــك 

ُ
»الـــبـــوفـــيـــه« عـــن الـــحـــلـــوى، كــمــا ت

فيديوهات انتشرت داخل وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي قــبــل أشـــهـــر. أال تــســتــحــق هــذه 
تلفزيونات  تنقلها   

ْ
أن السوريالية  شاهد 

َ
امل

ــقــّدمــهــا لــلــنــاس على 
ُ
الـــواقـــع فــي املـــغـــرب، وت

ُيعّبرون  تجعلهم  وحــكــايــات،  قصص  شكل 
ـــغـــذي وجــدانــهــم عـــن مصير 

ُ
عـــن آرائـــهـــم، وت

آفــات اإلنسان  بــداًل مــن نقل  البلد سياسيًا، 
ــلـــه االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــبـــســـيـــط وفــــقــــره ومـــشـــاكـ

والنفسية التي ال تنتهي؟
ونـــظـــرًا إلــــى الــــرهــــان الـــتـــجـــاري عــلــى بــرامــج 
تلفزيون الواقع، يتم في أكثر من مّرة فبركة 
 
ْ
ه حقيقة، إذ

ّ
املنتوج البصري، على أساس أن

يتدخل مخرج الحلقة لكتابة حوارات ونسج 
ــلــــق وشــــائــــج عـــاقـــات  قـــصـــص مــــــــــزورة، وخــ
الــرأي  َمشاهد  لدغدغة  األفـــراد  بــني  مرتبكة، 
من  انطاقًا  البرنامج،  فــي  وإقحامهم  الــعــام 
مــشــاركــات واتـــصـــاالت وتــعــلــيــقــات، بطريقة 
ــامـــج مـــســـرحـــيـــة درامـــيـــة  ــرنـ ــبـ يـــغـــدو فــيــهــا الـ
يكتبها املخرج ويلعب أدوارها ال شخصيات 
الضيوف، ولكن املجتمع املغربي بأكمله. لكن 
يــبــقــى الــهــدف األســــاس لــهــذه املــســرحــيــة هو 
تأجيج الــفــرجــة وتــمــريــغ كــرامــة الــنــاس على 
تجعل  تــجــاريــة،  طــفــرة  وتحقيق  التلفزيون، 

ق عائدات خيالية.
ّ
حق

ُ
تلفزيونات الواقع ت

ــنــــمــــوذج الـــكـــبـــيـــر لــــهــــذه »الـــطـــحـــالـــب   الــ
ّ

يــــظــــل
التلفزيونية« في ما ُيعرف مغربّيًا بـ »ميكرو 
طـــــروطـــــوار«، حــيــث تــعــمــد بــعــض املــحــطــات 
ــى الــــشــــارع  ــ ــى الـــــخـــــروج إلــ ــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة إلــ
الناس  عــن  املــغــربــي، وطـــرح أسئلة سطحية 
حـــول أحــــوال املـــنـــاخ، والــفــضــائــح، والــتــحــّول 
 يتم في 

ْ
الجنسي، وأحوال العيد ورمضان، إذ

املــواطــن على خلفية  الــبــرامــج استغال  هــذه 
بــســاطــتــه أو جــهــلــه بــبــعــض قــضــايــا تــطــاول 
ها آراء 

ّ
املجتمع، ويتم تقديمها على أساس أن

نابعة من املجتمع املغربي.
 هــذه اآلراء الشخصية 

ّ
ــثــيــر أحــيــانــًا هــو أن

ُ
امل

تتحّول فيديوهاتها داخل وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي إلـــى مـــادة كــومــيــديــة تسخر من 
أو طريقته  أو ثقافته  املواطن بسبب لهجته 
الصحافيني  بعض   

ّ
أن والحقيقة  الــكــام.  في 

 يخترقون حميمية الناس 
ْ
يتعمدون ذلك، إذ

داخل املقاهي واألسواق الشعبية وإحراجهم 
أمـــــام الـــنـــاس بـــطـــرح أســئــلــة اجــتــمــاعــيــة عن 

حياتهم الخاّصة. 
ــة إلـــى  ــاجـ ــد املــجــتــمــع املـــغـــربـــي فــــي حـ ــُعـ لــــم يـ
في  تاجر 

ُ
ت التي  البليدة،  الــواقــع  تلفزيونات 

آالم املــغــاربــة وبــؤســهــم وشــقــائــهــم وفــقــرهــم، 
ــه  فــــي وجـ ــلـــى األرض  عـ ــم  ــهـ ــتـ ــرامـ كـ ــــــمــــــّرغ 

ُ
وت

عــائــاتــهــم، بــاســم بــرامــج ثــقــافــة ومجتمعية 
تــزداد فظاعة وتفّسحًا  أمــام سلطة  ومدنية، 
ــل املــجــتــمــع املــغــربــي،  وفــتــكــًا وتــغــطــرســًا داخــ
أقــام اإلعــام وكاميرا تلفزيونات  بعيدًا عن 

الواقع وصناعتها املرتبكة.

إبراهيم علي

ـــطـــرح حــــول مــفــهــوم بعض 
ُ
أســئــلــة كــثــيــرة ت

املغنيات في لبنان ألنواع املوسيقى، ومنح 
ال  إنها  إذ  ُمستغربة؛  تبدو  ألقابًا  أنفسهن 
يعتمد  الـــذي  املوسيقى  لعالم  بصلة  تمت 
التي  الحفات  الــغــرب، وال لألنماط وال  في 

تقام في الواليات املتحدة أو بريطانيا.
ثــمــة تــبــاعــد بـــني املــفــهــوم الــغــربــي لــلــغــنــاء، 
لكن محاوالت بعض  منه،  الشرقي  والخط 
املـــغـــنـــني أو املـــغـــنـــيـــات فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
االتجاه إلى التقليد، تحولت مع الوقت إلى 
فرضها  أو  تصديقها،  املغنون  يريد  حالة 
عــلــى الــنــاس، مــن خـــال ألــقــاب غــربــيــة، مثل 
»ســوبــر ســـتـــار«، و»بــــوب ســـتـــار«، وغــيــرهــا 
من املفردات الطنانة، والتي تلحق باملسار 
ــًا مـــن املــغــنــني أنــفــســهــم بــأنــهــم 

ّ
الـــغـــربـــي، ظــن

يــســيــرون عــلــى طــريــق الــعــاملــيــة، كــمــا ُيخّيل 
للبعض.

ــد احــــتــــدمــــت، أخـــــيـــــرًا، املـــعـــركـــة  وبـــــهـــــذا، فـــقـ
مجددًا بني املعجبني باملغنية نوال الزغبي 
حول  عــجــرم،  نانسي  بزميلتها  واملعجبني 
من هي نجمة »البوب« األولى..! الخاف بني 

كــومــيــدي. تـــدور أحـــداث العمل بــني مدرسة 
الذي تنعكس  فولتير واملحيط االجتماعي 
عــلــيــه األحـــــداث الــتــي تــقــع فــي املـــدرســـة بني 
ــريـــق الــعــمــل  ــبــــرر فـ الــــطــــاب واملـــعـــلـــمـــني. ويــ
اتساع  بعدم  الجنسني،  بني  الجمع  أسباب 
ــدارس الــبــنــات لــهــن، وبــالــتــالــي بــات هناك  مـ
يقع  املعضلة.  لهذه  حلول  إليجاد  احتياج 
هـــذا الــحــدث فــي فــتــرة مــا بــعــد الـــحـــرب، في 
»طـــفـــرة املـــوالـــيـــد«، وهــو  الــفــتــرة املـــدعـــوة بــــ
جيل يمتد بني عامي 1946 و1964، عندما 
باتت أعـــداد املواليد فــي ازديـــاد، وحيث تم 
إدخــال العديد من اإلصاحات في األنظمة 
التعليمية. وقد شهد هذا الجيل فترة رفاه 
مادي واجتماعي لم تكن لألجيال السابقة، 
الـــتـــي قـــاســـت حـــربـــني عـــاملـــيـــتـــني، إمــكــانــيــة 

التمتع بها. 
املدرسة من مدرسني وبعض  فريق  يتكون 
املدرسات اللواتي ال يبرر الفريق وجودهن 
في فضاء مخصص للذكور. وعلى العكس 
من هــذا، وفــي املشهد التي تظهر فيه أولى 
املدرسة، يصاب  في  نهارهن  لبدء  الفتيات 
حـــشـــد الــــطــــاب املــجــتــمــعــني بــــاالنــــدهــــاش، 

ويبدأون بالتغامز حول الفتيات. 
الــدراســي  الــيــوم  ومــنــذ تلك اللحظة، ال يمر 

مايا البوطي

 )Mixte( »1963 يستعيد مسلسل »االختاط
املرحلة  بداية   ،2021 في  الــصــادر  الفرنسي 
من  التعليمي  النظام  تحول  فيها  تــم  التي 
مـــــــدارس تــــفــــّرق بــــني الــــذكــــور واإلنــــــــاث إلـــى 
مدارس مختلطة. يدور العمل حول مدرسة 
فولتير للبنني، حيث جرى استقبال عدد من 
الفتيات للمرة األولى في التاريخ التعليمي 
يكفي  الفتيات،  عــدد  قلة  ورغـــم  فرنسا.  فــي 
هذا الحدث لتنقلب األمــور رأسًا على عقب 
بالنسبة للطاب واملعلمني، على حد سواء. 
وقـــد ســوقــت مــنــصــة »أمـــــازون بـــرايـــم« لهذا 
العمل   .

ً
أصيا فرنسيًا  إنتاجًا  كونه  العمل 

من ابتكار ماري روسني، ويضم فريقًا المعًا 
مــن النجوم الــشــبــاب، هــم ليوني ســوشــود، 
أنــوك فيلمني، ناثان  لــوال كوتون – فرابير، 
بـــــــــارون، بــابــتــيــســت مــــاســــايــــن، غـــاســـبـــار. 
الطريفة،  املــواقــف  صيغة  املسلسل  يعتمد 
تاريخية كان يصعب فيها  ليستعيد فترة 
عــلــى املــجــتــمــع إمــكــانــيــة تــخــيــل الــجــمــع بني 

الذكور واإلناث في املدارس. 
ــمــــل، مـــزيـــج  ــعــ ــن حـــيـــويـــة الــ ــ ــزز مـ ــعــ ــا يــ ــمــ ومــ
املــوســيــقــى الــتــصــويــريــة املــفــعــمــة بــالــحــيــاة، 
روح  تحاكي  الــتــي  الـــروك  ومنها موسيقى 
العقد  ذلـــك  ــاء  أزيــ تضفي  كــمــا  الستينيات. 
نفحة مــن الــجــمــال واملــصــداقــيــة املــغــرقــة في 
الــتــفــاصــيــل ألزيـــــاء تــلــك املـــرحـــلـــة. وتتجلى 
الــــــــروح الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الـــنـــص مــــع تــقــديــم 
شــخــصــيــات نــمــطــيــة فــرنــســيــة، مــثــل أســتــاذ 
املتكبر،  املتميز  والــطــالــب  الاتينية  الــلــغــة 
الـــذي يبلغ عــن زمــائــه، وغيرها  والــطــالــب 
بطابع  املــقــدمــة  النمطية  الــشــخــصــيــات  مــن 

نـــوال الــزغــبــي ونــانــســي عــجــرم »تــاريــخــي«، 
بــــدأ مــنــذ صــعــود نــجــم عــجــرم ســنــة 2002، 
جماهيرية  ينافس  متقدم  ملكان  وحجزها 
فـــي منتصف  الــتــي حققتها  الــزغــبــي  نــــوال 
الــتــســعــيــنــيــات، جــمــاهــيــريــة لـــم تــجــد ســوى 
في حضور  تتمثل  وقتها،  واحــدة  منافسة 

ونجاح نجوى كرم.
واملوسيقية  الغنائية  األلـــوان  اختاف  لكن 
بني الزغبي وكــرم، لم يؤسس لحروب، كما 
الزغبي  الحالي بني  القرن  حصل في بداية 
واملــجــمــوعــة الــثــانــيــة مــن املــغــنــيــات الــلــواتــي 
تــصــدرن املــشــهــد، نــانــســي عــجــرم، وإلــيــســا، 
الصوت،  تملك  ال  التي  وربما هيفا وهبي، 
بــازار  فــي  املغنيات  مزاحمة  بإمكانها  لكن 

الحفات واملهرجانات والفوز بذلك.
املـــعـــركـــة املــســتــحــدثــة حــــول مـــن هـــي نجمة 
العالم العربي، تخرج  »الــبــوب« األولـــى فــي 
ــــول مــفــهــوم  مــــن إطــــارهــــا الــــعــــام ألســـئـــلـــة حـ
»البوب« لدى املصنفني أو مطلقي األلقاب. 
التعريف  بــحــســب  »الـــبـــوب«،  أن  والـــواضـــح 
الوقت  الشعبية، لكن مع  لــه، هو املوسيقى 
املــقــاطــع شــهــرة وشعبية بني  أكــثــر  نجد أن 
ــن الـــبـــوب  ــبــــوب أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــدًا مــ مـــقـــاطـــع الــ
املــاضــيــة، املبني على  الــقــرون  املصنوع فــي 
أســاس موسيقي متني، بخاف ما يحصل 
للمنتج  املساحة  وتــرك  العربي،  العالم  فــي 
تقنيات  أو  ملفهوم  فني  تقييم  أي  دون  مــن 
املــغــنــيــة. وال  أو  »الـــبـــوب« للمغني  صــنــاعــة 
الــتــقــنــيــات،  الــــزحــــف وراء  بــالــطــبــع  نــنــســى 
الـــتـــي لـــم تـــوفـــر حــتــى املــغــنــني األمــيــركــيــني 
العصري،  اللحاق بالبوب  واألوروبيني من 
الــقــائــم عــلــى مــزيــد مــن الــتــقــنــيــات الحديثة، 
مــثــل أغــانــي الــلــيــدي غــاغــا، الــتــي تــنــتــج في 

ــزوم الـــتـــســـويـــق الـــتـــجـــاري  ــ ــ زمـــــن قـــيـــاســـي لـ
ينقذه  ما  لكن  املنتجة،  للشركات  والربحي 
هو التزام املغني أو املغنية في الغرب بهذا 
النمط عــمــوًمــا، وقــبــولــه، ال بــل الــتــفــرد فيه، 
على مستويات  تعتمد  التي  املنافسة  أمــام 
املستحدث  التقني  الشق  اتخذنا  لو  جيدة، 

أقله في العالم العربي. االختاف ال يبدأ من 
دائمًا  يتجه  بل  مغنية،  أو  بمغن  املعجبني 
عــنــد كـــل إصــــــدار جـــديـــد لـــنـــوع مـــن الــحــرب 
الــكــيــديــة. أحــيــانــًا ال يــعــي املــعــجــبــون معنى 
ــــوب«، وكــيــفــيــة تــصــنــيــفــهــا، لكنهم  كــلــمــة »بــ
عن  للدفاع  الجبهات  ويفتحون  يــجــادلــون 

»النجم«، والقول إن أغنية أو ألبومًا جديدًا 
لــهــذا املــغــنــي ســيــتــفــوق مــن األســـبـــوع األول 
إلصداره، وبالتالي إضافة إنجاز إلى سجل 
ونسي  املعجبني،  تقدير  بحسب  نجاحاته 
هــؤالء ما يستحق الــســؤال، وهــو: ما عاقة 

أنواع املوسيقى بالغيرة الفنية؟

الفتيات  الــذكــور على  مــن دون تعديات مــن 
اللواتي يتعرضن لتنمر كبير. تركز القصة 
بيير،  لجان  الصغرى  األخــت  على ميشيل، 
واللذين يعمل والدهما في ملحمة. تعكس 
تفاصيل قصتهما تمييز األهل في املعاملة 
بــني الــفــتــاة والـــشـــاب. هـــذا التمييز األســـري 
ال يــخــتــلــف عـــمـــا تـــاقـــيـــه مــيــشــيــل مــــن قــبــل 
معلميها، الذين يتجاهلون إنجازاتها، وال 
اعــتــداء أحدهم  الــذيــن يتسبب  مــن زمائها 
عليها بخاف كبير بــني األخــيــر وبــني األخ 
األكـــبـــر ملــيــشــيــل. كــمــا يـــقـــدم الــعــمــل نــمــوذج 
الطالبة املثابرة أنيك ساباني، والتي تنجح 
ذاتها  تثبت  بــأن  االجتماعية  رغــم ظروفها 

وذكاءها في عالم الذكور.
ال تتوقف املعاملة املسيئة من املجتمع على 
الفتيات الشابات، بل تطاول جميع النساء، 
فـــنـــرى املـــمـــرضـــة جـــــان تـــعـــانـــي فــــي ســبــيــل 
وهي  وجنسانيتها،  االجتماعية  حريتها 
تختبئ في ظل زواج وهمي لتحمي نفسها. 
وكــمــا تظهر مــعــانــاة مـــدام كـــوريـــة، مــدرســة 
يحترم  ال  والــتــي  املطلقة،  اإلنكليزية  اللغة 
اآلخـــــرون رغــبــتــهــا بــاالســتــقــال واالعــتــمــاد 

على ذاتها.
والنساء  الــرجــال  بــني  الفصل  وعلى خلفية 
فــي الــفــضــاء الـــعـــام، يــقــدم الــعــمــل شخصية 
املدرسة،  في  العام  املوجه  بيانجر،  السيد 
ــذي يــعــانــي مـــن شــعــور بــالــعــجــز والــكــبــت  الــ
الجنسي، في حضور النساء اللواتي يشعر 
بــالــرغــبــة تــجــاهــهــن. هـــذه الــعــقــدة النفسية 
الرهبة والخوف  إشــارة رمزية لشعور  هي 
الــذكــور ويتجسد  الــذي يخالط  النساء  مــن 
بــعــنــف تــجــاهــهــن، وبــرغــبــة بــالــســيــطــرة من 
خال عزلهن وتهميشهن في الفضاء العام.

المغنيات اللبنانيات وموسيقى »البوب«»االختالط 1963«... الفتيان والفتيات يقتحمون »فولتير«
ال تكاد تنتهي معركة 
بين المغنيات اللبنانيات 
حتى تشتعل معركة 

أخرى ألسباب كثيرة، 
أهمها المنافسة والغيرة

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

القصير »ريـــش« للمخرج عمر  املــصــري  الفيلم  فــاز 
النقاد  أسبوع  ملسابقة  الكبرى  بالجائزة  الزهيري 
ــي، بــرئــاســة  ــدولــ ــان الــســيــنــمــائــي الــ فـــي مـــهـــرجـــان كــ
الــرومــانــي كــريــســتــيــان مــونــجــيــو، الــــذي أدار لجنة 

تحكيم أسبوع النقاد في الدورة 74 للمهرجان.
وتدور أحداث الفيلم حول أم سلبية، تكرس حياتها 
لزوجها وأطفالها، وبسبب خدعة سحرية في حفلة 

عيد مياد لألطفال، يتحول األب إلى دجاجة.
أو Feathers عامليًا  الفيلم املصري »ريــش«  وعــرض 
ــــس ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان كــــان،  ــرة أمـ ــ ألول مـ
بحضور مخرجه عمر الزهيري، ولقي حفاوة كبيرة 
من قبل الجمهور. يشارك فيلم ريش أو Feathers في 
املقامة  الــدولــي  الــنــقــاد  ألســبــوع  الرسمية  املسابقة 
ضــمــن فــعــالــيــات مــهــرجــان كـــان فـــي نــســخــتــه الــــ 74 
التي تمتد حتى يوم 17 يوليو/ تموز الجاري. وتم 
فرنسا ومصر وهولندا  بني  تعاونيًا  الفيلم  إنتاج 
والــيــونــان، كما نــال دعمًا مــن جهات دولــيــة عديدة 

خال مراحل إنتاجه.
ــلـــة  الـــطـــويـ ــة  ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ الــ األفـــــــــــام  أول  ــو  ــ هــ »ريـــــــــــش« 
لــلــمــخــرج عــمــر الـــزهـــيـــري، وقــــد اشـــتـــرك فـــي تأليفه 
مـــع الــســيــنــاريــســت أحـــمـــد عـــامـــر، وهــــو مـــن إنــتــاج 
الفرنسيني جولييت لوبوتر وبيير مناهيم. ويدخل 
الواقعية الحديثة املغرقة  الفيلم في إطار السينما 
تفاصيل  كافة  الكاميرا  تظهر  حيث  واقعيتها،  في 
الحياة التي يعيشها أبطال الفيلم، بيد أن مخرجه 

الفانتازيا  الــواقــعــيــة مــن خــال  الــدخــول لعالم  قــرر 
لعائل  املسبوقة  غير  القصة  فــي  املتمثل  والــخــيــال 
أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد مياد ولده البكر 
الحفل  ليحيي  )خــمــس ســنــوات( ويحضر ســاحــًرا 
ببعض األلــعــاب السحرية. في إحــدى هــذه األلعاب 
يدخل األب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، 
وفي املشهد املعكوس حيث يعيد الساحر الدجاجة 
للصندوق من أجل إخراج األب تحدث املفاجأة وال 

يخرج األب أبدًا من الصندوق.
فــي مصر بحصول  السينما  ــاع 

ّ
احتفى بعض صــن

 كــتــب الـــنـــاقـــد املــصــري 
ْ
»ريــــــش« عــلــى الـــجـــائـــزة، إذ

السينما  الشناوي عبر »فيسبوك«: »مبروك  طــارق 
املــصــريــة تــحــصــل عــلــى جـــائـــزة أســـبـــوع الــنــقــاد في 
. هـــذه هــي املـــرة األولــــى الــتــي نــشــارك 

ّ
ــان مــهــرجــان كــ

فــيــهــا فـــي هــــذا الــقــســم الــــذي يــحــتــفــل بــعــيــد مــيــاده 
الــســتــني... فــيــلــم ريـــش أول إخــــراج لــعــمــر الــزهــيــري، 
مـــرشـــح بـــقـــوة لـــجـــائـــزة الـــكـــامـــيـــرا الــذهــبــيــة للعمل 
األول التي تعلن مساء الجمعة، »ريــش« شــارك في 
إنــتــاجــه محمد حــفــظــي... وفــي كتابته أحــمــد عامر 

بهذا  املصرية  السينما  الــزهــيــري... حققت  مع عمر 
أول عرض  الفيلم في  إنجازًا عامليًا. شاهدت  الفوز 
، وشعرت 

ّ
له باألمس في قاعة ميرامار بمدينة كان

بالفخر والسعادة«.
وكتبت املخرجة ومديرة مهرجان األقصر للسينما 
»فيسبوك«:  عبر  قائلة  الحسيني  عــزة  األفــريــقــيــة، 
»ألــف مــبــروك للفيلم املــصــري »ريـــش«، إخـــراج عمر 
النقاد في مهرجان  الزهيري فوزه بجائزة أسبوع 
كان السينمائي الدولي«. أما الناقد املصري أندرو 
مــحــســن، فــكــتــب: »خــبــر حــلــو، فــيــلــم ريـــش للمخرج 
أسبوع  الزهيري يشارك في مسابقة  املصري عمر 

.»
ّ
النقاد في مهرجان كان

ق الفنان سيف الدين حميدة بطل الفيلم املصري 
ّ
وعل

في  الذهبية  السعفة  الــذي حصل على  »ســتــاشــر«، 
« بالقول: »خبر 

ّ
»كـــان املاضية من مهرجان  الـــدورة 

ــاع 
ّ
عــظــيــم.. ألـــف مـــبـــروك ملــصــر وألــــف مـــبـــروك لــصــن

الفيلم املصري »ريــش« للمخرج عمر الزهيري ابن 
في  جديد  مصري  إنــجــاز  للسينما،  العالي  املعهد 
 - وحصول فيلم »ريش« على الجائزة 

ّ
مهرجان كان

 السينمائي 
ّ
الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان

مــبــروك لــكــل صــنــاع السينما فــي مــصــر«. يــذكــر أن 
املـــخـــرج عــمــر الـــزهـــيـــري درس الــســيــنــمــا فـــي معهد 
أبــرز  مــع  مخرج  مساعد  وعمل  بالقاهرة،  السينما 
املــخــرجــني املــصــريــني مثل يــوســف شــاهــني ويسري 
نصر الله، وأخرج فيلمه القصير األول »زفير« عام 
2011، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة 

في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

طحالب تنمو على الشاشات المغربية

نوال الزغبي )فيسبوك(

نال الفيلم دعمًا 
من جهات 
دولية عديدة 
خالل مراحل 
)Getty( إنتاجه

يصّور العمل معاناة الفتيات والنساء عمومًا في تلك الفترة )أمازون(

)Getty( ُتتاجر هذه البرامج في آالم المغاربة

الشارع  في  يدور  عّما  الواقع،  تعكس  أنها  تزعم  التي  ببرامجها  المغربية،  الشاشات  تبتعد 
المغربي، وتنشغل بتقديم ما هو سطحي وبعيد عن الناس والمجتمع

تلفزيون الواقع

»ريش« ينال جائزة النقاد في كاّن

فنون وكوكتيل
قضية

رصد

متابعةمسلسل

ال يقتصر أمر 
هذه البرامج والفضائيات 

على المغرب فقط، 
بل تمتد في معظم 
البلدان العربية. حين 

يتساقط الثلج في األردن، 
نرى المراسلين يسألون 
المواطن في الشارع: 
»ما رأيك في تساقط 
الثلج؟«. لتأتي اإلجابة 

أكثر غرابَة: »نشكر جاللة 
الملك..«. حتى أمست هذه 
العبارة األخيرة موضع تنّدر 

دائم. وفي مصر كذلك 
األمر، كما حصل أخيرًا 

في قضية بائع »الممبار«، 
الذي يطعم الناس أحشاء 
المواشي بعد أن يضعها 

أسفل إبطه.

نشكر جاللة 
الملك
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