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أنصار الرئيس التونسي يواصلون 
تهديد الصحافيين

أفغانستان: آالت التصوير الخشبية 
في طريقها للزوال

الرباط ـ أشرف الحساني

املغربي  الصحافي  عمل  طويلة  لــســنــوات 
االتحاد  بجريدة  يونس مجاهد صحافيًا 
 لـــوكـــالـــة األنـــبـــاء 

ً
ــراســــا ــتــــراكــــي، ثـــم مــ االشــ

»املجلس   يصبح مديرًا لـ
ْ
اإلسبانية، قبل أن

الوطني للصحافة« بالرباط. مسار طويل 
تبوأ من خاله يونس مجاهد مكانة داخل 
 فيه ُمشاركًا 

ّ
اإلعــام املغربي، في وقــٍت ظل

في صناعة الرأي داخل الخطاب اإلعامي 
ـــريـــن بــمــقــوالتــهــم وســجــاالتــهــم 

ّ
ـــؤث

ُ
ــن امل ومــ

داخل الصحافة املغربّية. 
يــرتــكــز عــمــل املــجــلــس الـــذي يــتــرأس إدارتـــه 
وتــســيــيــره عــلــى تــنــظــيــم مــهــنــة الــصــحــافــة 
والــدفــاع عــن أخــاقــيــات الصحافة وحــرّيــة 
ى 

ّ
حت الصحافة،  بتأهيل  والقيام  التعبير 

تشهدها  التي  التحّوالت  في خضم  تكون 
ــم الــنــقــد الـــشـــرس الـــذي  املــهــنــة عــربــيــًا. ورغــ
ــه لــلــمــجــلــس فـــي كـــل حــــدث إعـــامـــي،  ــــوّجــ ُي
ــة األخــيــرة بــدا موقعه هاّمًا  ــه فــي اآلونـ

ّ
فــإن

فـــي تــنــظــيــم قـــطـــاع الــصــحــافــة ولـــعـــب دور 
ــة بـــن املــهــنــيــن واقــــتــــراح بعض  الـــوســـاطـ
اإلجــراءات التي تهدف إلى تنظيم القطاع 
بالنسبة  صعبة  مهّمات  وهــي  وتحديثه. 
بــهــذه  لـــلـــقـــيـــام  ــلـــس  املـــجـ وهــــيــــاكــــل  إلدارة 
ونقاشًا  وقتًا وصبرًا  تأخذ  التي  املهّمات، 

مع القطاع اإلعامي في املغرب.
فــي هــذا الــحــوار الــخــاّص، تلتقي »العربي 
الجديد« بالصحافي يونس مجاهد مدير 
املغرب  فــي  الــوطــنــي للصحافة«  »املــجــلــس 
املجلس وضوابطه  أسئلة حــول مهام  فــي 

وموقع حرّية التعبير داخل أجنداته:
ما الصورة التي ترسمها اليوم لـ »املجلس 
ــام  ــ ــتــــه، أمـ ــفــ ــيــ ــافـــة« ووظــ ــلـــصـــحـ ــنــــي لـ الــــوطــ
التحّوالت التي تعرفها الصحافة املغربّية 

من تضييق وخناق؟
وطنية،  هيئة  للصحافة  الوطني  املجلس 
مــســتــقــلــة، وظــيــفــتــهــا الـــرئـــيـــســـيـــة تــطــويــر 
من  العديد  عبر  الصحافة،  مهنة  ممارسة 
الــســهــر عــلــى احــتــرام  األدوات، مـــن أهــمــهــا 
الولوج  تحصن  ثــم  الصحافة،  أخاقيات 
إلـــى املــهــنــة والــعــمــل عــلــى تــأهــيــل املــقــاولــة 
الــصــحــافــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى أدوار أخـــرى، 
الــوســاطــة والتحكيم  تــقــل أهــمــيــة، مــثــل  ال 
ــــاب  ــنـــازعـــات بـــن الــصــحــافــيــن وأربـ فـــي املـ
الصحف، والتكوين والدراسات والتقارير. 
لــــذلــــك، مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يـــهـــتـــم املــجــلــس 
بالتحوالت التي تعرفها الساحة الوطنية 
 مــــجــــاالت الــصــحــافــة 

ّ
ــل ــ ــة، فــــي كــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ

ــن غــيــر املــمــكــن أن يــقــوم  ـــــه مـ
ّ
واإلعــــــــام، ألن

بوظائفه بشكل ناجع، من دون أن يتفاعل 
مــع محيطه الــداخــلــي والــخــارجــي. مــن بن 
 ما 

ّ
القضايا التي يتفاعل معها املجلس، كل

يتعلق بحرية الصحافة، حيث إن املجلس 

منوعات

مطالب بمتابعة هذا امللف وإصدار تقرير 
حول ممارسة حرية الصحافة ووضعيتها 

وأوضاع الصحافين.
ــة إلـــــــى اإلصـــــاحـــــات  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــــــــه بـ

ّ
ــيــــر أن غــ

الضرورية في القوانن، نعتبر في املجلس، 
 تطوير حرية الصحافة يتطلب مقاوالت 

ّ
أن

ــيــــة وإمـــــكـــــانـــــات االنــــتــــشــــار،  ــالــ بــــــمــــــوارد مــ
وصحافين وعاملن يتوفرون على فرص 

ــد. قــــد يــتــوفــر  ــيـ تــــأديــــة واجـــبـــهـــم بــشــكــل جـ
بــلــد مــا عــلــى قــوانــن جــيــدة فــي الصحافة 
واإلعــام، وهذا مهم، لكن إذا كان ال يتوفر 
ذات  ومـــوارد بشرية  قوية  على مؤسسات 
ــيـــة، وعـــلـــى تــقــالــيــد صــحــافــيــة  ــالـ ــاءة عـ ــفــ كــ
ــرام لــأخــاقــيــات  ــتــ مــتــقــدمــة وتــجــربــة واحــ
جــودة   

ّ
فـــإن مــتــجــذرة...  مهنية  وتنظيمات 

ــف مهام 
ّ
الــصــحــافــة تــظــل مــتــعــثــرة. ال تــتــوق

املـــجـــلـــس عـــلـــى مـــســـألـــة الــتــنــظــيــم وحـــقـــوق 
الــدفــاع أيضًا عــن أخاقات  بــل  الصحافي، 
املهنة وتكريس حرّية التعبير كأّول شرٍط 
الـــقـــارئ.  الــتــواصــل مـــع  ــــروري لتحقيق  ضـ
كيف تعملون كمجلس وطني على حماية 
هـــذا الـــشـــرط الـــوجـــودي بــالــنــســبــة للجسم 

الصحافي؟
فهذا  الصحافة،  أخــاقــيــات  تنتهك  عندما 
التعبير، أي أن  يعني االعــتــداء على حرية 
يشوه  الكبير  واملكسب  املقدس  الحق  هــذا 
ــاع عن  ــدفـ  الـ

ّ
ويــتــم الــتــاعــب بــــه، لــذلــك فــــإن

حــريــة الــصــحــافــة وعـــن الــحــق فــي التعبير 
ــتــــرام األخـــاقـــيـــات،  الـــحـــر، يــتــكــامــل مـــع احــ
ونـــحـــن فــــي املـــجـــلـــس عـــنـــدمـــا نــســهــر عــلــى 
الناس في شرفهم وذمتهم  حماية حقوق 
وصــورتــهــم، ضــد مــن يــعــمــل عــلــى التهجم 
والــتــحــامــل عــلــيــهــا، فــإنــنــا نـــدافـــع عـــن حق 
ــة، كما  ــرامـ ــكـ ــو الـ ــه، وهــ إنـــســـانـــي، ال ثــمــن لــ
ندافع عن حرية التعبير. صحافة الجودة 
مقومات  على  أي  األخاقيات،  على  ترتكز 

العمل املهني الجيد. 
ثــّمــة ارتــبــاك حــاصــل داخـــل الصحافة، بن 
عارض 

ُ
ؤّيد قرارات املجلس وأخرى ت

ُ
فئة ت

ــــي تـــنـــظـــيـــم مــهــنــة  ــام فـ ــ ــهـ ــ ــاره الـ ــ ــسـ ــ دومــــــــًا مـ
ــــقــــاوالت اإلعــامــيــة 

ُ
الــصــحــافــة وتــأهــيــل امل

لــانــخــراط فــي يــومــيــات املجتمع. إلــى حد 
قتموه بعد انفراج الحجر 

ّ
اآلن، ما الذي حق

الصحي؟ 
ــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون األمــــــر عـــلـــى هـــذه  مــ
لهذه  األولـــى  السنوات  فــي  ونحن  الشاكلة، 
أنــهــا مؤسسة  أن نثبت  الــتــجــربــة، وعــلــيــنــا 
املغرب.  فــي  للصحافة،  مضافة  قيمة  تقدم 
ورغم ظروف التأسيس، حيث لم نكن نتوفر 
عــلــى مــقــر وإمــكــانــات، وكــنــا مكبلي األيـــدي 
لــنــا بالعمل،  بــغــيــاب نــظــام داخــلــي، يسمح 
ــم أنــــنــــا بـــعـــد تــــجــــاوز هـــــذه الـــعـــقـــبـــات،  ــ ــ ورغـ
 املجلس 

ّ
أن إال  الــجــائــحــة،  واجــهــنــا ظــــروف 

تقدم فــي العديد مــن الــواجــهــات، مــن بينها 
للمهنة، حيث  الــولــوج  تنظيم  على  حرصه 
يــطــور بــاســتــمــرار ضــبــط شـــروط الحصول 
على بطاقة الصحافة، كما أنه اتخذ قرارات 
وأصدر أحكاما في قضايا معروضة عليه، 
في األخاقيات واملنازعات بن الصحافين 
ــلـــس  ــي املــــــؤســــــســــــات، ونـــــظـــــم املـــجـ ــ ــكـ ـــ ــال ــ ومـ
عــــشــــرات الـــــــورش الـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
ــــدن املــغــربــيــة، كــمــا أنـــجـــز دراســــــات حــول  املـ
واملــقــاوالت، وهو  الصحافين  القطاع، تهم 
مــقــبــل عــلــى تفعيل اتــفــاقــيــات لــلــتــعــاون مع 
مجاالت  تشمل  ودولــيــة،  مغربية  منظمات 
اخـــتـــصـــاصـــه، وهـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن األمــثــلــة 
الــتــي يــمــكــن تــقــديــمــهــا، فـــي مــيــاديــن العمل 
اإلشـــعـــاعـــي، أهــمــهــا الـــنـــدوة الـــدولـــيـــة الــتــي 
نظمها بطنجة، في نوفمبر/تشرين الثاني 

2019، ألهم مجالس الصحافة في العالم.

المهمة الرئيسية 
للمجلس الوطني 

للصحافة تطوير 
ممارسة المهنة

كان حاجي ميرزمان مراهقًا في ستينيات 
ــدأ الـــتـــقـــاط صــور  ــقـــرن املـــاضـــي عــنــدمــا بــ الـ
ــة تــصــويــر خــشــبــيــة فـــي وســط  بــواســطــة آلــ
ــه يــخــشــى حــالــيــًا زوال هــذه 

ّ
ــــول... لــكــن ــابـ ــ كـ

»العلبة السحرية« بسبب الغزو الرقمي.
الــفــوريــة« بــن جهاز  تجمع هــذه »الكاميرا 
الــتــصــويــر والــحــجــرة املــظــلــمــة، وهـــي سلف 
أجـــهـــزة »بـــــوالرويـــــد« لــلــتــصــويــر الـــفـــوري، 
وكـــــان يــســتــخــدمــهــا خــصــوصــًا مـــصـــورون 
في الشارع من أجل البورتريهات الخاصة 
بـــالـــزبـــائـــن. وصـــمـــدت اآللـــــة أمـــــام الـــحـــروب 
والغزوات ومنع التصوير من جانب حركة 
»طالبان« خال تسلمها الحكم أول مرة بن 
مهددة  اآلن  ها 

ّ
لكن و2001،   1996 الــعــامــن 

بـــالـــزوال بــفــعــل األجـــهـــزة الــرقــمــيــة، بحسب 
حاجي ميرزمان الذي بات في السبعينات 

من العمر.
كـــان مــيــرزمــان يــجــوب الـــشـــوارع بــحــثــًا عن 
زبــائــن ليلتقط صـــورًا بــاألبــيــض واألســـود 
ووثائق  الهوية  وبطاقات  السفر  لجوازات 
ثبوتية أخــرى. ويقول خــال وضعه جهاز 
التصوير خاصته على منصة خشبية في 
منزله الصغير في قلب العاصمة األفغانية: 
»لــم نعد نستخدم هــذه األجــهــزة. هــذه آخر 
ويبدو  لــــدّي«.  محفوظة  نوعها  مــن  قطعة 
ــيــــرزمــــان ســـعـــيـــدًا بـــإظـــهـــار طـــريـــقـــة عــمــل  مــ

الجهاز، إذ ُيدخل ورق التصوير ومنتجات 
مخصصة لتحميض األفام وينزع الغطاء 
عـــن الـــعـــدســـة لــيــحــصــل فـــــورا عــلــى صـــورة 

سالبة.
ومــــــن داخـــــــل الــــحــــجــــرة الــــعــــازلــــة لـــلـــضـــوء، 
يــعــمــل مـــيـــرزمـــان عـــلـــى الــــصــــورة الــســالــبــة 
الــتــي تــحــّول بــاملــســار عينه لتعطي صــورة 
مكتملة املــعــالــم. ويــقــول حــاجــي مــيــرزمــان: 
جميعهم  يستخدمون  الــيــوم  »املـــصـــورون 
ــــاص الـــذيـــن  ــخـ ــ أجــــهــــزة رقـــمـــيـــة، عـــــدد األشـ
يعرفون طريقة استخدام هذا الجهاز آخذ 
 علب التصوير 

ّ
فــي الــتــراجــع«. ويــوضــح أن

 
ّ
لكن أفــغــان،  يد نجارين  صنع على 

ُ
ت كانت 

ستورد من الخارج.
ُ
العدسات كانت ت

وشـــّكـــلـــت خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن الــعــشــريــن 
الفورية،  الكاميرات  لهذه  الذهبي  العصر 
فــــي فـــتـــرة الـــتـــحـــق فــيــهــا األفــــغــــان بـــأعـــداد 
وكــانــوا  الــوطــنــي،  الجيش  بصفوف  كبيرة 
الغاية إلى صور شمسية  يحتاجون لهذه 

من أجل إتمام معاماتهم العسكرية.
وإثر تسلمها الحكم في نهاية تسعينيات 
ــي، مــنــعــت حـــركـــة »طـــالـــبـــان«  ــاضــ الـــقـــرن املــ
للبشر.  تمثيل  أي  يــحــّرمــون  إذ  الــتــصــويــر، 
بالتقاط  ميرزمان  لحاجي  سمحوا  هم 

ّ
لكن

ــد ســـقـــوط  ــعــ صــــــور رســـمـــيـــة بــــجــــهــــازه. وبــ
اآلالت  هــذه  2001، حظيت  »طــالــبــان« سنة 

ــة مـــايـــن  ــل حــــاجــ ــ ــــي ظـ بـــــــــرواج مـــتـــجـــدد فـ
ــــن أجــــــل الـــــعـــــودة إلـــى  ـــذة لــــصــــور مـ ـــامـ ــتـ الــ
املـــدرســـة، أو الســتــخــدامــهــا فـــي اســتــصــدار 
الهوية. وبعد عودتهم إلى الحكم  بطاقات 
منتصف أغــســطــس/آب املــاضــي، لــم يجدد 
ــذي فــرضــوه  عــنــاصــر »طـــالـــبـــان« الــحــظــر الــ
سابقًا على التصوير. وفي الشوارع، تمكن 
ــة املــقــاتــلــن الــشــبــاب يــلــتــقــطــون صـــورًا  رؤيــ
لرفاقهم أو صورًا ذاتية )سيلفي( بواسطة 

الهواتف الذكية.
)فرانس برس(

عمل في جريدة االتحاد االشتراكي ثم كمراسٍل لوكالة األنباء اإلسبانية )العربي الجديد(

)وكيل كوهسار/فرانس برس(

تونس ـ العربي الجديد

يتعرض الصحافيون التونسيون إلى موجة من التهديد والترهيب من قبل أنصار 
حجة  تحت  االجتماعي،  التواصل  منصات  على  سعّيد  قيس  التونسي  الرئيس 
التهديدات على خلفية تغطية  تأتي هذه  الفوضى«.  إلى  البلبلة والدعوة  »إثــارة 
الصحافين التونسين الحراك الذي تشهده مدينة عقارب في محافظة صفاقس 
للبيئة  ملوثًا  األهالي  يعتبره  للنفايات  مكب  بإغاق  للمطالبة  تونس(،  )جنوب 
التهديدات ما تعّرض له الصحافي أمير السعداوي،  ويؤثر على صحتهم. وآخر 
الـــذي اتــهــمــه أحـــد أنــصــار الــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد بتحريض املحتجن مــوجــهــًا له 

تهديدًا يمس سامته الجسدية. 
التي تنشر  التهديدات  هــذه  التونسين  للصحافين  الوطنية  النقابة  أدانــت  وقــد 
 فــي بــيــان إلـــى احـــتـــرام حــريــة العمل 

ً
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، داعـــيـــة

الصحافي واستقاليته وعدم إقحام الصحافين في الصراعات التي ال عاقة لهم 
بها. ونبهت إلى خطورة الخطاب التحريضي ومساسه بأمن وسامة العاملن في 

املجال الصحافي.
من ناحية أخرى، أعلن القطب القضائي ملكافحة اإلرهاب في العاصمة التونسية، 
مــســاء الــخــمــيــس، أنـــه سيفتح بــحــثــًا قــضــائــيــًا فــي الـــدعـــوات الــتــي نــشــرتــهــا بعض 
الــصــفــحــات، ومــنــهــا صفحتا »ســيــب صــالــح« و»تــوانــســة أورجــيــنــال«، ودعـــت إلــى 
التونسية  املحاكم  أمــام  املقبل  األول  ديسمبر/كانون   17 يــوم  احتجاجية  وقفات 
بغاية »تطهير القضاء«، وهي دعوات وجهها الرئيس التونسي قيس سعّيد في 

 من أولوياته »تطهير القضاء التونسي«.
ّ
أكثر من كلمة له، حيث كرر أن

الخميس، عن إطاقهم مبادرة  الصحف، مساء  العاملن في  عــدد من  هــذا وأعلن 
طالبوا فيها برّص صفوف الصحافين التونسين من أجل توفير محاكمة عادلة 
لإلعامي عامر عياد، املسجون منذ 5 أكتوبر/تشرين األول املاضي بتهمة »شتم 
الرئيس التونسي« و»املس بمعنويات الجيش«، بعدما قرأ قصيدة في برنامجه 

غلقت الحقًا( اعتبرت »مسيئة لسعّيد«.
ُ
التلفزيوني على قناة »الزيتونة« )أ

يونس مجاهد: نحاول صون أخالقيات صحافة المغرب

تغريد

يجيب مدير »المجلس الوطني للصحافة« في المغرب، الصحافي يونس مجاهد، عن أسئلة حول مهام المجلس وموقع حريّة التعبير 
من أجنداته، ويرى أنّه »عند انتهاك أخالقيات الصحافة، يتم االعتداء على حرية التعبير«
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ُقتل مدير راديو مقديشو 
محمود جوليد، المعروف 

بانتقاده حركة الشباب، في تفجير 
انتحاري مساء السبت، في أثناء 

مغادرته مطعمًا في العاصمة 
الصومالية، وأصيب مدير التلفزيون 

الوطني الصومالي وسائق، في 
اعتداء تبنته الحركة المتشددة.

قّررت إدارة »إنستغرام« إغالق 
تطبيق المراسلة المستقل 

الخاص بها Threads )ثريدس( 
بحلول نهاية العام. وقال متحدث 

باسمها: »نركز جهودنا اآلن على 
تحسين طريقة تواصلكم مع 

األصدقاء المقربين على إنستغرام 
ووقف تطبيق ثريدس«. 

انتقدت الصين بشدة مطالبة 
األمم المتحدة باإلفراج عن 

المواطنة الصحافية المسجونة 
تشانغ شان، بسبب تغطيتها كيفية 

تعامل السلطات مع تفشي فيروس 
كورونا، بعدما أعربت متحدثة عن 

قلقها حول تدهور صحة شان 
نتيجة اإلضراب عن الطعام.

تصّدر اسم الشيخ عادل الكلباني، 
اإلمام السابق للمسجد الحرام، 

قائمة أكثر المواضيع تداوًال على 
»تويتر« في السعودية، مثيرًا جدًال 

واسعًا، بعد ظهوره في إعالن 
ترويجي للعبة فيديو شهيرة باسم 

»فيلد كومبات« ضمن فعاليات 
»موسم الرياض«.



بسبب ظــروف كــورونــا واألزمـــة االقتصادية 
فـــي لـــبـــنـــان. ويـــعـــرب عـــن حــمــاســتــه الــعــالــيــة 
التي  »مسيرتي«  سلسلة  انطالق  مع  تزامنًا 
تتناول سيرة سلطان الطرب جورج وسوف 
ــع.  والــتــي يــشــارك فــيــهــا بــــدور نــجــل أبـــو وديـ
إليه »الوسوف هو من دون منازع  بالنسبة 
مــلــك فـــي مــجــالــه ومــــن أكـــثـــر نـــجـــوم األغــنــيــة 
الحديثة حضورًا وجماهيرية. فهو  العربية 
حالة ال تتكرر وقد ال يأتي مثلها قبل سنوات 
طويلة وأنا بال شك أشعر بالفخر باملشاركة 

بعمل يروي سيرة حياته، ويمكنني القول إن 
نَرها سابقًا  لم  تنفيذه بطريقة  تــّم  املسلسل 
في  فقط  تابعناها  وإنما  العربي  العالم  في 

املسلسالت األجنبية«.   
الجوانب  سيتناول  املسلسل  كــان  إذا  وعــّمــا 
الـــجـــدلـــيـــة مــــن حـــيـــاة الــــوســــوف الــــــذي عـــرف 
مــراحــل عــاصــفــة فــي حــيــاتــه الــخــاّصــة، يقول 
عــّدة من  »املشاهد سيكتشف جوانب  مزهر: 
السرّية  ه 

ّ
تلف املــشــروع  الــوّســوف ولكن  حياة 

ــة أنـــنـــي اطـــلـــعـــت فــــي الـــبـــدايـــة  الـــتـــاّمـــة لــــدرجــ

بيروت ـ رنا أسطيح

يـــصـــّور املــمــثــل الــلــبــنــانــي نــيــكــوال 
مزهر في بيروت مشاهده األخيرة 
ــن ورق«  ــيــــوت مــ ــن مــســلــســل »بــ مــ
ــدًدا كــبــيــرا مــن نــجــوم التمثيل  الـــذي يــضــّم عــ
مــن بينهم جيني إسبر  لبنان وســوريــة  فــي 
ويــوســف الــخــال ودالــيــدا خليل ويــزن السّيد 
ودانا جبر، وهو من تأليف آيا طيبة وإخراج 
أســامــة الــحــمــد، وذلـــك بعد مــا انتهى مؤخرًا 
من تصوير مسلسل »السجني« الذي يجمعه 
من  ونخبة  قندلفت  ديما  السورية  بالنجمة 
نــجــوم الـــدرامـــا الــعــربــيــة تــحــت إدارة املــخــرج 
التمثيلية  أدواره  أحـــدث  أمـــا  لــطــفــي.  محمد 
جــورج  الــطــرب  سلطان  نجل  شخصّية  فهو 
وّسوف التي يؤّديها ضمن عمل وثائقي عن 
حياة الوسوف بعنوان »مسيرتي«، على ما 
يكشف نيكوال مزهر في هذا الحوار الخاص 

الذي أجرته معه »العربي الجديد«. 
ال يــخــفــي الــنــجــم الــشــاب ســعــادتــه بتسجيل 
عودة درامية من خالل سلسلة أعمال جديدة 
ال ســّيــمــا بــعــد انـــقـــطـــاع عــــام ونـــصـــف الــعــام 

على صعيد المضمون 
يبدو البرنامج كأنّه يعيش 

في غيبوبة الماضي

المشروع الدرامي 
عن حياة جورج وسوف 

تلفه السرية التامة

ال يتوانى الفّن
أيضًا عن التنديد 

بالمأساة البيئية

2223
منوعات

. وما 
ً
على دوري فقط ولــم أقــرأ النص كــامــال

يمكنني قوله هو أن العمل ال يتناول سيرة 
املطرب الكبير بشكل عابر، بل يغوص فيها 
بطريقة تراعي الحقبات الزمنية املختلفة من 
الفني  ملــشــواره  العريضة  والــخــطــوط  حياته 
واإلنـــســـانـــي«. بـــالـــتـــوازي، يــكــشــف مــزهــر أنــه 
انــتــهــى مـــؤخـــرًا مـــن تــصــويــر مــســلــســل جــديــد 
إنتاجات  بــاكــورة  ُيعتَبر  »السجني«  بعنوان 
شـــركـــة “جــيــنــو مـــيـــديـــا” فـــي لــبــنــان وقــــد تــّم 
املــخــرج  تــحــت إدارة  بـــيـــروت  فـــي  تـــصـــويـــره 

ــة الــــنــــجــــوم: ديــمــا  ــاركـ ــمـــشـ مــحــمــد لــطــفــي وبـ
مهيار  نجم،  نضال  عــســاف،  رشيد  قندلفت، 
خضور، إلسا زغيب، ايهاب شعبان، يوسف 

حداد وغيرهم. 
ورغــــم أنـــه بـــدأ مـــشـــواره التمثيلي مــنــذ أحــد 
ــا بــني  ــنــــّوعــــت مــســلــســالتــه مــ عـــشـــر عـــامـــًا وتــ
ية والعربية، إال أن مزهر يصف 

ّ
األعمال املحل

»الــســجــني« بـــ »أحـــد أضــخــم اإلنــتــاجــات التي 
ــا ســعــيــد جــدًا  ــ ــيـــوم وأنـ شـــاركـــت فــيــهــا إلــــى الـ
قــوي أشعر بالفخر  بالعودة من خــالل عمل 
ملـــشـــاركـــتـــي فـــيـــه ســــــواء لــنــاحــيــة اإلمـــكـــانـــات 
لناحية طريقة  أو  فــيــه  املــتــوافــرة  اإلنــتــاجــيــة 
الـــتـــصـــويـــر الـــحـــديـــثـــة واملــــتــــطــــّورة الـــتـــي تـــّم 
فــيــه  دوره  بــــوصــــف  ــفـــي  ــتـ ــكـ ويـ اتــــبــــاعــــهــــا«، 
بــأنــه »دور مــهــّم وســيــتــرك انــطــبــاعــات قوية 
لـــدى املـــشـــاهـــد«.  ومـــزهـــر الــــذي كـــان قـــد قـــّدم 
أداًء الفـــتـــًا فـــي املـــوســـم الــرمــضــانــي املــاضــي 
بشخصّية »وســام« ضمن مسلسل »راحــوا« 
يعتبر  مرشليان،  كلوديا  اللبنانية  للكاتبة 
»جــاءت  اللبناني  املسلسل  فــي  مشاركته  أن 
بــنــتــائــج إيــجــابــيــة وأصــــــداء أكـــبـــر مــمــا كنت 
ــظــلــم األعـــمـــال الــدرامــيــة 

ُ
ـــع، فــغــالــبــًا مـــا ت

ّ
أتـــوق

بعرضها في املوسم الرمضاني بسبب كثافة 
األعــمــال املتنافسة، ولكن )راحـــوا( نــال نسب 
أمــر مشّجع والفــت  مــشــاهــدة قياسية، وهـــذا 
لناحية   

ً
متكامال لبنانيًا   

ً
عــمــال لكونه  نــظــرًا 

النص واإلخراج واإلنتاج والتمثيل«.
وعن بعض االنتقادات التي طاولته لناحية 
التطويل فــي األحــــداث، يــقــول: »دائــمــًا هناك 
أشـــخـــاص تــحــب وأشـــخـــاص ال تــحــّب عمال 
 النظر عن اآلراء التي قد 

ّ
معّينا ولكن بغض

تتفاوت، من املهم أن يقوم كل شخص بعمله 
بعه 

ّ
على أكمل وجه، وهذا هو املنطق الذي أت

التي  اإليــجــابــيــة  واآلراء  كممثل.  عملي  فــي 
اد ومن الناس على دوري 

ّ
وصلنت إلي من النق

هي النتيجة التي أبحث عنها وأجتهد من 
أجلها«. وعن تأثير دراسته ألصول التمثيل 
على طريقة أدائه، يقول: »ال شك أن الخلفية 
ــر كـــثـــيـــرًا عـــلـــى مــســتــوى  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ــة تـ ــيــ ــمــ ــاديــ األكــ

تــقــنــيــات  أكــســبــتــنــي  وقـــــد  األداء،  ــة  ــقـ ــريـ وطـ
لتكون  الشخصّيات  أداء  في  ها 

ّ
أوظف مهّمة 

انــفــعــاالتــهــا داخــلــيــة ونــابــعــة مـــن ماضيها 
فكل  السيكولوجية،  وتركيبتها  وخبرتها 
بطريقة  وتنفعل  وتتحّرك  تتكلم  شخصية 
مــخــتــلــفــة ال يــمــكــن أن تــشــبــه ســـواهـــا تمامًا 
كــمــا الــبــصــمــة، ولــذلــك عــلــى املــمــثــل الــغــوص 
في مكّونات كل شخصية يقّدمها وهــذا ما 
أســعــى إلــيــه. ولــذلــك حــاولــت قـــدر املستطاع 
أن أنــــــّوع فـــي الــشــخــصــّيــات الـــتـــي قــّدمــتــهــا 
إلــى  مــن مسلسل  تــمــامــًا  أدواري  فــاخــتــلــفــت 
آخر كما هو الحال في أعمال مثل »راحوا«، 
الفالحني«،  »ثـــورة  »ثــوانــي«،  »ويـــن كنتي«، 
»أحــمــد  الـــبـــلـــد«،  »والد  الـــيـــاســـمـــني«،  »درب 
وكــريــســتــيــنــا«، »بــــوح الــســنــابــل«، »جــريــمــة 

شغف«، »بلحظة« وغيرها«. 
ويــعــتــرف: »فــي املــقــابــل نــرى أن هــنــاك موجة 
ــلـــى اســتــعــمــال  ــا الــــيــــوم تــــقــــوم عـ ــ ــدرامــ ــ فــــي الــ
املمثلني لعبارات متكّررة من باب أنها تصنع 
خــصــوصــيــة الــشــخــصــيــة وتــجــعــلــهــا تــعــلــق 
فـــي ذهــــن املـــشـــاهـــد، وهــــذا صــحــيــح فـــي حــال 
وغير  الشخصية  مــع  منسجمة   

ً
فــعــال كــانــت 

املمثلني  باستعمال  ــه  رأيـ وعـــن  مصطنعة«. 
تــيــم حــســن ونـــاديـــن نــجــيــم وعـــابـــد فــهــد ملثل 
الــتــي أصبحت الزمـــة يكررها  الــعــبــارات  تلك 
ــقـــول: »لــيــســت مــســألــة إن كنت  الــجــمــهــور، يـ
كانت تخدم  إن  بــل مسألة  أو ال  بها  مقتنعًا 
الــشــخــصــّيــة أو ال. فــأنــا مـــع اســتــعــمــالــهــا في 
حال كانت في نطاقها الطبيعي ولكن لست 
مـــع اســتــخــدامــهــا فـــي حـــال كــانــت مــقــصــودة، 
الترند على  والــهــدف منها هــو فقط تحقيق 
ف الشخصية 

ّ
السوشال ميديا ألنها قد تسخ

حها بداًل من أن تخدمها وتطّورها«. 
ّ
وتسط

إبراهيم علي

يــمــكــن اخـــتـــصـــار واقـــــع املــســلــســالت الــعــربــيــة 
ــد، هــو »الــجــريــمــة«.  الــقــصــيــرة بــمــوضــوع واحــ
حكايات عربية تسعى بكل ما أوتيت من طاقة 
تعمل  التي  »نتفليكس«  منصة  منافسة  إلــى 
الــنــوع. يتجه  على مجموعة خــاصــة مــن هــذا 
املنتجون في العالم العربي دائمًا إلى محاولة 
هذا  منافسة  على  والعمل  الــغــرب،  تقليد  فــي 

العمالق بقوة.
ــــاول بــعــض املــنــتــجــني الــعــرب  فـــي املـــاضـــي، حـ
االستثمار بــأفــالم »األكــشــن«، فــي إطـــار مكرر 
ملقارعة األفالم األميركية التي ال تزال تستحوذ 
في  والتفاعل  الحضور  لجهة  األسبقية  على 
جميع أنحاء العالم. لم يعِط الجمهور العربي 
الــثــقــة كــامــلــة ملنتجي األفــــالم، بــخــالف مــا هو 
حــاصــل الــيــوم. قبل ســنــوات، دخــل املتابعون 
االنتاجات  أبــرز  املنصات، ومتابعة  إلى عالم 
الــفــنــّيــة والــتــرفــيــهــّيــة هــنــاك مــقــابــل اشــتــراكــات 
مــالــيــة شــهــريــة وســنــويــة تـــعـــزز حـــضـــور هــذا 
النوع من العروض وتفاعل الناس مع عوالم 
اإلنـــتـــرنـــت، وتـــأهـــب الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لــدخــول 

الــجــهــة يــومــًا فـــي إمــكــانــيــة تــجــديــد حلقاته 
ــة أفــضــل مــن خـــالل االعــتــمــاد 

ّ
وتــقــديــمــه بــحــل

ية، 
ّ
الفن الــخــبــرة  مــن  ُمــقــّدمــات يمتلكن  عــلــى 

ما يجعل البرنامج يتجّدد من تلقاء نفسه. 
وذلـــك عــلــى خلفية مــا يحفل بــه املــغــرب من 
ــيــــرات وعـــــارضـــــات أزيـــــاء  ــبــ ــات وخــ ــمـ ــّمـ ُمـــصـ
كبيرات يعترف بنجاعتهن العالم في مجال 

التصميم والصحة والديكور.
البرنامج  فيبدو  املضمون،  صعيد  على  أّمــا 
ه يعيش في غيبوبة املاضي. فهو ُيرّوج 

ّ
كأن

ألنـــــواع مـــن الــلــبــاس والــتــصــامــيــم مــاضــويــة 
ــل  ــم يـــُعـــد لــهــا أثــــر داخـ ـــحـــتـــوى، لـ

ُ
الــشــكــل وامل

في  ية 
ّ
الفن األوســـاط  أو  االجتماعية  الحياة 

املــغــرب املــعــاصــر. مــا كــان تــراثــًا الــبــارحــة، قد 
ــان 

ّ
ـــاد الــفــن ُيــصــبــح مــوضــة الـــيـــوم، إذا مـــا أجـ

ي 
ّ
إبداعه وتصميمه وإعادة خلقه كمنتوٍج فن

عادلة 
ُ
امل هــذه   

ّ
لكن الــقــديــم.  جديد على جسد 

ــل الــبــرنــامــج، إذ  الــســهــلــة، تــغــدو صــعــبــة داخــ
ــة أشــيــاء  ــافــ ــاء بــالــقــديــم وإضــ ــفـ ــتـ يـــجـــري االكـ
بسيطة مثل الحلي أو العقيق عليه بدعوى 

ه روسيكالج معاصر. 
ّ
أن

ُمفرطة  هشاشة  من  البرنامج  ُيعاني  كذلك، 
 يــتــم تقديم 

ْ
عــلــى مــســتــوى مــــادة الــصــحــة، إذ

معلوماٍت قديمة وإن بحضور متخّصصني. 
علمية  معلومات  إلــى  يستند  ال  فالبرنامج 

أشرف الحساني

ــرأة مــغــربــّيــة الـــيـــوم في  ــ ال أعــتــقــد بـــوجـــود امـ
ــى الــعــنــايــة بــمــطــبــخــهــا وصــحــتــهــا  حـــاجـــة إلــ
وجـــمـــالـــهـــا وأنـــاقـــتـــهـــا، مــــن خـــــالل ُمـــشـــاهـــدة 
 )2021( دوزيــم«  برنامج »صباحيات  وتتّبع 
واصل القناة الثانية داخل التلفزيون 

ُ
الذي ت

الــعــمــومــي إنـــتـــاجـــه وعـــرضـــه مــنــذ ســـنـــوات، 
وجعله أشبه بأيقونٍة بصرّية ُمفزعة تتكّرر 
إلى ما ال نهاية. وعلى الرغم من كون البرنامج 
ُيقّدم ُمحتواه على أســاس املوضة والصحة 
شاهد 

َ
تابع منذ امل

ُ
والطبخ والجمال، يفطن امل

ق بالدردشة والضحك 
ّ
 األمر يتعل

ّ
األولــى، أن

مــن دون أّي مــجــهــود مــبــذول، عــلــى مستوى 
التقديم وإجادة تقنياته وحرفته، فالخطاب 
بسيط ويغلب عليه االجترار والضحك أكثر 

مّما ُيقّدمه من مجموعة فوائد للناس. 
 تمتلك معرفة عاّمة 

ْ
قّدمة أن

ُ
من املفترض بامل

ية وآخر صيحات املوضة، بل 
ّ
بالتيارات الفن

أيضًا تحصني معارف في الصحة والتجميل 
ومــدى تأثير هــذا األخــيــر، على صحة املــرأة 
ــن، ال  ــ ــزمـ ــ وجـــســـدهـــا ومـــالمـــحـــهـــا بــــمــــرور الـ
ــمــا فقط 

ّ
لتقديم حلقاٍت فــي هــذا املــجــال، وإن

الحلقة  أجــل تحقيق تواصل مع ضيف  من 
والــــوصــــول إلــــى تــنــاغــٍم مــنــشــود مــعــه. ففي 
كأنهن  قّدمات 

ُ
امل تبدو  دوزيــم«  »صباحيات 

مــشــغــوالت بــالــشــهــرة والـــجـــانـــب األيــقــونــّي 
لــصــورهــن أكــثــر مــن املــعــرفــة الــجــمــالــّيــة، مع 
افــتــقــارهــن إلــــى الــخــبــرة فـــي مـــجـــال اإلعــــالم 
 البرنامج ُيعرض منذ سنوات 

ّ
ي، مع أن

ّ
الفن

في  االســتــمــرار  على  الثانية  الــقــنــاة  وتعمل 
عليها  يـــدّر  بــصــرّي  كُمنتٍج  فيه  االستثمار 
فّكر هذه 

ُ
 ت

ْ
عائداٍت مادية كبيرة، من دون أن

املنظومة، في تأسيس منصات تواجه الغرب.
حــصــلــت »شــــاهــــد« عـــلـــى نــســبــة مــرتــفــعــة مــن 
املشتركني بداية تأسيسها قبل ست سنوات، 
وتحولت إلى أكثر املنصات متابعة في العالم 
العربي، فاجتهدت املنصة في تأسيس فريق 
عــمــل خـــاص بــاإلنــتــاجــات الــتــي تطلق عليها 
 
ً
»حصري« لتكون سباقة في العروض، وفعال

هذا ما حصل في السنوات األخيرة، وتحولت 
املنصة إلى حالة عربية تتصدر عرض معظم 
اإلنتاجات الجديدة بعيدًا عن عالم التلفزيون.

حـــتـــى الــــيــــوم، قـــدمـــت »شــــاهــــد« وغـــيـــرهـــا مــن 
املــنــصــات الــعــربــيــة مجموعة ال بـــأس بــهــا من 
املسلسالت الطويلة والقصيرة، لكن الحقيقة 
أن معظم األعمال التي قدمت كانت تــدور في 
ــد، هـــو جــريــمــة غــامــضــة وفـــريـــق من  ــ فــلــك واحـ

املمثلني لكشف مالبساتها.
يــبــدأ نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي عـــرض مسلسل 
»رقصة مطر« من بطولة مكسيم خليل، إخراج 
ــرى لــعــصــابــة تعتمد  جـــو بــوعــيــد. حــكــايــة أخــ
مبدأ القتل، ويزج اسم البطل مكسيم خليل في 
االتهام ليقضي فترة في السجن، وهو يتمتع 
بــمــركــز اجــتــمــاعــي مـــرمـــوق بــحــســب األحــــداث 

والبناء الدرامي.
ــّبـــاح«  مـــحـــاولـــة أخـــــرى مـــن قــبــل شـــركـــة »الـــصـ
لــلــخــروج بــمــســلــســل قــصــيــر يــتــخــذ مـــن طــابــع 

الجريمة عنوانه العريض، وذلك بعد
»البريئة« من  إنهاء عــرض  أسابيع قليلة من 
ـــان مـــن بــطــولــة كــارمــن  ــراج رامــــي حــنــا، وكـ ــ إخـ
بصيبص وتــقــال شــمــعــون وبــديــع أبـــو شــقــرا. 
جريمة قتل أخرى يذهب ضحيتها موظف في 
متحف لآلثار، يكون شريكًا وضحية »املافيا« 
 االتهام يوجه إلى زميلته في 

ّ
التي وظفته، لكن

لتبدأ  ق سراحها 
َ
ُيطل ثم  التي تسجن،  العمل 

وحرمها  التهمة،  لها  لفق  عّمن  البحث  رحلة 
زوجـــهـــا وابــنــتــهــا. بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، قــدم 
أعماله  أول  السدير مسعود  الــســوري  املخرج 
الــدرامــيــة فــي مسلسل »قــيــد مــجــهــول« ولعب 
الخياط.  املنعم عمايري وباسل  بطولته عبد 
املسلسل يدور حول جريمة قتل لرجل أعمال 

نـــافـــذ، يــكــشــف مـــن خــاللــهــا عـــن مـــرض نفسي 
ويعيش  الرحيم«  عبد  »سمير  البطل  يعانيه 
العائلي  مــع محيطه  تــعــاطــيــه  فــي  ــة  ــيـ ازدواجـ
»قيد مجهول«  إن  القول  يمكننا  واملجتمعي. 
أفــضــل مــن طــرح فــكــرة الجريمة فــي مجموعة 
ال بأس بها من املسلسالت القصيرة الخاصة 

التي  التقليدية  ثـــوب  مــن  بــاملــنــصــات، وخـــرج 
ــة. تــحــصــر درامـــــا  ــافـــسـ ــنـ ــال املـ ــ ــمـ ــ تـــجـــتـــاح األعـ
املنصات نفسها في زاوية ضيقة، تعتمد على 
األعـــمـــال الــســريــعــة والــقــصــيــرة فـــي آن واحـــد، 
وتفتح الباب على سؤال ضروري: هل هذا ما 

يريده املشاهد فقط؟

نشر هنا وهناك بفرنسا، ويبرع في 
ُ
جديدة ت

كتابتها خبراء وصحافيون متخصصون في 
عالم الصحة بما يستجيب لتحّوالت الواقع 
الصحي العاملي على مستوى مستحضرات 
وجمالها.  املـــرأة  بجسد  وعالقتها  التجميل 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ  وســ

ّ
 هـــــذا رغـــــم أن

ّ
يـــأتـــي كـــــل

العاملية وبرامج  الرقمية  املجالت  وصفحات 
التلفزيون  قــنــوات  عــلــى  ــنــتــشــرة 

ُ
امل التجميل 

العاملي، جعلت املرأة املغربّية تذهب مباشرة 
َمنابع هــذه املعرفة وأضحت تمتلك من  إلــى 
الخبرة الصحية والجمالية، ما يجعلها في 

نفس تجربة ُمقّدمات »صباحيات دوزيم«.
لكن، ما الذي يجعل حقيقة من قناة تلفزيونية 
االرتــبــاك  ي بهذا 

ّ
فن إنــتــاج محتوى  فــي  فّكر 

ُ
ت

ــفــرط؟ إذا كــان األمـــر يــدخــل فــي بــاب معرفة 
ُ
امل

 املرأة املغربّية 
ّ
الصحة وتمثالت الجمال، فإن

قطعت أشواطًا طويلة في هذا املجال، بسبب 
مــجــالت غربية  ــمــارســه 

ُ
ت الـــذي  التأثير  حجم 

تصل بانتظام إلى أكشاك الصحافة املغربّية، 
التي تطاول  الــتــحــّوالت  فــي خضم  وتجعلها 
ـــه ملــن الــصــعــب االعـــتـــراف فــي كــون 

ّ
الــجــســد. إن

»صــبــاحــيــات دوزيـــــم« بــرنــامــج يــهــتــم بــاملــرأة 
ــّدمـــات من  ــقـ ــا تــفــتــقــره املـ املـــغـــربـــّيـــة، بــســبــب مـ
 واملــوضــة 

ّ
مــيــكــانــيــزمــات املــهــنــة ومــعــجــم الــفــن

ــة. وأيــــضــــًا فــــي وقـــــــٍت يــســتــغــل فــيــه  والــــصــــحــ
الــتــلــفــزيــون الــعــمــومــّي غــيــاب بــرامــج الصحة 
والتجميل داخل املغرب، ما جعله يخلق هالة 
ُمصطنعة ويحتكر فكرة البرنامج، وما ُيمكن 
والديكور  التصميم  مستوى  على  يلعبه   

ْ
أن

ق فــــي تــغــيــيــر عـــالقـــة املـــغـــاربـــة 
ّ

ــــال مــــن دور خــ
مع  والتعامل  والخاّصة،  العاّمة  بالفضاءات 
« مشروع وضـــرورة وجودية 

ّ
»حــق كـــ الجمال 

داخل الحياة االجتماعية.

مسلسالت الجريمة توّحد عرض المنّصات »صباحيات دوزيم«... ثرثرة في الموضة والصحة والجمال
يومًا بعد يوم، تتسارع 
عملية إنتاج المزيد من 
األعمال الدرامية لصالح 

المنصات، خصوصًا 
األعمال التي تركز على 

الجريمة واأللغاز

تعرض أكثر من 150 دارًا للمعارض الفنية منذ 
املخضرمني  مــن  الفنانني  ملــئــات  أعــمــااًل  الجمعة 
أو املواهب الشابة، في أول حدث من نوعه للفن 

املعاصر في روما، معقل الفن الكالسيكي. 
ــم عـــلـــى هـــــذا الــــحــــدث ألـــيـــســـانـــدرو  ــائـ ــقـ يـــشـــرح الـ
نــيــكــوســيــا لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«: »نــريــد مــلء 
الفراغ الذي كان موجودًا في روما« في إقرار غير 
مباشر بغياب مستمر منذ سنوات لحركة فنية 
وأقيم  اإليطالية.  العاصمة  في  وثقافية طليعية 
هـــذا الــحــدث غــيــر املــســبــوق املــتــاح لــلــعــامــة حتى 
يـــوم األحـــد املــاضــي، فــي »نـــوفـــوال« )»الــســحــاب« 
بــالــلــغــة اإليــطــالــيــة( وهـــو مــبــنــى حــديــث للغاية 
ماسيميليانو  املعماري  املهندس  توقيع  يحمل 
فــوســكــاس فــي حــّي عــائــد إلــى ثالثينيات الــقــرن 
الــعــشــريــن فـــي الــعــاصــمــة اإليـــطـــالـــيـــة، عــلــى بعد 
التاريخي،  املدينة  مركز  مــن  كيلومترات  عشرة 
املعروفة  الرومانية  واآلثــار  الكنائس  عن  بعيدًا 

لدى جزء كبير من الجمهور.  
ــــد عـــلـــى شـــكـــل مــكــعــب  ــّي ــع املــــشــ ــ ــوقـ ــ وفــــــي هــــــذا املـ
بخطوط استشرافية من الزجاج والفوالذ، الذي 
الكليشيهات حول  عن  بعيدًا  الحداثة  إلى  يرمز 
إيــطــالــيــا الــغــنــيــة بـــالـــتـــراث، ُعـــقـــدت قــمــة لــرؤســاء 
الدول والحكومات ضمن مجموعة العشرين في 
أكتوبر/تشرين األول. ويقول سيريل دي  نهاية 
كـــومـــارك، وهـــو فــنــان فــرنــســي يعيش حــالــيــًا في 

رومـــا بعد ســنــوات قضاها فــي بــرلــني وبــاريــس: 
»أعتقد أنه بالنسبة إلى شخص نشأ في روما، 
من الصعب عليه التخلي عن املراجع الكالسيكية 

والتعبير عن نفسه بطريقة معاصرة«. 
ويواجه التصميم والفن الحديث اللذان يحظيان 
بتقدير كبير في ميالنو، صعوبة في حجز مكانة 
املتعطشة  الجميلة  الرومانية  املساكن  في  لهما 
للفنون القديمة، سواء على صعيد املفروشات أو 
األعمال الفنية. وفي مبنى »السحاب« هذا، يمكن 
معاينة لوحات ومنحوتات ومقاطع فيديو على 
مساحة تزيد على 7000 متر مربع، حيث يمكن 
مشاهدة تماثيل رجال مقطوعة الرأس لدوناتو 
بيكولو، أو لوحة رقمية لدافيد ماريا كولترو مع 
مناظر طبيعية متغيرة باستمرار، أو فيديو لغز 

للفنانة اإليطالية الشابة باميال ديامانته.
ألهمت هشاشة الطبيعة واألنواع فنانني كثيرين 
ــاز مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو ومـــنـــحـــوتـــات صــوتــيــة  إلنــــجــ

بــومــبــارديــري  والــفــيــل« لستيفانو  »مـــارتـــا   مــثــل 
ــااًل وأفـــــــــراس نـــهـــر مــعــلــقــة فــي  ــ ــيـ ــ  الــــتــــي تـــمـــثـــل أفـ
ــان.ال يـــتـــوانـــى  ــســــ ــة لـــحـــالـــة اإلنــــ ــزيــ ــتــــعــــارة رمــ  اســ
الــفــن أيــضــًا عـــن الــتــنــديــد بــاملــأســاة الــبــيــئــيــة من 
خــالل عمل مــن توقيع يــاكــوفــوس فــولــكــوف، هو 
خريطة للعالم صنعها الفنان الروسي من مواد 
الــشــوارع:  وفــي  للنفايات  عثر عليها في مكبات 
وألعاب  فارغة  رذاذ  وعــبــوات  املالبس  من  جبال 

قماشية. 
الــذي يقام تحت عــنــوان »فنون  املــعــرض  ويتيح 
في  املعاصر  الفن  تقييم حيوية  الــســحــاب«،  فــي 
إيــطــالــيــا بــعــد الــجــائــحــة. ويــهــدف أيــضــًا إلـــى أن 
يــصــبــح مــرجــعــًا ألصـــحـــاب املـــعـــارض وجــامــعــي 
الـــتـــحـــف ومــــديــــري املــــتــــاحــــف. ودعــــــا الـــقـــائـــمـــون 
اختارت  التي  إسرائيل  العام  هــذا  املعرض  على 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن 17 فـــنـــانـــًا يـــعـــكـــســـون الــتــركــيــبــة 
ــــي املــحــتــلــة: من  الــســكــانــيــة املــتــنــوعــة فـــي األراضــ
الــــدرزيــــة فــاطــمــة شـــنـــان، إلــــى اإلثـــيـــوبـــي مــيــشــال 
ماميت وورك، مرورًا بشانا غولدبرغ من الطائفة 

اليهودية األرثوذكسية.
وانـــتـــظـــرت رومــــــا، املـــديـــنـــة الـــخـــالـــدة، حــتــى عــام 
2010 ليكون لديها متحف لفنون القرن الحادي 
بنجاح  تح 

ُ
افت »ماكسي«  اسم  يحمل  والعشرين 
قبل مواجهة صعوبات في التمويل. 

)فرانس برس(

لكل شخصية انفعاالتها 

يتهم مكسيم خليل بجريمة قتل في »رقصة مطر« )أرشيف(

يقام الحدث 
في مبنى 
)Getty( نوفوال

)Getty( يُعاني البرنامج من ضعف على مستوى مادة الصحة

مزهر: ال شك أن الخلفية األكاديمية تؤثّر كثيرًا على مستوى وطريقة األداء )المكتب اإلعالمي للممثل(

ينهي الممثل اللبناني نيكوال مزهر تصوير مشاهده في مسلسل »بيوت من ورق«. في هذا 
الحوار مع »العربي الجديد« يتحّدث مزهر عن أدواره المقبلة والشخصيات التي يؤّديها

نيكوال مزهر

معرض للفن المعاصر في روما

فنون وكوكتيل
مقابلة 

فعاليّة

درامابرنامج

رغم حرصه على األدوار 
التي يختارها، ظهر مزهر 
بأدوار متواضعة؛ إذ كان 

يقبل بأي دور يُعرض 
عليه. في حديث سابٍق 

له، تحّدث الممثل الشاب 
في هذه النقطة. يقول: 
»كنت أقبل األدوار بهدف 

الظهور، وتلك األدوار 
كانت مفتاحًا أو بابًا لي 

لالنتشار. ال أندم على ذلك، 
بل أتعلم من كل ما قمت 

به، وكل عمل شاركت 
فيه قدم لي شيئًا في 

مكان ما، إن كان لناحية 
االنتشار، أو الدور، أو حتى 

المردود المادي«.
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