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وقف قناة جزائرية بسبب 
حوار مّس األمير عبدالقادر

زعيمة هونغ كونغ تدافع عن 
التضييق على صحيفة شهيرة

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

معتبرة  بأهمّية  »مرايانا«  موقع  يحظى 
داخل الصحافة املغربّية، بحكم ما يطبع 
مواده الصحافية من تجديد وخرق على 
ــن الــقــضــايــا  ــدد مـ مــســتــوى تــفــاعــلــه مـــن عــ
التي  والثقافّية،  واالجتماعية  السياسية 
 كــانــت بعض 

ْ
تــطــاول يــومــيــا املــغــرب، وإن

حّرك مشاغل املوقع، 
ُ
هذه األحــداث قد ال ت

مــادة  وتقديم  انتقاء  على  حرصه  بسبب 
ــنـــقـــاش  ــراءة والـ ــقــ ــلــ صـــحـــافـــيـــة صـــالـــحـــة لــ
والــتــأثــيــر فـــي الـــــرأي الـــعـــام، مـــا يــثــيــر في 
بــعــض األحـــيـــان ســخــطــا إثـــر مــوضــوعــات 
ــنـــس والـــســـيـــاســـة.  ــالـــديـــن والـــجـ تـــرتـــبـــط بـ
لــكــن هـــذا األمــــر يــبــقــى عــاديــا بــالــنــظــر إلــى 
موقع إعالمي ُمجّدد يحرص على تقديم 
املجتمع  يستفز  ومغاير  حداثي  محتوى 
ـــه ال ُيـــخـــّول 

ّ
بــمــواضــيــعــه وأســـئـــلـــتـــه، لـــكـــن

الصحافية  املهاترات  في  الــدخــول  لنفسه 
التي تجتاح اإلعالم املغربي، فيما يرتبط 
ــزاب والــركــون إلى  منها بــالــدفــاع عــن األحـ
مــــواد فــضــائــحــيــة مــن أجـــل خــلــق نـــوع من 
»الـــبـــوز« الـــســـاذج )والـــبـــوز يــعــنــي اإلثــــارة 
الويب،  على  كثيرًا  تحدث  والتي  املبتذلة 
 الكاتبة والصحافية 

ّ
 أن

ّ
وتثير الجدل(. إال

ســنــاء الــعــاجــي، مــديــرة مــوقــع »مــرايــانــا«، 
تحرص رفقة طاقم تحريرها على تحقيق 
بــعــض مـــن االســتــقــاللــيــة واالســـتـــنـــاد إلــى 
الحقيقة  وراء  والــجــري  األخالقية  املهنية 
ــقــــاالت  ــكـــل طــبــيــعــة املــ ــّرك أســـــــاس لـ ــحــ ــُمــ كــ
ــات، الـــتـــي تــنــشــر بــشــكــل يــومــي  ــ ــدراســ ــ والــ

وعلى مدار سنوات. 
بــُمــنــاســبــة مــــــرور الــــذكــــرى الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
لـ »العربي  تأسيس موقع »مرايانا«، كان 
الجديد« هذا الحوار الخاّص مع مديرته 

الصحافية سناء العاجي:  

ــاءت فـــكـــرة الــتــأســيــس، ســيــمــا وأّن  ــ ¶ كــيــف جـ
»مــرايــانــا« أضــحــى مــن املنابر اإلعــامــيــة املهّمة 
لــلــقــارئ املــغــربــي محتوى صحافيًا  ــقــّدم 

ُ
ت الــتــي 

يتمّيز بالنقد والتمحيص؟  
محتوى  لتقديم  مــرايــانــا  مــوقــع  أطلقنا   -
باللغة  وللقارئ  املغربي  للقارئ  مختلف 
الــعــربــيــة عــمــومــا؛ مــحــتــوى يــهــدف لنشر 
ــة حــــــول قـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة نــحــتــاج  ــرفــ ــعــ املــ
جــمــيــعــنــا لــتــطــويــر مــعــرفــتــنــا بـــهـــا حــتــى 
ــاقـــش  ــنـ ــتــــمــــعــــات نــــاضــــجــــة تـ ــنــــي مــــجــ ــبــ نــ
ــا، بـــعـــيـــدا عــن  ــهــ ــاتــ ــالفــ ــتــ تـــحـــوالتـــهـــا واخــ
الــتــشــنــج الــعــصــبــي، بــل بــنــاء عــلــى معرفة 
متينة بذاتها وتاريخها وتحوالتها. كما 
تحريريا  مــرايــانــا، خطا  فــي  اخترنا،  أننا 
االستقاللية  املهنية،  الحرية،  على  مبنيا 
اختيار  فــي  نبذل مجهودًا  واملــوضــوعــيــة. 
ــيــــع وفـــــي تـــدقـــيـــقـــهـــا، حـــتـــى نــقــدم  املــــواضــ

منوعات

لقرائنا مقاالت تحترم ذكاءهم وتقدم لهم 
قيمة معرفية مضافة.  

التي  بــالــتــحــّوالت املفاهيمية  لــأمــر عــاقــة  ¶ هــل 
ــل الــعــالــم الــعــربــي  ــ ــــام املــكــتــوب داخـ ــاولـــت اإلعــ طـ
ل في إعام 

ّ
تمث

ُ
وتحّوله من الرهان على املركز امل

رســمــي تــصــنــعــه الــســلــطــة وآخــــر هــامــشــي يــولــي 
ل عن الدولة؟ 

ّ
أهمّية بالغة لكل ما هو رقمي ومستق

- املغرب عرف العديد من التجارب الجميلة 
ــــي الـــصـــحـــافـــة  إلعــــــــالم مـــســـتـــقـــل، ســــــــواء فـ
املكتوبة أو الرقمية، وال يمكننا اعتبارها 
هــامــشــيــة. وال حــتــى منبر مــرايــانــا الــيــوم 
نــدافــع عــلــى استقالليتنا  نــحــن  هــامــشــي. 
لـــيـــس فـــقـــط عــــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة بــل 
أيضا عن كل وصاية اقتصادية أو دينية 
الحرية.  »النقاش.  أو اجتماعية. شعارنا: 

املــعــرفــة. دون أدوات شـــرط... دون حــروف 
استثناء«.  

إلــى تغييره في »مرايانا«  الــذي تطمحون  ¶ ما 
على ضــوء هــذا الــخــنــاق الــرهــيــب املــمــارس على 
منها  يتصل  فيما  باملغرب  املكتوبة  الصحافة 

مستوى حرية التعبير؟ 
- ننشر فــي مــرايــانــا مــقــاالت فــي مختلف 
املـــواضـــيـــع، ولــــم نــتــعــرض ألي تــضــيــيــق. 
كــتــبــنــا فـــي الـــديـــن والــســيــاســة واملــجــتــمــع 
ــــن. نـــشـــرنـــا  ــنـ ــ ــؤمـ ــ والـــــتـــــاريـــــخ وإمــــــــــــارة املـ
ــــاالت الـــــــــرأي واملــــــقــــــاالت الــتــحــلــيــلــيــة،  ــقـ ــ مـ
مهني  بشكل  تجربتنا  لتطوير  ونسعى 
وموضوعي. هذا هدفنا األساسي والذي 

يؤمن به كل فريق العمل.  

¶ تــعــطــون فـــي املـــوقـــع أهــمــّيــة بــالــغــة لــلــحــريــات 
احظ هو 

ُ
الفردية داخل املغرب وخارجه، لكن امل

نقاٍش سجالي  إلــى  اآلراء تحتكم  هــذه  أغلب  أّن 
ل 

ّ
تمث

ُ
مدني، أمام غياب كامل للُبعد الصحافي امل

ــل الــفــضــاء  ــ فــــي االســـتـــقـــصـــاء والــتــحــقــيــق داخــ
ــاب االهـــتـــمـــام  ــيـ ــّســــرون غـ ــفــ ــ

ُ
الـــعـــمـــومـــي. كـــيـــف ت

الــفــرديــة داخــــل الصحافة  الــحــريــات  بــمــوضــوع 
املغربّية باملقارنة معكم؟ 

- نحن ندافع عن الحريات الفردية وسندافع 
عنها دائما كما نصرح بشكل واضح في 
خانة »من نحن«، لكننا ندافع أساًسا عن 
املــعــرفــة. نــدافــع عــن الــحــريــة وعــن املهنية. 
الــفــكــريــة والثقافية.  الــتــعــدديــة  نــدافــع عــن 
املحتويات املتعلقة بالحريات الفردية هي 
جزء من أزيد من 3000 مقال عن مواضيع 
ة الــتــاريــخ والــتــراث،  مرتبطة بــإعــادة قـــراء
بــتــقــديــم شــخــصــيــات مــغــربــيــة ومــغــاربــيــة 
وشــرق أوسطية ساهمت بشكل بــارز في 
والــثــقــافــيــة  الــفــكــريــة  مــيــاديــن تخصصها 
والـــســـيـــاســـيـــة، بـــالـــتـــعـــريـــف بــشــخــصــيــات 
تــاريــخــيــة ال نــعــرفــهــا بــشــكــل كــــاٍف، بطرح 
وثقافية  وسياسية  اجتماعية  مواضيع 
وديــنــيــة لــلــنــقــاش، بــمــحــاورة فــاعــلــن في 

ميادين تخصصهم، إلخ.  

¶ بــعــد 3 ســنــوات مــن الــعــمــل فــي »مــرايــانــا« هل 
واجهتم يومًا أّي نوٍع أو تعسف من لدن السلطة، 
ســـــواء كـــانـــت ســيــاســيــة أو ديــنــيــة أو حــتــى من 
قّدمون له مضمونًا 

ُ
املجتمع املغربي نفسه، الذي ت

 ألفكاره ومعتقداته؟ 
ً
مغايرًا وقد يبدو مخلخا

- نــتــعــرض أحــيــانــا لبعض أشــكــال السب 
واالتهام والتخوين على مواقع التواصل، 
بمشروعنا  اإليــمــان  عــن  توقفنا  ال  لكنها 
الفكري واإلعالمي. وكما نتعرض أحيانا 
ــا نــتــلــقــى رســائــل  لــلــســب، فــنــحــن كــثــيــرًا مـ
الشكر والتشجيع والــدعــم من طــرف قراء 
ــا مـــحـــتـــوى يــحــتــرم  ــانــ ــرايــ يــــجــــدون فــــي مــ

ذكاءهم وفضولهم املعرفي واإلعالمي.  

بعض أشكال السب 
والتخوين ال تغير إيماننا 

بمشروعنا الفكري

رفـــضـــت رئـــيـــســـة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي 
ــاء،  ــثـــالثـ هـــونـــغ كـــونـــغ كــــــاري الم، أمـــــس الـ
ــخــذت مــؤخــرًا 

ُّ
انــتــقــادات لــلــخــطــوات الــتــي ات

ــلـــي« املـــدافـــعـــة عن  ــل ديـ ــ بــحــق صــحــيــفــة »آبـ
الديمقراطية بموجب قانون األمن القومي. 
ــت إجـــــــــــــراءات الــــتــــوقــــيــــف وتــجــمــيــد  ــلــ ــ

ّ
ــث ومــ

األصـــول األســبــوع املــاضــي ضربة لقدرتها 
على مواصلة عملياتها.

ولطاملا ُعرف املشهد اإلعالمي، سواء الدولي 
املحلي، في هونغ كونع بحيويته، لكن  أو 
حــريــة الــصــحــافــة تــراجــعــت بـــدرجـــة كبيرة 
فــي الــســنــوات األخــيــرة. وجــّمــدت السلطات 
ــثـــر صــحــيــفــة  ــول أكـ ــ األســــبــــوع املــــاضــــي أصــ
كونغ  هــونــغ  فــي  الديمقراطية  عــن  مدافعة 
القومي  األمــن  قانون  »آبــل ديلي« بموجب 

الذي فرضته بكن على املدينة في 2020.
ن 

َ
ووّجهت اتهامات رسمية ألعلى مسؤول

ــتــــواطــــؤ« مــــع جــهــات  »الــ ـــ فــــي الــصــحــيــفــة بــ
ــــو مــــا يـــعـــد جـــريـــمـــة بــمــوجــب  أجـــنـــبـــيـــة، وهـ
قــانــون األمــن الــقــومــي، على خلفية مقاالت 
قــالــت الــشــرطــة إنــهــا دعـــت لــفــرض عقوبات 
ــونـــغ كــونــغ.  ــيـــة عــلــى قـــــادة الـــصـــن وهـ دولـ
وقالت كاري الم في رّدها على سؤال بشأن 
»آبــل ديلي« وحرية اإلعــالم في املدينة، »ال 
مشكلة،  كونغ  هونغ  حكومة  انتقاد  يمثل 
أنشطة  لتنظيم  نــيــة  هــنــاك  كــانــت  إذا  لــكــن 

تتسبب بتقويض الحكومة، فهذا بالتأكيد 
أمر مختلف«.

وبـــخـــالف الــبــر الــصــيــنــي الــرئــيــســي، حيث 
بمعظمها  للدولة  مملوكة  اإلعـــالم  وســائــل 
وتخضع لرقابة مشددة، يتضمن الدستور 
ــر لــهــونــغ كــونــغ الــتــي تحظى بحكم 

ّ
املــصــغ

ــي بـــنـــودًا تــحــمــي حــريــة التعبير.  شــبــه ذاتــ
أي  الجتثاث  املتواصلة  الصن  حملة  لكن 
الحاشدة   2019 احتجاجات  بعد  معارضة 
القلق  فاقمت  أحيانا،  عنف  تخللها  والتي 
ــّرم قــانــون  ــجــ ــة. ويــ ــنـ ــديـ بـــشـــأن مــســتــقــبــل املـ
األمــن القومي مجموعة من وجهات النظر 
الــســيــاســيــة فــيــمــا أثـــــارت اإلجــــــــراءات الــتــي 
ــاؤالت فــي  ــســ ــل ديــــلــــي« تــ ــ ــخــــذت ضــــد »آبــ ــ

ّ
ات

أوســاط وسائل اإلعــالم بشأن ماهية اآلراء 
السلطات  تدفع  أن  يمكن  التي  التقارير  أو 

لفتح تحقيقات.
 مالحقة »آبل ديلي« قضائيا 

ّ
وقالت الم إن

ــل هــجــومــا عــلــى »الــعــمــل الصحافي 
ّ
ال تــمــث

الصحيفة سعت  أن  إلــى  الــعــادي«، مشيرة 
ــن الـــصـــن  ــ ــ ــقـــويـــض أمـ ــتـ عــــبــــر تـــغـــطـــيـــتـــهـــا لـ
الــــقــــومــــي. وفــــــي ردهـــــــا عـــلـــى ســـــــؤال ألحـــد 
الصحافين بشأن تعريف الحكومة للعمل 
أقــدر  أنــك  »أعتقد  قالت  الــعــادي  الصحافي 

على اإلجابة عن هذا السؤال«.
وكانت الواليات املتحدة من بن دول غربية 

ــّرك الـــشـــرطـــة ضــــد »آبــــل  ــتـــقـــدت تــــحــ ــدة انـ ــ عـ
ديــلــي«، معتبرة أنــه يــقــّوض حــريــة اإلعــالم 
لألعمال  آمنة  كبيئة  كونغ  هونغ  وسمعة 
قائلة  املواقف  هــذه  الم  ورفضت  التجارية. 
ـــهـــام ســلــطــات هــونــغ كونغ 

ّ
»ال تــحــاولــوا ات

باستخدام قانون األمن القومي كأداة لقمع 
وتابعت  التعبير«.  حرية  خنق  أو  اإلعـــالم 
ــذه االتــــهــــامــــات مــــن قــبــل  ــ »أعـــتـــقـــد أن كــــل هـ

الحكومة األميركية خاطئة«.
)فرانس برس(

الصحافية سناء العاجي )يوتيوب(

)Getty /جيوفين سو(

الجزائر ـ عثمان لحياني

قّررت السلطات الجزائرية، أول من أمس اإلثنن، وقف بث قناة محلية مؤقتا على 
 
ً
ة خلفية بثها حوارًا مع سياسي معارض تضمن سلسلة تصريحات مثيرة وإساء
لسيرة األمــيــر عبد الــقــادر الــجــزائــري، والــرئــيــس الــراحــل هـــواري بــومــديــن، وزعيم 

»الخونة«. الحركة الوطنية مصالي الحاج، ووصفهم بـ
وطلبت سلطة ضبط السمعي البصري من وزارة االتصال سحب االعتماد من قناة 
الرغم من كونها قناة موالية للسلطة،  »الحياة«، ووقــف بثها بشكل مؤقت، على 
بسبب الحوار الذي بثته مع الناشط السياسي والنائب السابق في البرملان نور 
الــديــن آيــت حــمــودة، وهــو نجل العقيد عــمــيــروش، أحــد أبـــرز قـــادة ثـــورة التحرير 
الجزائرية )1954-1962(. وذكر بيان للسلطة أنه تقرر تعليق بث جميع برامج قناة 

»الحياة« ملدة أسبوع، ابتداًء من 23 يونيو/حزيران مع إنذار القناة.
واستند القرار إلى كون »ضيف البرنامج ال يملك الكفاءة الالزمة التي تسمح له 
بالفصل في حقائق تاريخية جعلته يقع في أخطاء وتناقضات مّست بذاكرة األمة، 
في وقت يتهيأ فيه كل الجزائرين لالحتفال بالذكرى 59 لالستقالل«. واعتبر القرار 
أن مضمون الحوار »تضمن خطاب كراهية وتمييز، ومّسا باملبادئ العامة ألخالق 
الصحافة«. وأعلنت القناة، في خبر عاجل على شريط أحمر، أنها ستوقف البث 
حتى 29 يونيو/حزيران الجاري، بناًء على قرار سلطة الضبط ووزارة االتصال، 

والذي اتخذ تحت ضغط سياسي وشعبي كبير.
وكــان حــمــودة قــال فــي الــحــوار،إن األمــيــر عبد الــقــادر »وبتوقيعه معاهدة التافنة 
يتلقون  زالــوا  ما  لفرنسا، وأحــفــاده  الجزائر  بــاع  قد  فإنه  القتال(،  )معاهدة وقــف 
إعانات من فرنسا إلى يومنا هذا«. ووصف مؤسس الحركة الوطنية في الجزائر 
إطــالق ثورة  بأنه »خائن لرفضه  الحاج  الفرنسي مصالي  خالل عهد االستعمار 
الــتــحــريــر«. كما وجــه انــتــقــادات حـــادة للرئيس الــراحــل هـــواري بــومــديــن، وقـــال إن 
»العقيد  »الجزائر تعاني إلى اليوم من األلغام التي وضعها بومدين«، ووصفه بـ

الوحيد في العالم الذي لم يطلق رصاصة واحدة في حياته«.

سناء العاجي: »مرايانا« يدافع عن المعرفة والحرية

غرف 
فيسبوك 
الصوتية

لــلــمــحــادثــات  أداة  أطــلــقــت شــبــكــة »فـــيـــســـبـــوك« 
أن  تأمل  املتحدة،  الــواليــات  في  الحية  الصوتية 
هـــاوس«  »كــلــوب  تطبيق  مــنــافــســة  مــن  تتمكن 
بــفــعــل  كــبــيــر  بــشــكــل  ازدادت شــعــبــيــتــه  ــذي  ــ ــ ال
تتيح  »كــوفــيــد-19«.  املرتبطة بجائحة  الــظــروف 
»اليــف أوديــو رومــز« )الــغــرف الصوتية الحية( 
ملستخدمي »فيسبوك« االستماع إلى املحادثات 
الــتــي يــجــريــهــا املــشــاهــيــر أو نــجــوم اإلنــتــرنــت، 

واملشاركة فيها أحيانًا، وإطاق حمات لجمع 
الـــتـــبـــرعـــات عـــلـــى املـــنـــصـــة. وأوضــــحــــت مـــديـــرة 
في  فيدجي سيمو،  للتطبيقات  آب«  »فيسبوك 
ن 

ّ
بــيــان، أن الــوظــائــف الــصــوتــيــة الــجــديــدة تمك

ــادثـــات عن  املــســتــخــدمــن »مــــن اكـــتـــشـــاف مـــحـ
تهمهم مع شخصيات عامة وخبراء  مواضيع 
وســواهــم، واالســتــمــاع إليها، واالنــضــمــام إليها 
بــصــورة مــبــاشــرة«. وشــرحــت ســيــمــو أن »فــي 

إمــكــان الشخصيات الــعــامــة دعـــوة أصــدقــاء أو 
مــتــابــعــن أو شــخــصــيــات عـــامـــة أخـــــرى أو أي 
مستمع في غرفة املحادثات لكي يكون متحدثًا. 
أثناء  أو  متحدثن سلفًا  دعــوة  للمنظم  ويمكن 
يــشــارك 50 متحدثًا في  أن  املــحــادثــة، ويــمــكــن 

وقت واحد، أما عدد املستمعن فا حد له«.
املباشرة  الصوتية  املحتويات  ســوق  وشــهــدت 
املباشرة  املنتديات  يشمل  بما  أوديـــو(،  )اليــف 

رواجــًا  املستخدمن،  بن  واملــحــادثــات  والبرامج 
كــبــيــرًا خــــال الــجــائــحــة، بــدفــع خــصــوصــًا من 
ــذي يــؤكــد أنــه  نــجــاح تطبيق »كــلــوب هــــاوس« الـ
جــذب أكــثــر مــن عــشــرة مــايــن مستخدم منذ 
ــي. كـــذلـــك بـــــدأت شبكتا  ــاضــ إطـــاقـــه الـــعـــام املــ
بتوفير خدمات  أخيرًا  و»سبوتيفاي«  »تويتر« 

صوتية حية.
)فرانس برس(

بُمناسبة مرور الذكرى الثالثة على تأسيس موقع »مرايانا« المغربي الذي يطرح قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية، كان لـ »العربي 
الجديد« هذا الحوار الخاّص مع مديرته الصحافية سناء العاجي
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إلـــى الــغــنــاء الــدنــيــوي انــتــقــااًل تــدريــجــيــا، وال 
عن  انقطاعه  تــاريــخ  اليقني  وجــه  على  ُيعلم 
الغناء الديني، إال أن بعض املصادر تؤكد أنه 
ظل يمارس اللونني معا. لكنه عمل مذهبجيا 
في بطانة الشيخ إبراهيم املغربي الطنطاوي، 
 باإلنشاد الديني، 

ً
وظل فترة طويلة مشتغال

الدنيوي، وال  الغناء  إلــى  منه  ينتقل  أن  قبل 
ــل الــقــرن الــعــشــريــن، وانــتــشــار  سيما مــع أوائــ

شركات األسطوانات.
الصفتي،  إلى تسجيالت  االستماع  ويكشف 
أن الرجل اهتم اهتماما كبيرًا بقالب املوشح، 
إلينا مــن تسجيالته عــدد كبير  حيث وصــل 
نــســبــيــا، ال ســيــمــا إذا قـــارنـــاه بــمــا وصـــل من 

موشحات الشيخني يوسف املنيالوي وعبد 
الحي حلمي. 

ومن املوشحات الشهيرة التي أداها الصفتي 
ووصلت إلينا تسجيالتها: »بالذي أسكر من 
عرف اللمى«، و»أهيم شوقا«، و»يا غزاال زان 
عينيه الكحل«، و»قــد حركت أيــدي النسيم«، 
و»أنا ال أسمع املليم«، و»يا ميمتي«، و»عنق 
ــا بــدا  املــلــيــح الـــغـــالـــي«، و»أهـــــوى قـــمـــرًا«، و»ملــ
األســتــار هتك«، و»حير  يتثني«، و»هــل على 

األفكار، و»يا أخا البدر«.. وغيرها.
وجاء في موقع املؤسسة اللبنانية للتوثيق 
املــوســيــقــى، أن عــمــل الصفتي  فـــي  والــبــحــث 

هيثم أبوزيد

ــز املـــــطـــــرب املـــــصـــــري ســيــد  يـــحـــجـ
الــصــفــتــي مــكــانــا فــي تــلــك القائمة 
ــتــــي تـــضـــم عـــــــددًا مــــن الــفــنــانــني  الــ
الذين حققوا شهرة واسعة، ونجاحا كبيرًا، 
ــول واالنــطــفــاء،  ــ ــذوا طــريــقــهــم إلـــى األفـ ــ ثـــم أخـ
ــة أن  ــواًل إلـــى االخــتــفــاء الـــتـــام، إلـــى درجــ ــ وصـ
ــرة فــــي تــتــبــع  ــيـ ــبـ ــة كـ ــوبـ ــعـ ــد الــــبــــاحــــث صـ يـــجـ
ســيــرتــهــم الــفــنــيــة، وهـــو غــيــر مــصــدق أن هــذا 
الــســمــع والــبــصــر،  مــــلء  كــــان  االســـــم أو ذاك، 
بصوته وغنائه وشهرته. ولــوال ما تــرك من 
تراث مسجل، ملا كان بني أيدينا برهان على 
. واملصادر املصرية التي يمكن 

ً
وجوده أصال

االعــتــمــاد عليها فــي الــتــوثــيــق لــهــذا املــطــرب 
لم  الصفتي  لقب  جـــدًا.. حتى  العلم شحيحة 
يستطع أحد أن يجزم إن كان بسبب ميالده 
في قرية صفت تــراب في طنطا، أم ألنــه ولد 

في صفت اللنب بالجيزة.
مــثــل أكـــثـــر مــطــربــي عــصــر الــنــهــضــة، انــتــقــل 
الصفتي من قراءة القرآن وإنشاد التواشيح 

حرب غير معلنة بين 
شركات اإلنتاج الدرامية 

في لبنان

سّجل صيغًا كاملة من 
ن بعضها  موّشحات لُِحّ

على أوزان مرّكبة

تغيّر األمر في 2010 
بعد أن نظمت نيجيريا 

أسابيع للموضة

2223
منوعات

املغربي  إبراهيم  الشيخ  فرقة  في  مذهبجيا 
ــتــي 

ّ
ــم األوزان املــرّكــبــة ال

ّ
»أتــــاح لــه فــرصــة تــعــل

ـــحـــات، فــتــمــّيــز بــذلــك عن 
ّ

تــخــتــّص بــهــا املـــوش
من  فكان  الخديوّية..  املــدرســة  سائر مطربي 
الــقــالئــل بــني كــبــار مطربي املــدرســة املصرّية 
ــددًا مـــهـــمـــا مــن  ــ ــ ــلــــوا عـ ــّجــ الــــذيــــن حـــفـــظـــوا وســ
حات بمجّرد دخول صناعة األسطوانة 

ّ
املوش

مصر«.
ــه املــطــرب الوحيد الــذي »ســّجــل آنــذاك 

ّ
كما أن

ــن  ــحِّ
ُ
ــحــات ل

ّ
صــيــغــا غــيــر مــخــتــصــرة مــن مــوش

بعضها على أوزان مرّكبة، في حني كان غيره 
مــن املــطــربــني، مــثــل يــوســف املــنــيــالوي وأبــو 

لون 
ّ

الــعــال مــحــّمــد وعــبــد الــحــي حــلــمــي، يفض
اختزالها«. اتسم أداء سيد الصفتي بالرصانة 
والهدوء، وال سيما في غناء األدوار، ويعتبر 
أحــرص رواد الــطــرب على أداء األلــحــان، كما 
صاغها واضعوها، فيقتصد في التصرفات 
واالرتجال، حتى اعتبره بعض املهتمني أنه 

»املطرب األمني«، و»إمام الدور«.
لــــأدوار سببا  الصفتي  أداء  طــريــقــة  وكــانــت 
الــذيــن يحبون  املستمعني  مــن  إلقــبــال طائفة 
االستماع إلى الدور بلحنه األصلي، من دون 
إضـــافـــات أو ارتــــجــــاالت أو تـــصـــرفـــات، لــذلــك 
أدى الرجل عــددًا كبيرًا من هذا القالب املهم، 

وســجــل كــثــيــرًا مــنــهــا لــشــركــات األســطــوانــات 
املــعــروفــة فــي تــلــك الــحــقــبــة. مــن تــلــك األدوار: 
»أشـــكـــو ملـــني ذل الــــهــــوى«، وســجــلــه لــشــركــة 
بــيــضــافــون، و»الــحــســن أنـــا عــشــقــتــه« لشركة 
أوديــــــون، و»انـــظـــر لــحــســن الــجــمــيــل« لشركة 
غرامفون، و»ألحاظ حبيبي يا ناس« لشركة 

بوليفون.
كما سجل الصفتي األدوار الشهيرة: »كادني 
الـــهـــوى«، و»أعــشــق بــروحــي مليك الــجــمــال«، 
إيه  البدر عــنــدي«، و»بافتكارك  و»أنــت أصــل 
يــفــيــدك«، و»الــبــلــبــل جــانــي وقـــال لـــي«، و»فــي 
البعد يا ما كنت أنــوح«، و»الكمال في املالح 
صـــدف«، و»يــا طالع السعد افــرح لــي«، و»يــا 
قــلــبــي مـــني قـــالـــك تـــعـــشـــق«، و»الـــصـــبـــاح الح 

ونور«... وغيرها كثير.
لــلــصــفــتــي هــو  األدائــــــــــي  املــــذهــــب  كــــــان  وإذا 
الحفاظ على البنية اللحنية للدور واملوشح، 
ــارات  ــهــ ــراض مــ ــعــ ــتــ ــفـــي املــــــــوال مـــتـــســـع الســ فـ
االرتـــجـــال. ومـــن حــســن الــحــظ أن عـــددًا كبيرًا 
 
ً
من مواويل الصفتي قد وصل إلينا مسجال
على أسطوانات، ومنها: »بحب لكن حبيبي 
ــوم اوصــــــف لــي  ــنــ لــــلــــعــــوازل«، و»يــــــا دايــــــق الــ
أماراته«، و»يا حلو داري عيونك«، و»قم في 
دجى الليل«، و»يا بدر تم الجميل«، و»الخال 
على الخد«، و»الليل أهو طال وعرف الجرح 
ميعاده«، و»يا مالك الروح والقلب الشجي«، 

و»أنا الجسد وأنت روحي«، وغيرها.
ــــات الــتــي  ــــوانـ ــــطـ ربــــمــــا تـــعـــطـــي خـــريـــطـــة األسـ
 في 

ً
سجلها الصفتي انطباعا بأنه كان مقال

ما  قلة  بسبب  نظن،  هكذا  أو  القصائد،  أداء 
وصل إلينا من تسجيالته لهذا القالب مقارنة 
باألدوار واملوشحات واملواويل، إال أن املؤكد 
وسجل  بــبــراعــة،  الــقــصــائــد  أدى  الصفتي  أن 
بعضها لشركات األسطوانات، ومن أهم هذه 
في  و»أال  الــدمــع«،  »أراك عصي  التسجيالت: 
سبيل الــلــه مــا حــل بــي مــنــك«، و»غــيــري على 
السلوان قـــادر«، و»تــذلــل ملن تــهــوى«، و»أيها 

اإلخوان يا أهل الفطن«، و»يا مليح اللمى«.
ــم  كــــان الــصــفــتــي مــطــربــا غـــزيـــر اإلنــــتــــاج، دائـ
الـــنـــشـــاط، مــكــثــرًا مـــن الــتــســجــيــالت، وتــصــف 
نشاط  اللبنانية  املوسيقي  البحث  مؤسسة 
ــانــني 

ّ
الــصــفــتــي الــفــنــي: »كــــان أحــــد أغــــزر الــفــن

ــه 
ّ
أن  

ّ
الــظــن إنتاجا وأكــثــرهــم شعبّية.. وأغــلــب 

أصــدر ما يزيد على ثالثمائة إسطوانة بني 
أسطواناته األولى التي سّجلها لـ”زونوفون” 
سنة 1903 وأسطواناته األخيرة التي طبعتها 
شركة بوليفون في أواخر العشرينيات.. وقد 
إلى  )مــن 1905  عمل خمس سنوات متتالية 
أن يستريح ولو  انقطاع من دون  1910( بال 
ليلة واحدة. وكان إلى جانب سالمة حجازي 
الذين سافروا في رحــالت فنّية  انني 

ّ
الفن من 

طويلة إلــى ســوريــة ولــبــنــان، حيث تــرك أثــرا 
 ما بلغنا من معلومات 

ّ
 جل

ّ
ى إن

ّ
عظيما، حت

ان قد ورد في املصادر السورية 
ّ
عن هذا الفن

املكتوبة«.

ضمن مناخ احتفالي، انطلقت في الغوس، 
تجارب  لنيجيريا،  االقــتــصــاديــة  العاصمة 
عــاملــيــة لــعــارضــات األزيــــــاء، بــهــدف اخــتــيــار 
ــــدت إلــيــزابــيــث  ــه املـــســـتـــقـــبـــل«، فــيــمــا بـ ــ »وجــ
ــوهـــور واثـــقـــة، مـــن أنــــه ســيــكــون أفــريــقــيــا.  إلـ
أول وكالة  السابقة  الــعــارضــة  أســســت هــذه 
لعارضات األزياء في نيجيريا عام 2004. لم 
»أسبوع  يومها،  األفريقية،  الــقــارة  في  يكن 
ة 

ّ
أزيـــــاء«، وكـــان املــصــمــمــون مــن أبــنــائــهــا قل

ــذلـــك دور  ــم تــكــن مـــعـــدومـــة، وكـ ــادرة، إن لـ نـــــ
األزيـــاء املحلية. أمــا األهـــم، فهو أن مجالت 
النساء أو املوضة، كانت تخلو من أي وجوه 
ســوداء، قبل العقد األول من القرن الحادي 
الشخصيات  بعض  باستثناء  والعشرين، 
البارزة، كـ دونيال لونا، وبيفرلي جونسون، 

وناومي كامبل. 
فــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، الـــتـــي تــعــتــبــر الــــدولــــة ذات 
 200( أفريقيا  فــي  األكــبــر  السكاني  الــتــعــداد 
مليون نسمة(، كان الذين جازفوا في خوض 
غـــمـــار املــهــنــة فـــي تــلــك الــحــقــبــة مـــعـــدوديـــن، 
ودخـــلـــوهـــا مــســتــقــلــني وبـــالـــتـــالـــي ضــعــفــاء 
، وكــانــوا يكتفون بتزويد 

ّ
وفــي وضــع هـــش

شركات اإلعالن وتنظيم العروض مجلدات 
أو أسطوانات مدمجة تحوي صورًا. عندما 
عادت إليزابيث إلوهور من لندن عام 2004، 
أسست وكالة »بيت مودل إيجنسي«، وكان 
الــعــارضــني أو  معظم املــعــروفــني محليا مــن 

العارضات تابعني لوكالتها.
وقـــال مــعــاونــهــا، مــاريــوس إيــزيــكــالــو، الــذي 
الــثــالثــني، وكـــان هــو نفسه من  يبلغ بالكاد 
»فــرانــس  عــارضــي وكــالــتــهــا، فــي تــصــريــح لـــ
برس« إنها »رائــدة« في هذا املجال. وشرح 
الشاب أن إليزابيث إلوهور »وضعت قواعد 
»لقد  مضيفا:  لــلــرواتــب«،  وسلما  ومعايير 
حـــــددت الـــنـــبـــض« فـــي املـــهـــنـــة. كـــانـــت نقطة 
نظمت  عندما   ،2010 عــام  الفعلية  التحول 
جنوب أفريقيا ونيجيريا أسابيع للموضة، 
العارضات  الختيار  معتمدة  محطة  باتت 

في مشهد املوضة العاملي. 
ــمــــت الــــحــــركــــات األخـــــيـــــرة ملـــحـــاربـــة  ــاهــ وســ
وتلك  مهمة«،  الــســود  »حــيــاة  كـــ العنصرية، 
املدافعة عن جمال النساء السود، في تغيير 
املـــواقـــف فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم. لــكــن سبب 
»طـــفـــرة« اإلقـــبـــال عــلــى الـــعـــارضـــات الــســود 
والعالمات  »فاملصممون  أيضا.  اقتصادي 
ــــوي فـــويـــتـــون«  الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى مـــثـــل »لــ
و»دولــتــشــه إيــه غــابــانــا« و»بـــاملـــان«، أدركـــوا 
 مــن زبائنهم مــن األفــارقــة«، 

ً
أن جـــزءًا كــبــيــرأ

إلوهور  إلوهور. والحظت  على ما شرحت 

اإللــكــتــرونــيــة، أكــثــر مــن مــكــان، وأمــامــنــا أكثر 
من أربعة أعمال تصور حاليا، بعدما انتهت 
املــجــمــوعــة األولـــــى مـــن مــســلــســالت مــشــابــهــة، 
ــتــــجــــاوز حـــلـــقـــاتـــهـــا الــــعــــشــــر. قـــبـــل شـــهـــر،  ال تــ
ــة »جـــيـــنـــو مــيــديــا«  ــركـ ــدأ الـــتـــفـــاوض بــــني شـ ــ بـ
إنتاج  على  واملمثلني،  اب 

ّ
الكت من  ومجموعة 

مــســلــســل »الـــســـجـــني«. عــمــل يــتــألــف مـــن سبع 
حــلــقــات، بــطــولــة الــلــبــنــانــي رفــيــق عــلــي أحــمــد، 
ــد عــــســــاف، وإخــــــــراج مــحــمــد  ــيـ ــــوري رشـ ــسـ ــ والـ
لـــطـــفـــي. يـــطـــرح الـــســـيـــنـــاريـــو قـــصـــة شــرطــيــة، 
وكيفية عملها من منظار درامــي ال يخلو من 
يقودها  ثانية  شركة   

ّ
أن والواضح  التشويق. 

رائـــد ســنــان )فــالــكــون( دخــلــت أيــضــا فــي قصة 

إبراهيم علي

تــســتــعــّد مــنــصــة »شـــاهـــد« لـــعـــرض مــجــمــوعــة 
ــة، وفـــي  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ ــا مــــن األعـــــمـــــال الـ ــهـ ــأس بـ ــ ال بــ
يتم  الــتــي  املسلسالت  مــن  مجموعة  جعبتها 
تصويرها حاليا، وأخرى أعلن عن جهوزيتها 
 
ّ
وتاريخ عرضها. وفي معلومات خاصة، فإن
املنصة السعودية قـــّررت إنــتــاج جــزء ثــاٍن من 
الــذي عــرض السنة املاضية  مسلسل »ديــفــا«، 
وتــقــاســمــت بــطــولــتــه الــلــبــنــانــيــة ســيــريــن عبد 
الــنــور، والــســعــودي يــعــقــوب الــفــرحــان، وطــرح 
حياة »النجمات« وطريقة عيشهن وتفاعلهن 
 املسلسل 

ّ
ــإن مــع املــحــيــط. وبــحــســب املــنــصــة؛ فـ

ــدات، مـــا دفــع  ــاهـ ـــق نــســبــة عــالــيــة مـــن املـــشـ
ّ
حـــق

ــى اإلعـــــــالن عــــن نــيــتــهــا فــي  ــ إلـ إدارة اإلنــــتــــاج 
تصوير الجزء الثاني، مع فريق العمل نفسه، 

واملخرجة اللبنانية رندة علم. 
في لبنان، ثمة حرب غير معلنة بني شركات 
االقتصادية  الظروف  ورغــم  الدرامية.  اإلنتاج 
الـــتـــي تـــمـــّر عــلــى الــبــلــد، تـــغـــزو ورش الـــدرامـــا 
ــلــــك الـــخـــاصـــة بــاملــنــصــات  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وتــ

ــات األفــــريــــقــــيــــات كـــان  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الـ أن »عــــــــدد 
يــقــتــصــر حــيــنــهــا عــلــى خــمــســة، ربـــمـــا على 
أما  وكــالــة عاملية.  يتوزعن على 50  األكــثــر، 
ــيــــوم، فــتــتــعــاقــد كـــل وكـــالـــة مـــع عـــشـــرة أو  الــ
15«. تــوبــي مــومــوه )19 عــامــا( واحــــدة من 
هـــؤالء الــعــارضــات. تتنقل هــذه الــشــابــة من 
الحفل بفستانها  إلــى أخـــرى خــالل  طــاولــة 

التحية على نجوم  إللقاء  الطويل،  األســود 
النيجيرية(،  السينما  )صناعة  »نوليوود« 
وهناك للترحيب بمشاهير تلفزيون الواقع، 
أو املوسيقى الشعبية األفريقية )أفروبوب(.

تقول: »كنت أعتقد أنني سأكون مجرد فتاة 
تــكــافــح لــلــعــثــور عــلــى وظــيــفــة عــنــدمــا أنهي 
بينما  إليزابيث  رصدتني  ثم   )...( دراستي 
الشارع، فطلبت من والدتي  كنت أسير في 
اإلذن بــضــّمــي إلـــى وكــالــتــهــا. وهـــا أنـــا كما 

 في الواقع!«.
ً
ترونني! كان األمر سهال

لـــم تــكــن تـــوبـــي تـــتـــجـــاوز الــخــامــســة عــشــرة 
عندما فــازت في مسابقة »إليت مــودل لوك 
أفـــريـــكـــا« الــتــي كــانــت نــقــطــة انــطــالقــهــا إلــى 
منصات عرض األزياء في ميالنو وباريس 

وللعمل مع عدد من الوكاالت العاملية. 
وقالت »لدينا املوهبة والجمال للتألق على 

ــــرض!«. مـــن خــــالل »فــيــوتــشــر  ــعـ ــ مــنــصــات الـ
فايس أفريكا«، وهي عملية اختيار عمالقة 
الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة ثم  ستتم أواًل عــبــر 
لوجه،  »تقليدية« وجها  بطريقة حضورية 
ــور تــوســيــع مـــجـــال الــتــنــقــيــب  تــعــتــزم إلــــوهــ
بأكملها،  الــقــارة  إلــى  الجمالية  الــكــنــوز  عــن 
وتحريك قطاع املوضة في أفريقيا. وأتاحت 
الالعبني  مــن  الكثير  ظــهــور  الــقــطــاع  هيكلة 
فــيــه، مـــن املــصــمــمــني إلــــى خـــبـــراء التجميل 
ــورة األزيــــــــاء  ــ ــــصـ ــال مـ ــمــ ــأعــ واملـــــصـــــوريـــــن. فــ
ــالـــوســـي،  الــنــيــجــيــريــة الــشــهــيــرة كــــوال أوشـ
أفــادت هي األخــرى من الــزيــادة الكبيرة في 
حــجــم الــطــلــب وطــغــيــان الــطــابــع االحــتــرافــي 
عــلــى مــهــنــة عـــرض األزيـــــاء فــي أفــريــقــيــا في 

السنوات العشر األخيرة.
)فرانس برس(

السورية  بطولة   ،DAYS  8 بــعــنــوان  مشابهة 
ديـــمـــة قـــنـــدلـــفـــت، وإخــــــــراج الـــتـــونـــســـي مــجــدي 
ســمــّيــرة. كـــان ســمــّيــرة قــد تــعــاون مــن قــبــل في 
مــجــمــوعــة مــن املــســلــســالت الــعــربــيــة املشتركة 

التي ُصّورت بني بيروت والقاهرة ودبي. 
ـــقـــرر الــشــركــتــان 

ُ
ولــــم ُيـــعـــرف الـــســـبـــب، حــتــى ت

الدخول في مسلسل متشابه إلى هذا الحد، ، 
بل تأتي املحاولة كسباق نحو العرض والفوز 
بــاملــتــابــعــني عــبــر املــنــصــات. شــركــة »فــالــكــون« 
ــد«، فيما  ــاهــ تــتــعــاون لــجــهــة الـــعـــرض مـــع »شــ
تتكل شركة »جينو ميديا« التي انطلقت قبل 
األول  للعرض  الــخــاصــة  على منصتها  وقـــت، 
لــبــعــض املــســلــســالت الـــتـــي تـــقـــوم بــإنــتــاجــهــا، 
 شــركــة 

ّ
ــا أن ــلــــم أيـــضـ ومـــنـــهـــا »الــــســــجــــني«. وُعــ

»الصّباح« تدرس تعاقدها مجددًا مع الكاتبة 
كــلــوديــا مــرشــلــيــان، بــعــد تــعــاون فــي مسلسل 
ــــذي ُيـــعـــرض حــالــيــا )ســتــون  »خـــــرزة زرقـــــا« الـ
حــلــقــة(. ويــحــكــى عـــن مــســلــســل جــديــد بنفس 
عدد الحلقات، سيبدأ تصويره قريبا لصالح 
»الـــصـــّبـــاح« الــتــي لـــم تــبــّت حــتــى الـــيـــوم بــقــرار 
إنتاج جزء ثاٍن من مسلسل »عشرين عشرين«.

سباق شركات اإلنتاج على منصات الدراما

حفرة اليمن: الشمس 
ليست في القعر

نيجيريا تعتلي خشبات عروض األزياء

يــأمــل املــخــرج بــاتــريــك فــوربــس فــي أن يــكــون فيلمه الوثائقي 
»الشبح« The Phantom الشرارة الكفيلة بدفع الرئيس األميركي 
جو بايدن إلى التحرك في شأن عقوبة اإلعدام. يتناول الفيلم 
الذي تبدأ عروضه السينمائية في 2 يوليو/تموز قصة جريمة 
عنت فــي إحــدى ليالي عــام 1983. إذ 

ُ
التي ط قتل وانـــدا لوبيز 

اتصلت بالشرطة قبل وقــت قصير من مصرعها، لإلبالغ عن 
رجل يثير الشبهة. 

وصــلــت الــشــرطــة إلنــقــاذهــا، لكن األوان كــان قــد فـــات، فانطلق 
عناصرها ملالحقة الجاني الذي رآه شهود يهرب مشيا. بعد 
40 دقيقة، تمكنوا من توقيف كارلوس دي لونا الذي كان في 
الــعــشــريــن مــن عــمــره ولـــه ســوابــق كــثــيــرة، وكـــان يختبئ تحت 
سيارة. لم يواصل عناصر الشرطة البحث أبعد من ذلك، مع أن 

املوقوف أكد لهم براءته ولم تظهر عليه أي بقع دم.
وشـــرح كـــارلـــوس دي لــونــا، خـــالل مــحــاكــمــتــه، أنـــه الذ بــالــفــرار 
خشية االشتباه به، وأكد أنه يعرف الجاني ويدعى كارلوس 
هــيــرنــانــديــز، وقــــال إنـــه تــعــرف إلــيــه فـــي الــســجــن. لــكــن عندما 

ُعــرضــت عليه صــور رجــال يحملون هــذا االســم لــم يتمكن من 
التعرف إليه. وأضعفت بعض األكاذيب في املحكمة صدقيته. 
واستنتج املدعي العام أن كارلوس هيرنانديز من نسج خياله 
ُحكم عليه باإلعدام. نفذ  النطاق  ومجّرد »شبح«، وفي نهاية 

الحكم بإعدامه عام 1989.
عــــام 2004، أطــلــق أســـتـــاذ الـــقـــانـــون فـــي »جــامــعــة كــولــومــبــيــا« 
جيمس ليبمان تحقيقا مضادًا بمساعدة طالبه وتحرٍّ خاص. 
واكتشفوا أن هيرنانديز موجود بالفعل. في 2012، نشر ليبمان 
 في مجلة قانونية، عنوانه »الكارلوسان: 

ً
وطالبه مقااًل طويال

تشريح لخطأ قضائي«، ارتكز عليه فيلم فوربس الذي قال إنه 
كَبت كل األخطاء املمكنة«. لكنه رأى أنها جزء 

ُ
في هذا امللف »ارت

للفقراء واألقليات.  من نظام قانوني ال يوفر فرصا متساوية 
لذا، وافق على وضع فيلمه في تصّرف عريضة تطالب بايدن 
بــتــخــفــيــف األحـــكـــام الــــصــــادرة عــلــى مـــن حــكــم عــلــيــهــم الــقــضــاء 

الفيدرالي باإلعدام.
)فرانس برس(

األمين الذي تخلّى عن كل 
شيء واختفى وراء صوته 

سيد 
الصفتي

إعدام »الشبح«

فنون وكوكتيل
قضية

شاشات

استعادة

إضاءةحول العالم

يحيط الغموض ببئر برهوت في شرق اليمن، إذ تكثر القصص واألساطير التي 
 من الجن، إذ ال ُيعرف الكثير عن هذه الحفرة 

ً
يتداولها الناس عن كونها مسكونة

الحدود  قــرب  العاصمة صنعاء،  شــرق  كيلومتر   1300 قرابة  بعد  على  العميقة. 
مع سلطنة عمان، تقع بئر برهوت في صحراء محافظة املهرة. وُيعتقد أن عمق 
الحفرة العمالقة يتراوح بني 100 و250 مترًا، ويصل عرضها إلى 30 مترًا. ولطاملا 
عد سجنا للجن، ويسميها السكان 

ُ
البئر ت تناقل اليمنيون أسطورة مفادها أن 

ــعــرف البئر بــرائــحــة كريهة تــخــرج مــن أعماقها. ويشير 
ُ
أيــضــا »قــعــر جــهــنــم«. وت

هم ال يعلمون ما املوجود في قعر البئر.
ّ
مسؤولون يمنيون ببساطة إلى أن

ويقول مدير هيئة املساحة الجيولوجية والثروات املعدنية، صالح بابحير، »زرنا 
املوقع ووصلنا إلى عمق يفوق 50-60 مترًا من البئر. والحظنا في داخلها أشياء 
ورائحة غريبة لم نعرف ماهيتها«، واصفا الوضع هناك بأنه »غريب«. ويضيف 
»لم نصل إلى عمق أكبر، نظرًا إلى قلة األكسجني وإلى عدم وجود تهوية في ذلك 
املــوقــع«. وال يصل ضــوء الشمس إلــى قعر الــحــفــرة، وال يمكن مــن حافتها رؤيــة 
الكثير مما فيها سوى بعض الطيور. ويقول مصورو الفيديو الذين يحاولون 
أخذ لقطات لداخل البئر إن من شبه املستحيل الحصول عليها. ويخشى غالبية 
السكان االقتراب من البئر، بسبب األساطير املحيطة بها. فعلى مدى قرون، تناقل 
الكثيرون قصصا تشير إلى وجود الجن فيها، وساد اعتقاد بأنها تشكل خطرًا 

فوق األرض، وقد تبتلع كل ما يقترب منها.
الــحــفــرة الغامضة، مخافة أن  الــتــحــدث عــن هــذه  ــرًا يتجنبون مــجــّرد 

ُ
ُكــث حتى أن 

تلحق بهم األذى. ويقول بابحير: »من املطلوب طبعا دراسة هذه املناطق والبحث 
والتقصي فيها والوصول إلى أعماق البئر« التي يقّدر عمرها »بماليني وماليني 

السنني«، على ما أوضح.
)فرانس برس(

سيد  المصري  المطرب  بها  حظي  التي  الشهرة  رغم 
لذا،  الفنية،  الساحة  عن  فجأة  اختفى  أنه  إلّا  الصفتي، 
لم يتوّفر عن سيرته الكثير، لكنه ترك لنا تسجيالت كثيرة، 

كافية لتمثيل الجانب الفني من سيرته

آمال ماهر وبيان جديد

الفنانة  التضامن مع  بعد حمالت 
املصرية آمال ماهر )الصورة(، إثر 
إعالنها اعتزال الغناء، عادت ماهر 
 مجددًا في بيان نشرته عبر 

ّ
لتطل

التواصل  مــواقــع  على  حساباتها 
االجتماعي.

ــردد  ــا تــ وبــــــدا الـــبـــيـــان ردًا عـــلـــى مــ
 زوجــهــا الــســابــق، تــركــي آل 

ّ
مــن أن

امللكي  بالديوان  املستشار  الشيخ، 
العامة  الهيئة  ورئيس  السعودي، 
لــلــتــرفــيــه، هـــو الــــذي أجــبــرهــا على 

اتخاذ هذا القرار.
الــبــيــان بشكل غير  نفت مــاهــر فــي 
مباشر عالقة آل الشيخ بالقرار، إذ 
الحبيب  »جــمــهــوري  قــائــلــة:  كتبت 
ــّب أن أشـــكـــركـــم لـــوقـــوفـــكـــم إلـــى  ــ أحــ
ــنــي 

ّ
جــانــبــي وأحــبــبــت أن أوضـــح أن

ســمــعــت الــكــثــيــر مـــن الــلــغــط )حـــول 
اعـــــتـــــزالـــــي(. لـــقـــد مــــــــررت بـــظـــروف 
نــفــســيــة ســيــئــة بـــعـــد وفــــــاة عــمــتــي 
قلبي،  إلــى  قريبة  وكــانــت  الحبيبة 
إلى جانب ظروف فسخ خطوبتي 
ــا أثــــــر عــلــى  ــ ــدد مـــــّمـــــن(، مـ ــحــ )لــــــم تــ
التخاذ  ودفعني  النفسية  حالتي 
ــرار االعـــــتـــــزال. لـــذلـــك أحـــبـــبـــت أن  ــ قــ
أوضح حقيقة موقفي وأن أشكركم 
 قلبي على سؤالكم املستمر 

ّ
من كل

عني لالطمئنان، وألتقي بكم بعد 
تحسن وضعي النفسي«.

لجنة تحكيم مهرجان 
أسوان

»أســــــوان  مـــهـــرجـــان  إدارة  أعـــلـــنـــت 
ــرأة« فــــي مــصــر  ــــالم املــــــ ــي ألفــ ــدولــ الــ
الجوائز  عن تشكيل لجان تحكيم 
ــلــــدورة الــخــامــســة الــتــي  املــــوازيــــة لــ
ستعقد فــي الــفــتــرة مــن 24 إلــى 29 

يونيو/ حزيران الجاري. 
ــتــــرأس املـــخـــرجـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  وتــ
نــــجــــوى نــــجــــار )الــــــصــــــورة( لــجــنــة 
تحكيم جــائــزة االتــحــاد األوروبـــي 
ألفــضــل فــيــلــم أورومـــتـــوســـطـــي من 
بــــني األفـــــــالم املــــشــــاركــــة بــمــســابــقــة 
ــم الــلــجــنــة  الــفــيــلــم الـــطـــويـــل، وتـــضـ
ــان شـــريـــف  ــنــ ــفــ ــي عـــضـــويـــتـــهـــا الــ ــ فـ
رمزي، واإلعالمية املغربية فاطمة 
ــدار  ــ الـــنـــوالـــي رئـــيـــســـة مـــهـــرجـــان الـ
واملخرج  العربي،  للفيلم  البيضاء 
واملنتج شــريــف مــنــدور. أمــا لجنة 
تــحــكــيــم الـــفـــيـــلـــم املــــصــــري فــتــضــم 
الــتــونــســيــة درة، والــفــنــان  الــفــنــانــة 
املــــصــــري أحـــمـــد مــــجــــدي، واملــنــتــج 

هشام سليمان.

جولي في بوركينا 
فاسو

أنــجــلــيــنــا  هـــولـــيـــوود  نــجــمــة  زارت 
فاسو  بوركينا  )الـــصـــورة(  جــولــي 
ــتــــي أنـــهـــكـــتـــهـــا الـــــحـــــرب، إلعــــالن  الــ
ــع الـــشـــعـــب املــســتــمــر  تــضــامــنــهــا مــ
ــيـــب بـــالـــنـــازحـــني عــلــى  ــتـــرحـ فــــي الـ
الــرغــم مــن أزمــــات تتعلق بــانــعــدام 
 الــعــالــم 

ّ
أمـــنـــه الـــخـــاص، وقـــالـــت إن

ــفـــي لـــلـــمـــســـاعـــدة.  ال يــــبــــذل مـــــا يـــكـ
تمرد  من  فاسو  بوركينا  وتعاني 
مستمر منذ خمس سنوات مرتبط 
القاعدة و»داعــش« وقد  بتنظيمي 
إلــى مقتل اآلالف وتسبب في  أدى 
نزوح أكثر من مليون شخص، كما 
تستضيف أكثر من 22 ألف الجئ، 

معظمهم من مالي.
نا 

ّ
وقــالــت جــولــي: »الحقيقة هــي أن

مــا يمكننا ويجب  نــبــذل نصف  ال 
علينا أن نفعله... لنمّكن الالجئني 
مـــن الـــعـــودة إلــــى ديـــارهـــم أو دعــم 
الــــــــدول املـــضـــيـــفـــة، مـــثـــل بــوركــيــنــا 
للتكيف على مــدار سنوات  فاسو، 
ــيـــر مـــــن املــــســــاعــــدة  ـــزء صـــغـ ــ مـــــع جــ
الدعم  لتقديم  املطلوبة  اإلنسانية 

والحماية األساسيني«.

أخبار

)Getty( 1938 رحل الصفتي في يونيو من عام

الفيلم في تصّرف عريضة تطالب بتخفيف أحكام اإلعدام )مهرجان ترايبيكا السينمائي(

من عرض حمل عنوان »حياة السود مهمة في الموضة اإليطالية« )فرانس برس(

الممثلة 
السورية ديمة 
قندلفت 
)فيسبوك(

تناقل اليمنيون أسطورة مفادها أن البئر ُتعد سجنًا للجن )فيسبوك( 
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