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داغستان: إعالمية تدفع ثمن دفاعها عن النساء

تمييز الخوارزميات العرقي: »تويتر« يخفي صور السود

سامر إلياس

غـــــــادرت ســفــيــتــانــا أنـــيـــوخـــيـــنـــا، رئــيــســة 
تــــحــــريــــر مــــوقــــع »دابــــــــتــــــــار« املــتــخــصــص 
بــالــدفــاع عــن حــقــوق املــــرأة والــفــتــيــات في 
شــمــال الــقــوقــاز، الــعــاصــمــة الــداغــســتــانــيــة 
ــاون الــســلــطــات في  ــهـ مــخــاتــشــكــاال بــعــد تـ
التعامل مع تهديدات لها بالقتل، مرتبطة 
في  واالجتماعية  اإلعــامــيــة  بنشاطاتها 

الدفاع عن املرأة. 
أطلقت الصحافية الداغستانية أنيوخينا 
ــار« فــــي مــطــلــع عـــــام 2014،  ــ ــتــ ــ مـــوقـــع »دابــ
وعّرفته بأنه فضاء من أجل بحث قضايا 
أطلقت  القوقاز، والحقًا  النساء في شمال 
ــاء والـــبـــنـــات«،  ــ ــ ــدة، مــنــهــا »اآلبـ ــ مــنــصــات عـ
من أجــل تحفيز الرجال على دعــم بناتهم 

وتمكينهن.
وأوضحت أنيوخنا، في تصريحات ملوقع 
مــغــادرتــهــا،  ــرار  ــ قـ أوزل«،  »كــوفــكــازســكــي 
: »اتــخــذت إجــــراءات أمنية إضافية 

ً
قــائــلــة

ــوقـــــت«،  وغـــــــــــادرت داغــــســــتــــان لـــبـــعـــض الـــ
 إلى أن »الشرطة املحلية لم توجه 

ً
مشيرة

وفي  بالقتل،  تهديدات  تلقيها  بعد  تهمة 
الـــوقـــت ذاتــــه لـــم تــرســل ردًا رســمــيــًا حــول 
رفض توجيه تهمة، ما يعني عدم قدرتي 
على االعتراض واالستئناف باللجوء إلى 
االدعاء العام أو قيادة األمن في جمهورية 

داغستان«.
وفـــي شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، قالت 
من  هاتفيًا  اتــصــااًل  تلقت  إنها  أنيوخينا 
ــل يـــدعـــى دالـــيـــغـــات أومـــاخـــانـــوف أكــد  رجــ
فــيــه أنـــه تــلــقــى »تــعــلــيــمــات بــالــتــعــامــل مع 
وبحسب  الــنــســويــات«.  الناشطات  جميع 
اإلعـــامـــيـــة فــإنــهــا اقــتــرحــت عــلــى املــتــصــل 
في  للشرطة  قــســم  مــدخــل  عــنــد  يلتقيا  أن 
مدينة مخاتشكاال، لكنه لم يحضر ولّوح 
بأنه »يستطيع قتلها حتى في داخل قسم 
الـــشـــرطـــة«. وبــعــد تــقــدمــهــا بــبــاغ رســمــي 
قالت  الهاتفية،  باملكاملة  مدعمًا  للشرطة، 
ــال الــشــرطــة قــلــلــوا من  ــ أنــيــوخــيــنــا إن رجـ
حجم التهديد، وأجابوها بسخرية: »بكل 
بالتعرف  الجميع  بشدة  ننصح  األحـــوال 
إلى قواعد وأسس إدارة الحوار... وأليس 
من املمكن أن الشخص يمزح بأنه سوف 
يقتل شخصًا آخر؟! والقانون قد يتعامل 
مـــع تــلــك املـــزحـــة مـــن دون حـــس فــكــاهــي، 

منوعات
نكبة 
اليمن

شادي ياسين

بعد ست سنوات من ذكــرى االنــقــاب، استحال 
التي  الــلــحــظــات  تنسى  أن  اليمنيني  ذاكــــرة  عــلــى 
شهدوها يوم اجتاح الحوثيون قلب عاصمتهم. 
التواصل  مواقع  على  اليمنيني  حسابات  أعــادت 
نشر ما سجلته شواهد ذلك اليوم الذي صادف 
الـــعـــام 2014. وأطــلــق  أيـــلـــول مـــن  21 ســبــتــمــبــر/ 

رواد موقعي »فيسبوك« و»تويتر« وسومًا عدة، 
أبـــرزهـــا #21ســبــتــمــبــر_نــكــبــه_وطــن، و#نــكــبــه_

الــيــمــن_21ســبــتــمــبــر. وكـــتـــب الــصــحــافــي خــالــد 
عــبــدالــهــادي »حــتــى قــبــل أن أرى هجمة املــاضــي 
بكل همجيته ودمويته تجول صنعاء على عربة 
ــيـــوم الــبــغــيــض من  ــك الـ ــ عــســكــريــة فـــي أصـــيـــل ذل
2014، لم أكن متصالحًا مع هذا اليوم ولم أحب 
رمزًا  الخريف  لي  عنى  ما  فدائمًا  البتة!  شمسه 

تخلع  الــريــح  غير  منه   
َ

ألـــق ولــم  للنهايات،  مكثفًا 
سبتمبر..   21« بالقول  تدوينته  وختم  نافذتي«. 
ال تتصالحوا مع هذا اليوم أبدًا«. وقال الصحافي 
سمير حسن في تدوينة على »فيسبوك« »ستظل 
تــاريــخ  فــي  ذكـــرى ســـوداويـــة  نكبة 21 سبتمبر 
امتداد وثيق  األولــى بل هي  لكنها ليست  اليمن، 
في حق  أحدثوها  التي  والنكبات  اإلمامة  لتاريخ 
اليمنيني«. ووصف محمد النعيمي 21 سبتمبر 

يومًا  »سيبقى  مضيفًا  والهزيمة«،  العار  »يوم  بـ
العذاب«.  باللعنة وسياط  إال  اليه  أســود ال يشار 
ولخص طه ياسني ما بدأت به مسيرة الحوثيني 
 من أن تسقط 

ً
منذ االجتياح وما باتت عليه، »بدال

ــجــرت 
ُ
ــرح آالف الــيــمــنــيــني! ف ــ ـــتـــل وجـ

ُ
الـــجـــرعـــة: ق

البيوت واملدارس واملستشفيات! اختفت الرواتب 
اليمني  بارتفاع األسعار! أصبح  الناس  واختنق 

مشردا داخل باده وخارجها«!

A

وحينها يمكن أن يصبح متهمًا في قضية 
جنائية غير مضحكة«.

وفــي تحقيق حــول املوضوع نشره موقع 
أنيوخنا تحريره،  تـــرأس  الـــذي  »دابــتــار« 
أكـــدت أنــهــا »واثــقــة مــن أن الشخص الــذي 
ـــن،  ــ ــة مــــع أجــــهــــزة األمـ ــلـ ــلـــى صـ هــــددنــــي عـ
والــنــظــام يـــدافـــع عـــن أبــنــائــه بــرفــض فتح 

تحقيق وتوجيه اتهام«. وزادت أن لديها 
معلومات تؤكد أن صاحب اتصال التهديد 
إلــى قسم الشرطة وأجــرى اتصاله  حضر 
مــــن هـــنـــاك تـــحـــت ســـمـــع ونـــظـــر الـــشـــرطـــة، 
وطــالــبــت الــجــهــات املختصة بــالــتــأكــد من 
هذه املعلومة عبر معرفة إحداثيات موقع 
املــتــحــدث فـــي وقـــت املــكــاملــة الــتــي وثقتها 

لــلــشــرطــة.  وتــوقــيــتــهــا  تسجيلها  وقـــدمـــت 
املــنــزلــي املنتشر في  إلــى العنف   

ً
وإضــافــة

عموم روسيا، تعاني املرأة في جمهوريات 
من  املسلمة  الغالبية  ذات  القوقاز  شمال 
وطـــأة الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــقــاســيــة بحق 
املرأة، وال تزال »جرائم الشرف« واختطاف 
الــفــتــيــات بــغــرض إجــبــارهــن عــلــى الــــزواج 
ظــواهــر منتشرة فــي هــذه املنطقة. وعــادة 
مـــا تــتــهــاون الــســلــطــات املــحــلــيــة مـــع هــذه 
الجرائم نظرًا لطبيعة املجتمع العشائري 
الذكوري وتأثير رجال الدين. وفي 2016، 
ـــل مــفــتــي جـــمـــهـــوريـــة داغـــســـتـــان  أثــــــار رجــ
جـــداًل واســعــًا فــي روســيــا حــن إنــه »يجب 
ختان جميع النساء للقضاء على الرذيلة 
فــي الــعــالــم«. ونــقــلــت وكــالــة »إنــتــرفــاكــس« 
الــروســيــة حينها عــن املــفــتــي الـــذي يــرأس 
مركز تنسيق شؤون املسلمن في القوقاز 
الشمالي قوله إن الختان طريقة »للحد من 
الــحــيــاة الجنسية لــدى الــنــســاء«. وجــاءت 
تـــصـــريـــحـــات بـــرديـــيـــف بـــعـــد نـــشـــر تــقــريــر 
ــادرة الـــقـــانـــونـــيـــة« غير  ــ ــبـ ــ عـــن مــنــظــمــة »املـ
آالف  بتعرض  يفيد  الــروســيــة  الحكومية 
الــنــســاء للختان خــال الــســنــوات األخــيــرة 

في روسيا، خصوصًا في داغستان.
وفي تعليق لها حول نشاطاتها والغرض 
أنيوخينا في  إنشاء موقعها توضح  من 
في  واملنتج  القصير  نساء«  »ثماني  فيلم 
ربيع 2018 أنه »يجب أال تخضع الفتيات 
ــاءه لــعــمــلــيــات  ــنـ ــذي نـــريـــد بـ ــ فـــي الـــعـــالـــم الـ
الــخــتــان فــي الــطــفــولــة، كما يجب أن يكف 
األهل عن قول إن هذا غير مناسب للفتيات 
حن يكبرن، وهم يقضون على أحامهن 
التفكير  أنهن فتيات ال يجوز لهن  ملجرد 
فــي هــذا الــعــمــل.. وفــي عالم الغد يجب أال 
تــقــتــل الــنــســاء بــنــاًء عــلــى جــرائــم الــشــرف، 
ويجب أن تدافع األسرة عن الفتيات ال أن 
تعاقبهن«. ودعــت إلــى تمكن املــرأة حتى 
تــســتــطــيــع بـــنـــاء حــيــاتــهــا كــمــا تـــريـــد لها 

ولبناتها من بعدها. 
وتــتــعــرض الــنــاشــطــات فـــي مــجــال حــقــوق 
املـــــرأة ملــضــايــقــات مـــن الــســلــطــات املحلية 
الــقــوقــاز، ويعمل كثيرون على  فــي شمال 
 واتــهــامــهــن بــمــحــاولــة 

ّ
تــلــطــيــخ ســمــعــتــهــن

ــوال مــن مــصــادر  نــشــر الــرذيــلــة، وتــلــقــي أمــ
أجنبية من أجل نشر قيم املجتمع الغربي 

وإبعاد النساء عن تعاليم اإلسام.

أكدت أنيوخنا أّن 
دها على صلة  ُمهدِّ

بأجهزة األمن

ُتظهر خوارزمية 
»تويتر« صور البيض 

وتقصي السود منها

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة لـــشـــركـــات  ــ ــــاذعــ تـــســـتـــمـــر االنـــــتـــــقـــــادات الــ
لتمييزها عرقيًا في  العاملية  التكنولوجيا 
والــبــيــض. وقبل  الــســود  بــن  خوارزمياتها 
يومن، اعتذر موقع »تويتر« عن خوارزمية 
قــص الــصــور الــعــنــصــريــة، بــعــد أن اكتشف 
تلقائًيا  تركز  كانت  امليزة  أن  املستخدمون 
 الــوجــوه 

ً
عــلــى الـــوجـــوه الــبــيــضــاء مــقــصــيــة

ــــوداء. وقـــالـــت الـــشـــركـــة إنـــهـــا اخــتــبــرت  ــــسـ الـ
تبدأ  أن  قبل  التحيز  مــن  للتحقق  الــخــدمــة 
لم  ذلــك  أن  اعترفت  لكنها  في استخدامها، 

يكن كافيا.
لــطــاملــا قــــام »تـــويـــتـــر« بــاقــتــصــاص الــصــور 
تلقائًيا ملنعها من شغل مساحة كبيرة جًدا 
على الخاصة الرئيسية، وللسماح بعرض 
صور متعددة في نفس التغريدة. تستخدم 
الــعــديــد مــن األدوات الــخــوارزمــيــة  الــشــركــة 
الصورة،  أجــزاء  أهــم  على  التركيز  ملحاولة 
ــاء الــــوجــــوه  ــقــ فــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــأكـــد مــــن بــ
والنص في الجزء املقتطع من الصورة. لكن 
املستخدمن بدأوا في اكتشاف العيوب في 
امليزة خال اليومن املاضين. وبحسب »ذا 
غــارديــان«، كــان أول مــن سلط الــضــوء على 
املــشــكــلــة طــالــب الـــدكـــتـــوراه كــولــن مــادالنــد 
الذي اكتشف املشكلة أثناء تسليط الضوء 
ــرقـــي مــخــتــلــف فــــي بــرنــامــج  عـــلـــى تــحــيــز عـ

مؤتمرات الفيديو »زوم«.
عــنــدمــا نــشــر مـــادالنـــد، وهـــو أبــيــض الــلــون، 
صــــورة لـــه ولــزمــيــل أســـــود، تـــم مــســحــه من 
خــوارزمــيــة  فــشــلــت  أن  بــعــد  »زوم«  مــكــاملــة 
تلقائًيا  »تويتر«  قــام  وجهه،  على  التعرف 
بقص الصورة إلظهار مادالند فقط. وتابع 
ــا، بــمــا في 

ً
آخــــرون بــتــجــارب أكــثــر اســتــهــداف

ــل األعــــمــــال تـــونـــي أرســــيــــري الـــذي  ــك رجــ ذلــ

الخوارزمية ستقطع باستمرار  أن  اكتشف 
ــي مــيــتــش  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــور األمــ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ صــــــــــورة الـ
مــاكــونــيــل وبــــاراك أوبــامــا إلخــفــاء الرئيس 
السابق األسود. وجّرب آخرون صورًا حتى 
الكارتونية، وللكاب، ليظهر  للشخصيات 

التمييز العرقي أيضًا.
وفي بيان، اعترف متحدث باسم تويتر أن 
بــه. »قــام فريقنا  الشركة لديها عمل لتقوم 
بــاخــتــبــار الــتــحــيــز قــبــل إرســــــال الــنــمــوذج 

أو  العنصري  التحيز   على 
ً ً
ولــم يجد دليا

الواضح  الجنساني في اختبارنا. لكن من 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــلــــة أنــــــه لـــديـــنـــا املـ ــثــ ــــن هــــــذه األمــ مـ
مشاركة  في  بــه. سنستمر  للقيام  التحليل 
مــا تــعــلــمــنــاه، واإلجـــــــراءات الــتــي نتخذها، 
وســنــفــتــح مـــصـــدر تــحــلــيــلــنــا حــتــى يتمكن 

اآلخرون من املراجعة والتكرار«.
ولـــيـــس »تـــويـــتـــر« أول شـــركـــة تــقــنــيــة تجد 
نــفــســهــا تــكــافــح لــشــرح الــتــحــيــز الــعــنــصــري 

الواضح في خوارزمياتها، ففي عام 2018، 
ــد حــظــرت  ــــل« قــ ــــوغـ ــن أن »غـ ــم الـــكـــشـــف عــ تــ
ــة بــهــا  ــــور الــــخــــاصــ ــــصـ ــة الـ ــدمــ بـــبـــســـاطـــة خــ
مـــن تــصــنــيــف أي شــــيء عــلــى أنــــه غــوريــا 
تــعــرضــت  أن  بــعــد  قـــــرد،  أو  أو شــمــبــانــزي 
النتقادات بسبب نشر صور مضللة بشكل 
مــتــكــرر ألشـــخـــاص ســــود تــحــت الــتــعــابــيــر 

العنصرية.
العرقي  بالتمييز  »فيسبوك«  همت 

ّ
ات كما 

ــا وخــــدمــــاتــــهــــا، كــمــا  ــهـ ــاتـ مـــــــــرارًا، فــــي إعـــانـ
فـــي تــعــلــيــق حــســابــات املــســتــخــدمــن. وفــي 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املــــاضــــي، كــشــفــت صــحــيــفــة 
 الــبــحــث وجــد 

ّ
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« أن

أن احــتــمــال تــعــلــيــق حــســابــات األشــخــاص 
الـــســـود عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام« أكــثــر بــــ 50 في 
املائة من مستخدمن آخرين، لكن التوسع 
قت 

ّ
في البحث منعته إدارة »إنستغرام« وعل

العرقي  التحيز  حــول   
ً
مماثا بحثًا  سابقًا 

فـــي خـــوارزمـــيـــاتـــهـــا. وبـــعـــد االحــتــجــاجــات 
األميركية والداخلية، أعلنت »فيسبوك« في 
ها ستكلف فرق »اإلنصاف 

ّ
يوليو/تموز أن

الشركة بتقييم خــوارزمــيــات  فــي  والــدمــج« 
والتأكد  »فيسبوك« و»إنستغرام«،  موقعي 
من عدم انحيازها ضد السود والاتينين 
ــيـــات الـــعـــرقـــيـــة. ولــفــتــت  ــلـ وغـــيـــرهـــم مـــن األقـ
ــى أن تـــركـــيـــزهـــا ســيــنــصــب  ــ »فـــيـــســـبـــوك« إلـ
الخدمات  وتطوير  اإلنصاف  على »ضمان 

العادلة«.
عن  ســابــقــًا  الحقوقية  الجمعيات  وعــّبــرت 
مخاوفها بشأن تحيز الخوارزميات، قائلة 
إن مــســتــخــدمــن مـــن مــجــمــوعــات مــعــيــنــة ال 
ــعــرض أمــامــهــم إعــانــات أو فــرص معينة 

ُ
ت

ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي الــتــي  عــبــر مـــواقـــع الـ
تتنبأ آلياتها بالوضع االجتماعي أو املالي 

بناء على الخلفية العرقية.

)TASS /تعاني النساء من تعنيف وذكورية )موسى سالغيرييف

)Getty/اعتذر تويتر عن الميزة العنصرية )تسيشنوت

بعد  العاصمة  غادرت  لكنّها  داغستان،  في  وحقوقهّن  النساء  عن  الدفاع  مجال  في  أنيوخينا  سفيتالنا  الروسية  اإلعالمية  تعمل 
تهديدات ُوّجهت إليها بالقتل بسبب عملها، بعدما تهاونت الشرطة مع شكواها
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ــادة نـــضـــفـــي عــلــيــهــا مـــعـــانـــي تــنــبــثــق  ــعــ ــتــ اســ
مـــن رؤيـــتـــنـــا الــحــالــيــة لــلــمــاضــي. فــالــتــعــامــل 
مـــع الــــصــــورة كــشــاهــد صــــــادق، هـــو تــجــاهــل 
لحقيقة أن املعنى الذي تأخذه يبنى بحسب 
رؤيتنا للتاريخ. وتــرى ســوزان سونتاغ في 
قراءتها لفن التصوير، The image-world، أن 
أداة للذاكرة، بل هي اختراع  الصورة ليست 
أو استبدال لها. وكذلك ليس املتحف شاهدًا 
حـــيـــاديـــا، بــــل هــــو طـــريـــقـــة لـــعـــرض روايـــتـــنـــا 

وتــصــورنــا عــن الــواقــع. وضــمــن هــذه الــرؤيــة، 
ــــزوح الــبــاريــســيــن أهــمــيــتــه  يـــأخـــذ مـــعـــرض نـ
ــان فـــي مــواجــهــة  ــسـ لــكــونــه ســــردًا ملـــأســـاة اإلنـ
رعــب الــحــرب مــن خــال الــحــاضــر الـــذي يأتي 
بــعــد انــتــصــار الــحــلــفــاء عــلــى أملــانــيــا الــنــازيــة 
هذه  إلــى  وبالنظر  النازية.  وتحطيم خطاب 
الكيفية  معرفة  املثير  مــن  يصبح  الشرطية، 
رؤيتهم  خالها  من  الفرنسيون  يسرد  التي 
 لتاريخهم كمنتصر في نهاية حرب طاحنة. 

مايا البوطي

بعد مرور ما يقارب الثمانن عاما 
على بداية الحرب العاملية الثانية، 
يــقــدم مــتــحــف الــتــحــريــر الــفــرنــســي 
 Musée du Général Leclerc de Hauteclocque
 et de la Libération de Paris – Musée Jean
بعنوان  للصور  بــاريــس معرضا  فــي   Moulin
 .Parisian Exodus  1940 الــبــاريــســيــن  نــــزوح 
يشتمل املــعــرض عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــصــور 
واألفــام والوثائق التي تعرض أحداث نزوح 
على  األملاني  الهجوم  قبيل  باريسي  مليوني 
بـــاريـــس. فــمــع تـــحـــرك الــجــيــش األملـــانـــي نحو 
املدن الفرنسية، نزح ما يعادل ثمانية ماين 
فرنسي عن منازلهم بحثا عن األمان في املدن 
األخــــــرى. ومــــع رغــبــة الــقــائــمــن عــلــى املــتــحــف 
فــي اســتــعــادة هــذا الــحــدث عبر الــصــور، يأتي 
ألــم  يعكس  أن  ملتحف  يستطيع  هــل  الـــســـؤال: 
النزوح؟ وهل يمكن للصورة أن تظهر معنى 
معاناتنا  نستعيد  أن  يــمــكــن  كــيــف  الـــخـــوف؟ 
أو تبسيط  الفجاجة  فــخ  فــي  أن نقع  مــن دون 

املعاناة واستهاكها؟
ــل هــي  ــلــــواقــــع، بــ ــــورة تـــوثـــيـــقـــا لــ ــــصـ لــيــســت الـ

للرياح تأثير سلبي 
حين ُتقام األعراس 
في الهواء الطلق

تجنب المعرض تقديم 
صور صادمة أو مناظر 

مؤلمة أو دموية

تشارك المغنية 
والممثلة روبي في 

عدد من األفالم

2223
منوعات

ــــرف مـــصـــغـــرة تــنــقــل  يـــأخـــذ املــــعــــرض شـــكـــل غـ
ــروي كــــل مــنــهــا  ــ ــتـــي تــ الــــزائــــر فــــي أروقـــتـــهـــا الـ
حـــدثـــا يــرتــبــط بـــنـــزوح الــبــاريــســيــن زمــنــيــا، 
ويبدأ من عام 1936. تتنوع طرق السرد التي 
تــضــع الـــزائـــر فــي حــالــة شــعــوريــة عــالــيــة لــدى 
عـــبـــوره بـــن األروقـــــة الــتــي تــحــاكــي مـــا عــانــاه 
الــصــور، نرى  الباريسيون. فمن خــال  أولئك 
وقوع  احتمالية  مع  التعاطي  تم  كيف  بداية 
حــــرب ثــانــيــة، حــيــث عــانــى الـــنـــاس مـــن حــرب 

ــقــــت كــاهــلــهــم وعـــصـــفـــت بــبــادهــم  أولــــــى أرهــ
كيسا  األولــى  املجموعة  وتضم  واقتصادها. 
تــمــت خياطته لــوضــع أغــــراض الــنــزوح الــذي 
اســتــخــدمــتــه ســيــدة كــانــت قـــد صــمــمــت كيسا 

مشابها له في الحرب العاملية األولى.
زائريه  على  املعرض  يقترح  األول،  قسمه  في 
الــعــاملــي لعام  املــعــرض  صــــورة للقيمن عــلــى 
1937 في باريس حيث عرضت لوحة غارنيكا 
إســبــانــيــا،  جـــنـــاح  فـــي  لــبــيــكــاســو،   Guernica

املفتوح للجمهور من 12 يوليو 1937.
الــجــدران، تم تنصيب شاشات تعرض  وعلى 
ــــود مـــن تلك  أفـــامـــا قــصــيــرة بــاألبــيــض واألســ
املـــرحـــلـــة تـــبـــن األحــــــــداث الـــرئـــيـــســـة املــرتــبــطــة 
بنزوح 1940. كما استخدم املعرض نصوصا 
مكتوبة على الجدران تروي النقاط التاريخية 
واالجتماعية األساسية املرتبطة بكل مرحلة.

تظهر الصور االستعدادات وتدريبات الدفاع 
املدني التي كانت مصممة لقصف جوي وليس 
لهجوم بــري. ويقدم املعرض قناعا للغاز من 
للحماية من  الحقبة  تلك  املستخدمة في  تلك 
هجوم كيماوي. كما تم عرض صور تظهر أن 
عدم التخطيط واالستعداد لهجوم بري سّبب 
باشر  عندما  الفرنسين  بــن  والــذعــر  الــرعــب 
الفرنسية عازما  املــدن  األملــان بهجومهم على 
إخــراج  كــان املخطط  بــاريــس. وبينما  اقتحام 
األطفال نحو املــدن والقرى في الجنوب وجد 
الــبــاريــســيــون أنفسهم فــي حــالــة خــوف وهلع 
أجــبــرتــهــم عــلــى الـــنـــزوح بــشــكــل فـــوضـــوي من 

بيوتهم نحو الجنوب.
ضــمــن هـــذه الــســرديــة يــعــرض املــتــحــف صــورًا 
القرى ظنا  ألطفال مبتسمن متوجهن نحو 
منهم أن أهــلــهــم قــامــوا بــإرســالــهــم فــي إجـــازة 
ويــأتــي هـــذا قــبــل الــهــجــوم الــبــري. فــي مــا بعد 
تظهر الصور حالة الهلع والهروب الجماعي 
ــــذي تــســبــب فـــي سد  لــلــفــرنــســيــن فـــي 1940 الـ
الطرقات، ونتج عنه ضياع ما يقارب 90 ألف 
طــفــل عـــن ذويـــهـــم. يـــقـــدم املـــعـــرض بــعــضــا من 
وصــورًا  الضائعن  األطــفــال  بأسماء  الوثائق 

مأخوذة لعدد منهم قبل فقدانهم.
عاشتها  التي  املعاناة  القصيرة  األفــام  تبن 
مـــــــدن أوروبـــــــيـــــــة أخــــــــرى تــــعــــرضــــت لــلــقــصــف 
والتدمير من قبل الجيوش النازية. كما يظهر 
االســـتـــعـــدادات الــبــريــطــانــيــة ملــواجــهــة الهجوم 
والصور خرائط  املقاطع  هذه  ترافق  األملاني. 
لسير املعارك العسكرية والتي تدل على تقدم 

األملان في املعركة.
الزائر شاشة  املعرض، يصادف  في منتصف 
عـــرض كــبــيــرة يــعــلــو فــيــهــا خــطــاب وينستون 
 :

ً
تشرشل األول بعد توليه رئاسة الوزراء قائا

»ســنــحــارب فــي فــرنــســا، ســنــقــاتــل فــي البحار 
قوتنا  وتغمرنا  ثقتنا  ســتــزداد  واملــحــيــطــات، 
مـــع كـــل مــعــركــة جـــويـــة، ســنــدافــع عـــن أرضــنــا، 
مهما كــان الــثــمــن، ســنــحــارب على الــشــواطــئ، 
العدو  سنبارز  املهابط،  فــي  الــعــدو  وسننازل 
في امليادين ونشتبك في الشوارع، بل سنصل 
للتال، ولن نستسلم أبدًا«. هذه الكلمات هي 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســمــع عــبــر املــــعــــرض، وهــي 
تــتــكــرر مـــجـــددًا مـــع كـــل عـــرض لــلــفــيــديــو الـــذي 
يبن تحالف الفرنسين مع البريطانين ضد 
األملـــان. تأتي هــذه الشاشة فــي مقابل صــورة 
تــاريــخــيــة تــعــرض دخــــول هــتــلــر إلــــى بــاريــس 

وسيره أمام برج إيفل في مدينة مقفرة.
الطرق  ليبن  الــزائــر  املــعــرض  بعدها، يحمل 
ــم.  ــهـ ــزوحـ ــــي نـ ــيـــون فـ ــسـ ــرنـ ــفـ ــا الـ ــرهـ ــبـ ــتــــي عـ الــ
يترافق هــذا الــســرد مــع صــور رسمها أطفال 
بــاريــســيــون تــصــف رحــلــة نــزوحــهــم وتــــروي 
يعرض  كما  الحرب.  من  معاناتهم وخوفهم 
في  متقدمة  باريسية  لسيدة  شهادة  فيديو 
العمر، وهي تستذكر تجربتها املريرة عندما 
أدركــت أثناء نزوحها مع أهلها أن مدينتها 
بسبب  وصدمتها  محتلة،  مدينة  أصبحت 

خضوعهم لاحتال.

ربيع فران

اللبنانية  فـــازت  عــامــا،  حــوالــي خمسن  قبل 
جــورجــيــنــا رزق بــلــقــب مــلــكــة جـــمـــال الـــكـــون، 
بــعــدهــا دخـــلـــت رزق عـــالـــم الــتــمــثــيــل لــتــخــرج 
ــــدًا مــنــهــا )أبــطــال  ــــام، قــدمــت واحـ بــخــمــســة أفـ

ونساء( قبل انتخابها بثاث سنوات.
خمسة أفام ربما كانت كافية لتشبع رغبات 
وتعتزل  السينما،  عــالــم  فــي  رزق  جورجينا 
بــعــدهــا الــتــمــثــيــل لــتــبــقــى عــلــى شــهــرتــهــا من 
الذي  الكون  العاملي ملكة جمال  اللقب  خال 

خطفته كأول عربية.
ــاع 

ّ
ال يـــفـــارق الــجــمــال أفـــكـــار املــنــتــجــن وصــن

الــســيــنــمــا والــــدرامــــا فـــي الـــعـــالـــم. وبــالــتــالــي، 
املطلوب أن تتحلى املمثلة بالحد األدنى من 

»الشروط الشكلية«، والعمل في ما بعد على 
املوهبة، أي التمثيل. وهذا تحديدًا ما أصبح 

شائًعا في السنوات األخيرة في لبنان.
في فترة الحرب، لم تفتح الشاشة الصغيرة، 
ــام الــجــمــيــات  وال حــتــى الــســيــنــمــا، الـــبـــاب أمــ
األعمال  قلة  بسبب  التمثيل  امتحان  لعبور 
وكل  الفترة،  تلك  في  والسينمائية  الدرامية 

التي يملكها  النظام قاعات األفــراح املستقلة، 
 
ً
أفراد وتخضع ملراقبة املحليات، وتابع قائا
إن »أغلب زبائننا من الطبقة املتوسطة«، أما 
ِعلية القوم فيذهبون إلى مناطق ذات الخمس 

نجوم.
ــاعــــات أفــــــــراح، يـــدعـــى إيـــهـــاب  ــرى مــتــعــهــد قــ ــ يـ
يونس، أن قرار عودة األفراح بالنظام املفتوح، 
هـــو فـــرصـــة وحـــيـــدة لـــعـــودة أفــــــراح الـــشـــوارع 
وعودة أصحاب الفراشات للعمل مرة أخرى. 
بقاعات  العاملن  وجميع  تخوفه  عــن  معربا 
األفراح الذين يصل عددهم إلى أربعة ماين 
مــن اســتــمــرار إغــــاق الــقــاعــات فــي ظــل وجــود 
ــاء، وبــالــتــالــي تــســريــحــهــم من  اســـتـــمـــرار الــــوبــ
أعــمــالــهــم. مــؤكــدًا أنـــه رغـــم قــلــة أعــــداد األفــــراح 
الــبــعــض يفضل  الـــشـــتـــاء، إال أن  خــــال فــصــل 
إقامة الفرح خاله، خاصة خال إجازة نصف 
الـــعـــام بـــاملـــدارس والــجــامــعــات لــقــلــة الــتــكــلــفــة، 
ولــكــن ال يمكن إقــامــة أفـــراح خــال الــشــتــاء في 
كما   ،

ً
لــيــا الــطــقــس  مفتوحة لصعوبة  أمــاكــن 

أن استمرار إغاق الصاالت املغلقة، والسماح 
ألخــرى عمل ال يتسم بالعدل، مشيرا إلــى أنه 
رغم إغاق القاعات تطالب الدولة بالضرائب 
أو  مــغــلــقــة  كـــانـــت  إن  تــهــتــم  والــــفــــواتــــيــــر، وال 
إصــدار  املسؤولة،  الجهات  مناشدًا  مفتوحة، 
أوامــر بإعادة فتح جميع القاعات مع تحديد 

القاهرة ـ العربي الجديد

أثـــــار قـــــرار الــحــكــومــة املـــصـــريـــة، فــتــح قــاعــات 
األفراح خال األسبوع املقبل، شريطة إقامتها 
فــي الــقــاعــات املفتوحة املــعــروفــة بــاســم »أوبــن 
إيــر« فــي ظــل استمرار أزمــة فــيــروس كــورونــا، 
ــالـــة مــــن الـــغـــضـــب بــــن الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى تــلــك  حـ
القاعات واملهتمن بها، لكونها مصدر دخلهم 
ــل انـــتـــهـــاء مــوســم  ــي ظــ األســـــاســـــي، خـــاصـــة فــ
األفراح الصيفي بنهاية شهر سبتمبر/أيلول 

الجاري.
يروى هؤالء أن هناك صعوبة في إقامة األفراح 
فــي الــهــواء؛ لــســوء الطقس وســقــوط األمــطــار، 
بــعــد تعطل دام مــا يــقــرب مــن ســتــة أشــهــر في 
ظــل انــتــشــار الـــوبـــاء، وتــعــطــل مــهــن اآلالف من 
العاملن في هذا القطاع وتشريدهم، واتجاه 

البعض إلى مهن أخرى.
مــن جــانــبــه، قـــال جــابــر أحــمــد، متعهد قــاعــات 
أفــــراح، إن الــقــرار بــعــودة قــاعــات األفــــراح يــوم 
21 من الشهر الجاري على أن تقام في قاعات 
أزمــة كبيرة  الطلق، يمثل  الهواء  مفتوحة في 
لــلــكــثــيــر مـــن الــعــامــلــن فـــي هـــذا الــقــطــاع لــعــدة 
أسباب، من بينها أن قاعات أفراح »أوبن إير« 
محدودة جدًا للغاية في كافة املحافظات، وفي 
تعتمد  كونها  مكلفة،  ستكون  إقامتها  حالة 
الــتــي تحيط بــالــقــاعــة، للحماية  الــخــيــام  عــلــى 
من برودة الجو واألمطار، وبالتالي أصبحت 

شبيهة بالقاعات املغلقة.
نـــظـــام  الـــــوحـــــيـــــد مــــــن  املــــســــتــــفــــيــــد  يـــــؤكـــــد أن 
الـــقـــاعـــات املــفــتــوحــة، هـــي األنــــديــــة والـــقـــاعـــات 
الفنادق،  وبعض  والــشــرطــة  للجيش  التابعة 
إلمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة، ووجــــــــود مـــثـــل تــلــك 
ــابـــل، ال يـــخـــدم هــذا  ــقـ ــقـــاعـــات لـــديـــهـــا. فـــي املـ الـ

مـــا شــهــده لــبــنــان هـــو دخــــول الــجــمــيــات، أو 
املــشــاركــات فــي لقب ملكة جــمــال لبنان عالم 
مونس،  أنجليك  نذكر  التلفزيوني،  التقديم 
التي   ،1985 لبنان  ملكة جمال  بلقب  الفائزة 
أصبحت واحـــدة مــن أشــهــر مــذيــعــات لبنان، 
منذ سنة 1988، ثم جاءت فترة التسعينيات 
الــتــي حــولــت مــعــظــم املـــشـــاركـــات فـــي حــفــات 
مــلــكــات الــجــمــال إلـــى مــشــاريــع مــقــدمــات عبر 
الفضائيات التي بدأت عملها في تلك الفترة 

وتحولت إلى هدف للمنتجن.
ملكة  بحلق  جــويــل  انتخبت   ،1997 عـــام  فــي 
عالم  دخلت  بسنوات  بعدها  لبنان،  لجمال 
الــتــمــثــيــل وقـــدمـــت عـــام 2002 مــســلــســل »آخـــر 
الــفــرســان«، إلـــى جــانــب املــمــثــل الــقــديــر رشيد 
مــا بعد لتصميم  فــي  عــســاف، لكنها تفرغت 

وتنفيذ األزياء.
ــوات األخــــــــيــــــــرة، ومــــــــع تـــصـــاعـــد  ــ ــنــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
اإلنــتــاجــات الــدرامــيــة فـــي  لــبــنــان، استعانت 
شــركــات اإلنــتــاج بمجموعة ال بــأس بها من 
املــمــثــات، لــعــل تــجــربــة نــاديــن نــجــيــم تعتبر 
األقدم قياسا إلى جيل اليوم، ال بل أصبحت 
تجربة نجيم هدفا، أو مثااًل ملعظم املشاركات 
فــي انــتــخــابــات مــلــكــات جــمــال لــبــنــان، ولـــو لم 

يحملن اللقب.
فاليري أبــو شــقــرا، وقــبــل فــوزهــا بلقب ملكة 
جــمــال لــبــنــان، شــاركــت فــي مسلسل »عــشــرة 
عبيد زغــار« )2014(، وبعد عــام خطفت لقب 
عبر  التمثيل  إلــى  لتعود  لبنان،  ملكة جمال 
مجموعة من املسلسات التي حملت طابعا 
عربيا مشتركا: »الهيبة« )2017(، و»ما فيي« 

بجزأيه )2019 و2020(.
وصــيــفــة فــالــيــري أبـــو شــقــرا فـــي انــتــخــابــات 
ملكة جمال لبنان 2015، سينتيا صاموئيل، 

ــبــــور إلــــــى عـــالـــم  ــعــ ــــي الــ كــــــان لـــهـــا نـــصـــيـــب فـ
ــاركــــت صـــامـــوئـــيـــل فــي  ــا. شــ الــتــمــثــيــل أيــــضــ
مــســلــســل »خـــمـــســـة ونــــــص« دورة رمـــضـــان 
2019، وبــــدت مــحــتــرفــة فــي دور مــعــقــد جــدًا 
لفتت من خاله األنظار، وحققت ردود فعل 
جــيــدة مــن قــبــل املــتــابــعــن الــذيــن أثــنــوا على 

أن شركة  والــواضــح  التمثيل.  في  موهبتها 
 لتقدم 

ً
اتــخــذت مــن نجاحها عــامــا الصّباح 

لــهــا دور الــبــطــولــة الـــيـــوم مـــع بـــدايـــة عــرض 
دور  ضمنه  تتقاسم  ــر«،  اآلخــ »مــن  مسلسل 
الــبــطــولــة مــع املــمــثــل معتصم الــنــهــار وريــتــا 
حايك وبديع أبو شقرا، في محاولة إلثبات 

موهبتها من قبل الشركة املنتجة التي تؤكد 
أنــهــا تــســعــى إلـــى نــجــمــة فـــي عــالــم التمثيل 
تضيفها إلى حضور زميلتها نادين نجيم، 
واستثمار الصباح أو توظيف نادين نجيم 
كنجمة أولى في معظم اإلنتاجات الخاصة 

بمسلسات رمضان من كل عام.

الــضــوابــط الــصــحــيــة. وعــــّدد مــحــمــد مــنــصــور، 
ــراح، سلبيات إقــامــة  ــ مــديــر إحـــدى قــاعــات األفـ
ــر«، من  ــ ــن إيـ ــ حــفــات األفـــــراح فـــي قـــاعـــات »أوبـ
ــاح الــتــي لــهــا تــأثــيــر سلبي  ــريـ بــيــنــهــا شــــدة الـ
الديكورات الخاصة بالحفل، وأيضا  على كل 
قد تحركها بشكل كبير،  الرياح  الكوشة، ألن 
ــــرودة بــشــكــل ســلــبــي عــلــى  ــبـ ــ ــة الـ ــ وتــــؤثــــر درجــ
الــحــضــور، وتـــؤدي إلــى انصرافهم مــن الحفل 
أن »عــام 2020 من أسوأ  بشكل مبكر، متابعا 
ــــوام الــتــي مـــرت عــلــى أصــحــاب الــقــاعــات«،  األعـ
ــازة  ــ ــم إجـ ــان يــعــتــمــد عـــلـــى مـــوسـ ــ فــالــجــمــيــع كـ
الصيف في إقامة األفراح«، وقال إننا نريد أن 

نعمل وال نريد أن نغلق مكان »أكل عيشنا«.
قــال هشام محمود، صاحب قاعة  من جانبه، 
أفراح، إن عودة إقامة األفراح مرة أخرى، ولكن 
بــطــريــقــة مختلفة ومـــحـــددة تــراهــا الــحــكــومــة، 
بعدد محدود ال يزيد على 300 مدعو، وإقامتها 
في أماكن مفتوحة، ربما تكون البداية لعودة 
ــرة أخــــــرى، مـــشـــددًا عــلــى أن مــوســم  األفـــــــراح مــ
األفراح تم القضاء عليه و»ذبحه« تماما خال 
املوسم الصيفي في ظل وباء كورونا، وأضاف 
أنه منذ قرار غلق قاعات األفــراح منذ 6 أشهر 
: »إن 

ً
تم إلغاء جميع الحجوزات، وأضاف قائا

القاعة الخاصة بي مغلقة، وبيتي اتخرب، ولم 
اإليــجــار، وتداينت وبعت  يتم تخفيض مبلغ 
كــل مــا أمــلــك مــن أجــل دفــع اإليــجــار فــقــط، على 
بالنظر  الحكومة  الحياة«، مطالبا  عــودة  أمــل 
إليهم بعن الرحمة، مشددًا على أن البعض من 
املواطنن اكتفى خال اآلونة األخيرة، بفسحة 
عــلــى الــنــيــل أو األمـــاكـــن الــتــاريــخــيــة لاحتفال 
بـــزفـــافـــه، والــبــعــض مـــن مــيــســوري الـــحـــال قــام 
خال  جنيه  آالف   10 مقابل  فيا  باستئجار 

يوم واحد وربما أكثر.

جميالت اجتزن امتحان التمثيلقاعات األفراح المصرية: أعراس بشروط صحية
من مسابقات الجمال 

إلى التمثيل، طريق 
يبدو سهًال على بعض 

الجميالت في لبنان. هنا، 
نقف عند أبرز الممثالت 
اللواتي خضن السباقين

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

أفام سينمائية بالجملة تشهد مصر تصويرها 
هــذه األيــام بشكل مكثف، حيث تعاقد عــدد كبير 
من الفنانن على أفام جديدة مؤخرا، فيما انتهى 
آخرون من تصوير أعمالهم ويستعدون لعرضها.
نيللي  الفنانة  حققته  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح  بعد 
كريم في الكوميديا من خال مسلسل »100 وش« 
الــــذي قــدمــتــه مـــع آســــر يــاســن وُعـــــرض فـــي شهر 
الكوميديا  تجربة  نيللي  تعيد  املــاضــي،  رمــضــان 
مـــن خــــال فــيــلــم »الــعــمــيــل صـــفـــر«، الــــذي تــعــاقــدت 
الفنان  أيام ويشاركها بطولته  على بطولته منذ 
أكرم حسني وإنتاج وائل عبد الله وإخراج محمد 

سامي.
ــر أعـــمـــال نــيــلــلــي كـــريـــم فـــي السينما  يـــذكـــر أن آخــ
عــيــد  فــــي  ُعــــــرض  الــــــذي   »2 األزرق  ــيـــل  ــفـ »الـ فــيــلــم 
في  ــرادات  إيـ أعلى  املاضي وحقق  العام  األضحى 
إلــى 104 ماين جنيه،  السينما بوصوله  تاريخ 
وشاركت في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، 

هند صبري، إياد وإخراج مروان حامد.
وتقدم الفنانة روبي عددا من األفام هذه الفترة، 
ــره  ــرا عــلــى بــطــولــة فــيــلــم »بـ حــيــث تـــعـــاقـــدت مـــؤخـ
املنهج« مع ماجد الكدواني وأحمد أمن وإخراج 
للبدء  النهائي  املــوعــد  تنتظر  كما  ســامــة،  عمرو 
الفنان محمد  في تصوير فيلم »بطل عــادي« مع 
رمضان الذي قدمت معه آخر أعمالها السينمائية 
من خال فيلم »الكنز« الذي عرض العام املاضي، 

كــمــا تــعــاقــدت روبـــي عــلــى الــبــطــولــة الــنــســائــيــة في 
فيلم »دمــاغ عالية« الــذي يجمعها بالفنان أحمد 
فهمي الذي شارك في تأليف الفيلم بجوار بليبل، 
والــفــيــلــم مــن إخــــراج أحــمــد الــجــنــدي، هـــذا بــجــوار 
انتهائها منذ عدة أسابيع من تصوير دورها في 

فيلم »كيره والجن« مع كريم عبد العزيز.
فــي فيلم  الــكــدوانــي  الفنان ماجد  بــجــوار مشاركة 
املــنــهــج« مــع روبـــي، فقد تعاقد على بطولة  »بـــره 
فيلم آخر وهو »عواجيز الفرح« الذي يجمعه بكل 
فـــؤاد وســيــد رجــب وشريف  الفنانن بيومي  مــن 
دســـوقـــي وإخــــــراج أحــمــد الـــجـــنـــدي. ويـــجـــري اآلن 
لفيلمها  مغربي  رزان  اللبنانية  الفنانة  تصوير 
»صابر وراضــي« من تأليف كل من محمد نبوي 
ــرم فـــريـــد، ويـــشـــارك في  وعــــاء حــســن، وإخـــــراج أكــ
بطولته أحمد آدم ومحسن محيي الدين وسلوى 

عثمان ويوسف حسام ويسرا مسعودي. 
وفي الوقت الذي يعرض فيه فيلم »تــوأم روحي« 
لــلــفــنــانــن حـــســـن الـــــــــرداد وأمـــيـــنـــة خـــلـــيـــل، فــهــمــا 
يــســتــعــدان قــريــبــا لــلــبــدء فـــي تــصــويــر تجربتهما 

الثانية معا من خال فيلم »أهل الكهف« للمنتج 
الرغم من عــدم عــرض فيلم  السبكي. وعلى  أحمد 
»30 مارس« للفنان أحمد الفيشاوي حتى اآلن إال 
أنه يبدأ قريبا تصوير فيلمن له، األول هو »قمر 
14« الذي ينتمي إلى نوعية األعمال التي يتخللها 
الحب، عبر حكايات منفصلة  العديد من قصص 
متصلة مــن إخـــراج هــادي الــبــاجــوري. كما تعاقد 
فيلم  بطولة  في  املشاركة  على  مؤخرا  الفيشاوي 
»أبو نسب« مع الفنان حمدي امليرغني، وهو من 

إخراج عمرو صاح، وإنتاج أحمد السبكي.
انتهى الفنان رامز جال مؤخرا من تصوير فيلم 
»أحمد نوتردام« مع غادة عادل وخالد الصاوي، 
والــقــصــة مــن تأليف لــؤى الــســيــد، إخـــراج محمود 
كــريــم، والــفــيــلــم تــــدور أحـــداثـــه فــي إطــــار كــومــيــدي 
خفيف، حول صحافي شاب يتعرض للعديد من 
املواقف املحرجة بسبب نحافته مما يجعله يلجأ 
إلى طبيبة ملساعدته للعاج من النحافة، ويتورط 

في قضية قتل ويحاول الخروج منها.
وبــعــد غــيــاب اســتــمــر 15 عــامــا عــن الــســيــنــمــا منذ 
غـــادة عبد  الفنانة  مــع  دقيقة«   90« فيلمه  قــدم  أن 
الرازق، يعود الفنان السوري سامو زين للعمل في 
السينما املصرية من خال فيلم »اللغز«، وهو من 

إنتاج املنصة اإللكترونية العاملية »نتفليكس«.
وانتهت الفنانة بسمة مؤخرا من تصوير فيلمها 
»قبل األربعن« بمشاركة الفنانن داليا مصطفى، 
إيـــهـــاب فــهــمــي، ومــحــمــد عــلــي  رزق، والــقــصــة من 

تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

الطرق التي عبرها الفرنسيون في نزوحهم

)LBCI( 2015 صاموئيل وأبو شقرا خالل انتخابات ملكة جمال لبنان

تواصل نيلي 
كريم العمل في 
الكوميديا عبر 
فيلم »العميل 
صفر« )فيسبوك(

)Getty/عّطل فيروس كورونا موسم األفراح الصيفي )مجدي فتحي

تظهر الصور حالة الهلع والهروب الجماعي للفرنسيين )فرانس برس(

إلى  عامًا   80 أعادهم  بسبب جائحة كورونا،  الباريسيون  عاشه  الذي  التجّول  أّن حظر  يبدو 
الوراء، أي إلى باريس التي احتلّها األلمان، ليُقيم أحد المتاحف معرضًا حول النزوح

باريس 1940

أفالم في غرف التصوير

فنون وكوكتيل
معرض

رصد

إضاءةمتابعة

من دون رفع جرعة 
الخطاب الوطني، يظل 
المعرض ملتزمًا بعكس 

الجانب اإلنساني من الحدث. 
ويختتم المعرض رحلة 
الزائر باإلشارة إلى أن خلو 
باريس من قاطنيها في 
فترة الحجر بسبب انتشار 
 Covid( فيروس كورونا
19( أعاد إلى األذهان 

مأساة هذه المدينة في 
فترة النزوح، مذكرًا بأن 

الماضي لم يزل قريبًا من 
الحاضر. وهو حاضر أيضًا 

بالنظر إلى الهجرات الكبيرة 
التي عاشها العالم أخيرًا، 

خصوصًا إثر الحرب السورية.

الماضي لم يزل 
قريبًا
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