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MEDIA

»تيك توك« يحذف 
فيديوهات أسترالية »مضللة«

صحافيو غزة مستمرون فوق 
الركام: 33 مؤسسة ُدّمرت

الجزائر ـ عثمان لحياني

فاجأ عدد من مقدمي البرامج التلفزيونية 
طني( املعروفني في املشهد اإلعالمي 

ّ
)املنش

الجزائري، الجمهور، بإعالن ترشحهم إلى 
املــقــررة في  املــبــكــرة  البرملانية  االنــتــخــابــات 
12 يونيو/حزيران املقبل، في خطوة تبدو 
الستغالل  محاولة  بــني  األهــــداف،  متباينة 
متبادل للشعبية التي حصل عليها هؤالء 
لــلــحــصــول عــلــى مــقــعــد فـــي الـــبـــرملـــان، وبــني 
رغــبــة أحــــزاب وقـــوائـــم مستقلة االســتــفــادة 
ــادة  ــ مـــن شــعــبــيــتــهــم إلقـــنـــاع الــنــاخــبــني وزيـ
حصتها في املقاعد. ويــحــاول عــدد معتبر 
الــواليــات  مــن الصحافيني ومــراســلــون فــي 
الــجــزائــريــة خــصــوصــا اســتــثــمــار رأس مــال 
رمزي تشّكل لديهم على مر سنوات عملهم 
في الصحافة من خالل الكتابة عن مشكالت 
الناس في القرى واملــدن، للترشح للبرملان. 
الفرصة   

ّ
فـــإن منهم  الكثير  إلــى  وبالنسبة 

مواتية والدوافع متوفرة حاليا.
وانـــتـــظـــر مـــقـــدم بـــرنـــامـــج »مــــا زال الـــحـــال« 
ــان تــنــقــل بــني قــنــوات »الــجــزائــريــة«  الــــذي كـ
و»الــــــــشــــــــروق« و»لـــــيـــــنـــــا«، يــــونــــس صـــابـــر 
بــدء الحملة إلعـــالن خوضه  شــريــف، حتى 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــات الـــبـــرملـــانـــيـــة فـ ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
الجزائرية عن حــزب »جيل جديد«، والــذي 
كــان ينشط فيه قبل ســنــوات. وكتب »حــان 
تنتظرونني(  )كنتم  تستناو  كنتو  الــوقــت 
ربما في برنامج تلفزيوني، لكن هذه املرة 
جــيــتــكــم بـــبـــرنـــامـــج مــجــتــمــعــي وســـيـــاســـي، 
لــي فــي قائمة  أحــتــاج ملساندتكم ودعــمــكــم 
جيل جديد بالجزائر العاصمة«. وقال في 
ــه »لــيــس عــيــبــا أن  مـــداخـــالت تــلــفــزيــونــيــة إنـ
يترشح هو وغيره من اإلعالميني والوجوه 
كفاءات  بينهم  مــن  يوجد  إذ  التلفزيونية، 
عــالــيــة وعــالقــاتــهــا بـــاملـــواطـــن قــويــة جــــدا«، 
الفتا إلــى أنــه »يفضل أن يترشح صحافي 
أو منشط تلفزيوني يعرف عن قرب هموم 
املـــواطـــن الـــجـــزائـــري فـــي مــنــطــقــتــه لــلــبــرملــان 
ــن مــتــرشــحــني  ــ ــقـــعـــد، أفــــضــــل مـ ــمـ ــوز بـ ــ ــفـ ــ ويـ

يستخدمون األموال الفاسدة«.
فيصل  التلفزيوني  املقدم  أعلن  جهته،  من 
بوعروة، والذي يقدم برامج منّوعة في قناة 
االنتخابية.  حملته  بــدء  املحلية  »الــبــالد« 
وقال في إعالن ترشحه أنه تقدم للمنافسة 
التشريعية عن قائمة مستقلة في العاصمة 
الـــجـــزائـــريـــة »الـــبـــهـــجـــة«، بــســبــب »إيـــمـــانـــه 
بـــحـــراك مــجــيــٍد قــــام بـــه الــشــعــب الــجــزائــري 
قبل سنتني ضــد األوضـــاع الــســائــدة آنــذاك 
ته 

ّ
الله ومن املــجــاالت، وبفضل  في مختلف 

تحقق العديد من النتائج اإليجابية«، على 
حد قوله. وأكــد أنــه ترشح »إلتــمــام الحراك 
لــه األوان أن يأخذ مساره  املــبــارك الــذي آن 
الجديد نحو التغيير من الداخل، والطموح 

منوعات

لتجديد في املؤسسات ونحو العمل لبناء 
الـــجـــزائـــر الــتــي خــرجــنــا مـــن أجــلــهــا فـــي 22 
فبراير/ شباط 2019 وذلك بهدف أن تكون 

الجزائر أفضل وأرقى«.
وفـــاجـــأت مــقــدمــة بــرنــامــج فــنــي يــبــث على 
قناة »الجزائرية 1«، أنيسة شايب، الجميع 
بإعالن ترشحها في قائمة لحزب إسالمي 
الجزائر،  في  املسلمني  اإلخـــوان  تيار  يمثل 
يكون  أن  وُيعتقد  الوطني«.  البناء  »حركة 

أقــدم على ترشيحها  الحزب اإلســالمــي قد 
املنفتح  الــحــزب  لتقديم صـــورة  فــي مسعى 
ــة عــلــى  ــســ ــيــ ــت أنــ ــبــ ــتــ ــر املـــــتـــــشـــــدد. وكــ ــ ــيـ ــ وغـ
صفحتها على »فــيــســبــوك« فــي إعـــالن بدء 
الحملة االنتخابية أنها تدرك »قوة التغيير 
أفضل  واقــع  في  للمساهمة  تتملكني  التي 
لــلــعــيــش فـــي عــاصــمــة آمــنــة مـــزدهـــرة نعيد 
»حفيدة محمد  أنها  وذكــرت  بريقها«.  لها 
مجموعة  عضو  عليه  الله  رحمة  مــرزوقــي 

22 املفجرة للثورة املباركة«، وأن عملها في 
اإلعـــالم زادهـــا اطــالعــا على هــمــوم الشعب، 
أعلى  إلــى  إليصالها  انشغاالتهم   

ً
متبنية

املستويات، ودعت الناخبني إلى مساندتها 
»لوضع خبرتها املهنية لتمثيلهم«.

ويــــخــــوض مـــنـــشـــط بــــرامــــج ســـيـــاســـيـــة فــي 
زكــي عليالت حملة  املحلية  »الحياة«  قناة 
انتخابية، بعد إعالنه الترشح لالنتخابات 
في واليته املدية، قرب العاصمة الجزائرية 
تحت لـــواء ائــتــالف مــدنــي يــدعــى »الحصن 
خـــوضـــه   

ّ
أن ــيــــالت  ــلــ عــ ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ ــــني«.  ــ ــتـ ــ ــ املـ

ــــذه الـــتـــجـــربـــة »ســـيـــكـــون فـــرصـــة ســعــيــدة  هـ
ــًدا أن أحـــتـــك وأســـمـــع ويــســمــعــنــي أبــنــاء  ــ جـ
وبــنــات واليــتــي طيلة 21 يوما مــن الحملة 
االنــتــخــابــيــة، وســتــكــون تــجــربــة بــــدون شك 
ننجح،  لــم  أو  فيها  للتاريخ ســواء نجحنا 
ســنــحــاول أن نــخــاطــب الـــراجـــحـــة عــقــولــهــم 
أبــصــارهــم، وســتــكــون صــدورنــا  واملتفتحة 
مـــنـــافـــس  او  يـــخـــالـــفـــنـــا  رأي  مــــــن  أوســــــــــع 
يهاجمنا«. ودعا الناخبني الى أن يكون لهم 
»واســــع الــنــظــر فيمن هــو األصــلــح واألنــفــع 

للبالد والعباد«.
 تــرشــح 

ّ
ــراءات إلــــى أن ــ ــقـ ــ وتـــذهـــب بــعــض الـ

ــد يـــكـــون تــالقــيــا  اإلعـــالمـــيـــني واملـــذيـــعـــني قــ
بــــني رغـــبـــة شــخــصــيــة لـــهـــم، مــــع تــوجــهــات 
االســتــفــادة  فــي  ورغبتها  سياسّية  أحـــزاب 
 لــلــمــقــّدمــني يمكن 

ً
مــمــا تــعــتــبــرهــا شــعــبــّيــة

الناخبني،  واســتــقــطــاب  لكسب  استغاللها 
ــــود املــنــشــطــني  وهــــو مـــا يــفــســر أحــيــانــا وجـ
كمرشحني مع أحزاب لم تربط أغلبهم بها 

أية عالقة نضالية سابقا.
وبغض النظر عن حق هؤالء املنشطني في 
 بعضهم 

ّ
أن يعتقد  فــإن هناك من  الترشح، 

التي يحظى  الشعبية  قد يحاول استغالل 
بها والسمعة التي حصل عليها من خالل 
التلفزيونية،  الــبــرامــج  فــي  القبول  تنشيط 
الــنــاخــبــني ومقعد  عــلــى أصــــوات  للحصول 
فــي الــبــرملــان. ويعتبر الــكــاتــب أحــمــد مــالح 
»هناك   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في 

تــــجــــارب ملــنــشــطــي بــــرامــــج فــــي الــتــلــفــزيــون 
 مــنــشــط 

ً
تـــرشـــحـــوا لـــلـــبـــرملـــان، نــــذكــــر مــــثــــال

عبد  الثانويات،  بــني  مــا  الشهير  البرنامج 
والـــذي أصبح  عــام 2012،  كازيتاني  الــحــق 
ــان«. وأضـــــاف »أعــتــقــد أن  ــرملـ ــبـ نــائــبــا فـــي الـ
اســتــغــالل شعبيتهم نسبيا  بــصــدد  هـــؤالء 
فـــي الــســيــاق االنـــتـــخـــابـــي«، مــضــيــفــا »لــيــس 
فــي تحويل  املــنــشــط  أن ينجح  بــالــضــرورة 
الــى صندوق  التلفزيون  رصيد شعبي من 
االنتخابات، األمر مختلف تماما، والناخب 
الجزائري ذكي ويمكن أن يفرق تماما بني 
تنوبه  أن  وبـــني  تلفزيونيا  منشطا  كــونــك 
فــي الــبــرملــان، هــذا ناهيك عــن املــوقــف العام 
أنها صدى  القنوات وتعتبر  للناخبني من 

لخطاب السلطة«.

يرى متابعون أّن 
الترشيح يستثمر في 
الشعبية التلفزيونية

غزة ـ عالء الحلو

ــيــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــــوق  ــافــ ســـــــار صــــحــ
ركــــام بــــرج الـــجـــوهـــرة، وصـــــواًل إلــــى ركـــام 
بــــرج الــــشــــروق، الـــلـــذيـــن يــضــمــان الــعــديــد 
استهدفها  الــتــي  الصحافية  املــكــاتــب  مــن 
االحــتــالل اإلسرائيلي خــالل عــدوانــه على 
لـــهـــا إلــــى ركــــــام. وحــمــل  قـــطـــاع غـــــزة، وحـــوَّ
التي  الصحافيون املشاركون في املسيرة 
نظمتها نقابة الصحافيني الفلسطينيني 
في مدينة غزة، أول من أمس األحد، رفضا 
ــجــّرم 

ُ
لــجــرائــم االحــتــالل بحقهم، الفــتــات ت

وتطالب  اإلعالمية،  باملؤسسات  املساس 
بحماية دولية للصحافيني ومؤسساتهم.  
ــدفـــت، مــثــل  ــهـ ـ

ُ
ــت ــتـــي اسـ ــانــــت األبــــــــراج الـ وكــ

الــــجــــوهــــرة، والـــــجـــــالء، والــــــشــــــروق، تــعــّج 
بالحركة والنشاط، إذ كانت تضم العديد 
من املكاتب واملؤسسات اإلعالمية املحلية 
ــة، وتـــنـــطـــلـــق مــنــهــا  ــيــ ــاملــ ــعــ والــــعــــربــــيــــة والــ
عــمــلــيــات الــتــغــطــيــة الــيــومــيــة واملــيــدانــيــة 
واألحــداث،  واألنشطة  الفعاليات  ملختلف 
الطائرات  ــبــاشــر مــن 

ُ
امل  االســتــهــداف 

ّ
أن  

ّ
إال

الحربية اإلسرائيلية خالل فترة العدوان، 
لــهــا إلــــى أكـــــوام مـــن الـــــردم والـــُحـــطـــام،  حــوَّ
وُيحيط بها الخراب والتدمير، وقد ُدفنت 
ــبـــث، وأجـــهـــزة  ــزة الـ ــهـ تــحــت أنــقــاضــهــا أجـ

ــر، وأجـــهـــزة  ــتـــصـــويـ ــــزة الـ ــهـ ــ اإلذاعــــــــــة، وأجـ
الكمبيوتر، واملعدات املختلفة، واألرشيف 

صّور واملكتوب، وغيرها.
ُ
امل

الفلسطينية ميسون  وتفقدت الصحافية 
ــبـــوابـــة 24«  ــام مــقــر مـــوقـــع »الـ كــحــيــل ُحـــطـ
اإلعــالمــيــة الــنــاشــئــة، والــتــي ُدمــــرت بفعل 
ــيـــة خـــــالل األيـــــام  ــلـ ــيـ الــــصــــواريــــخ اإلســـرائـ
األولى من العدوان على قطاع غزة، وقالت 
ها ُصعقت من حجم 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

الدمار الذي خلفه القصف. 
بينما أوضــح الصحافي خالد أبــو زاهــر، 
ــــارك فـــي الــتــظــاهــرة الــصــحــافــيــة،  ــــذي شـ الـ
 مــقــر عــمــلــه في 

ّ
ــد«، أن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ

صحيفة فلسطني دمره االحتالل بالكامل، 
في محاولة من إسرائيل إلسكات الصوت، 
وفـــيـــمـــا االحـــــتـــــالل يـــســـعـــى لـــلـــتـــأثـــيـــر فــي 
الصورة باستهداف املباني واألبراج التي 
يمكنها فضح ما يجري من جرائم بحق 
ه يفشل في ذلك 

ّ
املدنيني الفلسطينيني، فإن

 مرة.  
ّ

كل
الصحافيني  نقيب  نــائــب  أكــد  مــن جانبه، 
ــيـــني تــــحــــســــني األســــــطــــــل أن  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
خارقة  مهنية  قــدرات  أثبتوا  الصحافيني 
فـــي نــقــل الــحــقــيــقــة لــلــعــالــم أجـــمـــع، وقــــدرة 
هــائــلــة عــلــى مــتــابــعــة الـــحـــرب الــعــدوانــيــة، 
وكشف جرائم وإرهاب املحتل ضد الشعب 

الفلسطيني، وهو ما كان له دور كبير في 
التأثير بالرأي العام الدولي. 

 االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي َدّمــــر 
ّ
وأوضـــــح أن

إعــالمــيــة، بقصفها  أكــثــر مــن 33 مؤسسة 
ــكــــب مــجــزرة  بـــالـــطـــائـــرات الـــحـــربـــيـــة، وارتــ
إرهــــابــــيــــة بـــحـــق اإلعـــــــــالم الــفــلــســطــيــنــي، 
وجرائم واعتداءات بحق الصحافيني في 
بيوتهم اآلمنة، أدت إلى إصابات وأضرار، 

لحقت بأكثر من 70 صحافيا في غزة.

مذيعون من قنوات مختلفة في طريقهم للنيابة )رياض كرامدي/فرانس برس(

)عبد الحكيم أبو رياش(

لندن ـ العربي الجديد

تـــوك« 873 فــيــديــو أســتــرالــيــا تــنــاولــت جملة مــن املــواضــيــع،  أزال تطبيق »تــيــك 
بينها مزاعم حول لقاحات كوفيد 19، ويأتي ذلك جزءًا من حملة التطبيق على 
التضليل املعلوماتي. ونقلت صحيفة »ذا غارديان« البريطانية عن تقرير »تيك 
أكتوبر/  بــني   19 كوفيد  إلــى  فيديو تشير  651 مقطع  أزالـــت  الشركة  أن  تـــوك«، 
تشرين األول 2020 ومــارس/ آذار 2021، النتهاكها سياسة املعلومات املضللة 
للشركة. كما أزالت 222 مقطع فيديو آخر لنشر معلومات طبية مضللة. ومن بني 
االدعــاءات الكاذبة التي تم تقديمها أن رئيس الــوزراء سكوت موريسون فبرك 
له وهــو يتلقى  الواضحة  الــرؤيــة  الرغم من  لقطة تلقيه لقاح شركة فايزر على 
اللقاح. كما تضمنت مزاعم الفيديوهات أن تشخيص وزير الصحة غريغ هانت 
بالتهاب النسيج الخلوي كان بسبب تلقي لقاح أسترازينيكا، وادعاء آخر بأن 
»80%« من أفراد البحرية  لقاح أسترازينيكا تسبب في »آثار جانبية خطيرة« لـ

األسترالية.
يــذكــر أنـــه فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي وقــعــت شــركــات »فــيــســبــوك« و»تــويــتــر« 
و»غــوغــل« و»مايكروسوفت« و»آبـــل« و»ريــدبــابــل« و»أدوبـــي« وتيك تــوك« على 
قانون طوعي جديد للصناعة يهدف إلى مكافحة التضليل واملعلومات املضللة 
عبر اإلنترنت. كجزء من القانون، يتعني على األعضاء نشر تقارير سنوية حول 

كيفية تنفيذهم التزامات املدونة، مع تقديم التقرير األول هذا الشهر. 
السنوية  التقارير  الشركات،  التي تمثل  السبت، أصــدرت منظمة »ديغي«،  ويــوم 
االلتزامات. وكشفت شركة  التكنولوجيا هــذه  األولــى حــول كيفية تنفيذ عمالقة 
»فيسبوك« أنها أزالــت أكثر من 110 آالف قطعة من املعلومات الخاطئة املتعلقة 
من  الــوبــاء.  من  األول  العام  في  األسترالية  الحسابات  أنشأتها  التي  بكوفيد-19 
جانبه، أفاد موقع »تويتر« بأنه بني شهري يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون األول 
القواعد،  إجـــراءات ضد 3.5 ماليني حساب النتهاك  اتخاذ  املــاضــي، تم  العام  من 
وأزال ما مجموعه 4.5 ماليني تغريدة أو الفتات أو صور رمزية انتهكت القواعد.

إعالميون جزائريون مرّشحون للبرلمان

كشفت شبكة التلفزيون أخبار
األميركية »سي إن إن« أّن وزارة 

العدل األميركية في عهد إدارة 
الرئيس األميركي السابق دونالد 

ترامب، حصلت سرًا على سجالت 
الهاتف والبريد اإللكتروني 

لمراسلة الشبكة التي تغطي 
أخبار البنتاغون.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان أّن بالده تعتبر الصحافي 

الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي 
ُفقد االتصال به منذ مطلع إبريل/ 

نيسان الماضي، في مالي، وظهر في 
مقطع فيديو بعدها لدى »جماعة 
نصرة اإلسالم والمسلمين«، مخطوفًا 

لدى جماعة متشددة.

نفى الصحافي السابق في هيئة 
اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« 

مارتن بشير، الذي  خدع األميرة 
ديانا من أجل إجراء مقابلة معها 
عام 1995، مسؤوليته عن سلسلة 

من األحداث أدت إلى وفاتها. 
وقال إنّه يعتقد أّن أفعاله لم تضرّ 

األميرة ديانا.

قال عضوا مجلس نقابة 
الصحافيين المصريين، هشام 

يونس ومحمود كامل، في ملحق 
لشهادتيهما كعضوين في لجنة 

انتخابات التجديد النصفي، بشأن 
الدعوى المرفوعة لوقف إعالن 

النتيجة، إّن ما شهداه يوضح 
»درجة االستخفاف واإلهمال«.

الشعب  مشاكل  يدركون  أنّهم  باعتبار  حمالتهم،  مطلقين  النيابية  لالنتخابات  ترّشحهم  برامج  جزائريون  ومذيعون  إعالميون  قّدم 
وهمومه، فهل تصّب شعبية التلفزيون رصيدًا في صناديق االقتراع؟
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عماد فؤاد

م 
ّ
في أضخم معرض بلجيكي ُينظ

لــه عــلــى اإلطـــــاق، احــتــفــت مدينة 
ببلجيكا،  الــفــلــمــنــكــيــة،  أنــتــويــرب 
ماكوري«  »عالم ستيف  عنوان  تحت  أخيرًا، 
بــأشــهــر   ،The World of Steve McCurry
مصّور أميركي في عالم الصحافة الوثائقية، 
زوار  ليتمّكن  األخيرة،  األربعة  العقود  خال 
 Waagnatie قــاعــة  استضافته  الـــذي  املــعــرض 
ــاهـــدة أكـــثـــر مــن  ـــيـــة الـــضـــخـــمـــة، مــــن مـــشـ

ّ
الـــفـــن

عدسة  سّجلتها  الحجم،  كبيرة  صــورة   200
ماكوري في جنبات األرض املختلفة، ساردًا 
من خالها رحلته الثرية على مدى 40 عامًا، 

 البورتريه.
ّ
في عالم التصوير الوثائقي وفن

ال يملك ستيف ماكوري بوصلة معّينة تقّرر 
ـــق في 

ّ
 املـــدق

ّ
ـــعـــوب. حــتــى أن

ّ
ــاتــه بـــن الـــش

ّ
تــنــق

هذه  باستمرارية  سيشعر  الحافلة،  مسيرته 
ــــى الــتــي تــنــتــاب الــعــن حن  االنـــدهـــاشـــة األولـ
ها عثرت على 

ّ
تقع على واحدة من صوره، كأن

شيء »خاص« أو »ثمن«، شيء يستدعي من 
الــعــن هـــذه الــوقــفــة كــي تــتــأّمــل املــشــهــد جــيــدًا، 
ــوه، الــتــي  مــحــاولــة الـــغـــوص عــمــيــقــًا فـــي الـــوجـ
مــهــمــا اخــتــلــفــت مــامــحــهــا أو ألــوانــهــا، تبقى 
 وقت 

ّ
معاناتها اإلنسانية هي نفسها في كل

أو مــكــان. نستطيع رؤيــــة حــطــام الــحــرب في 
نــظــرة جــنــدي مـــصـــاب، مـــن دون أن نــتــســاءل 
قها العدسة 

ّ
عن جنسيته، فاللحظة التي توث

شــاءت أن نرى بشاعة الحرب، ال أن نتساءل 
عن جنسية الجندي.

بن  ننتقل  ونــحــن  ذاتـــه  الشعور  سيخالجنا 
صور ماكوري املختلفة األحجام والحموالت 
ــات عــســكــريــة  ــزاعــ الــنــفــســيــة املـــتـــبـــايـــنـــة، مــــن نــ
ــرى، مـــن بــيــنــهــا الــحــرب  ــ ــروب مــــدّمــــرة أخــ ــ وحــ
ــيـــج، إلـــى  ــلـ ــلــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وحـــــــرب الـــخـ األهــ
الحياة في ساحات كوبا  ق 

ّ
التي توث صــوره 

الــشــيــوعــيــة، ومــنــهــا إلـــى رأســمــالــيــة الــواليــات 
ــرة يــــوم 11 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــ ــدمَّ املــتــحــدة املــ
الــبــرازيــل وديــكــتــاتــوريــات  أقنعة  2001، ومــن 
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، إلــــــى كـــنـــائـــس وأديـــــــرة  ــيــــركــ أمــ
 هذا على خلفية صوت 

ّ
إيطاليا العتيقة... كل

ســتــيــف مــــاكــــوري نـــفـــســـه، الــــــذي يـــقـــود زوار 
املعرض ليسرد لهم قصص صوره الشهيرة 
والــحــكــايــات الــتــي تــقــف خــلــفــهــا. وهـــي مـــواد 
صوتية أغلبها سبق توثيقه كتابة في إصدار 
 Steve McCurry Untold: The ماكوري السابق
والصادر   ،Stories Behind the Photographys
مــــاكــــوري عـــلـــى 14  ــاء  ــ ــيـــه أضــ ــام 2013، وفـ ــ عـ

مشروعًا مهمًا من حياته املهنية.

موناليزا بيشاور
هنا، لن نعدم الوقوف مطواًل أمام بعض من 
أشــهــر صــور مــاكــوري الــفــوتــوغــرافــيــة، التي 
تحّولت، مع الوقت، إلى أيقونات في تاريخ 
 البورتريه، وعلى 

ّ
التصوير الصحافي وفن

تواجه شركة »سينرجي« 
تهمة إهدار قرابة 800 

مليون جنيه مصري

2223
منوعات
معرض

إنترنتمتابعةقضية

رصد

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يعيش املمثل املصري أحمد الفيشاوي، حالة 
إذ  الحالية،  الفترة  خــال  مكثف،  فني  نــشــاط 
ينتظر عرض ثاثة أفام سينمائية له، بجوار 
طريقة  عــلــى  لطرحها  يستعد  جــديــدة  أغــنــيــة 

الراب، تحمل عنوان »الحرية«.
الفيلم األول، هو »ريتسا«، الذي طرح امللصق 
الدعائي له أخيرًا، وحمل شعار »ثاثة ألوان 
مـــن الـــحـــب«، ويـــشـــارك فــيــه مــحــمــود حــمــيــدة، 
وعـــائـــشـــة بـــن أحـــمـــد، ومـــريـــم الـــخـــشـــت، ومــي 
الــغــيــطــي، وأمــيــر املـــصـــري، وكـــارولـــن عــزمــي، 
ويـــوســـف عــثــمــان، مـــن إنـــتـــاج شــركــة الــجــذور 

وتأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.
تدور أحداثه حول ثاث قصص حب مختلفة، 
تسير في خطوط متوازية، إال أن هناك رابطًا 
بـــن هــــذه الـــقـــصـــص. يــجــســد الـــفـــيـــشـــاوي في 
العمل إحدى الشخصيات الرئيسية في الفيلم 
الــفــيــشــاوي،  ينتظر  »مـــالـــك«.  وهـــي شخصية 
أيضًا، عرض فيلمه »30 مارس«، بطولة دينا 
الشربيني، وخــالــد الــصــاوي، وصــبــري فــواز، 
ــراج  والــقــصــة مـــن تــألــيــف حــمــيــد املـــدنـــي، وإخــ
أحــمــد خــالــد مـــوســـى. وتـــــدور أحـــــداث الفيلم 
إطــار من  في  السيكودراما  تعتمد على  التي 
الفيلم  وقائع  وتقوم  والتراجيديا.  املغامرات 
ــاة أبـــطـــالـــه،  ــيـ عـــلـــى حــــــادث مـــفـــاجـــئ يــقــلــب حـ
ويجسد أحــمــد مــن خــال األحـــداث شخصية 
»فـــرج« وهــو ســائــق يــتــورط بسبب عمله في 
مواقف تغير حياته، وذلك بعد وقوعه في حب 

ــه، ورجــــــل األعـــمـــال  ــلـ ــدالـ ــبـ ــرفـــي حـــســـن عـ املـــصـ
الفني  واملنتج  أبــو علي،  كامل  الفني  واملنتج 
ــفـــل نــقــل  ــلـــى حـ ــرف، عـ ــ ــشـ ــ مـــحـــمـــد الـــســـعـــدي املـ
ــرا، ومــنــتــج اثــنــن  ــيــــاوات املــلــكــيــة مــــؤخــ املــــومــ
مـــن مــســلــســات شــهــر رمـــضـــان املـــاضـــي. لكن 
والفنانن، نشروا  الفنين  املنتجن  عــددا من 
عن  تعبر  تدوينات  الخاصة  على صفحاتهم 
وحنقهم  »الــفــاســديــن«  بمحاسبة  ســعــادتــهــم 
على طريقة إدارة الوسط الفني في السنوات 
الــســابــقــة، فــيــمــا أبــــدى بــعــضــهــم تــشــاؤمــه من 
الــتــغــيــيــر »الـــظـــاهـــري« لــشــخــصــيــات ال تــعــدو 
كونها واجــهــات لألجهزة. وجــاء أبــرز تعليق 
ــاد اإلذاعــــــة  ــيـــخ، رئـــيـــس اتــــحــ ــة الـــشـ ــامــ مــــن أســ
والــتــلــيــفــزيــون الــحــكــومــي ســابــقــا، الـــذي كتب: 
»سألتكم من حوالي أسبوع إن كنتم تشمون 
لـــت عــمــا يـــصـــدح في  مـــا أشـــــم؟ عــنــدمــا تـــســـاء
الــغــيــب. أتــصــور أن دخـــان الــحــريــق اقــتــرب من 
أنوفكم وأن رائحة الفساد والظلم سوف تزكم 
أنوفكم. قريبا...قريبا... مافيش كبير في مصر 
يناير/كانون  وفــي  الحساب«.  على  السيسي 
الــثــانــي املـــاضـــي، كــشــفــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 

القاهرة ـ العربي الجديد

أكـــدت مــصــادر مــن داخـــل »املــجــمــوعــة املتحدة 
لــلــخــدمــات اإلعـــامـــيـــة« املــمــلــوكــة لــلــمــخــابــرات 
أن لجنة مشكلة من جهات  العامة في مصر، 
ســــيــــاديــــة، فـــحـــصـــت كـــــل مـــلـــفـــات املـــجـــمـــوعـــة 
الــتــي يــرأســهــا تــامــر مـــرســـي، وخـــاصـــة شــركــة 
»شبهة  لــوجــود  الفني،  لإلنتاج  »سينرجي« 
إهــــدار مـــال عــــام« فــي األعـــمـــال الــدرامــيــة التي 
تـــم إنــتــاجــهــا فـــي رمـــضـــان بــواســطــة الــشــركــة، 
وأعــــمــــال أخــــــرى تـــوقـــف إنـــتـــاجـــهـــا. وأشــــــارت 
املــصــادر إلــى أنــه خــال الساعات األخــيــرة، تم 
القبض على حسام شوقي املشرف العام على 
اإلنــتــاج الــدرامــي، واملــديــر املالي أحمد وجيه، 
بتهمة إهدار مال عام قيمته 800 مليون جنيه 
بمعاونة الكاتب يسري الفخراني، وأكدت أنه 
تــمــت إطــاحــة تــامــر مــرســي مــن منصبه وأنــه 
مـــعـــرض لـــاعـــتـــقـــال. وبــحــســب املــــصــــادر، فــإن 
ــحــقــق فيها 

ُ
مـــن االتـــهـــامـــات الــرئــيــســيــة الــتــي ت

العامة في هذا امللف، تخطي تامر  املخابرات 
مرسي ومساعديه واملوظفن اإلدارين لديهم 
حدود مهامهم املتفق عليها، والتربح وإيهام 

الدولة بسداد مستحقات الفنانن.
ومــــن املــــتــــداول حــالــيــا فـــي أوســــــاط الــفــنــانــن 
ــر مـــرســـي  ــامــ ــــع الــــشــــركــــة، أن تــ املـــتـــعـــامـــلـــن مـ
عــلــى  املـــقـــبـــلـــة  ــتــــرة  ــفــ الــ ــــي  فـ ســيــقــتــصــر دوره 
رئـــاســـة ســيــنــرجــي، إذا لـــم تــســتــدع الـــظـــروف 
الــقــبــض عــلــيــه، عــلــى أن يــتــم تــغــيــيــر مجلس 
ليضم  كــامــلــة،  بـــصـــورة شــبــه  املــتــحــدة  إدارة 

جارته )دينا الشربيني(، وتتصاعد األحداث 
أنـــه مريض  الفيلم  نــهــايــة  فــي  حــتــى يكتشف 
فيلمه  عــرض  الفيشاوي  ينتظر  كما  نفسي. 
ــا« فــي شهر يونيو/ حــزيــران  »أشــبــاح أوروبــ
ــــك بــعــد ســلــســلــة مـــن الــتــأجــيــات  ــقــــادم، وذلـ الــ
التي شهدها العمل الذي يشارك في بطولته 
كــل مــن هــيــفــاء وهــبــي وبــاســم ســمــرة وأروى 
جودة ومصطفى خاطر. والفيلم عن قصة من 
تأليف كريم فــاروق، وسيناريو وحــوار أمن 
جــمــال ومــحــمــد أبـــو الــســعــد وشــريــف يــســري، 
الفيشاوي  ويــظــهــر  حــمــاقــي.  وإخــــراج محمد 
ضــمــن أحـــــداث الــعــمــل بــشــخــصــيــتــّي تــوأمــن، 
األول يــأتــي مــن إحـــدى دول أوروبـــــا، واآلخـــر 
الشعبية،  املــنــاطــق  بــإحــدى  فــي مصر  يعيش 
ــتــــورط مــعــهــا في  ويـــقـــابـــل هــيــفــاء وهـــبـــي ويــ
بــعــض عمليات الــنــصــب، وتــــدور أحــداثــه في 

إطار من اإلثارة، واملغامرات.

شن املخابرات العامة واألمانة العامة لوزارة 
الدفاع، حملة مراجعة دقيقة لجميع حسابات 
بأموال  أقيمت  التي  االستثمارية  املشروعات 
املاضين،  العامن  خال  والجيش  املخابرات 
ــان قــوامــهــا ضباطا  خــلــف واجـــهـــات مــدنــيــة كـ
أو  والــشــرطــة،  واملــخــابــرات  بالجيش  سابقن 
أفــــراد أســـرهـــم، وذلــــك بتعليمات صــــدرت في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي مــن رئــاســة 
باكتشاف  تــقــريــرا  تلقيها  بــعــد  الــجــمــهــوريــة، 
ــي عــــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــات بـــالـــجـــمـــلـــة فــ ــفــ ــالــ ــخــ مــ
أقيمت مــؤخــرا على هامش  التي  املــشــروعــات 
في  ممثا  الجيش  ينفذها  كبرى  مشروعات 
الخدمة  مشروعات  وجهاز  الهندسية  الهيئة 
الوطنية. وقبلها في نوفمبر/تشرين الثاني 
األعــــمــــال  عـــلـــى رجـــــل  الـــقـــبـــض  ألــــقــــي   ،2019
وضـــابـــط املـــخـــابـــرات الــســابــق يــاســر ســلــيــم، 
الذي كان من الشخصيات الفاعلة في عملية 
ســيــطــرة املـــخـــابـــرات الــعــامــة عــلــى الــصــحــف 
والـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة فـــي مـــصـــر، تــتــضــاءل 
واملخالفات  املالية  املبالغ  حجم  أمــام  بشدة 
املــكــتــشــفــة فـــي الــحــمــلــة األخــــيــــرة. وفــــي ذلــك 
للمخابرات  اململوكة  املــواقــع  نشرت  الــوقــت، 
أن سبب  موّحدة  بصياغة  للنظام  واملوالية 
إلقاء القبض على سليم هو »اتهامه بإصدار 
شــيــكــات مـــن دون رصـــيـــد لــلــشــركــة املــتــحــدة 
ــن نــشــر  ــ  عـ

ً
ــا لـــلـــخـــدمـــات اإلعـــــامـــــيـــــة«؛ فــــضــ

له في سيارة »ميكروباص«،  صــورة مهينة 
وبجانبه عنصران أمنيان غير واضح ما إذا 

كانا تابعن للشرطة أو جهاز آخر.

»تشارلي عّض إصبعي« مئات ماليين الدولة المصرية في مقلب نفايات الدراما
بـ 761 ألف دوالر

الفيشاوي بثالثة أفالم وأغنية

تبدو النتائج النهائية لنجاح 
شارات المسلسالت العربية 
في رمضان متقاربة جدًا 

مع أغاني اإلعالنات الخاصة 
بالموسم نفسه

إبراهيم علي

الرمضاني  الــســبــاق  فــي  أغــنــيــات تنافست  عــشــر 
من  أكثر  على  متقّدمة  مــراتــب  واحتلت  املــاضــي، 
منصة إلكترونية، فيما حققت األغاني الخاصة 
ــات تــفــوقــًا مــلــحــوظــًا لــجــهــة االســتــمــاع  ــاإلعـــانـ بـ
ــذه  ــعـــض املـــنـــتـــجـــن هـ ــة. اســــتــــعــــاض بـ ــعــ ــابــ ــتــ واملــ
الــســنــة بــاملــوســيــقــى، بــــداًل مـــن األغـــانـــي الــخــاصــة 
بــمــســلــســات مــوســم الــــدرامــــا فـــي رمـــضـــان. على 
 واضحًا لجهة 

ً
الرغم من ذلك، شهد السوق تفاعا

بعض األغاني واإلعانات.

شريهان
تــرّبــعــت املــمــثــلــة املــصــريــة شــريــهــان عــلــى »تــرنــد« 
ــإعـــان »مــع  ــر مــتــابــعــة فـــي شــهــر رمــــضــــان، بـ ــثـ األكـ
بعض أقــوى« الخاص بإحدى شركات االتصاالت 
املــصــريــة. الــســبــب هــو عـــودة شــريــهــان بــعــد غياب 
املتابعن  إلى عمل غنائي مصور، وتفاعل  طويل 
معها. هكذا، استطاعت في ثاث دقائق مصورة أن 

تحقق عودة جيدة.

نانسي وإليسا
مع  عــجــرم  نانسي  اللبنانية  املغنية  وتنافست 
نسبة  أعــلــى  على  الــســبــاق  فــي  إليسا  مواطنتها 
ــــوى بكتير«  اســتــمــاع. أغــنــيــة نــانــســي عــجــرم »أقـ
كانت لصالح إحدى شركات االتصاالت املصرية، 
ــل أمــيــر  ــثـ ــمـ ــا فــــي اإلعــــــــان املــــصــــور املـ ــهــ ــاركــ وشــ
ــرارة، فــيــمــا أطــلــقــت إلــيــســا بــعــد أســـبـــوع واحـــد  ــ كــ
مـــن اإلعـــــان أغــنــيــة خــاصــة بــاألطــفــال املــصــابــن 
بمرض السرطان في مصر. أما األغاني الخاصة 

انضم مقطع فيديو شهير على »يوتيوب« لطفلن 
 إصــبــعــي« إلى 

ّ
شقيقن بــعــنــوان »تــشــارلــي عــض

قائمة السلع الرقمية املبيعة بمبالغ طائلة وفق 
إذ  الرائجة منذ أشهر،  تــي«  »إن إف  تكنولوجيا 

ناهز سعره 761 ألف دوالر إثر مزاد أقيم األحد.
ويظهر هذا املقطع الطريف املنشور سنة 2007، 
واملمتد على 55 ثانية، الطفل هــاري وهــو يضع 
إصــبــعــه فـــي فـــم شــقــيــقــه الــرضــيــع تــشــارلــي، قبل 
ه األخــيــر لــدرجــة دفعت األخ األكــبــر إلى 

ّ
أن يعض

الـــقـــول: »لــقــد أوجــعــتــنــي يــا تــشــارلــي«، فــي لقطة 
عائلية عفوية.

وبات الفيديو من أكثر املقاطع القصيرة انتشارًا 
على يوتيوب مع أكثر من 883 مليون مشاهدة، 

لكنه سُيسحب من املنصة قريبًا.
أنها  التي نشرته  دافــيــس-كــار  عائلة  أعلنت  فقد 
ستزيل الفيديو بعد مــزاد األحــد، مشيرة إلى أن 
القطعة  لهذه  الوحيد  »املــالــك  الــشــاري سيصبح 
ــم نــســخــه  ــ ــــت«، رغــ ــرنـ ــ ــتـ ــ املـــحـــبـــبـــة مــــن تــــاريــــخ اإلنـ

ومشاركته ماين املرات عبر اإلنترنت.
وشارك 11 مزايدًا في عملية البيع، التي شهدت 
حساب  صــاحــب  بــفــوز  انتهت  محتدمة  منافسة 
»3 ف ميوزيك« بعد عرضه مبلغ 760 ألفا و999 

دوالرًا.
وتــتــيــح »إن إف تـــي« )»نــــان فــانــجــيــبــل تــوكــنــز«( 
القابلة  الـــرمـــوز غــيــر  وهـــي أســلــوب تشفير عــبــر 
منتج  أي  أصالة  تثبت  منح شهادة  لاستبدال، 
رقــمــي، ســـواء أكـــان صـــورة أم رســمــًا تعبيريًا أم 

لجهة  ــام  األرقـ فــي  تفاوتًا  فشهدت  باملسلسات؛ 
املــتــابــعــن. مــنــافــســة قــويــة بـــن املــغــنــي الــســوري 
ناصيف زيتون، »أوقــات« من مسلسل »للموت«، 
وبن زميله اللبناني زياد ُبرجي، الذي أدى شارة 
مسلسل »عشرين عشرين« وعنوانها »بيختلف 
الــحــديــث«. الــواضــح تــقــدم زيــتــون بــوصــولــه إلــى 
قــرابــة 11 مــلــيــون مــشــاهــدة )عــلــى صفحته على 
»يوتيوب«(، فيما وصــل برجي إلــى نحو سبعة 
مــايــن مــشــاهــدة )عــلــى صفحة الــشــركــة املنتجة 
على »يوتيوب«(. أما نانسي عجرم، التي شاركت 
اللبناني »راحـــوا« )بدأ  في غناء شــارة املسلسل 
الــيــوم( فلم  عــرضــه قبل رمــضــان ومستمر حتى 
مــلــيــون مــشــاهــدة على  مــن  أكــثــر  أغنيتها  تحقق 
»يــوتــيــوب«. الفنان ملحم زيــن، أدى أيضًا شــارة 
فــعــل زمــيــلــه معن  غــــرام« وكــذلــك  مسلسل »350 
شــريــف فـــي تـــأديـــة شــــارة مــســلــســل »الـــكـــنـــدوش« 
وسبق زميله ملحم زين بنحو 400 ألف مشاهدة 

على »يوتيوب«.

مصر والخليج والمغرب
التي غنت  الوهاب  بدا واضًحا تقدم شيرين عبد 
ـــي أغــنــيــة »شــي  شـــــارة مــســلــســل »لـــحـــم غــــــزال« وهـ
ــام مــنــافــســهــا املـــصـــري تـــامـــر حسني  ــ حــقــيــقــي« أمـ
الــذي غنى شــارة مسلسل »نسل األغـــراب«. وكذلك 
دخل الفنان السعودي إبراهيم الحكمي على خط 
ــلـــي مــالــوش  املــنــافــســة فـــي غـــنـــاء تــتــر مــســلــســل »الـ
كــبــيــر«. كــمــا الحــظــنــا تــقــدمــًا جــيــدًا لــلــفــنــان أحــمــد 
سعد في تتر مسلسل »ضل راجل« عبر أغنية »يا 
سندي«. املغنية اللبنانية يارا، أدت شارة املسلسل 
 500 تخطي  فــي  ونجحت  الــعــم«  »والد  الخليجي 
ألــف مــشــاهــدة على »يــوتــيــوب«. الــدرامــا املغربية، 
أيــضــًا، كــانــت لها حصة جــيــدة مــن نــجــاح وتفاعل 
 .2021 رمــضــان  شـــارات ومسلسات  مــع  املتابعن 
الــفــنــانــة أســمــاء املــنــور حققت قــرابــة ســتــة ماين 
بأكثر  العساس«  »بنات  مشاهدة ألغنية مسلسل 
كــان هناك حضور  من ستة ماين مشاهدة. كما 
خـــجـــول لــلــفــنــان الــتــونــســي لــطــفــي بــوشــنــاق على 
»يــوتــيــوب« )68 ألـــف مــشــاهــدة( فــي أدائــــه لــشــارة 

مسلسل »كان ما كناش«.

فيديو أم مقطوعة موسيقية، أم مقالة صحافية 
أم سوى ذلك.

وتــثــيــر هـــذه األعـــمـــال الــرقــمــيــة ضــجــة كــبــيــرة في 
سوق الفنون، وتبلغ قيمة التداوالت اليومية بها 
أكثر من عشرة ماين دوالر على منصات رقمية 

مثل »نيفتي غايتواي« أو »أوبن سي«.
عــبــر  تـــغـــريـــدة  أول  بــيــعــت  آذار،  مــــــــارس/  وفـــــي 
»تـــويـــتـــر« ملـــؤســـس الــشــبــكــة جــــاك دورســـــي سنة 
2006 مقابل 2,9 مليون دوالر لصالح رجل أعمال 

مقيم في ماليزيا.
عرف باسم »ديزاستر 

ُ
كذلك، بيعت أخيرًا صورة ت

غــيــرل« )فــتــاة الــكــارثــة( تظهر فــتــاة تبتسم قــرب 
منزلها املحترق قبل 16 عامًا، لحساب استوديو 
مــوســيــقــي يــتــخــذ مــقــرًا لـــه فـــي دبــــي، مــقــابــل 180 
كان  ما  املــاضــي،  الشهر  رقمية(  )عملة  إثيريومًا 
يــوازي حوالي نصف مليون دوالر عند حصول 

الصفقة.
كذلك، استفاد الفنانون الرقميون من هذه التقنية؛ 
إذ باع األميركي مايك وينكلمان، املعروف باسم 
الرقمّية، آخــرهــا كــان في  بيبل، عــددًا مــن أعماله 
مـــزاد فــي كــريــســتــي، وبــلــغــت قيمة األعــمــال ستة 
وتسعن مليون دوالر، ليكون واحدا من الفنانن 
الذين بيعت أعمالهم بأغلى األثمان وهم أحياء، 
وغيرهما  هوكني،  ودايــفــيــد  كــونــز  جيف  كحالة 
ومنحوتاتهم  أعمالهم  باع 

ُ
ت الذين  الفنانن  من 

بماين الدوالرات.
)فرانس برس(

فوتوغرافيا ستيف ماكوري

)Getty( اسُتغّل حفل نقل المومياوات بهدف تخريب عدة مشاريع درامية

تحت عنوان »عالم 
ستيف ماكوري«، 
يُقام في أنتويرب 
البلجيكية معرض 

يضم أكثر من 200 
صورة التقطها 

المصّور األميركي، 
ليسرد فيها رحلة 

أمضاها بين الوجوه

العالم 
في عيون 

شاردة

أغاني شارات مسلسالت رمضان

فنون وكوكتيل

األفغانية  لاجئة  الشهيرة  صورته  رأسها 
التي صّورها   ،Sharbat Gula شربات جوال 
مـــاكـــوري فـــي مــخــيــم لــاجــئــن األفـــغـــان في 
»األكثر  الغاف  وكانت   ،1984 عام  بيشاور 
شعبية« في تاريخ أغلفة مجلة »ناشيونال 
جــيــوغــرافــيــك«، حــتــى أطــلــق عليها البعض 
»مـــونـــالـــيـــزا الــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي« في 

القرن العشرين.
التقط ستيف مــاكــوري صــورة جــوال، وهي 

Press Photo التي نالها ماكوري أربع مّرات، 
وفي عام 2019 تم وضع اسمه ضمن قائمة 
الدولية،  الفوتوغرافي  التصوير  مشاهير 
كــمــا مــنــحــتــه الــجــمــعــيــة املــلــكــيــة لــلــتــصــويــر 
املئوية«  »ميدالية  لــنــدن  فــي  الــفــوتــوغــرافــي 

لكامل إنجازه أخيرًا.
الغنّية  تأخذنا صور ستيف ماكوري، تلك 
باأللوان، كما بالعيون املتسائلة في شرود 
لــه، في رحلة تبدأ من ثمانينيات  ال نهاية 

ها 
ّ
طفلة ال يــزيــد عــمــرهــا عــن 12 عــامــًا، لكن

ــى رمــز  ــورة، إلــ ــذه الــــصــ تـــحـــّولـــت، بــفــضــل هــ
ملعاناة الاجئن حول العالم، وهي الصورة 
ذاتــهــا، إلــى جـــوار غيرها مــن األعــمــال التي 
ــات فـــوتـــوغـــرافـــيـــة ال  ــونــ ــقــ تــــحــــّولــــت إلــــــى أيــ
تخطئها عن، التي أّهلت ماكوري ليحصل 
على أكــثــر الــجــوائــز املــرمــوقــة فــي التصوير 
الــصــحــافــي، بــمــا فـــي ذلـــك مــيــدالــيــة روبـــرت 
 World الذهبية، وجائزة Robert Capa كابا

ــدًا مــــــن جـــبـــال  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ الــــــقــــــرن املـــــــاضـــــــي، وتــ
أفغانستان وخيام سّكانه وأسلحة مقاتليه 
إلى  بنا  لتعبر  السوفييتي،  االحــتــال  ضــد 
الضّيقة  بدروبهما  والهند،  باكستان  قــرى 
وشــوارعــهــمــا املــزدحــمــة، ومــن جــنــوب شرق 
آسيا نصل إلــى أدغــال وصــحــارى أفريقيا؛ 
فــاملــصــور الـــّرحـــالـــة ال يــبــقــى فـــي مـــكـــان، وال 
يطيب له البقاء في بلد، بل ينتقل من هنا 
إلـــى هـــنـــاك، مــتــتــّبــعــًا مــهــامــه كــمــصــّور لــدى 

 Magnum ناشيونال جيوغرافيك« ووكالة«
الــعــاملــيــة لــلــصــور، خــفــيــفــًا، ال يــحــمــل ســوى 
بالوجوه،  ليس  الخاص،  وولعه  كاميراته، 

بل بما وراءها.
ربما يكمن هنا تحديدًا سّر السحر الغريب 
ألعـــمـــال مـــاكـــوري الــفــوتــوغــرافــيــة: مـــا وراء 
الــوجــوه، مــا مــن مـــّرة نــرى فيها واحـــدة من 
 
ّ
 ونــشــعــر بـــأن

ّ
صــــور ســتــيــف مــــاكــــوري، إال

 مــا تــقــف خــلــفــهــا، وال بـــّد لها 
ً
هــنــاك حــكــايــة

ـــحـــكـــى، خـــصـــوًصـــا إذا مــــا غــصــنــا 
ُ
ت مــــن أن 

ــرات عـــيـــون الــشــخــصــيــات.  ــظــ عــمــيــقــًا فــــي نــ
 عن 

ّ
 صـــــورة عـــنـــده حـــكـــايـــة، كــمــا لـــكـــل

ّ
لـــكـــل

نــظــرتــهــا، عــلــى الــرغــم مــن ملــســة »الــصــنــعــة« 
أو »االفتعال« التي نستشعرها أحيانًا في 
هذا   

ّ
لــكــن منها،  الجديد  صـــوره، خصوصًا 

ال يمنع قــدرة مــاكــوري غير املــحــدودة على 
إدهاش أعيننا بما هو جديد والفت دائمًا، 
الــلــحــظــة التي  ولــنــســّمــهــا لحظة »الــقــنــص« 
دها عدسته في صــورة، وتبقى على 

ّ
ستخل

ما هي عليه، إلى األبد.
في حياته املهنية التي دامت 40 عامًا، التقط 
نسى في قــارات 

ُ
ستيف ماكوري صــورًا ال ت

األرض املختلفة، وكان من أوائل املصّورين 
التصوير  مجال  في  أسماؤهم  ملعت  الذين 
الــحــضــارات  الــوثــائــقــي، وتــأريــخ  الصحافي 

القديمة والثقافات املهددة باالنقراض.
نــشــر ســتــيــف مـــاكـــوري كــتــابــه املـــصـــّور عن 
الــهــنــد فـــي نــهــايــة عـــام 2015، وفــيــه يحكي 
قـــصـــة عــشــقــه الــكــبــيــر لـــهـــذا الـــبـــلـــد الــعــريــق 
إلــيــه أّول  ثقافيًا وحــضــاريــًا، والــــذي ســافــر 
الــقــرن املــاضــي،  مـــرة فــي بــدايــة ثمانينيات 
ة أو سبعة أسابيع 

ّ
طًا البقاء هناك ست

ّ
مخط

ه بقي عالقًا في غرام 
ّ
أبعد تقدير، لكن على 

ــامـــن كـــامـــلـــن، قـــبـــل أن يـــغـــادرهـــا  الـــهـــنـــد عـ
 عــبــر الـــحـــدود 

ً
ــم مــتــســلــا ـــى بـــاكـــســـتـــان، ثـ إلـ

الــبــاكــســتــانــيــة إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، لــيــنــجــح 
مــاكــوري فــي تــصــويــر مــعــارك األفــغــان ضد 
الجيش السوفييتي، بعدما نجح في إخفاء 
ــام في  ــن أفـــــام الــنــيــغــاتــيــف الـــخـ ــرات مـ عـــشـ

مابسه.
صـــور ظــهــرت الحــقــًا عــلــى صــفــحــات مجلة 
»تــايــم« األمــيــركــيــة عـــام 1980، وجــعــلــت من 
اســـم مـــاكـــوري أحـــد أملـــع مــصــوري الــحــروب 
والـــــنـــــزاعـــــات املـــســـلـــحـــة، لـــيـــســـجـــل بــعــدهــا 
أهـــوال الــحــرب العراقية - اإليــرانــيــة، وحــرب 
وقتال  الكمبودية،  والحرب  األهلية،  لبنان 
الخليج،  الفيليبن، وحــرب  في  اإلسامين 

نهاية باالحتال األميركي للعراق.

قد نستشعر في بعض 
صوره شيئًا من االفتعال 

أو اإلعداد المسبق
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