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آمال عراب: اإلعالمي الناجح أكثر قربًا للناس
حوار أسامة سعد الدين

دخــــلــــت آمــــــــال عــــــــراب مــــجــــال اإلعــــــــــام فــي 
ــة   مــبــكــرة، فــقــدمــت بــرنــامــجــا فـــي إذاعــ

ّ
ــن ســ

محلية جــنــوب الــجــزائــر، وهــي فــي ربيعها 
املهنية  الــثــانــي عــشــر، وواصــلــت مسيرتها 
ــة الرسمية  ــ االحــتــرافــيــة انــطــاقــا مــن اإلذاعـ
الجزائرية، والقناة األولى، وغادرت بلدها 
العمر،  مــن  والعشرين  الثاني  فــي  الــجــزائــر 
عــدة  إعــامــيــة ودول  مــحــطــات  بــن  لتتنقل 
وبــريــطــانــيــا.  واألردن  ولــبــنــان  إيــــران  منها 
وهـــي تــطــل الـــيـــوم عــبــر شــاشــة الــتــلــفــزيــون 
موقف«  »تقدير  برنامج  وتقدم  »العربي«، 
ــــذي يــنــاقــش أبـــرز  الــــحــــواري األســـبـــوعـــي الـ
قضايا الساعة.  تقول عــراب، في حوار مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــبــرنــامــج فــتــح لها 
آفــاقــا كــبــرى نــحــو عــالــم األبـــحـــاث ودراســــة 
الــســيــاســات، وتــــرى أن مـــا يــمــيــز اإلعــامــي 
الــــنــــاجــــح هـــــو أن يــــكــــون أكــــثــــر الـــتـــصـــاقـــا 
بــالــنــاس، إلـــى جــانــب املــثــابــرة واالجــتــهــاد 

و»الكاريزما«. إليكم تفاصيل الحوار:

¶ دخلِت مجال اإلعــام في سن مبكرة، وقدمِت 
ني 

ّ
الـــ12 عامًا. اليوم تطل برنامجًا إذاعيًا في عمر 

ــــعــــربــــي« وتـــقـــدمـــني »تــقــديــر  عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون »ال
موقف«، وهو برنامج سياسي بامتياز. ماذا عن 

مسيرتك املهنية بني البرنامجني؟ 
نــحــن نــتــحــدث عـــن أشـــــواط مـــن الــعــمــر بن 
12 سنة ومــا أنــا عليه الــيــوم، ولكل مرحلة 
خصوصية وأهمية، وفي كل منها ُسّجلت 
عامات فارقة في مسيرتي. طبعا للبدايات 
املساحة الكبرى في هذا التأثير. قد يستغرب 
املتابع البداية في عمر صغير، لكنها كانت 
وليدة الصدفة في انخراطي وحبي للعمل 
ــة املــدرســيــة، ثم  ــ اإلذاعـــــي، عــن طــريــق اإلذاعـ
ــــاءت فـــرصـــة مـــن زيـــــارة أحــــد املــســؤولــن  جـ
عــجــب بصوتي 

ُ
أ الـــذي  ــة املحلية  فــي إإلذاعــ

وبأدائي البسيط واملتواضع، واقترح علّي 
وقــتــهــا تــقــديــم بــرنــامــج إذاعـــــي كــــان اســمــه 
ــبـــُت بــالــفــكــرة،  »الــصــحــافــي الــصــغــيــر«. رحـ
وافقت مباشرة، وسألته »متى؟« قال: »يوم 
الــخــمــيــس«، فــأجــبــت: »حسنا ســآتــي«، وملا 
وصلت إلى البيت أخبرت والديَّ باالقتراح 
فـــوجـــدت الــتــشــجــيــع املــطــلــق. ومــنــذ دخــلــت 
استديو اإلذاعـــة حينها، لــم أخــرج مــن هذا 
املـــجـــال إطـــاقـــا. تــجــربــة أعــطــتــنــي الــكــثــيــر، 
والصحافي  اإلذاعــــي  العمل  على  فتعرفت 
ــو كـــــان اســـــم الـــبـــرنـــامـــج  ــن قــــــرب، حـــتـــى لــ عــ
ملحة  أعطاني  لكنه  الصغير«،  »الصحافي 
دقيقة عن مسؤولية الصحافي. فحن كنت 
أخطئ فــي ســؤال مــا، كــان يوجه لــي عتاب 
كــان في  الــذي  البرنامج  من املسؤولن عن 
ــة »بــشــار الــجــهــويــة« املــحــلــيــة بطاقمه  إذاعــ
تحرير  لغرفة  وماصقا  مــجــاورًا  الصغير، 
الصحافين الكبار، وكنا نعمل معهم جنبا 
إلى جنب، يصححون كتاباتنا وأخطاءنا، 
نسألهم عن الحوار الذي يجب أن نقوم به 

وغيره من التفاصيل.
ــــوقـــــف« فـــمـــرحـــلـــة مــخــتــلــفــة  ــقــــديــــر مـ أمــــــا »تــ
ــرة مـــن عــمــري  ــيـ كــلــيــا. حــتــى الـــســـنـــوات األخـ
الصحافي، تمكنت من تقديم برامج حوارية 
أو  ميدانيا  كــبــرى،  أحـــداث  وتغطية  كثيرة، 
من داخل اإلستديو، واكبت الثورات العربية 
مــنــذ بــدايــتــهــا مــن دول كــثــيــرة. لــكــن مسألة 
الــتــغــطــيــة اإلخـــبـــاريـــة تختلف  أو  الــتــحــلــيــل 
تــمــامــا. وبــرنــامــج »تــقــديــر مــوقــف« فــتــح لي 
آفـــاقـــا كــبــرى نــحــو عــالــم األبـــحـــاث ودراســــة 
مدته  برنامج  مــوقــف«  »تقدير  السياسات. 
ســـاعـــة يـــتـــنـــاول األحـــــــــداث لـــكـــن لـــيـــس كــمــا 
الــبــرامــج اإلخــبــاريــة األخــــرى، ألن  تتناولها 
الذي  ل ما 

ّ
البرامج اإلخبارية السريعة تحل

جرى، ملاذا، وما التداعيات. لكن في »تقدير 
موقف« أنت تدرس الخبر والحالة، وتعتمد 
في تقديمك وتحضيرك على أوراق بحثية 
علمية  بطريقة  جيدًا،  يــدركــون  ألكاديمين 
إذا  لألمور،  الحقيقية  التسمية  وأكاديمية، 
كــان نــزاًعــا مسلًحا أو أزمــة، ومــا الفرق بن 
األزمة والنزاع والصراع والحرب وغير ذلك، 
والتاريخية  الحقيقية  املعطيات  هــي  ومــا 

الــتــي أدت إلـــى الــخــبــر الــــذي نــتــحــدث عــنــه، 
وانـــطـــاقـــا مـــن مــعــايــيــر عــلــمــيــة أكــاديــمــيــة، 
يــســتــطــيــعــون اســـتـــشـــراف الــســيــنــاريــوهــات 

األكثر قابلية للتحقق. 

¶ كيف كانت النقلة من اإلذاعة إلى الشاشة؟
العمل  اإلذاعـــة، وأعتبر  عملت لسنوات في 
 اإلذاعـــــة 

ّ
اإلذاعـــــــي مـــن أكـــبـــر املــــــــدارس، وأن

هــي املــدرســة األولـــى ألي صحافي. اإلذاعــة 
تعتمد عــلــى صــوتــك، عــلــى ارتــجــالــك، على 
ســـاعـــات مـــن الــحــديــث إلـــى الــجــمــهــور دون 
كتابة، دون نص مقروء، دون شاشة تكتب 

الــتــواصــل  تعلمك  ــة  ــ اإلذاعـ األخـــبـــار.  عليها 
بشكل أكبر وأطول مع املستمع. واملذيع في 
اإلذاعــة ليس مذيعا فقط أو قارئا لألخبار 
األسبوعي  برنامجنا  فــي  كــان  وللنشرات. 
يوم للعمل امليداني، ويوم للمراسلة ويوم 
ــبـــار، ويــــوم لــلــمــونــتــاج، حتى  لــتــحــريــر األخـ
نتعلم األمــور الفنية التي يجب أن نتقنها 
حتى نصبح صحافين بأتم معنى للكلمة. 
في الجزائر انتقلت إلى التلفزيون ببعض 
ــال الـــتـــي تــتــطــلــب الـــصـــوت فـــقـــط، ثم  ــمــ األعــ
لب مني أن أقدم نوعا من البرامج، حتى 

ُ
ط

جــــاءت ظــــروف أخــــرى نــقــلــتــنــي إلـــى خـــارج 

بــادي. كنت أريد أن أجرب اإلعــام العربي 
والدولي، ألني كنت قد اكتفيت من مدرسة 
 

ّ
اإلعام املحلي التي أعطتني الكثير، ولعل
الحاضرة  أيامي  لي في  نافع  اليوم  زادهــا 

 مشواري اإلعامي. 
ّ

وفي كل

¶ برأيك ما سر نجاح الوسيلة اإلعامية؟  
ــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة ووســـائـــل  ــقـ * الـــيـــوم الـ
اإلعــــام كــالــفــطــر، مــنــتــشــرة فــي كــل بــلــد وكــل 
مكان، وزاد املوضوع كثرة مواقع التواصل 
ــاعـــي، لـــكـــن يــبــقــى لــلــتــمــيــز مــســاحــة  ــمـ ــتـ االجـ
ال يــمــكــن إنـــكـــارهـــا. أن تــكــون أكــثــر قــربــا من 
التي  والحكايا  القصص  تلتقط  أن  الــنــاس، 
تمس اإلنسان، أن يكون لدى القائمن على 
االستراتيجية  الــرؤيــة  اإلعــامــيــة  الــوســيــلــة 
 
ً
والــتــفــكــيــر بــعــيــد املـــــدى ملـــا يــحــتــاجــه فــعــا

ــيـــوم مـــن أي وســيــلــة اإلعـــامـــيـــة.  املــــواطــــن الـ
 تجعل 

ّ
أن تــصــنــع الـــفـــارق فــي كــل شــــيء، أال

فاملنافسة  الهدف.  كــان هي  أي  املنافسة مع 
والــســعــي لــتــقــديــم األفـــضـــل جــمــيــلــة، لــكــن أن 
تنافس نفسك وما كنت عليه في البدايات... 
أيــن كنت في البداية؟ أيــن أنــت اآلن؟ إلــى أي 
شــريــحــة وصــلــت؟ كــم هــّمــا عــربــيــا سياسيا 
وثقافيا وأمنيا واجتماعيا وفكريا، عالجت؟

ــفـــات املــــذيــــع/ة واإلعــــامــــي/ة  ¶ ومــــا هـــي مـــواصـ
الناجح/ة برأيك؟ وماذا عن معايير الجمال؟

ر على أحــد، لكن أعتقد أن 
ّ
* لست هنا ألنظ

االجــتــهــاد أهــم مــيــزة يجب أن يتوفر عليها 
إليه، من   يكتفي بما وصل 

ّ
أال أي صحافي. 

يــكــتــفــي ويعتبر   
ّ

أال املــضــمــون.  إلـــى  املــظــهــر 
نفسه قد وصــل وحقق ما يجب، وأن يبقى 
ساعيا للتعلم. وفي اإلعام العربي أن يقوي 
نفسه فــي مــجــاالت اللغة وفــي املــعــرفــة، وأن 
يوسع آفاقه. أما الجمال فهو مسألة نسبية، 
، قد ال يراه آخر كذلك. 

ً
ما يراه إنسان جميا

لألسف في اإلعام العربي هناك تركيز أكبر 
مــن الــــازم عــلــى املــظــهــر، وهـــو مــا لــم أره في 
فــي بريطانيا ألكثر  الــغــربــي. عشت  اإلعـــام 
مـــن ســبــع ســـنـــوات واخــتــلــطــت مـــع وســائــل 
إعام كثيرة، لم يكن التركيز فيها على شكل 
املذيع بقدر ما كان على املحتوى، املضمون، 
الطريقة والكاريزما التي أعتبرها ضرورية. 
إذا  املـــظـــهـــر« ضــــــــروري   »حـــســـن 

ّ
إن فــلــنــقــل 

تحدثنا عن العمل في التلفزيون. لكن طبعا 
ال نتحدث هنا عن مسابقات جمال. 

¶ إلــى أي مــدى يؤثر اإلعــام الجديد )السوشال 
ــلــــى وســـــائـــــل االتــــــصــــــال الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  مــــيــــديــــا( عــ

والفضائيات؟ 
* بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. تــــؤثــــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجتماعي اليوم على حياتنا بشكل يومي، 
لــإعــام؟  التقليدية  الــوســائــل  عــلــى  فكيف 
لــكــن هــنــاك ورقــــة رابــحــة يمتلكها األخــيــر، 
قــد ال نجدها متوفرة فــي الشبكات  والــتــي 
الرقمية، وهي املصداقية. فاألخبار الكاذبة 
قــد يمس  مــا  تنتشر بشكل مخيف وخــطــر 
بــمــا هــو متعلق بــأمــن الـــدولـــة وأمـــن الــفــرد 
وأمن املجتمع. الورقة التي ما زالت وسائل 
اإلعـــــــام الــتــقــلــيــديــة تــمــتــلــكــهــا أنـــهـــا أكــثــر 
مــصــداقــيــة ومــســؤولــيــة، ويــمــكــن أن يعتمد 

املرء عليها الستقاء أخباره بشكل آمن. 

¶ لــديــك نــشــاط مــلــحــوظ عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل، 
وتــشــتــهــريــن بــفــيــديــوهــات تــتــنــاول جـــمـــال الــلــغــة 

العربية، ما هو سر تركيزك عليها؟
* أنا عاشقة متطرفة للغة العربية، وربما 
مــا لــفــت انــتــبــاه الــنــاس لــهــذه الفيديوهات 
عصريا  شكلي  كـــون  تقديمها  طــريــقــة  هــو 
إلى حد ما، وهذه هي الرسالة التي أود أن 
أرســلــهــا إلــى قريناتي وأقــرانــي فــي العمر، 
تــســتــطــيــع أن تـــهـــتـــم بـــاملـــوضـــة والـــجـــمـــال 
واألناقة وغير ذلك، وأن تهتم بنفس الوقت 
لغتنا  ألن  وتــظــهــرهــا،  الحقيقية  بــهــويــتــك 
من أجمل وأثــرى لغات العالم. نتحدث عن 
كلمة غير  ألـــف  مــن 300  وأكــثــر  12 مليونا 
مكررة في اللغة العربية، ستة أضعاف من 
اللغة اإلنكليزية، وأضعاف أخرى من اللغة 

الفرنسية واللغة الروسية. 

»تقدير موقف« 
فتح لي آفاقًا كبرى نحو 

دراسة السياسات 

التلفزيون منذ  إلى  اإلذاعة  المهني من  الجديد« عن مشوارها  لـ»العربي  آمال عراب  الجزائرية  اإلعالمية  تتحدث 
صغرها، عن اللغة العربية وضرورة إحيائها، وعن صفات اإلعالمي الناجح في رأيها

آمال عراب هي إعامية جزائرّية من مواليد مدينة وهران، 
الحقوق  كلية  من  تخّرجت  البريطانية.  الجنسية  تحمل 
الــجــزائــر، وهــي تكمل دراساتها  فــي  اإلنسانية  والــعــلــوم 
السياسات  ــة  ودراسـ لألبحاث  الــدوحــة  معهد  فــي  العليا 
كباحثة في تخصص النزاعات الدولية والعمل اإلنساني. 
بدأت رحلتها املهنّية في اإلذاعة الرسمية الجزائرية منذ 
وفي  الصغير«.  »الصحافي  برنامج  عبر  صغير،  عمر 
القناة األولى قدمت النشرات الرئيسية وبرامج سياسية 
إلــى تغطيتها ألبـــرز األحـــداث   

ً
وثقافية حــواريــة، إضــافــة

كــان عمرها ال يتجاوز واحــدا  بينما  الدولية،  والــزيــارات 
والعشرين  الثانية  في  الجزائر  غــادرت  عاما.  وعشرين 
مـــن الــعــمــر، وتــنــقــلــت بـــني مــحــطــات إعــامــيــة عـــدة ودول 
عــددًا  ت 

ّ
غط وبريطانيا.  واألردن  ولبنان  كــإيــران  كثيرة 

ــارزة كــاالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة  ــبـ مـــن األحـــــداث الــعــاملــيــة الـ

األميركية واإليرانية وغيرهما. كذلك كانت حاضرة في 
الثورات العربية والحراك الشعبي  امليدان لتغطية بدايات 
من  كثيرة  ــاورت شخصيات  وحــ قابلت  دول.  عــدة  فــي 
ــقــت 

ّ
صــانــعــي الـــقـــرار فـــي الــعــالــم الــعــربــي وأوروبــــــــا. تــعــل

كانت  التي  والدتها  الكتب بفضل  وقــراءة  العربية  باللغة 
نحو  دفعها  على  تحرص  وكانت  العربية،  للغة  أســتــاذة 
ز على 

ّ
العربية وترك باللغة  تهتم  واملطالعة. وهي  القراءة 

أهمية إحيائها وتسليط الضوء على جمالها من خال 
التواصل  نشرها فيديوهات في حساباتها على مواقع 
الكتب الصوتية  االجتماعي. سّجلت بصوتها عــدًدا من 
بــلــغــة عــربــيــة مــتــقــنــة، وتــســعــى إلنـــجـــاز مــكــتــبــة صــوتــيــة 
ــهــا 

ّ
عــربــيــة ضــخــمــة، تــجــمــع أهـــم الــكــتــب الــعــربــيــة. كــمــا أن

وأنيقة  بسيطة  بلغة  األطفال  بقصص  تهتم خصوصًا 
وسليمة، للمساهمة في تربية جيل معتز بهويته ولغته.

سيرة إعالمية

MEDIA
منوعات

تحديث 
آبل

»آيــفــون«،  هــواتــف  مستخدمي  باستطاعة  بــات 
اعتبارًا من أمس اإلثنني، اختيار قبول تعقبهم 
ــل« ُيــتــوقــع  ــ أو رفـــضـــه، بــفــضــل تــحــديــث مـــن »آبـ
أن تــكــون لـــه عـــواقـــب عــلــى املــنــظــومــة اإلعــانــيــة 
ــل«. يتنافس  ــوغــ الــتــي تــحــكــم »فــيــســبــوك« و»غــ
نموذجان في وادي السيليكون، إذ تبيع شركة 
اإللكترونيات العماقة هواتفها الذكية واألجهزة 
مرتفعة،  بأسعار  الكمبيوتر  وأجــهــزة  اللوحية 

ضمنيًا  مجانية،  خدمات  جاراتها  تقدم  بينما 
التي  اإلنــتــرنــت  بــيــانــات مستخدمي  مقابل  فــي 
االستهداف  فائقة  إعــانــات  إلرســـال  ستخدم 

ُ
ت

إليهم على نطاق واسع جدًا.
ناشري  إمــكــان  فــي  بــات  أيلول/سبتمبر،  فمنذ 
التطبيقات التي تعمل وفق نظام »آبل« التشغيلي 
»آي أو إس« أن يطلبوا من مستخدمي تطبيقاتهم 
املواقع  مختلف  تصفحهم  بتعقب حركة  اإلذن 

والتطبيقات، بهدف جمع بياناتهم واستخدامها. 
ولكن مع نشر اإلصــدار 14,5 من »آي أو إس« 
ــبــــوع، أصــبــحــت هــــذه املـــيـــزة املــعــروفــة  هــــذا األســ
التطبيقات(  تتبع  تــي« )شفافية  تي  »إيــه  باسم 
إلــزامــيــة. وتــخــشــى مــنــصــات وتــطــبــيــقــات كثيرة 
فــي ضــوء توافر  الــرفــض  املستهلكون  يــقــرر  أن 
الـــخـــيـــار لـــهـــم. وأثــــــار ذلــــك غــضــب »فــيــســبــوك«. 
وشرعت الشبكة في هجوم تسويقي للدفاع عن 

كاملة  صفحات  ونشرت  املستهِدفة،  اإلعــانــات 
فــي الصحف األمــيــركــيــة، وشــهــادات مــن صغار 
التجار على موقع مخصص، وكانت ملؤسسها 

مارك زوكربيرغ تصريحات الذعة. 
مثل  مــبــاشــرة،  بــيــانــات  التطبيقات  ستستخدم 
الــعــمــر أو املـــوقـــع، لــكــنــهــا لـــن تــكــون قـــــادرة على 

تبادلها مع أطراف ثالثة.
)فرانس برس(

اإلذاعة هي المدرسة األولى ألي صحافي )العربي الجديد(

Tuesday 27 April 2021
الثالثاء 27 إبريل/ نيسان 2021 م  15  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2430  السنة السابعة



نديم جرجوره

أعـــلـــنـــه  الــــــــذي  األول،  ــاع  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ االنـ
مـــــتـــــابـــــعـــــون عـــــــــديـــــــــدون لـــلـــحـــفـــل 
ـــ93 لــتــوزيــع جـــوائـــز »أوســـكـــار«  ــ الـ
 ،)2021 نــيــســان  ــريـــل/  أبـ  25( الــهــولــيــووديــة 
 مــن احــتــفــال، ُيــفــتــرض 

ً
يــعــكــس نــفــورًا ومــمــا

ــكـــون األهـــــــّم واألجــــمــــل فــــي صــنــاعــة   يـ
ْ
بــــه أن

جذبًا  واألكثر  والعاملية،  األميركية  السينما 
 الحالة املسيطرة 

ّ
للُمشاهدين في العالم. لكن

ي وباء كورونا نهاية 
ّ

 شيء، منذ تفش
ّ

على كل
ـــخـــاذ إجــــــراءات كــثــيــرة، 

ّ
ــم ات

ّ
ــحــت

ُ
عـــام 2019، ت

ما  للجميع،  الصّحية  السامة  تحرص على 
أّدى إلى اختيار »محطة يونيون« في لوس 
أنجليس مكانًا للحفل األخير، مع فتح أبواب 
الحدث سنويًا،  ُيقام  »مسرح دولبي«، حيث 
حني 

ّ
 املرش

ّ
ملرافقة االحتفال افتراضيًا. كما أن

فتابعوا  املجيء،  يتمّكنوا من  لم  األوروبيني 
الوقائع عبر اإلنترنت، في باريس ولندن.

 الــنــفــور واملــلــل لــم يــتــمــّكــنــا مــن الــحــؤول 
ّ
لــكــن

بالسينما  فــاالهــتــمــام  الــحــفــل.  مــتــابــعــة  دون 
ــّم  أســــاســــّي، والـــرغـــبـــة فـــي مــعــرفــة نــتــائــج أهـ
جــوائــز سينمائية فــي الــعــالــم، أقـــوى مــن أي 
شــيء آخـــر، والــوقــائــع الــجــديــدة، املنبثقة من 
ــاع مباشر ملعرفة 

ّ
اط كــورونــا، تحّرض على 

كيفية التعامل مع وبــاء كهذا، ومــع شروطه 
 السياسة، 

ّ
أن الــجــمــيــع. كــمــا  املــفــروضــة عــلــى 

ــوال أمــيــركــا فـــي االجــتــمــاع  ــأحـ وارتــبــاطــهــا بـ
على   

ّ
تحث والــعــاقــات،  والثقافة  واالقتصاد 

»أوسكار« يحمل  فـ الحفلة،  معاينة تفاصيل 
في طياته، إلى كونه أهّم جائزة سينمائية، 

سياسة وإعامًا وأحوااًل أميركية داخلية.
ففوز »نومادالند« )أرض الّرحل(، للصينية 
األميركية كلوي تشاو بثاث جوائز في فئات 
أساسية، أي أفضل فيلم للمنتجني، وبينهم 
تشاو نفسها، وأفضل إخراج، وأفضل ممثلة 
شاركة أيضًا في 

ُ
لـ فرانسيس ماكدورماند )امل

بعيٍد  6 ترشيحات، غير  أصــل  إنتاجه(، من 
عــن مــوقــٍف تــريــد »أكــاديــمــيــة فــنــون الــصــورة 
املـــتـــحـــّركـــة وعـــلـــومـــهـــا« )مـــانـــحـــة الـــجـــوائـــز( 
إعـــانـــه إزاء خــــــراٍب يــعــتــمــل فـــي االجــتــمــاع 
األمـــيـــركـــي، مـــن خــــال تــكــريــم فــيــلــٍم يــتــنــاول 
أحـــوال املــشــّرديــن فــي الــطــرقــات، جـــّراء أزمــات 

االقتصاد واملال والعيش.
آرون ســورِكــن، »محاكمة  فيلم  أمــا »تغييب« 
 The Trial Of The Chicago(  »7 شــيــكــاغــو 
ــر ضــمــنــيــًا عـــن مـــوقـــٍف آخــــر، بــعــدم  7(، فــُيــعــبِّ
 من الجوائز 

ّ
منحه جائزة واحــدة على األقــل

ح لـ6 منها، أبرزها 
ّ

ه ُمرش
ّ
األساسية، علمًا أن

فــي فــئــات أفــضــل تصوير وأفــضــل سيناريو 
أصلي وأفضل مونتاج.

ــز  ــوائـ ــلـــى الـــجـ ــر مـــنـــســـحـــٍب عـ ــيـ ــذا غـ  هــــ
ّ
ــن ــكــ لــ

أخاق  األكاديمية  تلتزم   
ْ
أن دون  من  ها، 

ّ
كل

من  ة 
ّ
مــواقــفــهــا مستل فغالبية  ــيــًا. 

ّ
كــل املــهــنــة 

للجوائز،  التصويت  ولحظة  يترافق  راهــٍن 

يعيد المسلسل تكرار 
ذات الرسائل السياسية 

عن صراع الهويات

2223
منوعات
متابعة

نجومتونسقراءة

نقد

تونس ــ محمد معمري

ــلـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، أول من  راسـ
السبت، عن طريق مكتبها في تونس،  أمس 
 مــن وزيـــر الصحة فـــوزي املــهــدي، ووزيــر 

ً
كــا

والتونسيني  والــهــجــرة  الــخــارجــيــة  الــشــؤون 
في الخارج عثمان الجرندي، ورئيس الهيئة 
البصري  السمعي  لاتصال  املستقلة  العليا 
ــوري الـــلـــجـــمـــي، مــحــتــجــة عــلــى  ــ ــا« نــ ــكـ ــايـ ــهـ »الـ
عرض برنامج كاميرا خفية على قناة »نسمة 

تي في« الخاصة بعنوان »أنجلينا 19«.
الخفية تدعو  الكاميرا  أن  االحتجاج  وسبب 
في كل حلقة ضيفًا من املشاهير في تونس 
لــلــحــديــث عــن نــجــاعــة التلقيح ضــد فــيــروس 
معروف.  طبيب  بحضور  املستجد،  كــورونــا 
ثم ُيقدم الضيف إلى »أنجلينا جولي« مزيفة 
إلقـــنـــاعـــه بــــضــــرورة الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــاح. 
ــح بعض 

َ
ُيــلــق وفــي مرحلة الحــقــة فــي الحلقة 

بأعراض جانبية  فيصابون  أمامه  املوظفني 
خطرة ثم يموتون.

في  العاملية  الصحة  منظمة  مكتب  واعتبر 
الخفية يمثل  الــكــامــيــرا  بــرنــامــج  أن  تــونــس 
الــتــي تبذلها املنظمة  الــجــهــود  إلـــى   

ً
ة إســــاء

الفيروس والقضاء عليه.  للحد من انتشار 
الحلقة،  فــي  طبيب  حضور  استغربت  كما 
وكذلك استعمال شعار املنظمة في العديد 
مـــن املــقــاطــع مـــن دون الــحــصــول عــلــى إذن 

مسبق منها.
وطلب مكتب املنظمة من السلطات التونسية 

هناك كابنت أميركا جديد، طائش، متردد، ال 
يعلم بدقة دوره.. كذلك، هو من يحمل درع 
الــذي تخلى عنه الصقر  كابنت أميركا، ذاك 
 
ً
بديا ليكون  مناسبًا  نفسه  يجد  لــم   كونه 

لستيف روجرز. 
ضــمــن هـــذه الــفــرضــيــات والـــشـــروط، يسائل 
لون/األسود هويته، إذ ال يعلم ما 

ُ
الصقر امل

دوره بدقة في هذا العالم. لذا، نراه يتعاون 
مــع جــنــدي الشتاء مــن أجــل الــوقــوف بوجه 
التعبير(.  )إن صــح  أبــيــض  إرهــابــي  تنظيم 
جــــمــــاعــــة تـــــحـــــاول إثـــــبـــــات وجــــهــــة نـــظـــرهـــا 
»ســلــطــة«، عبر اســتــعــادة مصل  املــعــاديــة لــلـــ
سرّي يكتسب من يتعاطاه قوة خارقة، ذات 

املصل الذي »َصنع« كابنت أميركا. 
يعيد املسلسل، بالرغم من إتقانه، تكرار ذات 
الرسائل السياسية عن صراع الهويات، إذ 
نكتشف وجود كاتنب أميركا ملون، أسود، 
يــعــيــش فـــي عـــزلـــة بــعــد أن ُســـجـــن وطــبــقــت 
ــة وأخــــفــــي عــن  ــّيـ ــبـ ــطـ ــارات الـ ــبـــ ــتـــ عـــلـــيـــه االخـــ
العلن. والسبب بسيط، بحسب ما يقال في 
 
ً
املسلسل؛ إذ ال يمكن ألسود أن يكون بطا

عّمار فراس

ــل  ــارفـ ــم مـ ــالــ ــــع دخـــــــول عــ ــــام مـ ــعـ ــ ــذا الـ بــــــدأ هــــ
ــة، تــلــك الــتــي  ــعـ ــرابـ الــســيــنــمــائــي مــرحــلــتــه الـ
نــتــابــع فــيــهــا حـــكـــايـــات األبــــطــــال الــخــارقــني 
ــذيـــن عــرفــنــاهــم في  ــك الـ ــئـ ــرة، أولـ ــهـ األقـــــل شـ
الــســابــقــة مـــن دون أن يــلــعــبــوا دور  األفـــــام 
ــذه املــرحــلــة، الــتــي تطغى  الــبــطــولــة. وفـــي هـ
عــلــى إنــتــاجــاتــهــا املــســلــســات، بــثــت منصة 
 Wanda »ديـــزنـــي مــســلــســل »وانــــــدا فــيــجــني
مــســلــســل  املـــنـــصـــة  تـــبـــث  وأخـــــيـــــرًا،   .vision
 The Falcon and الشتاء«  وجندي  »الصقر 
the Winter Soldier، الذي تدور أحداثه بعد 
 Avengers الــجــزء األخــيــر مــن سلسلة أفـــام
ثــانــوس  الــقــضــاء عــلــى  بــعــد  end game، أي 
وعــودة نصف البشرية إلى الحياة، واألهم 

موت الرجل الحديدّي. 
ــلــــســــل، ال بـــــد مــن  قــــبــــل الــــحــــديــــث عـــــن املــــســ
ــرز، أو  ــ ــارة إلـــى أن كــابــنت ســتــيــف روجـ ــ اإلشـ
كــابــنت أمــيــركــا، األبــيــض، املــحــافــظ، محارب 
النازيني ومنقذ العالم، ليس موجودًا، كونه 
قــّرر الــعــودة إلــى حياته الــعــادّيــة فــي الفيلم 
األخير، بعد أن سلم درعه لزميله »الصقر«، 
ــك يــظــهــر درع كـــابـــنت أمـــيـــركـــا ضمن  مـــع ذلــ

شعار املسلسل. 
فــي عــالــم مــا بــعــد الـــعـــودة، أو عـــودة نصف 
الـــبـــشـــريـــة، األوضــــــــاع مـــتـــأزمـــة، الـــخـــافـــات 
والـــفـــقـــر والـــفـــروقـــات االجــتــمــاعــيــة اشــتــدت 
بني من بقوا ومن عــادوا من العدم. واألهم، 

ومن »الهايكا« التدخل وفقا ملا يمليه القانون 
التونسي للحد من اإلساءة للمجهود العاملي 
فــي مــقــاومــة تــفــشــي »كـــوفـــيـــد-19«، مــن خــال 

ضرب أهم آلية لوقف تفشيه وهي اللقاح.
لبرنامج  املنتجة  الشركة  أكــدت  من جانبها، 
الـــكـــامـــيـــرا الــخــفــيــة، خــــال اتـــصـــال »الــعــربــي 
الشركة  أن  العاملني فيها،  أحــد  الجديد« مع 
تحترم جهود منظمة الصحة العاملية وأنها 
ــــدت أهــمــيــة  ــة الــكــامــيــرا الــخــفــيــة أكـ قــبــل بـــدايـ
اللقاح ملجابهة فــيــروس كــورونــا. وتــابــع أنه 
ما  أن  على  الحلقة  التأكيد وســط  أيضًا  يتم 
يــعــرض مــجــّرد مــشــاهــد هــزلــيــة ال عــاقــة لها 
بــالــواقــع أو بــاملــعــطــيــات الــعــلــمــيــة، وهـــو أمــر 

كاٍف، بحسب الشركة.

على  املتحدة  الــواليــات  علم  أميركيًا يحمل 
ــإن كــابــنت أمــيــركــا  صــــدره. عــلــى الــنــقــيــض، فـ
وُمدلل، ومتسرع. وبسبب  أبيض،  الجديد، 
ملــكــانــتــه، يقتل  اســتــحــقــاقــه  عصبيته وعـــدم 
ــدًا مــن الجماعة اإلرهــابــيــة علنًا وأمــام  واحـ
ــر ُمــجــردًا من  أعـــني الــنــاس، لينتهي بــه األمـ
الساحة  لتترك  الجيش،  من  رتبه ومسّرحًا 
 للصقر، كي يصبح هو كابنت أميركا. 

ً
فارغة

لـــن نــشــيــر إلــــى تــفــاصــيــل املــســلــســل وتــدفــق 
الحكاية، لكن ما يثير االهتمام هو الرهان 
على الهامشيني، ومعاناة ضحايا ثانوس، 
معيشتهم  نكتشف  إذ  ومــواطــنــني،  أبـــطـــااًل 
فــي الــظــل، خــــارج زمـــن الــقــتــال، ونــــرى كيف 
يعجز الصقر عن الحصول على قرض من 
نشاهد  كما  املنخفض.  دخله  بسبب  البنك 
والتخلص  للتعافي  الــشــتــاء  جــنــدي  رحــلــة 
من مشكاته العقلية في واكاندا، ثم تحوله 
إلى شخص لطيف ذي حس دعابة، لكن با 
مختلفًا  يجعله  مــا  وهــذا  اجتماعّية،  حياة 
عما سبق، إذ كان غامضًا، ال يتحدث كثيرًا 
ومنزويًا على نفسه. ال يوحي املسلسل، بعد 
نهايته، بما يمكن أن يحدث الحقًا، بالرغم 
إلــى تنظيمات سرّية ومؤامرة  إشـــارات  من 
حــكــومــّيــة، إلـــى جــانــب نــجــاة أحـــد »أشــــرار« 
ــــام املـــاضـــّيـــة، الــــذي تـــعـــاون مـــع الصقر  األفـ
وجــنــدي الــشــتــاء الســتــرجــاع املــصــل السري 
ــرار مــــن الــســجــن.  ــفــ ــداه فــــي الــ ــاعــ بـــعـــد أن ســ
ونقصد هنا هيلموت زيمو، ذاك الذي فجر 

مبنى األمم املتحدة سابقًا. 

محمد رمضان الذي ال يمّل اإلساءة»الصقر وجندي الشتاء«: البحث عن البطل الضائع برنامج يغضب منظمة الصحة

على الرغم من إنتاج عدد 
كبير من المسلسالت السورية 

الخاصة بموسم رمضان، ال 
تزال النتيجة غير مرضية إلى 

حد كبير بالنسبة للجمهور

ربيع فران

سعت الدراما السورية هذا املوسم إلى رد اعتبارها، 
بالنسبة  تكن مرضية  لم  اآلن،  النتيجة، حتى  لكن 
اع هذه األعمال، إذ ثمة تباين واضح في ردود 

ّ
لصن

الــفــعــل مــن قــبــل الــجــمــهــور، فــيــمــا لــم تــصــل عــنــاويــن 
ـــ »تـــرنـــد« عــلــى املــواقــع  املــســلــســات الــســوريــة إلـــى الـ
باستثناء مسلسل »على صفيح ساخن«،  البديلة، 
من بطولة يامن حجلي وعلي وجيه، وإخراج سيف 
املنافسة  وتقدم ضمن  الطوق  كسر  الــذي  سبيعي، 
بها  تحفل  التي  الواقعية،  االجتماعية  للحكايات 
شتركة. الواضح أن الجمهور 

ُ
املسلسات العربية امل

 مــتــابــعــة سلسلة 
ّ

الــــســــوري، والـــعـــربـــي عــمــومــا، مــــل
ــال الــتــي تــحــمــل طــابــع مـــا ُيــســمــى بــــ »الــبــيــئــة  ــمـ األعـ
الــشــامــيــة«، ال بـــل اســتــنــفــد طــاقــاتــه عــلــى مــشــاهــدة 
الصورة املكررة لهذا النوع من اإلنتاجات. قبل أكثر 
من 12 عامًا، تصّدر مسلسل »باب الحارة« املشهد 
الدرامي السوري، واستطاع أن يحقق أعلى نسبة 
متابعة عــربــيــة. لــكــن، مــع الــوقــت، تــراجــع منسوب 
اب السلسلة في شرك 

ّ
املشاهدة، وضاع املنتج وكت

املــصــالــح وجــنــي األربــــاح، ووصـــل الــحــال بهم إلى 
الــقــضــاء، مــا أضــعــف املــســلــســل، ولـــم يحقق الــجــزء 
الحادي عشر الذي ُيعرض حاليًا أي تقدم يذكر في 

العّداد اليومي للمسلسات األكثر متابعة.
اب واملنتجني السوريني، 

ّ
ورغم ذلك، أصر بعض الكت

هـــذه الــســنــة، عــلــى تــقــديــم مــحــتــوى يــحــاكــي »البيئة 
الشامية«، وحاولوا قلب الصورة في عيون املشاهد، 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

املصري  املمثل  لها  يتعّرض  بالجملة  انــتــقــادات 
مــحــمــد رمـــضـــان، مـــع اســـتـــمـــرار عــــرض مسلسله 
الــرمــضــانــي »مـــوســـى«. فــفــي مــشــهــد وصــفــه عــدد 
مــن الــنــقــاد بــأنــه مــقــحــم عــلــى األحـــــداث وال داعــي 
له، قدم رمضان، نجم الكوميديا املصري الراحل 
انتقاد وغضب  أثــارت  إسماعيل ياسني، بصورة 
الــتــواصــل  املــعــلــقــني ورواد وســـائـــل  الــكــثــيــر مـــن 
االجــتــمــاعــي. وجــــاء املــشــهــد فـــي الــحــلــقــة الــثــانــيــة 
عــشــرة مـــن املــســلــســل، إذ ظــهــرت شــخــصــيــة وهــي 
تشتري مابس من املحل الــذي يعمل فيه البطل 
)رمضان(، وبعدما قدم له البضاعة، خرج الزبون 
ــال، فــيــاحــقــه الــبــطــل  ــ ــع املــ مـــن املـــحـــل مـــن دون دفــ
أن  الشخص  فيحاول  بــالــدفــع،  ويطالبه  وينهره 
املشهور إسماعيل ياسني،  الفنان  أنــه  له  يوضح 
ولــكــن مــن دون جــــدوى، حــيــث يتضح أن موسى 

القادم من الصعيد ال يعرف ياسني.
ورأى كثيرون أن إظهار الفنان الكبير الراحل بهذه 
الصورة فيه إساءة بالغة، وأن رمضان سبق وأن 
أســاء لــه وهــاجــم أفــامــه التي قــدم فيها شخصية 
العسكري. ســارة، حفيدة إسماعيل ياسني، كتبت 
فـــي مــنــشــور عــلــى صفحتها عــلــى »فــيــســبــوك« أن 
ورد  على مشهد  التعليق  منها  طلبوا  صحافيني 
البداية لم تكترث  في املسلسل. وأضافت أنها في 
ــة إســـمـــاعـــيـــل يــاســني  ــا عـــاقـ ــ لــــأمــــر، مــتــســائــلــة »مـ
؟«. غير أنها تلقت 

ً
بمسلسل محمد رمضان أصــا

يــؤدي  ممثل  فيه  يظهر  فيديو  مقطع  النهاية  فــي 
التي  املــرة األولــى  إنها ليست  دور ياسني، وقالت 

ــارق، وضـــخ نــفــس جــديــد فــي هــذه  ــفـ واإلعـــــان عــن الـ
ــارة الــقــبــة«، إخـــراج  الــصــنــاعــة. يــتــصــدر مسلسل »حــ
ــا شــربــتــجــي، املــشــهــد الـــعـــام لـــلـــدرامـــا الــســوريــة.  رشــ
ــم الــتــطــويــل الــــذي اتــســمــت بــه الــحــلــقــات األولـــى  ورغــ
ــدا واضــــحــــًا أن الـــتـــوجـــه يــقــضــي  ــ مــــن الـــســـلـــســـلـــة، بــ
بــإنــقــاذ املــســلــســل، وفــــرض حــضــوره وارتـــفـــاع نسب 
البديلة. عملت  املــواقــع  الفعل على  املشاهدة وردود 
رشـــا شربتجي عــلــى مــســك خــيــوط الــلــعــبــة، وعـــادت 
إلــى »عــهــدهــا«، إذ نجحت فــي ضبط إيــقــاع الحركة 
والـــســـيـــاق الــتــصــاعــدي لــــأحــــداث، وإن جــــاء الــنــص 
ضعيفًا في بعض املواقف املصورة، أو املطولة قصدًا.

أما »الكندوش« )كتابة حسام تحسني بيك وإخراج 
يشهد  العاشرة  الحلقة  حتى  فهو  حسني(  سمير 
صراعًا في رد الفعل الجماهيري. وجاء نقد املخرج 
مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز لــــ »الـــكـــنـــدوش« كــــأول ضــربــة 
قاسية على العمل. كتب عبد العزيز: »أســوأ عمل 
التحايل  محاواًل  مشتت«،  ممل،  ركيك،  الكندوش، 
بالقول: »حسنات  الهجوم  في منشوره على حال 
العمل أنه أعاد األستاذ أيمن زيــدان إلى الدراما«، 
ــذا الـــكـــم مـــن املــمــثــلــني الــكــبــار،  ــــود هــ مــتــابــعــًا: »وجــ
بذهنية مشتتة عديمة الخيال، ستؤدي با محالة 
إلى هذه النتيجة الهامية البائسة«. هكذا، يمكن 
تــصــنــيــف جــــزء مـــن األعـــمـــال الـــســـوريـــة املــعــروضــة 
لم  بـــاقـــة »درامـــــــا رمـــضـــان 2021«، والـــتـــي  ضــمــن 
تنقذها ُسبل أو مــحــاوالت الــعــودة إلــى الــصــدارة، 
أو حتى املنافسة، والخروج بنتائج مرضية تعيد 

حركة الدراما السورية إلى سابق عهدها.
الــدرامــا السورية هجرة  الــســؤال: هل تواجه  يبقى 
ــشــتــركــة؟ ســؤال 

ُ
ــا امل »أبــطــالــهــا« إلـــى عــوالــم الـــدرامـ

يطرح نفسه أمام النتائج اإليجابية التي يحققها 
واحتال  شتركة، 

ُ
امل املسلسات  في  سورية  نجوم 

ــات فــــي مــــوســــم رمــــضــــان وخـــــارجـــــه رغـــم  ــاشــ ــشــ الــ
الــنــوع مــن اإلنتاجات،  التضخم الحاصل فــي هــذا 
الجمهور  أنــه تحول واقعًا ملتابعة  املؤكد  لكن من 
السوري لـ »نجومه« خارج إطار الصناعة املحلية، 

ما يفرض املشاركة في تقاسم نقاط الربح.

ــا بــهــذا  ــيـــرة جـــدهـ يــســتــحــضــر مــحــمــد رمــــضــــان سـ
الشكل، مبينة أنها ال تلومه ألن تصرفاته تثبت أن 
بالنفس«،  الثقة  أهمها عدم  لديه »مشاكل نفسية 

بل تلوم املخرج واملنتج.
وعـــــام 2017، هـــاجـــم مــحــمــد رمــــضــــان، إســمــاعــيــل 
يــاســني، وقــال إنــه »يــســيء إلــى الجندي املــصــري«. 
وأضــــــاف، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أنــــه يــعــتــزم 
املصري«.  الجندي  »تبنّي هيبة  أفــام  في  التمثيل 
ونشر  التصريحات  عــن  رمــضــان  تــراجــع  وبعدها 
فــيــديــو عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى »فــيــســبــوك« 
يــوضــح كــامــه لــعــائــلــة الـــراحـــل إســمــاعــيــل يــاســني، 
 إن يــاســني أكــثــر ممثل يضحكه، وإنـــه حفظ 

ً
قــائــا

جميع أغانيه، على حد تعبيره.
هجوم آخــر تــعــّرض لــه رمــضــان كذلك مــن مدونني 
ومــغــرديــن، إثـــر وفـــاة الــطــيــار املــصــري أشـــرف أبــو 
اليسر، وذلك بعد أسابيع من صدور حكم ينصفه 
دفــع مبلغ 6 مايني  املمثل املصري  ويفرض على 
كــتــعــويــض عن  ألــــف دوالر(   400 )حــــوالــــي  جــنــيــه 
صــرفــه مـــن الــعــمــل. وتـــعـــود الــتــفــاصــيــل إلــــى شهر 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول مــن الــعــام املــاضــي، بعدما 
نشر رمضان مقطع فيديو من داخل كابينة قيادة 
 إنــه هو من يقود 

ً
إحــدى الطائرات الخاصة، قائا

الــواقــعــة، أصـــدرت وزارة الطيران  الــطــائــرة. وبــعــد 
ــا رســمــًيــا أعــلــنــت خــالــه إيــقــاف قــائــد الرحلة 

ً
بــيــان

والطيران  العمل  اليسر ومساعده عن  أبــو  أشــرف 
 

ً
فعا الرتكابهما  الــعــاجــل؛  للتحقيق  وإحالتهما 
ــقـــواعـــد وتــعــلــيــمــات  ــًا طــبــقــًا لـ ــاتـ مـــمـــنـــوًعـــا مــنــعــًا بـ
الــطــيــران املــدنــي الــعــاملــي واملـــصـــري، وضـــد سامة 

الطيران املدني املصري.

األوسكار في حفلها الـ93

كابتن أميركا جديد وطائش ومتردد )ديزني(

بينما لم ينل فيلم 
»محاكمة شيكاغو 

7« أي جائزة من 
ترشيحاته الستة، حاز 

فيلم »نومادالند«، 
للمخرج كلوي تشاو 

ثالث جوائز من أصل 
ستة ترشيحات. هنا، 

إطاللة على ليلة أمس

»نومادالند« 
وأنتوني هوبكنز 

والبقية

ضياع الدراما السورية

فنون وكوكتيل

ــهــا أســـاس 
ّ
والـــتـــوّجـــهـــات الــعــاّمــة تــبــدو كــأن

 أكــثــر 
ّ

ــل ــعــ ــار مـــعـــًا. ولــ ــيــ ــتــ الـــتـــصـــويـــت واالخــ
ــار، مــا نقله  ــ األمــثــلــة وضــوحــًا فــي هـــذا اإلطـ
الــصــحــافــي أنــــــدرو مــــــــارزال، فـــي تــقــريــر له 
عته وكالة »فرانس برس« قبل يوٍم واحد 

ّ
وز

ِبــْت هاّموند، كاتب  على موعد الحفلة، عن 
عمود في املوقع السينمائي »ديدالين«، في 
لها  »سُيصّوتون  تشاو:  كلوي  عن  حديثه 
 

ٌ
 لم ُيشاهدوا فيلمها«. وهذا الحق

ْ
ى وإن

ّ
حت

لـــن نــعــرف أبــــدًا مـــا الــــذي ســيــحــصــل لحظة 
توزيع الجوائز«.

عات قال بإمكانية تكريم 
ّ
 أحد التوق

ّ
ورغم أن

األكاديمية للممثل الراحل تشادويك بوزمان، 
بعد   ،2020 آب  أغــســطــس/   28 فـــي  ـــي 

ّ
املـــتـــوف

3 أعــــوام عــلــى تشخيص إصــابــتــه بــســرطــان 
الـــقـــولـــون، بــمــنــحــه »أوســــكــــار« أفــضــل ممثل 
 Ma Rainey’s Black Bottom فــي  دوره  عــن 
التصويت اختار   

ّ
أن إال  لجورج سي وولــف؛ 

على قوٍل ملارك مالِكن، الصحافي في املجلة 
السينمائية املتخّصصة »فارايتي«، للوكالة 
نفسها: »ال أتخّيل أال يحصل »نومادالند« 
 
ْ
عــلــى الــجــائــزة الــكــبــرى )املــقــصــود بــهــذا أن
ــدد مــــن الـــجـــوائـــز  ــ ــبــــر عــ يـــحـــصـــد الـــفـــيـــلـــم أكــ
األســـاســـيـــة(. وال أتــخــّيــل أال تــحــصــل كلوي 
تشاو على جائزة أفضل إخراج«، مستدركًا 
حة 

ّ
رش

ُ
 هذا العام )2020، عام األفــام امل

ّ
بــأن

نا 
ّ
»أوسكار«( »غريٌب جدًا«، إلى درجة »أن لـ

نالت  الــذي  )األب(. والفيلم،  أنتوني هوبكنز 
فيوال ديفيز ترشيحًا رسميًا كأفضل ممثلة 
بة 

ّ
عن دورها فيه، يروي سيرة َما رايني، امللق

»أّم الـــبـــلـــوز«، عــنــد اشــتــغــالــهــا عــلــى ألــبــوم  ـــ ــ بــ
أيكون  عــام 1927.  فــي شيكاغو،  لــهــا،  جــديــد 
حــجــب الــجــائــزتــني هــاتــني مـــتـــأٍت، أيــضــًا، من 
انفضاض »أكاديمية فنون الصورة املتحّركة 

وعلومها« عن »شيكاغو« برّمتها؟
الجوائز  عــن   »7 شيكاغو  »محاكمة  غــيــاب 

ــّد كـــبـــيـــر، غــيــاب  ــ ــــى حـ ــة ُيـــشـــبـــه، إلـ ــيـ ــاسـ األسـ
»مــــانــــك« لــديــفــيــد فــيــنــشــر عـــنـــهـــا، مــــع فــــرٍق 
األول  بترشيح  ل 

ّ
يتمث الفيلمني،  واحــد بني 

لـ6 جوائز، والثاني لـ10، نال منها جائزتي 
أفــضــل تــصــويــر )إيـــريـــك مــّســيــرســشــمــيــدت( 
وأفضل ديكور وإدارة فنية )دونالد غراهام 
 يــغــوص األول 

ْ
ــان بـــاســـكـــال(. وإذ بــيــرت ويــ

العنصرية  أسئلة  عبر  أمــيــركــا،  أحـــوال  فــي 
ــــي وحــــــــرب فــيــتــنــام  ــركـ ــ ــيـ ــ واالجـــــتـــــمـــــاع األمـ

وانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة نــهــايــة 
الثاني يعرض   

ّ
فــإن ـــ20؛  الـ الــقــرن  ستينيات 

 فــي فترات 
ْ
بعض تلك األحــــوال أيــضــًا، لــكــن

زمــنــيــة أخـــــرى، عــبــر حــكــايــة الــســيــنــاريــســت 
كتابته  فترة  فــي  مانكيافيتز،  هــرمــان جــي. 
ــون  ــ ــه أورسـ ــذي أخـــرجـ ــ ــن كــــايــــن«، الـ ــواطــ »املــ
 آراء نقدية غربّية عّدة 

ّ
ويلز عام 1941. لكن

ِمد 
َ
ها إيجابّية إزاء »مانك«، املعت

ّ
لم تكن كل

على األسود واألبيض في استعادة مرحلة 
ــتــــاريــــخ األمــــيــــركــــي، تــلــت  مـــضـــطـــربـــة فــــي الــ

»االنهيار )االقتصادي( الكبير« عام 1929.
فــي مــقــابــل الــصــدمــة الــســلــبــّيــة، املنبثقة من 
تغييب »محاكمة شيكاغو 7«، رغم أهميته 
ومسائل   

ً
ومعالجة موضوعًا  السينمائية، 

مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــنـــصـــريـــة وتـــــاريـــــخ أمـــيـــركـــا 
وراهــنــهــا فــي عهد دونــالــد تــرامــب تحديدًا؛ 
أجمع كثيرون عليه منذ عرض  فــوز  هناك 
الفيلم للمّرة األولى قبل أشهٍر: فوز أنتوني 
»أوسكار« أفضل ممثل، عن دوره  هوبكنز بـ
ر، املخرج الفرنسي 

ّ
في »األب« لفلوريان زيل

الـــــذي حـــصـــل، مـــع كــريــســتــوفــر هــامــبــتــون، 
عن  مقتبس،  أفــضــل سيناريو  جــائــزة  على 

مسرحية له بالعنوان نفسه )2012(. 
 هوبكنز يحصل على 

ّ
 في أن

ٌ
املفارقة كامنة

هــــذه الـــجـــائـــزة لـــلـــمـــّرة الــثــانــيــة فـــي حــيــاتــه 
املــهــنــيــة، بــعــد 30 عـــامـــًا عــلــى تـــأديـــتـــه دور 
ــيـــبـــال لــيــكــتــر فــــي »صــــمــــت الـــحـــمـــان«  هـــانـ
)1991( لجوناثان ديمي )الجائزة ممنوحة 
لـــه فـــي حــفــلــة عــــام 1992(. فــمــن آكــــل لــحــوم 
 مــــا يــمــتــلــكــه مــــن جــمــالــيــات 

ّ
ــل ــكــ الــــبــــشــــر، بــ

تقديم  فــي  مــذهــل  ــّي  ــ أدائـ وتــمــّكــن  تمثيلية، 
الوقت  القاتلة واملليئة، في  الشخصية  تلك 
ــة وفـــكـــريـــة  ــيـ ــانـ ــه، بـــحـــســـاســـيـــات إنـــسـ ــفـــسـ نـ
ــّدة؛ بـــات هــوبــكــنــز عــجــوزًا يبلغ  وثــقــافــيــة عــ
ــي مـــنـــزلـــه فــي  ــدًا فــ ــيــ ــًا، وُيـــقـــيـــم وحــ ــامــ 80 عــ
ابنته، قبل   مساعدة من 

ّ
كــل لندن، ويرفض 

فــي عــالــٍم، ال حــدود   ينزلق شيئًا فشيئًا 
ْ
أن

ــــني الـــــواقـــــع والــــتــــخــــيــــات واألوهـــــــــام  ــه بـ ــيـ  فـ
والرغبات والقاقل.
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