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إعالم تونس في مهّب االنقالب: إسكات وسكوت
تونس ـ محمد معمري

شكل الظهور اإلعالمي للرئيس التونسي 
قــيــس ســعــيــد لــيــلــة األحــــد وإعــــالن قــراراتــه 
ــة  ــاحـ االنـــقـــالبـــيـــة بــتــجــمــيــد الـــبـــرملـــان واإلطـ
بــرئــيــس الــحــكــومــة واحـــتـــكـــاره الــســلــطــات 
الــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة حــدثــا كــبــيــًرا كــان 
لـــه انــعــكــاســاتــه عــلــى الـــســـاحـــة اإلعــالمــيــة 
والــدولــيــة، ظــهــرت ســريــعــا عبر  التونسية 
ــتـــي انــتــهــجــتــهــا  الـــســـيـــاســـة الـــتـــحـــريـــرّيـــة الـ
إثـــر  بــالــصــمــت  أغــلــبــهــا  إذ الذ  ــنــــوات،  ــقــ الــ
 اقـــتـــحـــام قــــــوات أمــنــيــة 

ّ
ــل ــ األحـــــــــداث، فــــي ظـ

ملكاتب وسائل إعالمّية في تونس، ما رفع 
املخاوف حول عودة االستبداد والتضييق 

على حرية الصحافة. 
مكتب  التونسية  األمــن  قــوات  اقتحمت  فقد 
قــنــاة »الـــجـــزيـــرة«، أمـــس اإلثـــنـــن، وأخــرجــت 
الصحافين واملوظفن منه، بحسب  جميع 
ــلـــنـــت الـــشـــبـــكـــة نـــفـــســـهـــا. وقـــــــال مــديــر  مــــا أعـ
لطفي حجي،  تونس،  في  »الجزيرة«  مكتب 
لم  السلطات   

ّ
إن الــقــنــاة،  نقلته  تصريح  فــي 

املكتب  إخـــالء  قبل  مسبق  بــإشــعــار  تبلغهم 
 
ّ
مــن قبل األمـــن. وأكـــد مــراســل »الــجــزيــرة« إن

ــن الـــتـــي بــلــغ عـــددهـــا حـــوالـــى 20  ــ ــــوات األمـ قـ
عنصرًا لم تكن ترتدي الزي الرسمي عندما 
 هذا اإلجراء 

ّ
اقتحمت املقر. وقالت القناة إن

يعّد سابقة في تونس منذ الثورة عام 2011.
ــبــــت قـــــــــوات األمـــــــــن الــــتــــونــــســــيــــة مــن  ــلــ وطــ
الــعــامــلــن فـــي مــكــتــب »الــــجــــزيــــرة« إغـــالق 
التوصيالت  ونــزع  والحواسيب  الهواتف 
ذ 

ّ
 إنها »تنف

ً
الكهربائية »بال سبب«، قائلة

ولـــم يسمح  الــداخــلــيــة«.  تــعــلــيــمــات وزارة 
ُسحبت  فيما  أوراقهم  بأخذ  للصحافين 
منعهم  وتــم  املوظفن  مــن  املكتب  مفاتيح 
من العمل، دون إظهار أي وثيقة من وزارة 
الداخلية أو القضاء التونسي، بحسب ما 
قال مدير القناة في تونس. واعتبر حجي 
من  الصحافين  ملنع  »تعسفي  الــقــرار   

ّ
أن

القيام بعملهم«.
ــة مــتــطــابــقــة فــي  ــيـ ــادر إعـــالمـ وأكـــــــدت مــــصــ
السلطات   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ تــونــس 

الــتــونــســيــة قــــررت غــلــق مــكــتــب »الــجــزيــرة« 
»عدم املوضوعية   إياه بـ

ً
اإلخبارية، متهمة

في نقل ما يحصل في تونس«.
قـــرار غــلــق الــقــنــاة أثـــار ردود فــعــل غاضبة 
فــوريــة فــي الــســاحــة اإلعــالمــيــة فــي تونس، 
حــيــث اعــتــبــرتــه  عــضــو املــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
التونسين  للصحافين  الوطنية  للنقابة 
ــيــــة، فـــوزيـــة  املـــكـــلـــفـــة بـــالـــعـــالقـــات الــــخــــارجــ
الــــغــــيــــلــــوفــــي، خـــــطـــــوة أولــــــــــى فــــــي طـــريـــق 
ــالــــت: »الــديــكــتــاتــوريــة  الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، وقــ
ــوت اإلعـــــــالم، لـــن نسمح  تــنــطــلــق بــكــتــم صــ
بتكميم األفـــواه وال أحــد لــه الحق فــي منع 
ــل«. كـــمـــا رأت فــيــه  ــمـ ــعـ الـ أي صـــحـــافـــي مــــن 
اإلعالمية خولة السليتي أمرا خطيرا جدا 
حيث كتبت »ما حصل مع مكتب الجزيرة 
خطير جدا، الدور القادم على أي مؤسسة 
إعــالمــيــة؟«. ودانـــت منظمة »مــراســلــون بال 
حــــــدود« اقـــتـــحـــام قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة وإقـــحـــام 
السياسية.  الصراعات  في  اإلعــالم  وسائل 
وقــــــال ســمــيــر بـــوعـــزيـــز مــــن مــكــتــب شــمــال 
 مـــا حــصــل غير 

ّ
إفــريــقــيــا فـــي املــنــظــمــة، إن

مــقــبــول بـــاملـــرة، ومـــا حـــدث مــع »الــجــزيــرة« 
ــــى مــهــامــنــا املــتــعــلــقــة بــحــريــة  بــالــنــســبــة إلـ
الــصــحــافــة والــصــحــافــيــن، خــصــوصــا أنــه 
مـــســـّوغ  أو  قـــضـــائـــي  إذن  أي  ــنـــاك  هـ لـــيـــس 
ــراءات  ــ قــانــونــي، مـــؤكـــدًا أن مــثــل هـــذه اإلجــ
مـــرفـــوضـــة ولـــيـــس هـــنـــاك مـــبـــرر القــتــحــام 
ومــــصــــادرة مــكــاتــب مـــؤســـســـات إعــالمــيــة، 
مــحــذرًا مــن انعكاسات هــذه الــخــطــوة على 

وسائل إعالم أخرى في تونس. 
ولـــــم يـــكـــن الـــصـــحـــافـــيـــون الــــذيــــن يــغــطــون 
عـــن  ــأى  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ بــ األرض  ــــى  ــلــ ــ عــ األحــــــــــــــــــداث 
ــعــــرض صـــحـــافـــيـــون  االنــــتــــهــــاكــــات، فـــقـــد تــ
ومــصــورون تونسيون  العــتــداءات ورشق 
االحتجاجات  تغطيتهم  خــالل  بالحجارة 
األحــد، كان  التونسي،  البرملان  أمــام مبنى 
بينهم مصور »األناضول« ياسن القايدي 
 تفاعل 

ّ
الذي أصيب بحجر في الرأس. إال أن

وسائل اإلعالم التونسية مع ما تّم إعالنه 
ــان حــــــذرًا فــــي أغــلــب  ــ ــيـــس الــــدولــــة كـ مــــن رئـ
األحـــيـــان، حــيــث اكــتــفــت املــحــطــات اإلذاعــيــة 
باملتابعة  اإللكترونية  اإلخبارية  واملــواقــع 
اإلخـــبـــاريـــة وحـــاولـــت تــجــنــب تــوصــيــف ما 
ــبـــاريـــة  ــاء بــاملــتــابــعــة اإلخـ ــفــ ــتــ حـــصـــل واالكــ
الدستوري  القانون  في  ودعــوة مختصن 
لشرح ما حصل وتأويل الرئيس التونسي 
ــتـــور الــتــونــســي في  لــلــفــصــل 80 مـــن الـــدسـ
اتخاذ قرارات وصفها البعض باالنقالبية 

والتوسع في فهم الفصل 80 وتأويله بما 
يخدم أهدافه. 

الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة املــحــلــيــة تــعــامــلــت 
مــع الـــحـــدث، لــيــل األحــــد، بــالــتــجــاهــل الــتــام 
مــا عــدا قــنــاة تلفزيونية وحــيــدة هــي قناة 
»تلفزة تي في« الخاصة لتلتحق بها يوم 
االثنن قنوات أخرى في املتابعة اإلخبارية 
دون تــوصــيــف ملـــا يــحــصــل مـــا عـــدا قناتي 
»الزيتونة« و»نسمة تي في« اللتن حّملتا 
املسؤولية  التونسي قيس سعيد  الرئيس 

عما قد تدخل فيه تونس من اضطرابات من 
بالالدستورية  التي وصفت  قراراته  خالل 
من قبل رئيس كان من املفترض أن يحرص 

على احترام الدستور التونسي.
املنظمات النقابية اإلعالمية التونسية من 
واضحة  مواقف  لم تصدر سريعا  جهتها 
مما حصل في تونس. وباتصال »العربي 
التونسين،  الصحافين  بنقيب  الجديد« 
 »املكتب التنفيذي 

ّ
مهدي الجالصي، أكد أن

للنقابة في اجتماع مفتوح لتقييم ما حصل 
وإصــدار موقف حوله«. أما النقابة العامة 
التونسي  الــعــام  لالتحاد  التابعة  لــإعــالم 
للشغل فقد اكتفت بالصمت دون أن تصدر 
النقابة  موقفا واضحا. وبّن نائب رئيس 
العامة لإعالم، محمد الهادي الطرشوني، 
 النقابة 

ّ
في اتصال مع »العربي الجديد« أن

االتحاد  الــذي سيصدره  باملوقف  ستلتزم 
الشغلية  املنظمة  للشغل  التونسي  الــعــام 
إلى  مشيًرا  تحتها،  النقابة  تنضوي  التي 
أن مكتبه التنفيذي لالتحاد يعقد اجتماعا 
منذ ليلة األحد لإعالن عن موقف واضح 

مما حصل.
ــن غــرف  وأكــــــدت األصـــــــداء الـــتـــي وصـــلـــت مـ
ــبـــار فـــي عــديــد املــؤســســات اإلعــالمــيــة  األخـ
الرسمية والخاصة أنــه لم تصدر إلــى حّد 
اآلن أي تعليمات حول التعاطي اإلعالمي 
مع ما يحصل في تونس وأن كل مؤسسة 
لكن  الــتــحــريــري،  بخطها  ملتزمة  إعالمية 
البعض منهم لم يخِف مخاوفه من فرضية 
التضييق على حــريــة اإلعـــالم خــاصــة وأن 
ــعـــروف بــتــشــدده  الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد مـ
فــي الــتــعــامــل مــع اإلعــــالم املــحــلــي حــيــث لم 
الحكم  مقاليد  تسلمه  منذ  حــوار  أي  يجر 
ــــالم تــونــســيــة، فـــي حن  مـــع أي وســيــلــة إعـ
ــرى عــديــد الـــلـــقـــاءات مـــع وســـائـــل إعـــالم  أجــ
املتكررة  دعــواتــه  أن  كما  وأجنبية.  عربية 
إلى تحرك النيابة العمومية عند التعرض 
لشخصية رئيس الدولة وكبار املسؤولن 
تــرفــع مــن درجـــة الــتــخــوفــات، وهـــو مــا دعــا 
البعض إلى الدعوة إلى ضرورة اليقظة من 
قبل الصحافين والهياكل النقابية املمثلة 
لهم ملجابهة كل انحراف ممكن يهدف إلى 
الــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الــصــحــافــة والــــرأي 
والتعبير والتجند للدفاع عن أهم مكاسب 

الثورة التونسية.
تــضــيــيــق الحــظــتــه مــراســلــة وكـــالـــة األنـــبـــاء 
الــفــرنــســيــة فــي تــونــس كــوثــر الــعــربــي التي 
كــتــبــت عــلــى صــفــحــتــهــا فـــي »فــيــســبــوك« أن 
ــلـــت بــيــت  بـــعـــض اإلذاعـــــــــات الــتــونــســيــة دخـ
إلــى رئيس  الطاعة باكًرا من خــالل التقرب 
الــدولــة مــنــذ صــبــاح االثــنــن وحــديــثــهــا عن 
فيه  مــا يشاركها  الــجــديــد«، وهــو  »الصبح 
الــكــثــيــر مــن اإلعــالمــيــن الــذيــن يـــؤكـــدون أن 
 
ّ
حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة فــــي خـــطـــر خـــاصـــة وأن
الــرئــيــس الــتــونــســي ســبــق لــه وأن تــقــدم من 
خالل مؤسسة رئاسة الجمهورية بشكاوى 
ــاء الـــعـــســـكـــري لــتــتــبــع مـــدونـــن  ــقـــضـ إلـــــى الـ
بسبب نشرهم تدوينات تنقد إدارته للشأن 
العام مثلما حصل مؤخرا مع املدون سليم 
الجبالي صاحب صفحة »وزير ضغط الدم 
والــســكــر« فــي شهر حــزيــران/يــونــيــو 2021 
بــســبــب نـــشـــره تـــدويـــنـــة فـــي شــهــر شــبــاط/
الجمهورية  رئاسة  اعتبرتها  فــبــرايــر2021 
فــيــهــا إســــاءة لــرئــيــس الـــدولـــة لــيــزج بــه في 

السجن ويحاكم بسبب ما كتب.
ــــي املـــجـــال  ــونــــس فـ ــــي تــ ــام فـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــــوضـ الـ
اإلعـــالمـــي يــكــتــنــفــه الــكــثــيــر مـــن الــغــمــوض 
التجربة  ظــل حضور هاجس  فــي  خاصة 
ــقــــوة فــــي املــــخــــيــــال اإلعــــالمــــي  املــــصــــريــــة بــ
الــتــونــســي والــخــوف مــن انــتــكــاســة لحرية 
ــربـــع  ــا إلـــــــى مـ ــهــ ــة والـــــــعـــــــودة بــ ــافــ ــحــ الــــصــ
ــر قبل  ــ ــان األمـ كــ ــبـــداد األول مــثــلــمــا  ــتـ االسـ
الـــثـــورة الــتــونــســيــة ســنــة 2011 واإلطــاحــة 
بالرئيس التونسي الراحل زين العابدين 
بالرقابة  اتسمت سياسته  الــذي  علي  بن 
املــشــددة عــلــى وســائــل اإلعــــالم التونسية 
والــتــضــيــيــق عــلــى عــمــل اإلعـــالمـــيـــن، بعد 
10 ســـنـــوات مـــن الــحــرّيــة اإلعـــالمـــّيـــة الــتــي 

عاشتها تونس.

أغلق األمن التونسي 
قناة »الجزيرة« ومنع 

الصحافيين من القيام 
بعملهم

بعد ساعاٍت على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي وصفت باالنقالب على الدستور، ظهر قمع الوسائل 
اإلعالمية باقتحام مكاتب بهدف إسكاتها ومنع تغطياتها في ظّل صمت مؤسسات محلية

منذ ليل األحد، تحتل مواقع التواصل االجتماعي في تونس 
نقاشات حادة حول القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي 
البرملان وإقالة رئيس الحكومة  قيس سعيد بتجميد عمل 
هشام املشيشي وتوليه كل السلطات التنفيذية والقضائية. 
ــن املـــغـــرديـــن واملــــدّونــــن الــتــونــســيــن  ــدد كــبــيــر مـ ــر عــ ــّبـ وعـ
على  سعيد  قــــرارات  وتــبــعــات  يحصل،  مما  عن تخّوفهم 
الصحافين  دعا نقيب  السياق،  وفي  الديمقراطية.  الحياة 
التونسين السابق نجيب البغوري إلى الحذر، فكتب على 
»فيسبوك«: »ما حدث الليلة ال يدعو إلى الفرح واالحتفال، 
بـــل إلــــى كــثــيــر مـــن الـــخـــوف والــــحــــذر. ربــــي يــحــفــظ تــونــس 
عــن موقفهم  اإلعالمين  مــن  عــدد  عّبر  كما  أبنائها«.  مــن 
ــرارات الــرئــيــس الــتــونــســي. إذ كتبت اإلعــالمــيــة ثريا  مــن قــ
القاسمي رحيمي: »الصندوق هو األداة الشرعية الوحيدة 
إلزاحة السياسين أو بقائهم، ما عدا ذلك تجاوز ملا ينص 
عليه الــدســتــور. أســتــاذ القانون أكــل الــدســتــور«. وهــو رأي 
التي  عزالدين  بــن  السايب  حياة  اإلعالمية  فيه  شاركتها 

كتبت »انقالب. ربي تحمي تونس«.
مـــن نــاحــيــتــه، كــتــب املــهــنــدس عــلــي املــســعــودي رافـــضـــا ما 

ديمقراطية عرجاء،  ظــل  فــي  ألــف سنة  تعيش  »أن  حصل: 
فهذا أفضل من العيش يوما واحدًا في ظل نيرون«.

هذه اآلراء ساندها عدد كبير من التونسين عبر مواقع 
ــــؤالء أن الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة  ــتـــواصـــل، إذ اعــتــبــر هـ الـ
ظل  فــي  خــاصــة  خــطــيــرة،  بانتكاسة  أصــيــبــت  التونسية 
تــفــرد الــرئــيــس بــكــل الــصــالحــيــات، وهـــو مــا يــؤشــر على 
إلــى حد  لم تتضح مالمحها  الــدخــول في مرحلة جديدة 

اآلن، لكن التخوف من مآالتها كبير.
عــلــى املــقــلــب اآلخــــــر، ســـانـــد بــعــضــهــم قـــــــرارات الــرئــيــس 
من  للخروج  األســلــم  الحل  هــو  هــذا  أن  التونسي، معتبرًا 
تعرفها تونس منذ أشهر،  التي  السياسي  التخبط  حالة 
نتيجة الــخــالف بــن رئــيــس الـــدولـــة مــن نــاحــيــة، ورئــيــس 

البرملان ورئيس الحكومة من ناحية أخرى.
الطرفن كان الدعوات إلى  القاسم املشترك بن   

ّ
لعل لكن 

الــتــهــدئــة وعــــدم االنـــجـــرار إلـــى الــعــنــف، الـــذي قـــد يتسبب 
في أضرار كبيرة للتونسين، خصوصا أن البالد تعاني 
الكبير  التفشي  أزمة صحية كبيرة، سببها  أساسا من 

والخطير لفيروس كورونا.

مواقع التواصل تعلّق

MEDIA
منوعات

كورونا 
وصحافيو 

الجزائر

الجزائر ـ عثمان لحياني

التلفزيون  البارز في  الصحافي  توفي، األحد، 
الحكومي فــي الــجــزائــر، كــريــم بــوســالــم، مقدم 
البرامج السياسية متأثرا بمضاعفات إصابته 
الرسمي  التلفزيون  ونعى  كــورونــا.  بفيروس 
وفـــــاة الــصــحــافــي بـــوســـالـــم الـــــذي كــــان يــقــدم 
الــبــرنــامــج الــســيــاســي األســبــوعــي »فـــي دائـــرة 

الضوء«، بمستشفى تيزي وزو قرب العاصمة 
الجزائرية، متأثرا بمضاعفات وباء كورونا عن 
عمر ناهز 49 عاما. وتوفي السبت الصحافي 
الــعــربــي الـــهـــواري، مــراســل صحيفة »لــوســوار 
دالجيري« متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، 
ــــذي تــســبــب لـــه بــمــضــاعــفــات صــحــيــة. كما  والـ
توفي الصحافي محمد علوان الذي يعرف في 
الوسط الصحافي في الجزائر باملحترم )لقب 

بومدين(  هــواري  الــراحــل  الرئيس  عليه  أطلقه 
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وتوفي قبل 
البرملان  فــي  السابق  والــنــائــب  الصحافي  أيـــام 
إصابته  بمضاعفات  متأثرا  بوعيش،  شافع 
بــفــيــروس كــــورونــــا. كــمــا تــوفــيــت الــصــحــافــيــة 
القناة  فــي  الــتــي تعمل  ــي  وفـــاء مفتاحي زورقـ
الحكومية الناطقة باللغة الفرنسية بعد صراع 
مــع مــضــاعــفــات املــــرض. وتــوفــيــت فتيحة بن 

شــيــخ الــعــامــلــة فـــي جـــريـــدة الــجــمــهــوريــة عن 
بفيروس  إصابتها  بعد  سنة،   52 ناهز  عمر 
كورونا، حيث مكثت فترة للعالج باملستشفى 
املخصص لكوفيد في وهــران غربي الجزائر. 
وفــي الــســيــاق، شــرعــت املــؤســســات اإلعالمية 
والعاملن  الصحافين  تلقيح  في  الجزائر  في 
فــيــهــا، إذ قــامــت مــؤســســة »الـــشـــروق« بتلقيح 

الصحافين والعمال. 

في محيط البرلمان التونسي أمس )فتحي بلعيد/فرانس برس(
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التي  الفنية،  الــجــاد« طــوال مسيرتها  »الــفــن 
انتهت بانتحارها املؤلم، لتغادر العالم عن 

48 عامًا. 
، لـــوالـــديـــن 

ً
ولــــــدت ديـــــــان، نـــيـــمـــيـــروف أصـــــــا

السوفييتية  روســـيـــا  مـــن  هـــاجـــرا  يــهــوديــن 
متجرًا  امتلكا  نيويورك، حيث  في  واستقرا 
كــبــيــرًا نــاجــحــًا فـــي الـــجـــادة الــخــامــســة، أمــن 
واألزمــة  الكبير  الكساد  لعائلتهم مهربًا من 
املالية، فتوجه األب إلى الرسم بعد تقاعده، 
ودرست األخت الصغرى النحت، بينما كان 

األخ شاعرًا معروفًا ومدّرسًا للغة اإلنكليزية. 
أما ديان، التي نّحت نفسها عن بذخ عائلتها 
منذ الصغر، فالتحقت بمدرسة فيلدستون، 
آالن  الثامن عشر من  ثم تزوجت في عامها 
آربوس، وهو ممثل أميركي احتضن موهبة 
ــان فــــي الـــتـــصـــويـــر، وأّســــســــا مـــعـــًا مــتــجــر  ــ ديــ
تـــصـــويـــر، يــهــتــم بـــاملـــوضـــة واإلعــــــــان. نجح 
آربــوس املصغر، وشقت بعض من  استديو 
صورهما طريقها إلى مجلة »فوغ« الشهيرة. 
ــر الخمسينيات، خــرجــت ديـــان من  فــي أواخـ

لينا الرواس

الناس يعيشون حياتهم  »معظم 
يــــمــــروا  فــــــي ذعــــــــر مــــــن أن  وهــــــــم 
ــة. ولـــــــد املــــســــوخ  ــ ــؤملــ ــ بـــتـــجـــربـــة مــ
ومعهم تجربتهم املؤملة. لقد اجتازوا بالفعل 

اختبارهم في الحياة. إنهم نباء«.
 )1971-1923( آربـــوس  ديــان  تتحدث  عندما 
ــهــا 

ّ
عــن املـــســـوخ، فــمــن املـــعـــروف لــنــا الــيــوم أن

تـــتـــحـــدث عـــــن طـــيـــف واســــــــع مـــــن الـــهـــويـــات 
الفيزيائية  والــبــنــى  والــجــنــســيــة،  الــجــنــدريــة 
الستينيات  فـــي  الــتــي صــورتــهــا  والــنــفــســيــة 
وأوائــل السبعينيات خال تلك الفترة، التي 
لـــم تــحــتــِف بــاالخــتــاف أّيــــًا كــــان، خصوصًا 

بوصفه مادة لألعمال الفنية. 
عــمــلــت املـــصـــورة والــكــاتــبــة األمــيــركــيــة على 
)normalization(؛  »التطبيع«  مفهوم  تعميم 
ها 

ّ
فجسدت األشكال التي ُينظر إليها على أن

غــيــر مــألــوفــة أو غــيــر طــبــيــعــيــة، وســعــت إلــى 
تحطيم الصور النمطية السائدة واملهيمنة 
عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة، وطـــــــورت مــفــهــوم 
التصوير الفوتوغرافي، وأدرجته تحت بند 

مأساة مودوك في 
المسلسل أنّه تحول إلى 

موظف برتبة متدنّية

سعت إلى تحطيم الصور 
النمطية والمهيمنة على 

الثقافة الشعبية

المسلسل يعيد صياغة 
 The brave one فكرة فيلم

بمنظور ذكوري

2223
منوعات

على  بالتركيز  وبـــدأت  التحميض،  استديو 
فن التصوير، بعيدًا عن مشروعها التجاري 
مـــع آالن، الــــذي كــانــت قـــد انــفــصــلــت عــنــه في 
الــعــام 1959؛ فــدرســت الــتــصــويــر عــلــى يــدّي 
موديل.  ليزيت  الشهيرة،  الــشــوارع  مــصــورة 
ومــنــهــا تــعــلــمــت أن تــهــيــم فـــي الــــشــــوارع، أن 
تقصد الفنادق الرخيصة، البارات، الحدائق 
املعتمة  األماكن  املقابر، وغيرها من  العامة، 
 مــا تقع 

ّ
فــي نــيــويــورك، وتــلــتــقــط صــــورًا لــكــل

ــن تـــلـــك الــبــيــئــة  ــ عــيــنــهــا عــلــيــه مـــصـــادفـــة. ومـ

الخصبة، صاغت آربوس مجموعتها األولى 
 .)1960( »أيسكواير«  مجلة  في  نشرت  التي 
تتالت بعدها أعمال آربــوس التي وضعتها 
فـــي صـــفـــوف املـــصـــوريـــن األكـــثـــر أهــمــيــة في 

الواليات املتحدة، خال سنوات قليلة فقط.
النساء،  ثياب  مرتدو  املوشومون،  املثليون، 
الحياة،  آخــر  إلــى  املهني  العالقون في زيهم 
املــتــنــكــرون فـــي األعـــيـــاد، األقــــــزام، الــعــمــالــقــة، 
الجنس،  العاملون والعامات في  املتعرون، 
العبو السيرك، األزواج، األمهات، املشوهون، 
 هؤالء كانوا موضوعات 

ّ
الكبار في السن... كل

»نيكون« 35 ملم.  لكاميرا آربوس الـ
عبر تلك املوضوعات »الوقحة«، كما ُوصفت 
خال آنــذاك، أثــارت آربــوس حفيظة العقول، 
في متحف  املكتبة  أمينة سر   

ّ
إن يقال  حتى 

 
ّ

كل تأتي  كانت  نيويورك،  في  الحديث  الفن 
صباح لتمسح البصاق عن مجموعة الصور 
الــعــام 1965 تحت  الــتــي عرضتها ديـــان فــي 

عنوان »االستحواذ املعاصر«. 
لفهم مــقــاربــة آربــــوس فــي الــتــصــويــر، علينا 
إلــقــاء الــضــوء عــلــى جــانــبــن مــهــمــن، وهــمــا؛ 
وجــهــة نــظــرهــا فــي عــلــم الــنــفــس الــبــشــري من 
نــاحــيــة، وفــهــمــهــا لــلــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
نفسه من ناحية أخــرى. رأت آربــوس الناس 
هم فريدون ومتشابهون في آن. يظهر 

ّ
على أن

الشهيرة  التضاد واضحًا في صورتها  هذا 
»التوأم املتطابقة« حيث تتطابق التفاصيل 
ها 

ّ
 أن

ّ
البصرية بن األختن عبر الصورة، إال

تختلف بشكل هائل أيضًا؛ إذ ترتدي األختان 
الثياب نفسها، وتقفان في الوضعية نفسها، 
التوأم على اليسار تبتسم وتقترب من األمام 
، عيناها مفتوحتان على مصراعيهما. 

ً
قليا

فـــي املــقــابــل، تــبــدو أخــتــهــا قــاتــمــة أو حـــذرة، 
، وجــفــونــهــا نصف 

ً
تــقــف إلـــى الــخــلــف قــلــيــا

مغمضة، تعكس ظااًل عميقة تحت عينيها. 
ــّرفــــت آربـــــــوس هـــــذه الـــخـــاصـــيـــة الــبــشــريــة  عــ
ــهــــويــــة« كــلــمــة تــشــيــر  املــتــنــاقــضــة بـــاســـم »الــ
لها:  بالنسبة  والتماثل  الفردية   من 

ّ
كــل إلــى 

»لدينا جميعًا هوية. ال يمكننا تجنب ذلك. 
 

ّ
 ما يتبقى لنا عندما يؤخذ منا كل

ّ
ها كل

ّ
إن

شيء آخر«. الهوية، إذًا، عند آربوس ال تعني 
 هذه األخيرة هي 

ّ
طمس معالم الفردية، إذ إن

وقود اإلنسان ووسيلته الوحيدة لاندماج 
مع اآلخرين. 

إيـــمـــانـــهـــا بــمــفــهــوم الــــفــــرادة/الــــفــــرديــــة، هــو 
ــــى تـــكـــريـــس مــعــظــم  بــالــضــبــط مــــا دفـــعـــهـــا إلـ
جـــــهـــــودهـــــا عــــلــــى مــــــشــــــروع بــــورتــــريــــهــــات 
ــا ُعــــــــّرف فــــي وقـــتـــهـــا، وكــمــا  ــــوخ« كـــمـ ــســ ــ »املــ
أصــرت ديــان على تسميته، من دون خجل. 
الجسدية،  العيوب  املشوهة،  للوجوه  صور 
ــات« املـــخـــجـــلـــة، خـــطـــوط الــعــمــر،  ــويــ ــفــ ــديــ »الــ
الندبات، النحولة الشديدة واألوزان الثقيلة. 
لــقــطــات تــتــخــطــى حـــــدود الــــصــــورة، لــتــغــدو 
ها أيضًا 

ّ
وسيلة لاحتفاء بـ »الشائبة«، لكن

مــحــاوالت األشــخــاص إلخــفــاء هــويــاتــهــم أو 
تشويهها عبر إظهار »الشائبة« الفيزيائية 
ــــذا فــهــي  ــيـــه. لـ أو الــنــفــســيــة بــشــكــل مـــبـــالـــغ فـ
األول هو  على مستوين متشابكن،  تعمل 
والثاني  أي تطبيعه،  باالختاف،  االعتراف 
هو إبراز غرائبيته. أبرز األمثلة على ذلك، هو 
صورتها »فتاة في ثــوب المــع« التي يظهر 
عبرها تشويه الذات غير املبرر. في الصورة، 
تبتسم الفتاة بقوة، وتتوجه نحو الكاميرا. 
الشفاه،  الطويلة املستعارة، أحمر  رموشها 
ها 

ّ
وشعرها املمشط بشكل غريب يوحي بأن

فــتــاة لــيــل. لــكــن، مـــا الــــذي تـــحـــاول الــصــورة 
ها 

ّ
أن أم  نفسها  الفتاة من  قوله؟ هل تسخر 

أّيًا  ومهنتها؟  نفسها  استعراض  في  جــادة 
كـــان الــحــال، يــظــل املــعــنــى املــركــزي للصورة 
واحدًا: هنا امرأة تحاول أن تكون أسوأ مما 
من محاوالت  نجاة شوائبها   

ّ
إن عليه.  هي 

تشويهها يجعل انحرافها أكثر وضوحًا.

محمود الخطيب

فجأة ومن دون مقدمات، تصدرت املغنيتان 
الــعــراقــيــتــان شــــذى حــســون ورحـــمـــة ريـــاض 
»تـــرنـــد الــســوشــيــال مــيــديــا«، بــعــد الــتــراشــق 
اإلعـــامـــي بــيــنــهــمــا بـــشـــأن مـــن تـــكـــون نجمة 
ــيـــدات الـــغـــنـــاء الــعــراقــي  ــراقـــي. سـ ــعـ الـــغـــنـــاء الـ
 صــــوت الـــحـــروب الــتــي عــانــى 

ّ
كـــثـــيـــرات، لــكــن

مــنــهــا الـــعـــراقـــيـــون مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
املـــاضـــي، ومـــا زالــــت تــداعــيــاتــهــا تحاصرهم 
إلى اليوم، خنق أصواتهن وصرن ذكرى في 

أرشيف املوسيقى العراقية.
حتى الجيل العراقي الجديد، ومعه إعامه، 
تــنــاســى أصــــوات مــطــربــات قـــديـــرات وصلن 
إلــــى ســــدة املــجــد الــغــنــائــي، أمـــثـــال: سليمة 
مراد، وزهور حسن، وأمل خضير، وعفيفة 
هاكوبيان  وسيتا  نزهت  ومائدة  إسكندر، 
وفـــريـــدة، الــلــواتــي كـــان حــضــورهــن العربي 
مــرتــكــزًا عــلــى مـــا يــصــل إلــــى الــجــمــهــور من 
العراقية وبعض اإلذاعــات  موجات اإلذاعــة 
العربية القليلة في وقتهن. طمست الحروب 

شــركــتــه لــصــالــح واحـــد مــن شــبــان سيليكون 
ــالــــي، املـــؤمـــنـــن بــأهــمــيــة إصــــــاح الــكــوكــب  فــ
 املدير 

ّ
والصوابية السياسية، لنعلم الحقًا أن

الــجــديــد يـــحـــاول ســرقــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
يــمــتــلــكــهــا مـــــودوك مـــن أجــــل مــخــطــط يــتــفــوق 
 االحتماالت التي يعمل مودوك على 

ّ
على كل

حسابها.
يمثل مودوك الرجل في أزمة منتصف العمر، 
 حياته با معنى، بل يقرر أن 

ّ
إذ يكتشف أن

يترك أسرته في سبيل تحقيق حلمه القديم، 
السيطرة  وهـــي  أال  الشخصية،  وأســطــورتــه 
ه مــرفــوض مــن قبل أقــرانــه، 

ّ
الــعــالــم، لكن على 

ــه ينتمي إلــى جيل أقـــدم، أقــل شــرًا ربما 
ّ
وكــأن

 الــرجــل 
ّ
مـــن األشـــــــرار املـــعـــاصـــريـــن، حــتــى أن

الحديدي نفسه يسخر منه، وال يراه خصمًا 
يستحق أن يقف بوجهه. 

ــلـــرجـــولـــة املـــوهـــومـــة  مــــــــودوك هــــو نــــمــــوذج لـ
بذاتها، التي لم تكتشف بعد مكانها، أحام 
 حياته 

ّ
املراهقة ما زالت حاضرة لديه، وكــأن

فاتته، وال يدري كيف انتهى به األمر مجرد 
موظف فاقد ألّي سلطة في الشركة التي كان 
يقودها. وهنا نحن أمام نموذج عن طبيعة 
الــســيــلــيــكــون، حــيــث يلتهم  فــي وادي  الــعــمــل 
ويتركونهم  قبلهم  هــم  مــن  الــجــدد  العمالقة 

عّمار فراس

لم يظهر مودوك في عالم »مارفل« السينمائي 
ه العبقري الذي 

ّ
طوال السنن املاضية، رغم أن

الـــعـــالـــم، مستخدمًا  بــالــســيــطــرة عــلــى  يــحــلــم 
ــذي يــمــتــلــكــه الـــرجـــل  ــ ــ ه الـــقـــريـــب مــــن الـ ذكــــــــاء
الحديدي؛ إذ بقي أسير الكرتون والكوميكس 
وأحام املعجبن. فمودوك املوظف التقليدي، 
الــذي تحول إلى مزيج من آلة ودمــاغ يطفو، 
للبشرّية، فهو،  يشّكل تهديدًا ال يستهان به 
حسب معنى اسمه )النظام العقلي، الحيوي، 
مدير  فقط(  للقتل  املصمم  املتحرك،  التقني، 
شركة A.I.M التي تعمل يوميًا للقضاء على 
 الشاشة الكبيرة لم تستعد 

ّ
أبطال مارفل، لكن

لجسد مودوك الصغير. 
أخيرًا، لبت »مارفل« رغبات املعجبن، إذ بثت 
»ستوب  شبكة »ديزني« هذا العام مسلسل الـ
موشن« Marvel›s M.O.D.O.K، الذي يتناول 
أقــرب  كــان  التوقعات،  مـــودوك. وعكس  حياة 
إلـــى تــراجــيــكــومــيــديــا مــنــه إلـــى حــكــايــة شرير 
يـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــى الـــعـــالـــم؛ إذ نــشــاهــد 
ــــي تـــنـــفـــيـــذ خــطــطــه،  مـــــــــودوك وهــــــو يـــفـــشـــل فـ
عــلــيــه   

ّ
أن واألهــــــــم،  ــتـــه.  شـــركـ إدارة  ويـــخـــســـر 

التعامل مع أسرته التي على وشك االنهيار. 
 مــــا حــــولــــه حــانــقــًا 

ّ
ــل ــ يـــســـخـــر مــــــــودوك مــــن كــ

ــحــــول إلـــى  وغــــاضــــبــــًا، خـــصـــوصـــًا بـــعـــدمـــا تــ
الحقًا،  نكتشف  كما  ية. 

ّ
متدن برتبة  مــوظــف 

إلــى سبب تقني، فهو   فشل خططه يعود 
ّ
أن

ــر الــذكــاء  ــ يــنــتــمــي إلـــى عــصــر كــانــت فــيــه أوامـ
االصــطــنــاعــي أقـــل تــعــقــيــدًا، فــا خــوارزمــيــات 
اجتماعية.  لهندسة  مــحــاوالت  وال  للهيمنة 
مجرد أوامر تنتمي إلى نظام DOS. قد يبدو 
 مـــــودوك خسر 

ّ
، لـــكـــن

ً
هــــذا الـــتـــأويـــل مــتــعــجــا

األميركي  االحــتــال  الــعــراقــيــة، ومــن بعدها 
لباد الرافدين، صوت الفن، ولم ينج حتى 
املطربون الرجال أيضًا من مقصلة اإلبعاد، 
ــم الـــســـاهـــر اســـتـــثـــنـــاًء لــســنــوات  ــاظـ وكــــــان كـ

طويلة.
لــكــن هــــدوء الــحــال وخــــروج بــعــض الفنانن 
ــادة  ــ الـــعـــراقـــيـــن مــــن بـــلـــدهـــم ســـاهـــمـــا فــــي إعـ
حضورهم العربي، مثل: حاتم العراقي الذي 
اســتــقــر فــي دبـــي هــو وولــيــد الــشــامــي، فيما 
ــار مـــاجـــد املـــهـــنـــدس ســـعـــوديـــًا، وحــمــلــت  ــ صـ
الــهــولــنــديــة ومــعــهــا حسن  فــريــدة الجنسية 
ــوات النسائية في  ــوارت األصــ األعــظــمــي، وتــ
ــدد من  ــــوات عـ غــيــاهــب املــجــهــول ومــعــهــا أصـ
املــطــربــن الــرجــال مــثــل: حسن نعمة ويــاس 
ــور  ــمـــود أنــ ــحـ ــم الـــســـلـــطـــان ومـ ــاســ خـــضـــر وقــ
العبد  العلي ورضـــا  يــوســف وبــاســم  وهيثم 

الله ومهند محسن.
الــــيــــوم، خــــّرجــــت بــــرامــــج اكـــتـــشـــاف املـــواهـــب 
أفرز  فيما  متعددة،  عراقية  نسائية  أصواتًا 
الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي أصـــواتـــًا أخــــرى، لكن 
الغناء  وتــاريــخ  إرث  مــن منهن تحمل معها 

العراقي؟
ــــى مـــوســـيـــقـــى الــتــكــنــو  جــمــيــعــهــن لــــجــــأن إلــ
قد  )فيما  الجمهور  إلــى  إليصال أصواتهن 
تكون الشابة أصيل هميم استثناًء إلى حد 
ــا(، وخــلــعــن الــشــجــن الــحــزيــن الــــذي يميز  مــ
املــوســيــقــى الــعــراقــيــة مـــن أصـــواتـــهـــن حتى 
يتمتعن بالشهرة، وهي املوسيقى التي قال 
الــوهــاب ذات  املــوســيــقــار محمد عــبــد  عنها 
يــوم: »الــغــنــاء العربي يــدور فــي فلك الغناء 
املصري، إال الغناء العراقي فإنه يدور في فلك 
أمــام مغنيتن  أنفسنا أخيرًا  نفسه«، لنجد 
أشهر مما قدمتاه من أغنيات، يتراشقن في 

وسائل اإلعام بحثًا عن لقب نجمة الغناء 
العراقي. ال رحمة، وهي ابنة املطرب العراقي 
الراحل رياض أحمد، وال شذى التي عاشت 
طفولتها وصباها في املغرب، تملكان فنيًا 
ما يؤهلهما الستحقاق هذا اللقب الشرفي، 
ــد وال صـــوتـــاهـــمـــا  ــاعـ ــــا أرشـــيـــفـــهـــمـــا يـــسـ فـ

يــغــردان بــالــغــنــاء الــعــراقــي، وتــبــقــيــان دائــمــًا 
ــذي  ــحـــن الــــــــــدوار« الــ ــلـ ــي فـــلـــك »الـ  تـــــــــدوران فــ
ــة صـــوتـــيـــهـــمـــا الـــــعـــــاديـــــن فــي  ــ ــامـ ــ ــدم خـ  خــــــ
انــتــشــار الــقــلــيــل مـــن أغــانــيــهــمــا. مـــن يــراجــع 
مــشــوار رحــمــة وشـــذى مــنــذ شهرتهما قبل 
15 عامًا، لن يجد الغناء العراقي بمقاماته 

املتعددة وأطواره املوسيقية في ما تقدمان، 
هــمــا شــهــيــرتــان، لــكــنــهــمــا لــيــســتــا نجمتن 
 وهـــنـــاك فـــــرق، ومــــا حــضــورهــمــا اإلعـــامـــي 
ــا فــــي لــجــنــتــي  ــمـ الــــيــــوم إال صـــدفـــة وجـــودهـ
ــامـــجـــن ُعــــرضــــا بــــوقــــت واحـــــــد بــهــدف  ــرنـ بـ

اكتشاف املواهب العراقية.

الهثن وراء أحامهم التي تتاشى تدريجيًا. 
مـــودوك، حقيقة، ال يسعى   

ّ
أن وهنا نكتشف 

بــل اســتــعــادة مكانته  الــعــالــم،  للسيطرة على 
كرجل وكشرير، وكشخص ذي هيبة وقيمة، 
ه فقدها بسبب انشغاله عن 

ّ
تلك التي يرى أن

عمله بأسرته املتطلبة. 
ال يوضح املسلسل الكثير عن تاريخ مودوك، 
وال الحادث الذي تعرض له. لكن نكتشف ما 
هي رؤيته للعالم، إذ يريد أن يخلق يوتوبيا 
ــا أســــاســــهــــا الـــشـــر  ــيـ ــوبـ ــوتـ ــه، يـ ــعــ تـــتـــطـــابـــق مــ
والــســيــطــرة. لكن حتى تــصــوره هــذا متهتك، 
فـــشـــركـــات املـــراقـــبـــة والـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
سبقته إلـــى ذلـــك، وهـــو إلـــى اآلن لــم يكتشف 
 عن 

ً
ـــه أشــبــه بــمــن كـــان غــافــا

ّ
مــا يــحــصــل... إن

العالم، ثم اكتشف فجأة ما يحصل من حوله. 
ويحاول أن يلحق عجلة الزمن التي دهسته. 
ضمن  املسلسل،  فــي  الكوميديا  تظهر  وهنا 
ـــهـــا فــاشــلــة لــشــخــص كــان 

ّ
مـــحـــاوالت نــعــلــم أن

فــي يـــوم مــا واحــــدًا مــن أشـــد األشــــرار تهديدًا 
للكوكب.  املثير لاهتمام أيضًا، وبعيدًا عن 
الــتــقــنــيــات الــتــي وظــفــت لــتــصــويــر املــســلــســل، 
لــتــجــعــل حـــركـــة الــشــخــصــيــات أكـــثـــر حــيــوّيــة، 
نا 

ّ
هو عاقة مــودوك مع عالم »مــارفــل« وكأن

ــن أفــــــــام ومـــســـلـــســـات  ــ نـــشـــاهـــد بــــــــــارودي عـ
»مارفل« من دون أن يمس ذلك بالشخصيات 
ــنــا 

ّ
أن حــتــى  نعرفها مسبقًا،  الــتــي  الــرئــيــســيــة 

الــذي قتله  ال نعلم مــن هــو عضو األفينجرز 
مودوك خوفًا من حقوق امللكية ومما تخبئه 
 ما يحصل 

ّ
مارفل للمستقبل. هذا الوعي بأن

هــو جــزء مــن عــالــم سينمائي يجعل مــودوك 
أكثر سخرية من املعتاد، كونه يراهن على ما 
نعلمه نحن أيضًا من صراعات حول امللكية 

»مارفل«. الفكرية لـ

شذى حسون ورحمة رياض وتراشق إعالمي: من النجمة؟مودوك... كي يعود العالم شريرًا
ينسى الجمهور، وهو 

يخوض تراشقه في 
ما يخص شذى حسون 

ورحمة رياض، أسماًء 
مهّمة في األغنية 

العراقية، مثل مائدة 
نزهت وزهور حسين

نور عويتي

قبل أيام، بدأت منصة »شاهد« بعرض املسلسل 
اللبناني الجديد »دور العمر« الذي تؤدي البطولة 
فيه سيرين عبد النور، إلى جانب عادل كرم، وهو 

من إخراج سعيد املاروق وتأليف ناصر فقيه.
املــســلــســل مـــن فــئــة األعــــمــــال الـــدرامـــيـــة الــقــصــيــرة 
)10 حـــلـــقـــات(. تــــــدور األحــــــــداث فـــيـــه حـــــول فــتــاة 
ــنــــور(  ــد الــ ــبـ ــيــــريــــن عـ ــمـــــس« )ســ ــ ــة تــــدعــــى »شـ ــريــ ثــ
الــتــي تــحــاول أن تــحــقــق الــعــدالــة فــي لــبــنــان وفقًا 
لتصفية  الخطط  فتضع  الشخصية،  لقناعاتها 
حولها  تنتشر  التي  العامة،  الشخصيات  بعض 
لتنفيذ  والـــدعـــارة.  والقتل  بالتحرش  االتــهــامــات 
هـــــذه الـــخـــطـــط، تــســتــعــن بــمــمــثــل شــهــيــر ُيـــدعـــى 
»فارس نحاس« )عادل كرم( الذي اكتسب شهرته 
»أمــيــر«  مــن خـــال تجسيده لشخصية  الــواســعــة 
العدالة بيده في بلد  الــذي يقوم بتحقيق  الرجل 
تــســوده الــفــوضــى، فــي مسلسل افــتــراضــي يحمل 

اسم »الجاد«.
قد تبدو فكرة املسلسل جذابة، إذا ما تمّعنا في 
 
ّ
أبعادها الرمزية، لكن تجب اإلشــارة هنا إلى أن

فــكــرتــه لــيــســت ســـوى مـــزج ألفــكــار مستهلكة في 
واضح  بشكل  نجدها  أبــرزهــا  العاملية،  السينما 
في فيلم The brave one، الذي أدت دور البطولة 
فيه املمثلة جــودي فوستر. ومــن خــال الحلقات 
 »دور العمر« ليس سوى 

ّ
األربع األولى، يتبن أن

الفيلم  عــن  مــشــوه  بشكل  معالجة  عربية  نسخة 
األميركي الذي يروي حكاية فتاة تدعى »إريكا«، 
تــتــعــرض لــاعــتــداء مـــن قــبــل مــجــهــولــن فـــي أحــد 
أزقة سنترال بارك في نيويورك، فيتم اغتصابها 
وقتل حبيبها بطريقة وحشية. وعندما تستعيد 
الـــفـــتـــاة عــافــيــتــهــا، تــــحــــاول أن تـــتـــابـــع الــقــضــيــة، 
لكنها تفقد الــثــقــة فــي أجــهــزة الــدولــة والــقــانــون 
بــســبــب إهــمــالــهــم لــهــا، فــتــقــرر أن تــحــقــق الــعــدالــة 
املدينة  لتجوب شــوارع  الخاصة،  على طريقتها 
 وحـــدهـــا وتــقــتــل املــتــحــرشــن واملــغــتــصــبــن 

ً
لـــيـــا

املــديــنــة باسم  واملــجــرمــن، لتشتهر فــي أوســــاط 
»الجاد«، وتلقى دعمًا جماهيريًا، قبل أن تصل 
إلـــى املــعــتــديــن عليها وتنتقم  الــفــيــلــم  فــي نــهــايــة 

منهم.
العمر«  »دور  فــي  أعــيــدت صياغتها  الفكرة  هــذه 
لكن برؤية ذكورية. »شمس« تتفوق على »إريكا« 
السلطة،  من  والقليل  املــال  من  الكثير  بامتاكها 
الخطط  املعلومات ووضــع  من جمع  يمكنها  ما 

املسبقة. ونجدها في املسلسل عاجزة عن تنفيذ 
القتل بنفسها، ليس لخوفها من تلوث  عمليات 
ذكر  بطل  إلــى  لحاجتها  وإنــمــا  بــالــدمــاء،  يديها 
يقوم بتلك املهمة عنها. بذلك، يعزز العمل بعض 
األفكار الذكورية السائدة التي تجعل من العنف 
 »شمس« تغرم بشخصية 

ّ
صفة رجولية، لنجد أن

 عنيفًا يأخذ حقه بيده. تجدر 
ً
»أمير« كونه رجا

ــارة هنا إلــى أن »فــــارس« )الـــذي يلعب دور  اإلشــ
ــورة نــمــطــيــة عــــن الـــرجـــل  ــ ــــوى صــ أمــــيــــر( لـــيـــس سـ
الشرقي، الذي يرتكب جرائمه األولى قبل التقائه 
الــشــرف بمفهومه  الــدفــاع عــن  »شــمــس« بغاية  بـــ
الــشــرقــي، لــنــراه فــي أحــد املشاهد يــشــرع فــي قتل 

صديقه الذي تربطه عاقة حّب بأخته.
إلــى هــذه املشكلة، فــإن مسلسل »دور  بــاإلضــافــة 
ويسطحها،   The brave one فــكــرة  يميع  العمر« 
فـــبـــداًل مـــن املــحــافــظــة عــلــى أهــــم جـــوانـــب الــفــيــلــم 
ــة،  ــهــــزة الــــدولــ ــقــــدان الـــثـــقـــة فــــي أجــ املــتــمــثــل فــــي فــ
عــنــدمــا يــتــم نــقــل الــحــكــايــة إلـــى بــلــد مــثــل لــبــنــان، 
الــكــاتــب قــد بحث عــن أســبــاب شخصية   

ّ
نجد أن

»شــمــس« بـــداًل مــن املــحــافــظــة على  غــيــر مقنعة لـــ
بــدأت بوضع  فهي  العامة؛  املوضوعية  األسباب 
القتل بعدما شكت فــي وجـــود عــاقــة بن  خطط 
ــا في  أبــيــهــا وخــالــتــهــا، وبـــعـــدمـــا وضــعــهــا أبـــوهـ
الفضيحة.  لــتــدارك  ســويــســرا  فــي  عقلية  مصحة 
هذه القصة غير املنطقية ال يمكن أن تبرر قتلها 

لشخصيات عامة.

صور معلّقة على جدار العالم

الفنانة العراقية شذى حسون )فيسبوك(

»دور العمر« 
من بطولة 
سيرين عبد النور 
)Getty(

يمثل مودوك الرجل في أزمة منتصف العمر )مارفل(

)Getty/وضعت حّدًا لحياتها في عام 1971 )روز كيلي

حملت الفوتوغرافية األميركية، ديان آربوس، كاميراها ومضت في إثر أبناء وبنات الهامش؛ من 
مسنّين، ونساء، وعّمال، وعامالت جنس؛ إذ كرّست مشروعها لصوغ هوية لهم

»مسوخ« ديان آربوس

»دور العمر« والعدالة الناقصة

فنون وكوكتيل
استعادة

مسلسل

متابعةقراءة

بعيدًا عن موضوعاتها 
المثيرة لالهتمام 

والسجال، تتميز أعمال 
ديان آربوس من الناحية 

التقنية بشكل ال لبس فيه، 
فقد تجاوزت المصورة 

المسافة المحددة عادة 
بين العدسة والمادة، 

لتبدو أبعادها األربعة مثل 
إطارات الصور الشخصية 

الصغيرة القديمة. وُعرفت 
باهتمامها الشديد بضوء 
النهار والظالل الطبيعية، 

إلى جانب استخدامها 
الضوء الصناعي وتقنية 
الفالش. كانت تبدو كأنّها 

تجعل صورها انتقائية 
وخيالية ومحرفة 

عن الواقع.

العدسة 
والمادة
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