
21

MEDIA

أردنيون يدّونون عن انتهاكات 
حقوق اإلنسان

التعامل مع هونغ كونغ يثير 
نزاعًا في »ويكيبيديا«

بكين ـ علي أبو مريحيل

حــظــيــت املـــديـــرة املــالــيــة لــشــركــة »هـــــواوي«، 
مينغ وانتشو، باستقبال األبطال في بلدها 
الصني، في أعقاب إطالق سراحها من قبل 
السلطات الكندية، بعد التوصل إلى اتفاق 
مــــع املــــدعــــني األمـــيـــركـــيـــني لــتــســويــة الــتــهــم 
املــوجــهــة إلــيــهــا، حــيــث كــانــت رهـــن اإلقــامــة 
ثــالث سنوات  كندا منذ نحو  فــي  الجبرية 
بسبب مزاعم بالتخطيط الستخدام النظام 
املــصــرفــي الــعــاملــي مــن أجـــل االلــتــفــاف على 

العقوبات األميركية املفروضة على إيران.
ــــان فـــي اســتــقــبــال ابـــنـــة مــؤســســة شــركــة  وكـ
»هـــواوي«، بمطار شني جن جنوب البالد، 
ــن كـــبـــار املـــســـؤولـــني  يـــــوم الـــســـبـــت، عـــــدد مــ
اآلالف  عــشــرات  إلــى  بــاإلضــافــة  الصينيني، 
من املواطنني الذين احتشدوا داخل وخارج 
املـــطـــار حــامــلــني الفـــتـــات وشـــعـــارات تــرحــب 
بـــمـــن وصـــفـــوهـــا بــالــبــطــلــة الـــقـــومـــيـــة. وفـــي 
خرق واضح للبروتوكول، وعلى غير عادة 
الــصــيــنــيــني، ُمـــد بــســاط أحــمــر أســفــل مــدرج 
كأنها  وانتشو  مينغ  واستقبلت  الــطــائــرة، 
ــة. وقـــــد حــظــي  ــعـ ــيـ شــخــصــيــة ســـيـــاســـيـــة رفـ
الطائرة  مــن  لنزولها  قصير  فيديو  مقطع 
ــلـــيـــون مـــشـــاهـــدة خـــالل  بـــأكـــثـــر مــــن 500 مـ
للفيديوهات  »دويـــني«  دقــائــق على منصة 
القصيرة. ووصفت وسائل إعالم حكومية 
إطالق سراح املسؤولة املالية بأنه انتصار 
اعتبرها  بينما  الــصــيــنــيــة،  للدبلوماسية 

مغردون رمزًا ملواجهة الهيمنة األميركية.
 
ً
أفردت صحف حكومية في الصني مساحة
كبيرة للحديث عن حيثيات عملية اإلفراج 
ونــســب الــفــضــل إلــــى قــــادة الــــدولــــة، وقــالــت 
افتتاحيتها،  صحيفة »غلوبال تايمز« في 
 قــضــيــة مــيــنــغ وانـــتـــشـــو كشفت 

ّ
إن األحــــــد، 

تتبعها  التي  الــطــرق  مــدى وحشية  للعالم 
ــا  ــهــ الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــدافــ
في  عــار  وصمة  ستبقى  وإنها  السياسية، 
تاريخها الحديث. ولفتت إلى أن واشنطن 
ستفكر مليًا في املستقبل قبل أن تأخذ أي 
الصينيني،  األعــمــال  رجـــال  قـــرار يستهدف 
ــقـــة بــاســم  ــنـــاطـ ــا أعــــربــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الـ ــمـ كـ
في  أملها  عــن  الصيني،  الشيوعي  الــحــزب 
أن يلعب إطــالق ســراح مينغ دورًا إيجابيًا 
في معالجة الفوضى التي بدأت قبل ثالث 
سنوات، وأن يسهم في إعادة العالقات بني 
ــنـــدا وكـــذلـــك تــحــســني الــعــالقــات  الـــصـــني وكـ
الــصــيــنــيــة األمــيــركــيــة. مـــن جــهــتــهــا، نــشــرت 
صحيفة »تشاينا ديلي« رسمًا كاريكتيريًا 
العدل في يد،  يظهر شخصًا يحمل ميزان 
اليد األخــرى يقطع بالسيف سالسل  وفــي 
الــقــيــد املــتــصــلــة بـــســـاق املـــســـؤولـــة املــالــيــة، 
 يرمز 

ٌ
واملمسك بها من الطرف اآلخر وحش

املتحدثة  وكــانــت  األمــيــركــيــة.  الهيمنة  إلــى 

منوعات

خـــوا  الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم 
تشون يينغ، قد وصفت قضية مينغ بأنها 
اضطهاد  وحــادثــة  تعسفي،  اعتقال  عملية 
سياسي ملواطن صيني بهدف قمع شركة 
االتــصــاالت الصينية. وبــالــرغــم مــن أنــه لم 
تتم اإلشارة إلى الصورة التي سويت فيها 
األمــر  بــأن  يعتقدون  مراقبني  فــإن  القضية، 
تـــم ضــمــن صــفــقــة تــبــادلــيــة مـــع الــســلــطــات 

الــكــنــديــة، خــصــوصــًا وأنــــه فــي نــفــس الــيــوم 
الـــذي عـــادت فيه مينغ إلــى بــلــدهــا، أطلقت 
مايكل  الكنديني  الصينية سراح  السلطات 
ــل كــــوفــــريــــغ، املــتــهــمــني  ــكــ ــايــ ســــبــــافــــور، ومــ
بقضايا تجسس، وهي مسألة ال تتسامح 

معها بكني تحت أي ظرف.
بهذا  املسبوق  غير  الصيني  االحــتــفــاء  عــن 
الـــحـــدث، قـــالـــت أســـتـــاذة الـــعـــالقـــات الــعــامــة 

متحدثة  لينغ،  تسو  تيانجني،  جامعة  في 
ثمار جهود  »ذلــك   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ 

ــي الـــتـــعـــبـــئـــة  ــ ــوات فــ ــ ــنــ ــ ــــرت ثـــــــالث ســ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
الشعبية من خالل وسائل اإلعالم املحلية، 
كان  حيث  االجتماعي،  التواصل  وشبكات 
بقضية  الصيني  الشعب  توعية  املــهــم  مــن 
مــيــنــغ وانـــتـــشـــو وخــلــفــيــتــهــا الــســيــاســيــة«. 
ــافــــت أن »عـــريـــضـــة أطــلــقــتــهــا صحف  وأضــ
حكومية في وقت سابق للمطالبة بإطالق 
مليون   15 املالية، جمعت  املسؤولة  ســراح 
ــام قــلــيــلــة فــــقــــط«. ولــفــتــت  ــ ــــالل أيــ تـــوقـــيـــع خـ
إلــى أن ذلــك كــان له بالغ األثــر في ممارسة 
الضغط على أصــحــاب الــقــرار، كما أشــارت 
املقيمني في  الصينيني  املواطنني  إلــى دور 
الخارج والذين يقدر عددهم بحوالي مائة 
مليون صيني، في إثارة قصة اعتقال مينغ 

وانتشو، وتحويلها إلى قضية رأي عام.
وفي ردهــا على ســؤال عن مدى االستثمار 
الــســيــاســي فـــي هــــذه الــقــضــيــة، قـــالـــت تسو 
لــيــنــغ: »ال شـــك أن بــكــني نــحــجــت إلــــى حد 
ــغــــالل مـــســـألـــة االحـــتـــجـــاز  ــتــ ــــي اســ بـــعـــيـــد فـ
التعسفي، لكشف النقاب عن الوجه القبيح 
بالحريات  والتشدق  الغربية  للديمقراطية 
الـــعـــامـــة«، مــعــتــبــرة أن قــصــة مــيــنــغ روايــــة 
مـــضـــادة ملـــا يــتــم تــســويــقــه فـــي الـــغـــرب عن 
اضـــطـــهـــاد الـــصـــني لــأقــلــيــات املــســلــمــة في 

إقليم شينجيانغ.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــحــقــوقــي فـــي جــزيــرة 
ــغ، مــــــارك الم، فــــي حـــديـــث مــع  ــونــ هـــونـــغ كــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــصــني بالغت في 
التعبير عن فرحتها باإلفراج عن املسؤولة 
املالية في شركة هــواوي، سواء في تغطية 
رحــلــة الــعــودة مــن كــنــدا إلــى الــصــني، والتي 
بثت على شاشات التلفزة الرسمية، أو في 
مراسم االستقبال التي خرقت البروتوكول 
الــصــيــنــي، عــلــى اعــتــبــار أن مــيــنــغ وانــتــشــو 
ــــي شـــركـــة  ــرة مـــالـــيـــة فـ ــ ــديـ ــ لـــيـــســـت ســــــوى مـ
ذلــك،  الــخــاص«. وفــي تفسير  القطاع  تتبع 
تــــزال تعاني  قـــال الم، »يــبــدو أن الــصــني ال 
تــحــت الــضــربــات املــتــتــالــيــة الــتــي توجهها 
لــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة، والــتــي كـــان آخــرهــا 
إقــامــة شــراكــة أمــنــيــة ثــالثــيــة مــع بريطانيا 
ــا ملـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــد الــصــيــنــي  ــيـ ــرالـ ــتـ وأسـ
فــي املنطقة، والــحــديــث أيــضــًا عــن تأسيس 
تضم  الناتو  حلف  تشبه  آسيوية  رباعية 
قوله،  حسب  يبدو،  لذلك  والهند«.  اليابان 
ــرار اإلفــــراج عــن مينغ وانــتــشــو، جــاء  أن »قــ
بــرغــبــة وتــوقــيــت صــيــنــيــني، بــعــد أن قـــررت 
بكني التنازل واإلفراج عن معتقلني كنديني، 
لتسويق هذا األمر داخليًا وتصويره على 
أنه انتصار دبلوماسي، في ظل غياب الرد 
الصيني على التحديات الحقيقية املتمثلة 
في علو كعب قوات البحرية األميركية في 

منطقة املحيطني الهندي والهادئ«.

ثالث سنوات من 
التعبئة الصينية حول 
قضية مينغ وانتشو

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــت  ــانـ ــ طــــــــــــــوال ســـــــــنـــــــــوات انـــــــتـــــــشـــــــارهـــــــا، كـ
»ويــكــيــبــيــديــا« مــوســوعــة مــعــلــومــات حــول 
ب املعارك، لكن مع قدوم 

ّ
كل ما يحاول تجن

املــديــرة الــجــديــدة مــاريــانــا إســكــنــدر، انــدلــع 
ــراع بــني جــانــب مــن املــحــرريــن. فبمجرد  صـ
تولي رئيسة تنفيذية جديدة زمام األمور، 
انــدلــع نــــزاع بــني املــحــرريــن املــتــطــوعــني في 
الــنــســخــة الــصــيــنــيــة حــــول كــيــفــيــة تــصــويــر 

األحداث في هونغ كونغ.
األصلية،  بالتقارير  تسمح  ال  املــوســوعــة 
لذا يجب على كل من يريد إضافة محتوى 
أو تــعــديــلــه عــلــى مـــقـــاالت »ويــكــيــبــيــديــا« 
على  املــــوجــــودة،  بــاملــصــادر  يستشهد  أن 
ــانـــات الـــحـــكـــومـــيـــة أو  ــيـ ــبـ ــال الـ ــثــ ســبــيــل املــ
تصنيف  يجب  لكن  الصحافية.  التقارير 
هـــذه املـــصـــادر عــلــى أنــهــا مــوثــوقــة، وهـــذا 
ما كان مربط خالف عنيف بني مجموعة 
مــن املــحــرريــن املــتــطــوعــني الــذيــن اعــتــبــروا 
الحكومة الصينية مصدرًا موثوقًا، مقابل 
مجموعة أخرى مقرها بشكل أساسي في 
لت االعتماد على روايات 

ّ
هونغ كونغ فض

املتظاهرين.
قبل أسبوع، حظرت مؤسسة »ويكيميديا«  
في  بمجموعة  مرتبطني  مــحــرريــن  سبعة 

الصني، اتهمتهم بمحاولة تعزيز مصالح 
ــة الــصــيــنــيــة مـــن خــــالل الــتــســلــل إلــى  ــدولـ الـ
املــوســوعــة. أتـــت هـــذه الــخــطــوة فــي الــوقــت 
الــــذي أعــلــنــت فــيــه املــؤســســة الــتــي تــشــرف 
عــلــى مـــشـــروع املـــوســـوعـــة غــيــر الــربــحــيــة، 
الجديدة  التنفيذية  رئيستها  تعيني  عــن 
مــاريــانــا إســكــنــدر، وهـــي، وفــقــًا لصفحتها 
على »ويكيبيديا«، رائدة أعمال ومحامية 
تقود  املــولــد  مصرية  أميركية  اجتماعية 
حـــالـــيـــًا بـــرنـــامـــجـــًا لــتــوظــيــف الـــشـــبـــاب فــي 

جنوب أفريقيا.
لــكــن عــنــدمــا ســألــتــهــا »بــــي بـــي ســــي« كيف 
يــمــكــنــهــا الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــحـــديـــات مـــثـــل تــلــك 
املـــوجـــودة فــي الــصــني، كــانــت حــريــصــة على 
التأكيد على أن مجتمع »ويكيبيديا« يتمتع 
بــــاإلدارة الــذاتــيــة إلــى حــد كبير، وأوضــحــت 
أن »أحد األشياء املبكرة جدًا التي تعلمتها 
أن مؤسسة  بالتأكيد  هــو  العملية  هــذه  فــي 
فــــي وضـــع  دورًا  تـــلـــعـــب  ال  »ويـــكـــيـــمـــيـــديـــا« 
ــالـــت إن املــهــمــة  الــســيــاســة الـــتـــحـــريـــريـــة«. وقـ
األولـــــــى لــلــمــؤســســة كـــانـــت حـــمـــايـــة ســالمــة 
ــبــــدأ الــرئــيــســي اآلخـــــر هو  مــتــطــوعــيــهــا، واملــ
»ويكيبيديا«.  إدارة  كيفية  حــول  الشفافية 
ــارت إلــــى الــطــريــقــة الــتــي تــعــامــلــت بها  ــ وأشــ
»ويكيبيديا« مع انتخابات 2020 األميركية 
كمثال على محتوى »شفاف وقابل للتحقق 

ــيــــق«. بــعــد تــعــرضــه النـــتـــقـــادات بسبب  ودقــ
ــدا أن  ــ ــدم الــــدقــــة فــــي ســـنـــواتـــه األولـــــــــى، بــ ــ عــ
»ويكيبيديا«،  فــي  الــذاتــي  التصحيح  نظام 
حــيــث يــقــوم املــتــطــوعــون بــمــراقــبــة املــقــاالت 
وتنفيذها  التغييرات  ومناقشة  باستمرار 
عــنــد وصــــول مــعــلــومــات جـــديـــدة، يــمــكــن أن 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــثــااًل ملنصات  يــقــدم 
الــذي ساد  األقــل موثوقية. أدى االستقطاب 
الــحــكــومــات على  الــنــقــاش، وتصميم بعض 
يعكس  حتى  املــوســوعــة  بمحتوى  التالعب 
ــادة الـــضـــغـــط عــلــى  ــ ــ ــــى زيـ وجـــهـــة نـــظـــرهـــا، إلـ
املنصة، خصوصًا مع تزايد حروب التحرير 
املـــريـــرة حـــول املــحــتــوى املــتــعــلــق بــكــل شــيء، 

بدءًا من تغير املناخ وحتى دونالد ترامب.

حشود استقبلت مديرة هواوي في المطار )نويل سيليس/فرانس برس(

)دانيال ليل أوليفاس/فرانس برس(

عّمان ـ العربي الجديد

تــصــّدر وســم »#انــتــهــاكــات_حــقــوق_اإلنــســان« قائمة األكــثــر تـــداواًل فــي األردن على 
التوعوية  اإللكترونية والحملة  العاصفة  إطــار فعاليات  األحــد، وذلــك في  تويتر، 
للدفاع عن حقوق اإلنسان في األردن »#معا_للتغير«، والتي أطلقها مركز حماية 
مواقع  الناشطني على  من  الكثير  اإللكترونية  العاصفة  مع  وتفاعل  الصحافيني. 
التواصل االجتماعي، إلى جانب صحافيني ومحامني ومؤسسات املجتمع املدني 
التي تأتي ضمن مشروع تغيير »نهج  الحملة،  املعنية بحقوق اإلنسان. وتهدف 
ــان«، إلـــى تــوعــيــة املــجــتــمــع بــالــتــحــديــات التي  تـــشـــاوري جــديــد لــدعــم حــقــوق اإلنـــسـ
تعترض تكريس نهج حقوق اإلنسان في البالد، والضغط على الحكومة لالنتباه 
اإلنــســان، وتبني خطة  الــتــي تقع على حــقــوق  إلــى أهمية وضــع حــد لالنتهاكات 

أولويات وطنية تدعم إنفاذ الحقوق وحماية الحريات العامة.
الــتــي تداولها  الــتــغــريــدات  العديد مــن  ونــشــر »مــركــز حماية وحــريــة الصحافيني« 
 »املادة 

ّ
الناشطون بشكل واسع عبر منصات التواصل االجتماعي. ومن بينها أن

والطباعة  الصحافة  والتعبير، وحرية  الــرأي  الدولة حرية  تكفل  الدستور  15 من 
والــنــشــر، وتــنــص املــــادة 128 مــن الــدســتــور بــأنــه ال يــجــوز أن تــؤثــر الــقــوانــني التي 
بموجب هذا الدستور على جوهر هذه الحقوق وأساسياتها«. أما املحامية هديل 
عبدالعزيز فكتبت »استخدام التوقيف ما قبل املحاكمة كوسيلة لتقييد الحريات 
بجوهر  ويشكل مساسًا  والــقــانــون  للدستور  هــو مخالف  عقوبة مسبقة  وفــرض 
لــلــدراســات االقتصادية  الفينيق  الــعــدالــة والــكــرامــة االنــســانــيــة«. وقــال مدير مركز 
واملــعــلــومــاتــيــة أحــمــد عـــوض »مـــا زال مــا يــقــارب مــن 50 بــاملــئــة مــن الــقــوى العاملة 
من  بالرغم  االجتماعية،  الحماية  أشــكــال  مــن  بــأي شكل  غير مغطيني  األردن  فــي 
مصادقته على العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية واتفاقية منظمة 
االجتماعي  الضمان  لتأمينات  الدنيا  بالحدود  املتعلقة   102 رقــم  الدولية  العمل 
الزعبي »ال إصالح  الكاتب أحمد حسن  بــدوره، قال  #انتهاكات_حقوق_االنسان«. 

وال تطوير للمنظومة السياسية دون ضمان حقوق اإلنسان والحريات العامة«.

بروباغاندا الصين: قضية مديرة »هواوي« نموذجًا

محمود 
سعد

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«  قالت مصادر إعالمية مصرية لـ
الــرئــيــس وراء وقــــف بــرنــامــج »بـــاب  الــســبــب  إن 
الخلق« على قناة »النهار«، الذي يقدمه اإلعالمي 
الشهير محمود سعد منذ أكثر من أربع سنوات، 
هو تحدث األخير عن تخلص الحاكم في مصر 
دومًا من األشخاص الذين ساعدوه في الوصول 

للسلطة، في فقرة قدمها منذ نحو أسبوعني في 
الرئيس  رأس  مسقط  بــالــقــاهــرة،  الجمالية  حــي 
الفقرة  في  وتحدث سعد  السيسي.  الفتاح  عبد 
عن حياة البطل الشعبي حجاج الخضري الذي 
وصف بأنه القائد امليداني األهم لثورة املصريني 
ضــد الــوالــي العثماني خــورشــيــد بــاشــا فــي عام 
الــنــاس يــومــًا فــوجــدوه مشنوقًا  1805، وأصــبــح 
على باب حارته بقرار من محمد علي باشا، الذي 

ساعده حجاج في الوصول إلى الحكم، وتخلص 
املصادر،  األمــر. وحسب  له  أن استتب  بعد  منه 
فـــإن حــالــة مـــن الــغــضــب انــتــابــت املــســؤولــني في 
»املجموعة املتحدة للخدمات اإلعالمية« اململوكة 
للمخابرات املصرية، والتي باتت تحتكر وسائل 
اإلعــالم كافة في مصر، بسبب ضحكات سعد 
املتكررة، وهو يقول إن حكام مصر يتخلصون 
دائمًا من األشخاص الذين عاونوهم في الوصول 

الفقرة مثلت  أن هذه  املصادر  للحكم. وأضافت 
»القشة التي قصمت ظهر البعير«، إلنهاء ظهور 
سعد على شاشات الفضائيات إلى غير رجعة، 
خصوصًا مع تركيزه الدائم على تسجيل فقرات 
برنامجه في مناطق شعبية، عالوة على حديثه 
املبطن في حلقة »قصر السكاكيني« قبل أشهر 
قليلة عن الحاكم املستبد الذي يتحكم في ثروات 

البالد وفقًا ألهوائه.

مديرة  سراح  إطالق  يلقي  الصينية،  اإلعالم  وسائل  أعلنته  الذي  الدبلوماسي«  و»االنتصار  التواصل  مواقع  عبر  الشعبي  االحتفاء  بين 
»هواوي« مينغ وانتشو الضوء على التعبئة الصينيّة حول قضيّتها
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ــــي )17  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ حــــــــول مــــاهــــيــــة الــــــحــــــدث الـ
أكـــتـــوبـــر(، وقـــــدرة الــســيــنــمــا عــلــى نــقــلــه إلــى 
ــام حــســاســيــة الــحــدث  الــشــاشــة الــكــبــيــرة، أمــ
العربّية،  التاريخّية  فالتجربة  وسخونته. 
التي تعاملت مع الحدث سينمائيًا، لم تُكن 
التخييلي  الــنــفــس  بسبب  روائـــيـــًا،  نــاجــحــة 
تحتاج  وبالتالي  الــصــورة،  تجترحه  الــذي 
 
ّ
داخليًا، ألن الفكرة  لتنضج  أكبر  وقــت  إلــى 
تستند  ــَور  ُصــ مــن  سلسلة  الـــروائـــي  الفيلم 
ــداع واالبـــتـــكـــار، مــقــارنــة  ــ عــلــى الــخــيــال واإلبــ

 تبّرم التخييل، 
ْ
بالفيلم الوثائقي، الذي وإن

ــذا جعل  ــر. هــ ــ ــى آخـ يــســقــط فــيــه مـــن حـــن إلــ
ــّد كــبــيــر،  ـــقـــة إلــــى حــ

ّ
األفـــــام الــوثــائــقــيــة ُمـــوف

وأفرز فيلموغرافيا لبنانية تناولت الحرب 
1990(، وشّرحت  ـ   1975( اللبنانّية  األهلية 
آفـــاقـــهـــا الــتــاريــخــيــة واأليـــديـــولـــوجـــيـــة. في 
بة 

ّ
هــذا التحقيق )األســمــاء الـــواردة فيه مرت

»العربي  تعكس  األبجدية(،  للحروف  وفقًا 
ـــاد ومــخــرجــن مـــن لبنان 

ّ
نـــق آراء  الــجــديــد« 

اللبناني  الفيلم  خصوصية  حــول  واملغرب 

أشرف الحساني

منذ »حـــراك 17 أكــتــوبــر« )تحرك 
بـــدأ فــي تشرين  شعبي وحــزبــي 
األول 2019، يسمى حينًا »ثورة« 
وأحيانًا »انتفاضة«( شهد الفيلم اللبناني 
القصير تحّوالت عّدة، سياسية واجتماعية 
وسينمائية. قّدم سينمائيون شباب أفامًا 
قــــصــــيــــرة، يــخــتــلــف بــعــضــهــا عــــن الــبــعــض 
 
ّ
لكن والجمالية،  الفنية  املعالجة  في  اآلخــر 
 تقوم أساسًا 

ْ
منطلقاتها الفكرية واحدة، إذ

عــلــى تــخــيــيــل الـــراهـــن الــلــبــنــانــي، ســيــاســيــًا 
ــهــــده مــن  ــًا، بـــمـــا شــــهــــده ويــــشــ ــيــ ــتــــمــــاعــ واجــ
 الفيلم 

ْ
مـــآزق وأهــــوال وتــصــّدعــات. لــم يــُكــن

الــقــصــيــر بــعــيــدًا عــن الـــحـــراك، فــأســمــاء عــّدة 
للتجريب  ُمختبرًا  اللبناني  الــواقــع  جعلت 
السينمائي، عبر تصوير حكايات وشواهد 
مــن سجال  نــوع  وإقــامــة  وآراء،  وتحقيقات 
ــّيـــة مــنــذ  ــكــــري، افـــتـــقـــدتـــه الــســيــنــمــا الـــعـــربـ فــ

سبعينيات القرن الـ20.
مــأســاة،  مــن  عرفته  بما  اللبنانّية،  اللحظة 
ــّددًا  ــجـ ــنـــقـــاش مـ مـــرحـــلـــة حـــاســـمـــة إلثـــــــارة الـ

يؤدي عمرو مسكون 
كل الشخصيات 

في مسلسله الجديد

الفيلم القصير في لبنان 
يرتبط عادة بالوضع 

المحيط بالفرد

تشارك الشاعرة رشا عمران 
في المهرجان بعرض 

لمخرج فرنسي

2223
منوعات

ــوء تــــحــــّوالت  ــ ــلـــى ضــ ــه، عـ ــزتــ ــيــ الـــقـــصـــيـــر ومــ
شهدها البلد، ومــدى تأثير ذلــك على بنية 

الفيلم القصير.

جان رطل )مخرج لبناني(:
بانتظار أفالٍم حقيقية

تحصي  مساحة  إنــشــاء  صعبًا  يكون  ربما 
أعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــن الــلــبــنــانــيــن، الــذيــن 
أنجزوا أفامًا قصيرة، توثيقية أو روائية، 
ــا غــيــاب  ــرزهــ  أبــ

ّ
ــاٍب عــــــّدة، لـــعـــل ــبــ وذلـــــك ألســ

الـــراعـــي االفـــتـــراضـــي، الــــذي ُيــفــتــرض بـــه أن 
يلعب هذا الدور، واملقصود به املكتب الذي 
يــديــر هــذا الــشــأن، والــتــابــع لــــوزارة الثقافة. 
عندها، يقتصر الحديث عن سينما الفيديو 
ــمـــول، الـــــذي تـــحـــّول بــأيــدي  ــاتـــف املـــحـ ــهـ والـ
ــق للحدث، 

ّ
صــانــعــي االنــتــفــاضــات إلـــى مــوث

ــه بـــصـــورة جــامــعــة ومـــغـــرقـــة في  ــداول بـ ــتــ ــ ُي
يحتاج  السينمائي   

ّ
أن املــعــروف  االنــتــشــار. 

إلى مسافة من الوقت، ليستطيع التعامل مع 
انتشار  اإلطـــار، ُياحظ  موضوعه. في هــذا 
ــرة املـــنـــّصـــات الـــتـــي يــؤّســســهــا شــبــاب  ــاهـ ظـ
الــســيــنــمــا وطــــاب املــعــاهــد، كــتــلــك املــســاحــة 
خذت لها اسم »أنا هون )أنا هنا(«، 

ّ
التي ات

والتي بات لها عشرات اآلالف من املتابعن، 
خــصــوصــًا فـــي األيـــــام األولـــــى لــانــتــفــاضــة، 
ــدة 

ّ
حــن تــحــّولــت إحـــدى ساحاتها إلــى مــول

أساسًا.  والحماسية  الترفيهية  لألغنيات 
قت األحداث والخيم التي 

ّ
إلى جانب ذلك، وث

أنشئت، لشرح أفكار املنتفضن.
»فــيــديــو كليب«  مــا يشبه  كــثــيــرون صنعوا 
 مــا يــجــري. لــم يــكــن هــذا 

ّ
سينمائيا عــن كـــل

وحده نشاطهم، بل أقاموا سرادق وشاشات 
ســيــنــمــائــيــة، عــرضــوا فــيــهــا وعــلــيــهــا أفــامــًا 
ي 

ّ
محل ولــنــتــاٍج  السينمائين،  مــن  ألجــيــاٍل 
ُمنتج في فتراٍت متفاوتة بن فيلٍم وآخر.

 بعض السينمائين تابع تصوير 
ّ
صحيٌح أن

يـــومـــيـــات االنـــتـــفـــاضـــة، وبـــعـــض مــظــاهــرهــا، 
كالتركيز على الشعارات التي غزت واجهات 
 
ّ
املصارف، أو بقايا املعارك التي تحتدم ليا
ــــادي زكـــاك  لــتــهــدأ بــقــيــة الـــيـــوم، كــمــا فــعــل هـ
ُصـــورًا منها  ينقل  كــان   

ْ
إذ يــومــيــة،  بمثابرة 

وعنها على صفحته الفيسبوكية.
ــّول تـــلـــك األعــــمــــال إلـــــى أفـــــاٍم  ــتـــحـ  تـ

ْ
أّمــــــا أن

 
ّ
حــقــيــقــيــة، فعلينا االنــتــظــار. هــنــاك مــن بــث

أفــامــًا لــه عــلــى مــنــّصــات مــفــتــوحــة ملـــدة من 
 بعض 

ّ
ــــدرك أن ـ

ُ
 ن

ْ
ــه يــجــب أن ــ

ّ
الـــوقـــت. كــمــا أن

ــان يــعــمــل عـــلـــى مــشــاريــع  ــ الــســيــنــمــائــيــن كـ
 حدثًا 

ّ
قــديــمــة، ســعــى إلـــى إتــمــامــهــا. كــمــا أن

كــانــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، فـــي 4 أغــســطــس/
وأعمالهم  الجميع،  أنــظــار  خطف   2020 آب 
الجمعيات  بـــرزت   

ْ
إذ املــشــاريــع،  ومـــوازنـــات 

ــم أي مــــشــــروع كــبــيــر  ــدعـ ــر لـ كـــُمـــنـــتـــٍج حـــاضـ
ها 

ّ
أو صــغــيــر، مــخــّصــصــة لــه اإلمــكــانــات كل

دعائية،  وريبورتاجات  وثائقيات  لتحقيق 
ملواكبة أعمال جمعيات غير حكومية، كانت 
غالبية   

ّ
أن ُيـــاحـــظ  األرض.  عــلــى  تــنــجــزهــا 

 ما 
ّ
خذت من كاميرات طائرة، كأن

ُ
اللقطات أ

احظه من فوق، 
ُ
 ما نراه ن

ّ
يعتور نظرتنا أن

 ما يجري ال عاقة له بسّكان األرض، 
ّ
أو كأن

أقصد الثّوار أو املكلومن بانفجار مرفئهم، 
وانهيار كمية هائلة من منازلهم.

سليمان الحقيوي )ناقد مغربي(:
العبور بالحدث جماليًا

كما تتشابه أوضاع ما بعد الثورة في لبنان، 
مع نظيراتها في بلدان عربية أخرى شهدت 
ــًا مـــحـــاوالت  الــــحــــدث نـــفـــســـه، تــتــشــابــه أيـــضـ
الحدث سينمائيًا. ومع تشابه  التعامل مع 
ــه، تـــجـــد الــســيــنــمــا  ــ ــآالتــ ــ دوافــــــــع الــــحــــدث ومــ
نفسها في الظروف نفسها في مجال صنع 
يها فــي بــلــدان أخـــرى. كما نعلم، 

ّ
أفـــاٍم وتلق

يفصلنا الــيــوم عــقــٌد مــن الــزمــن عــن ثـــورات 
عــربــيــة فــي بــلــدان عــربــيــة، كــمــصــر وتــونــس. 
 إخــــــراَج فــيــلــٍم ـ 

ّ
تـــأّكـــد، مـــع مــــرور الـــوقـــت، أن

األخبار،  ونشرات  الهاتف  كاميرات  ينافس 
 
ٌ
عبر توثيق الحدث من دون جماليات ـ فكرة
الحدث نفسه، ثم  تخفت سريعًا مع خفوت 
تـــتـــوارى، مـــا لـــم تــأخــذ مــســافــة مـــن الــحــدث، 
واملسافة ليست زمنية بالضرورة، بل أيضًا 
مــســافــة مــع الــتــوثــيــق، والــفــصــل بــن الــواقــع 
بالحماسة  الشكل  في  والتفكير  والواقعي، 

نفسها للتفكير باملضمون.

إبراهيم علي

النجار مجددًا  تطرح شركة »كاكيت« إلياد 
قــضــيــة مــكــتــومــي الــقــيــد، لــكــن هــــذه املــــرة من 
تبدأ  والــتــي  املخرجة رشــا شربتجي،  نــافــذة 
تصوير  املقبل  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون  مطلع 
مسلسل »كسر عضم« في بيروت، من قصة 
معن صالح ومعالجة درامية لرانيا الجبان.
تـــحـــاول الــــدرامــــا الـــســـوريـــة املـــهـــاجـــرة الــيــوم، 
اســتــعــادة حــضــورهــا على الــشــاشــات وحتى 
ــحــة بــتــاريــخــهــا 

ّ
ــيـــة، مــتــســل ــــات الـــعـــربـ املــــنــــصَّ

ــديـــث، ونـــجـــاح مــجــمــوعــة مـــن املــســلــســل  الـــحـ
ــتــــرة الــــحــــرب الــــســــوريــــة،   فــ

ّ
ــز ــ ُعــــرضــــت فــــي عــ

ــب ال بل 
ُّ
الــتــغــل بـــرأي صانعيها  واســتــطــاعــت 

»مقاومة الضغوط« التي تعانيها وال تزال.
ــة »كــــاكــــيــــت« مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــركــ ــــت شــ مـ ــدَّ ــ قـ
املسلسات التي حققت نجاًحا كبيرًا خال 
فــتــرة الـــحـــرب الـــســـوريـــة، ومـــا قــبــل الــحــرب: 
»الـــــوالدة مــن الــخــاصــرة« و»تــخــت شــرقــي« 
ــل«، و»غـــــــدًا نــلــتــقــي«  ــيـ ــلـ و»ســــنــــعــــود بـــعـــد قـ
ــن اإلمــــــــارات مــقــرًا  ــي تــتــخــذ مـ وغـــيـــرهـــا. وهــ

إلى الشخصية الرئيسية الوحيدة. قد يبدو 
هــذا األمــر طبيعيًا، على اعتبار أن مسكون 
كان مجرد هاٍو لم يدرس التمثيل ويحترفه، 
ولــم يفكر فــي تطوير أدواتـــه عندما رأى أن 
الجمهور متقّبل للفيديوهات التي يقدمها، 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــيـــهـــا عــــلــــى مـــجـ ــتـــكـــئ فـ والـــــتـــــي يـ
ليعّرف من خالها  البسيطة  اإلكسسوارات 

بالشخصيات.
أداء مسكون بشكل أكبر في  ضح ضعف 

ّ
يت

أي  تجسيد  يمكنه  ال  إذ  الــحــيــة؛  الـــعـــروض 
شخصية من دون إضافة إكسسوار، فجسده 
ثقيل على املــســرح ويــتــحــرك مــن دون خطة 
واضـــحـــة، ويــبــدو فــي الــكــثــيــر مــن اللحظات 
تائهًا في الفضاء املسرحي الفارغ، ويرتجل 
التي  النكات  ويكرر  بشكل عشوائي،  كامه 

استهلكها في اسكتشاته املصورة من قبل.
ــم إمــكــانــيــاتــه املـــحـــدودة، إال أن مسكون  ورغـ
يبدو مصرًا على االستمرار في ذات النهج، 
ــة يـــكـــون هــــو املـــــؤدي  ــ ــيـ ــ لـــيـــقـــدم أعــــمــــاال درامـ
الوحيد فيها، مهما كانت فكرتها أو نوعها. 
فخال فترة الحجر الصحي، العام املاضي، 
ــــذي كـــان  ــلـــق مــســلــســل »كـــمـــلـــت مــــعــــي«، الــ أطـ
الــعــمــل بسيطًا  كــــان  يــنــتــجــه.  مــســلــســل  أول 
لــلــغــايــة ومــــصــــورًا عـــلـــى طـــريـــقـــة الــســيــلــفــي. 
ســوزان  أم  لعائلة  مضحكة  مــواقــف  يتناول 

نور عويتي

ســاهــمــت مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، منذ 
نشأتها، في كسر مركزية التلفزيون السوري، 
لــيــتــمــكــن عــــدد كــبــيــر مـــن الــشــبــاب الــســوريــن 
الذين يمتلكون موهبة التمثيل أو الغناء، من 
نجوم  بها  ينافسون  شعبية  قــاعــدة  صناعة 
التلفزيون. املشكلة أن أغلب اليوتيوبرز الذين 
أو  كــومــيــديــة،  تمثيلية  اســكــتــشــات  يــقــدمــون 
عروضًا غنائية، لم يعملوا بشكل جدي على 
املادية  واألربـــاح  فالشهرة  مواهبهم،  تطوير 
فقط،  البصرية  الناحية  من  إنتاجهم  طــورت 
بل  شـــيء؛  يتغير  فلم  األداء  صعيد  على  أمــا 
كان  مما  أســوأ  أداؤه  أصبح  منهم  إن بعضًا 
السورية  املنصات  لتمتلئ  عليه في بداياته، 
على اإلنترنت بمحتوى رديء مصور بجودة 
عالية. قد يكون املثال األوضح على ذلك، هو 
عمرو مسكون، الذي كان أول سوري يحصل 

على درع يوتيوب الذهبي.
اشتهر عمرو مسكون على وسائل التواصل 
؛ يــــــؤدي 

ً
ــــي عــــنــــدمــــا كــــــــان طــــــفــــــا ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

أبطالها سوزان وأمها؛  اسكتشات كوميدية، 
التي  االفتراضية  العائلة  نــواة  كانتا  اللتان 
وتــــزداد شخصياتها  تكبر  وأخــــذت  كــّونــهــا، 
عددًا مع مرور الوقت، ليضيف شخصية »أبو 
الصغيرة »ملك«، باإلضافة  ســوزان« واالبنة 

إلى عائلة الزوج بما تحتويه من تفّرعات.
تعدد الشخصيات وازديادها، أظهر ضعف 
مسكون في أداء أنماط جديدة ومحدوديته 
للشخصيات،  مختلفة  تــفــاصــيــل  خــلــق  فــي 
ــــدو مـــتـــشـــابـــهـــًا، وكـــــــــأن كــل  ــبـ ــ فـــمـــعـــظـــمـــهـــا يـ
تواجهها  كتلة  تمثل  األخـــرى  الشخصيات 
»أم ســـوزان« التي تحولت مــع مــرور الوقت 

ــادة  ــ ــــرة جــــديــــدة إعـ ــا، وتــــحــــاول الــــيــــوم مـ لـــهـ
الــــصــــورة الـــثـــابـــتـــة لــــلــــدرامــــا الــــســــوريــــة فــي 
ــان املتابعن مــن خــال رؤيـــة مستجدة  أذهـ
تعالج قضية مكتومي القيد، املولودين في 
تهجير  بــعــد  بـــيـــروت،  اللبنانية  الــعــاصــمــة 
مــا ال يقل عــن مليوني ســوري وصــلــوا إلى 
ا مع بداية الثورة السورية في 

ً
لبنان تزامن

الــشــركــة  أن  والــــواضــــح   .2011 مــــــــارس/آذار 
اخــتــارت بــيــروت هــذه املـــرة أيــضــًا، للخروج 
بــعــمــل خـــــاص، بــعــيــدًا عـــن االرتــــهــــان الـــذي 
تعانيه الدراما السورية في الداخل، والتي 
خفضت مقدرة بعض املنتجن على العمل، 
وهجرت مجموعات منهم إلى الخارج، ولم 
يسلم في الفترة األخيرة املمثل السوري في 
التحديات  الــخــارج للعمل بعد  إلــى  السعي 
الــتــي تـــواجـــه صــنــاعــة الــــدرامــــا فـــي دمــشــق. 
يطرح مسلسل »كسر عظم« قضية األطفال 
لبنان، وهي  في  القيد،  مكتومي  السورين 
ــنـــاول فــيــهــا  ــتـ لــيــســت املــــــرة األولـــــــى الـــتـــي تـ
 
َّ
الدراما السورية هذه املسألة، خصوصًا أن

الشركة لم توفر طرح الهجرة السورية إلى 
الـــخـــارج، خـــال الـــحـــرب، فــي »ســنــعــود بعد 

قليل« و»غدًا نلتقي«.
املــخــرجــة رشـــا شــربــتــجــي تــنــاولــت ذلـــك عــام 
2016 فــــي مــســلــســل »ســــمــــرا« نــــص كــلــوديــا 
مـــرشـــلـــيـــان، وبـــطـــولـــة نــــاديــــن نــســيــب نــجــيــم 
ــــم يــحــقــق  ــن املـــســـلـــســـل لـ ــكـ ــمـــي، لـ ــهـ ــــد فـ ــمـ ــ وأحـ
للتعامل  االجتماعي  الحيز  واتخذ  املبتغى، 
مع مسألة مكتومي القيد، في إطار قصة حب 
تنشأ بن فتاة تقدم استعراضات راقصة في 
الحارات الشعبية لكسب وتأمن املــال، وبن 

طبيب مصري متزوج.
اختارت »كاكيت« لدور البطولة املمثل أيمن 

ا من  زيدان الذي يستعيد في حال موافقته جزًء
االجتماعية  الــدرامــا  في  افتقدها  »نجومية« 
التي اشتهر بها لسنوات طــوال، وأسست له 
ه انقلب عليها 

َّ
مكانة ثابتة بن منافسيه، لكن

ولجأ في فترة ما بعد األزمة لبعض األعمال 
التي لم تحقق له النجاح الكافي »الكندوش« 

الجزء  2020. وكذلك مشاركته عام 2013 في 
السادس من »باب الحارة« وإعان ندمه بعد 
ذلــك، فيما لم تفصح »كاكيت« وال املخرجة 
رشا شربتجي عن اسم املمثلة السورية التي 
ــــدور بــمــا يفرضه  بــإمــكــانــهــا تــجــســيــد هـــذا الـ
النص واملعالجة الدرامية، ولو أن اسم املمثلة 

ها 
ّ
إن يقال  لكن  بقوة،  مطروح  بشار  كاريس 

ــعــت مــع شركة صــادق الــصــّبــاح فــي لبنان 
ّ
وق

ملسلسل من ضمن الئحة األعمال الرمضانية 
2022، وكذلك انشغال زميلتها ساف معمار 
في مسلسل آخر للشركة نفسها سيصور في 

بيروت للموسم ذاته.

الــكــبــيــرة خــــال فـــتـــرة الـــحـــجـــر. حــيــنــهــا، بــدا 
الظروف  يتماشى مع  لكونه  املسلسل جيدًا 
لــم يكن  اإلنتاجية فــي تلك املرحلة، رغــم أنــه 
فكان  األداء،  مستوى  على  جــديــد  أي  يحمل 
الحكايات  ذات  ويعيد  نفسه  يكرر  مسكون 
القائمة على افتعال الخافات بن أم سوزان 
أسلوبه  دائــم على  وأقرانها، ويتعكز بشكل 

بالردح والصراخ املبالغ فيه.
لم يكن »كملت معي« وليدًا لظرف إنتاجي 
خــاص، إذ طــرح مسكون قبل أيــام مسلسا 
ــهـــج، يــحــمــل عـــنـــوان  ــنـ ــدا عـــلـــى ذات الـ ــديــ جــ
»سبع جــيــران«، ومكون من سبع ثاثيات، 
أحد  عــن  تــطــرح حكاية مختلفة  كــل ثاثية 
أم ســـوزان. كالعادة، يــؤدي مسكون  جيران 
ــردًا، وال يــســتــعــن  ــفــ ــنــ كــــل الـــشـــخـــصـــيـــات مــ
سوى بعبودة األسمر لكتابة النص وعمر 
تـــركـــاوي إلخــــراجــــه، بـــاإلضـــافـــة إلــــى بعض 

التقنين املهمشن.
وعلى الرغم من عدد املشاهدات الكبير الذي 
العمل رديء على  أن  إال  املسلسل،  به  يحظى 
 أن املسلسل ال يبدو 

ً
كــافــة األصــعــدة، خــاصــة

ــــوى إعــــــان لـــشـــركـــة »فـــيـــرســـت« الــعــقــاريــة  سـ
الـــراعـــيـــة لــــه؛ فــاملــســلــســل لــيــس ســــوى لــقــطــات 
التي ُيصور  العقارات  أن تبرز جمال  تحاول 
فيها من الداخل والخارج، من دون أن تربطه 
والتهريج  بــالــردح  فيكتفي  متماسكة،  قصة 
الجسدي ليحمل العرض. وال يكتفي مسكون 
يــقــوم أيضًا  كــافــة الشخصيات، وإنــمــا  بـــأداء 
دائمًا  ليؤكد  والنهاية،  الــبــدايــة  شــارة  بغناء 
ــة، فـــهـــو غـــيـــر مــهــتــم  ــفــــرطــ ــلـــى فـــردانـــيـــتـــه املــ عـ
بتطوير أدائه البتة؛ بل على العكس، إنه يبدو 
فــي أســوأ صــورة منذ بدايته،  بهذا املسلسل 

يقدم عرضًا فارغًا مصورًا بجودة عالية.

مكتومو القيد... الدراما السورية تتناول القضية مجددًاعمرو مسكون في »سبع جيران«... ثالثيات الثرثرة
ر المخرجة السورية  تتحَضّ

رشا شربتجي للعودة إلى 
الدراما االجتماعية لتقدم 

مسلسل »كسر عظم« 
من تأليف علي معين 

صالح، بمعالجة درامية 
لرانيا الجبان

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــدورة  ــ ــدار 21 يــــومــــًا، تــســتــمــر فـــعـــالـــيـــات الــ ــ عـــلـــى مــ
ــان وســــــط الـــبـــلـــد لــلــفــنــون  ــرجــ ــهــ ــن مــ ــ الـــتـــاســـعـــة مـ
الــفــتــرة من  املــعــاصــرة، »دي كــــاف«، إذ تنطلق فــي 
الــقــادم،  األول  أكتوبر/تشرين  مــن شهر   22 إلــى   1
ــــددة، لــلــحــد مــن  ــــشـ ــة مـ ــرازيــ ــتــ وســـــط إجــــــــــراءات احــ
انتشار فيروس كورونا املستجد، حيث تم تطعيم 
لتوفير  العمل، باإلضافة  فريق  األكبر من  النسبة 
كافة وسائل التعقيم للجمهور، مع تحديد نسبة 
استيعاب  نسبة  مــن   %50 الــــ  تتخطى  ال  حــضــور 

املسارح، وأماكن العرض.
وقد بدأت نوافذ بيع التذاكر في بيعها للجمهور 
بــأســعــار قــلــيــلــة، إذ تــفــاوتــت مـــا بـــن 80 إلـــى 100 
جنيه مصري. ينطلق أول عروض برنامج الفنون 
األدائـــيـــة، يـــوم الـــســـادس مــن الــشــهــر الـــجـــاري على 
مسرح الفلكي، وهــو عــرض »رويـــدو« من تشيلي. 
وألول مرة في »دي كاف«، يتم استقبال عرض من 
دولــة تشيلي، يجمع »رويـــدو« بن العرض الحي 
كلمة  تعني  الــبــصــريــة.  السمعية  والــتــكــنــولــوجــيــا 
»رويدو« الضوضاء في اللغة اإلسبانية، العمل من 
إنتاج »ال ليكوادورا«، وهي مؤسسة فنية تشيلية 

مهتمة بالفنون متعددة املجاالت.
ــوم الـــحـــادي عــشــر مـــن الــشــهــر املــقــبــل، يــعــرض  ــ ويـ
»أكزاك« من فرنسا على مسرح الفلكي، وهو عرض 
ا من مصر وفرنسا واملغرب  راقص يجمع 12 راقصـً

وتـــونـــس وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو. الــعــمــل مـــن تصميم 
الراقصن هالة فطومي وإيريك الموريكس.

عنوان العرض مشتق من الكلمة التركية »أكساك«، 
ــزاك« عــرضــًا فنيًا  ــ ــ ــعـــرج. يــخــلــق »أكـ الــتــي تــعــنــي الـ
مـــتـــنـــاغـــمـــًا عــــن طــــريــــق مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــراقـــصـــن 
املوهوبن في إطار فني متعدد األشكال متجاوز 
أّمــا يومي 16 و17 من الشهر  للحدود الجغرافية. 
ــان فـــي ســـاحـــة روابــــط  ــهـــرجـ املـــقـــبـــل، فــيــســتــقــبــل املـ
للفنون، عرض عرائس حيًا مع املوسيقى بعنوان 
ــيـــة« مــــن الـــدنـــمـــارك.  ــالـ »نـــغـــمـــات الـــجـــســـد الـــســـوريـ
العرض يمزج فن العرائس باملوسيقى اإللكترونية 

والرقص املعاصر.
ويــعــرض ألول مــرة فــي العالم مــن خــال املهرجان 
عـــرض »الـــتـــي ســكــنــت الــبــيــت قــبــلــي«، مـــن فــرنــســا، 
يومي 20 و21 من أكتوبر/تشرين األول في ساحة 
ــــط لــلــفــنــون، لــلــمــخــرج الــفــرنــســي هــنــري جــول  روابـ
عمران.  رشــا  السورية  الشاعرة  بمشاركة  جليان، 
يقدم العرض أجزاء من ديوان الشاعرة الذي يحمل 

العربية  باللغتن  مبتكرة  بطريقة  االســــم،  نــفــس 
والفرنسية، باستخدام ثاثة عناصر رئيسية، هي 

الشعر واملوسيقى والتمثيل.
تــلــقــي رشـــا عـــمـــران األشـــعـــار بــالــعــربــيــة، وســتــقــدم 
املمثلة السورية ناندا محمد األشعار بالفرنسية، 
أما الفنانة الفرنسية إيزابيل دوتوا فستقوم بغناء 
مــقــاطــع مــن األشـــعـــار. ويــخــتــتــم املــهــرجــان بعرض 
»ذكريات لورد« من فرنسا في يوم 22 من أكتوبر/
تــشــريــن األول املــقــبــل عــلــى مـــســـرح الــفــلــكــي، وهــو 
عـــرض راقــــص مــعــاصــر صــمــمــه الــفــنــان الــفــرنــســي 

أوليفييه ديبوا ويشترك معه 35 راقصًا.
يستمر املهرجان في دعم مبادرة »الفن للجميع«، 
التي بدأت انطاقتها في الــدورة السادسة بهدف 
املجتمع،  أطياف  لكافة  املهرجان  فعاليات  إتاحة 
من دون النظر إلــى عــرق أو حالة مادية أو قــدرات 
املبادرة للجمهور بشراء تذكرة  جسدية، وتسمح 
ــول  إضـــافـــيـــة لــشــخــص آخـــــر غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى دخــ
املــهــرجــان. يــذكــر أن مــهــرجــان وســط البلد للفنون 
املعاصرة )دي - كـــاف(، هــو الوحيد مــن نوعه في 
مصر لعدة أشكال من الفنون املعاصرة، ويقدم في 
عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة. تشتمل 
الــتــظــاهــرة عــلــى عــــروض فــنــيــة أدائـــيـــة ومسرحية 
ــال  ــتـ ــيـ ــة، وعـــــــــــروض ديـــجـ ــيــ ــقــ ــيــ ــــة ومــــوســ ــريـ ــ وبـــــصـ
من  مجموعة  املــهــرجــان  فــي  تــشــارك  وسينمائية. 
جميع  من  والعاملين  والــعــرب  املصرين  الفنانن 

أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.

تحّوالت الصورة وُمتخيّلها

)MBC( هل يستعيد أيمن زيدان نجاحه في الدراما االجتماعية؟

يضم المهرجان 
عروضًا موسيقية 
ومسرحية 
وراقصة )فيسبوك(

يتّضح ضعف أداء مسكون بشكل أكبر في العروض الحية )فيسبوك(

رطل: ياُلحظ انتشار ظاهرة المنّصات التي يؤّسسها شباب السينما وطالب المعاهد )عن فيسبوك(

تلتقط األفالم اللبنانية القصيرة كّل التحوالت السياسية واالجتماعيّة بحساسيّة عالية، وتقوم 
بمعالجة هذه األهوال والتصدّعات بشكل فنّي وجمالي

الفيلم اللبناني القصير

وسط البلد للفنون المعاصرة

فنون وكوكتيل
نقد

فعاليات

تلفزيونعلى الشبكة

في لبنان، في هذا 
الوقت الصعب الذي 

يتابعه العالم، ومع كّل 
التخبطات، برزت أفالٌم 

قصيرة أهّم وأدّق 
وأصدق من كّل نشرات 

األخبار. استطاعت بخفة أْن 
تكون جوابًا. أسماء بدأت 
بالظهور لجيل من الشباب 

الواعي بواقعه، والمتمرّد 
على الموروثات التي أّخرت 
خطواته، فأصبحت »ثورة 
17 أكتوبر« )2019( الحكم، 
وأصبح ال بُّد على كّل من 
قرّر أْن يحكيها في فيلٍم 

أْن يكون على قدرها، 
وليس أقّل منها.
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والصدق
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