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صورة
وخبر

ّ
شـهدت مدينـة بورصـة التركيـة (غربـا) افتتـاح معـرض صـور فوتوغرافيـة للمصور الفرنسـي مـن أصل الوسـي ،الم دوك هين ،يوثـق فيه آثار أعمـال العنف
علـى النسـاء فـي  50دولـة مختلفـة .فـي تصريحـات لوكالـة «األناضـول»ّ ،
تطـرق الفنـان البالـغ  53عامًا إلـى حجم الصعوبـات التـي واجهته خلال رحلته التي
اسـتمرت  25عامـا فـي مناطـق حـرب ونـزاع ّ
ّ
عـدة ،مـن أجـل النجـاح في هـذه ّ
المهمة .مـن رومانيـا إلى باكسـتان مـرورًا بالعراق وجنـوب السـودان 56 ،لقطة
ّ
ّ
ّ
ترصـد لحظـات صعبـة منوعـة .يواصـل المعرض اسـتقبال الـزوار لغاية الثانـي من كانـون األول (ديسـمبر) المقبل.

قطار التطبيع يجرف هيفاء المنصور وعمرو واكد
الـ ـص ــورة املـ ـص ـ ّـدرة م ــن دول الـخـلـيــج
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،ال ـت ــي تـ ـ ّ
ـروج
للتطبيع العلني مــع «إســرائ ـيــل» في
امل ـح ــاف ــل الــدب ـلــومــاس ـيــة والــريــاض ـيــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــةُ ،يـ ـ ـ ـ ــراد لـ ـه ــا أن ت ـك ــون
م ـ ـكـ ـ ّـرسـ ــة واع ـ ـت ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ،فـ ـ ــي م ـق ــاب ــل
ت ـغ ـي ـيــب ح ـق ـي ـقــي وجـ ــوهـ ــري لـقـضـيــة
فـلـسـطــن .ول ـيــس مــا ح ــدث أخ ـي ـرًا في
غــزة ســوى خير دلـيــل على مـحــاوالت
ط ـم ــس ال ـ ـصـ ــورة اإلجـ ــرام ـ ـيّـ ــة ل ـل ـعــدو
اإلسرائيلي ،وارتكاباته بحق املدنيني
ّ
ال ـعــزل الــذيــن غـ ّـصــت مــواقــع التواصل
ّ
االجـتـمــاعــي بـصــورهــم ،ال سيما بعد
املـ ـ ـج ـ ــزرة األخـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــي وقـ ـع ــت فــي
«دي ــر الـبـلــح» (وس ــط غ ــزة) .بعد عزف
النشيد اإلسرائيلي في «أبو ظبي» في
فعاليات بطولة «جوجوتسو» ،أعلنت
وزارة الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلـيــة أمــس،
عبر حسابها على تويتر «إســرائـيــل
ّ
املخرجة السعودية
بالعربية» أن فيلم ّ
هـيـفــاء املـنـصــور «املــرش ـحــة املـثــالـيــة»
(ك ـت ــاب ــة :ه ـي ـفــاء امل ـن ـص ــور بــال ـت ـعــاون
مــع ب ــراد نـيـمــن) سيفتتح «مـهــرجــان
سـيـنـمــا امل ـ ــرأة» اإلســرائ ـي ـلــي (ب ــن 16
و 19كانون ّ
األول /ديسمبر  )2019في
ّ
ال ـقــدس املـحـتـلــة ،مــا أث ــار سـخــط رواد
السوشال ميديا .الفيلم الحائز جائزة
«ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم» ف ــي ال ـ ـ ــدورة ال ـ ــ76
مــن «م ـهــرجــان الـبـنــدقـيــة السينمائي
الــدولــي» ،يتناول قضية تمكني املــرأة
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـب ــر سـ ــرد ق ـص ــة طـبـ ّيـبــة
تتجاوز العوائق االجتماعية وترشح
نفسها لالنتخابات الـبـلــديــة .يضيء
الـشــريــط ال ــذي ص ـ ّـور فــي اململكة على
التغيرات االجتماعية والقانونية التي
حدثت هناك ،من تخفيف قيود نظام

والي ـ ــة ال ــرج ــل ع ـلــى امل ـ ـ ــرأة ،وال ـ ّس ـمــاح
للنساء بقيادة السيارة ...وقد رشحته
الـ ـسـ ـع ــودي ــة رسـ ـمـ ـي ــا ل ـت ـم ـث ـي ـل ـهــا فــي
سباق األوسكار املرتقب في  8شباط
(فـ ـب ــراي ــر) امل ـق ـبــل ض ـمــن ف ـئــة «أف ـضــل
فـيـلــم أج ـن ـبــي» .وس ـبــق لـلـمـنـصــور أن
نفت العام املاضي ،ما نقلته صحيفة
«ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت» ع ــن لـســانـهــا
ح ـ ــول «ع ـ ـ ــدم اس ـت ـب ـع ــاده ــا ال ـت ـع ــاون
ف ـن ـيــا م ــع س ـي ـن ـمــائ ـيــن إســرائ ـي ـل ـ ّيــن
ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل» ،وق ــال ــت وق ـت ـهــا إن ـهــا
فــي مرحلة تــرويـجـ ّـيــة ألف ــام أميركية
ويجري عدد من الصحافيني أحاديث
م ـع ـه ــا مـ ــن أن ـ ـحـ ــاء الـ ـع ــال ــم .وع ـن ــدم ــا
ُ
تـ ـس ــأل ع ــن ال ـت ـع ــاون م ــع «إس ــرائ ـي ــل»
تجيب دئمًا« :أنا أعمل فقط مع الدول
املسموح بها بشكل رسمي».

مـ ـ ــن ه ـ ـي ـ ـفـ ــاء املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور إلـ ـ ـ ــى عـ ـم ــرو
واك ـ ـ ـ ــد (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ال ـ ـ ـ ــذي كـ ـش ــف فــي
تغريدة أخيرًا عن مشاركته في فيلم
ال ـكــوم ـي ـكــس «امل ـ ــرأة ال ـخ ــارق ــة »1984
(إخــراج باتي جينكينز) ،وهــو الجزء
ال ـثــانــي م ــن شــريــط «امل ـ ــرأة ال ـخــارقــة»
الـصــادر قبل عــامــن ،وتلعب بطولته
امل ـم ـث ـلــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة غ ـ ــال غـ ـ ــادوت،
ُ
ويفترض طرحه في حزيران (يونيو)
 .2020ال ـ ـف ـ ـنـ ــان املـ ـ ـص ـ ــري امل ـ ـعـ ــارض
للنظام في بالده ،واجه بفعل تغريدته
ً
امل ــذك ــورة سـيــا مــن االن ـت ـقــادات ،فيما
راح ك ـث ـي ــرون ي ـس ـت ــذك ــرون دوره في
الفيلم املصري الشهير «أصحاب وال
بزنس» ( 2001ـ إخــراج علي إدريــس)
ال ـ ــذي ج ـ ّـس ــد ف ـي ــه دور الـفـلـسـطـيـنــي
املدافع عن أرضه ،في محاولة لتذكيره
بــامل ـبــادئ الـتــي يـجــب أن يحملها في
مناهضته للتطبيع.
ط ـب ـ ّع ــا ،لـ ــم يـ ـ َـأبـ ــه واك ـ ـ ــد ل ـل ـت ـع ـل ـي ـقــات،
وصنفها ضمن «اللجان اإللكترونية»
ّ
ـرأي العام»،
التي تهاجمه و«تضلل الـ
ّ
ّ
يتعي
مــؤك ـدًا فــي تـغــريــدة أخ ــرى أن ــه
ع ـلــى ال ـف ـنــان أن ي ـك ــون «إن ـس ــان ــا قبل
ّ
أي شـ ـ ـ ــيء ،وأن أع ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى ن ـص ــرة
ق ـيــم اإلن ـس ــان ـي ــة والـ ـح ــق واألخـ ـ ـ ــاق...
ّ
التطرف والضغينة والكره
ومحاربة
ّ
ألي إنسان» .خطاب ساذج هزيل ساقه
ً
املـمـثــل امل ـصــري ،م ـحــاوال سـبــغ الـعــدو
بشعارات «اإلنسانية» و«التسامح»،
فــي مـســار يحيلنا إل ــى ال ـســؤال حــول
االزدواجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـت ــي يـ ـم ــارسـ ـه ــا .فـمــن
جـهــة ،يعلن مـعــاداتــه للنظام القمعي
فــي مـصــر ،ومــن جهة أخ ــرى ال يمانع
ً
مـحـ ّـابــاة «إســرائـيــل» وي ـشــارك تمثيال
مجندة سابقة في جيش االحتالل!

«الثورة» أطاحت ملكة جمال !2019
زكية الديراني
لــم تكتمل سـعــادة القائمني على قـنــاة lbci
باستحواذهم على تنظيم وعرض مسابقة
«م ـل ـكــة ج ـم ــال ل ـب ـنــان» ل ـع ــام  ،2019بـعــدمــا
ّ
خسروها العام املاضي لصالح  .mtvإذ أن
ّ
االتـجــاه الحالي سيكون ّنحو إعــان إلغاء
ُ
امل ـســاب ـقــة ال ـتــي ك ــان م ـتــوق ـعــا أن ت ـق ــام قبل
أســابـيــع قليلة ثــم تـ ّ
ـأجـلــت إثــر الـتـظــاهــرات.
ّ
لن تسلم مايا رعيدي التاج لملكة جديدة

ّ
ّ
علمًا أن القناة كانت قد أعلنت أن الثالث من
تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي هو املوعد
امل ـ ـحـ ـ ّـدد الن ـت ـخ ــاب امل ـل ـك ــة الـ ـج ــدي ــدة ضـمــن
ُ
سهرة تقام على مسرح «بيال» في «بيروت
باركس» في فرن الشباك.
لكن ،قبل وقت قصير من هذا املوعد ،انطلق
ال ـح ــراك الـشـعـبــي ،ف ـتـ ّ
ـأجــل ال ـح ــدث م ـجــددًا،
لتنتشر أخيرًا معلومات حول اتجاه شركة
ّ
املنظمة
«فــانـيــا بــرودك ـشــن» (روال س ـعــد)
ل ـل ـح ــدث ،و lbciن ـحــو إل ـغ ــاء س ـه ــرة «مـلـكــة
ّ
جمال لبنان»  .2019إذ أن املسابقة الجمالية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــام سـ ـن ــوي ــا ب ـ ــن ش ـ ـهـ ــري أيـ ـل ــول
ّ
(سبتمبر) وتشرين األول (أكتوبر) من كل
ّ
عـ ــام ،اص ـطــدمــت ب ـع ـثــرات ع ــدة وتـخــطـتـهــا،
ّ
غير أن الـتـطـ ّـورات السياسية وفــي الشارع
ّ
كانت أقوى منها .لذلك ،فإن القائمني عليها
ّ
ي ـفــكــرون جــديــا فــي إلـغــائـهــا ألس ـبــاب ع ـ ّـدة،
ّأولها عدم مالءمة الظروف الداخلية حاليًا
ل ـعــرض س ـهــرة «مـلـكــة ج ـمــال ل ـب ـنــان» الـتــي
ّ
تتضمن وصالت راقصة وأخرى غنائية ،في
ّ
ظل تركيز املشاهد على الوضع االقتصادي
ّ
ّ
والسياسي .كما أن منظمي الحفلة يعيشون
سباقًا مع الوقت لكي تكون امللكة الجديدة
ضمن املشاركات في مسابقة «ملكة جمال
ُ
العالم» التي تـقــام سنويًا فــي شهر كانون
ّ
األول (ديسمبر) في إحــدى عواصم العالم.
وي ـ ـكـ ــون ع ـل ــى امل ـت ـس ــاب ـق ــات ،مـ ــن ضـمـنـهــن
اللبنانية ،الحضور هناك قبل نحو ثالثة
أسابيع من موعد إقامة السهرة للخضوع
ّ
للتدريبات الالزمةّ .لكن بما أن الوقت صار
ّ
ضـ ّـيـقــا ،فيبدو أن كــفــة اإلل ـغــاء سترجح من
ّ
دون أن تسلم مايا رعـيــدي الـتــاج .لــو عدنا
ً
ّ
قليال إلى الوراء ،ندرك أن إلغاء هذا الحدث
ّ
امل ـح ـلــي ل ــم ي ـح ــدث إال ف ــي س ـن ــوات مـعــيـنــة
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بسبب الحرب األهلية والعدوان اإلسرائيلي.

