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وقفة

مستمر بنجاح كبير
تخوين الفنانين المسلسل
ّ
لعبة خطرة يدخلها اإلعالم
خالل تخوين نجوم
الرسمي من ّ
الدراما الذين وقعوا على
البيان املطالب برفع الحصار
ّعن ّدرعا .وما زاد الطني
بلة أن شركات إنتاج محلية
أعلنت مقاطعتها لهؤالء
الفنانني وقطع أرزاقهم!
حازم سليمان
بعدما انتهينا من ّ
موال الفتنة الطائفية،
ها نحن على موعد مع وب��اء التخوين.
هل نحن مقبلون على تكريس املزيد من
الفاشية الشعبية وتقسيم املجتمع إلى
خونة ووط�ن� ّ�ي�ين؟ وه��ل تلك ه��ي وظيفة
االعالم الرسمي؟
مقاييس الوطنية املعترف بها ،لم تعد
الفنانني
تنطبق ال�ي��وم على الكثير م��ن
ّ
الذين اكتشفوا ،بني ليلة وضحاها ،أنهم
باتوا في عداد «العمالء»! ّ
يخيل للمراقب
ّ
امل �ت �م��ه��ل أن االع �ل��ام ال��رس �م��ي وشريكه
الخاص ،يريدان للوطنية أن تكون على
مقاس املخرج هشام شربتجي الذي رأى
املتظاهرين ف��ي س��وري��ا حثالة ،أو على
ّطريقة املمثل زهير عبد الكريم الذي قال
إن أي فنان ال يعلن والءه ال�ت��ام للدولة
خائن.
ّ
أو رب �م��ا ب ��ات م �ع �ي��ار ال��وط �ن �ي��ة يحدده
املخرج نجدت أن��زور ال��ذي أطلق حملة،
م ��دع ��وم ��ًا م ��ن ش ��رك ��ات ّ إن� �ت ��اج سورية،
ملقاطعة كل الفنانني املوقعني على «بيان
من أجل أطفال درعا» أو «بيان الحليب».
وجه ً
وهو البيان الذي ّ
نداء إلى الحكومة

ّ
منى واصف من الفنانني املوقعني على بيان درعا الشهير
ّ
ال�س��وري��ة ،ف�ح��واه أن «الحصار الغذائي
ّ
امل � �ف� ��روض ع �ل��ى درع � ��ا ّأدى إل� ��ى نقص
امل� � � ��واد ال �ت �م��وي �ن �ي��ة ،وأث� � � ��ر س �ل �ب��ًا على
األط � �ف� ��ال األب � ��ري � ��اء ال� ��ذي� ��ن ال ي �م �ك��ن أن
ّ
ّ
مندسني ،أو منتمني إلى أي من
يكونوا
ال�ع�ص��اب��ات أو امل�ش��اري��ع الفتنوية على
أنواعها».
ّ
في الحلقة التي بثها التلفزيون السوري
أخ �ي �رًا وج�م�ع��ت ب�ع��ض ال�ف�ن��ان�ين الذين
وقعوا على «بيان من أجل أطفال درعا»
على رأس�ه��م منى واص��ف ،ك��ان واضحًا
ان�ت�ق��ال األزم ��ة ال�س��وري��ة م��ن أزم ��ة أمنية
إل ��ى أزم� ��ة ن�ف�س�ي��ة وإن �س��ان �ي��ة ووطنية.
«بيان الحليب» ّ
تحول إل��ى وثيقة إدانة
وت�خ��وي��ن ل�ع�ش��رات ال�ف�ن��ان�ين .ألك �ث��ر من
مراوغًا كأنه
ساعة ،ب��دا مقدم البرنامج
ً
ال ي�ح�م��ل ف��ي ج�ع�ب�ت��ه إال س � ��ؤاال واحدًا
هو :ملاذا لم تتعاطفوا مع أطفال شهداء
ال�ج�ي��ش؟ ت�ق��ول ل��ه م�ن��ى واص ��ف« :نحن
تعاملنا مع وضع محدد ،وكنا أصدرنا
بيانًا سابقًا للتضامن مع الجيش وأبناء

الشهداء» .يعود املذيع إلى السؤال ذاته
ب�ص�ي�غ��ة م�خ�ت�ل�ف��ة :أل ��م ي �ك��ن أج� ��دى بكم
ال�ت�ع��اط��ف م��ع أب �ن��اء ّال �ش �ه��داء؟ ت�ق��ول ًله
رش ��ا ش��رب �ت �ج��ي ب � ��أن ال� �ن ��داء ك ��ان عمال
ّ
موجهًا ل ��وزارة الصحة،
إنسانيًا بحتًا
والتعاطف مع طفل في درعا هو تعاطف
مع الطفولة .يحرك املذيع رأس��ه قبل أن
يستدرك« :لكن الناس يلومونكم ألنكم
لم تذكروا معاناة أطفال أبناء الشهداء
من الجيش» .تتدخل كندا علوش لتؤكد

وصف هشام شربتجي
موقعي «بيان من أجل
ّ
أطفال درعا» بـ«الحثالة»

ّ
ح� ّ�ب �ه��ا ل��وط �ن �ه��ا ،وت � �ش ��رح ب� � ��أن النداء
إنساني في الدرجة األول��ى .يبدو املذيع
م�ت�ف�ه�م��ًا وه ��و ي �ه��ز رأس � ��ه ،ل�ك�ن��ه يقول:
«أط �ف ��ال ال �ّش �ه��داء م��ن ال�ج�ي��ش يعانون
أي �ض��ًا» .ك��ل �ه��م ،ب�م��ن ف�ي�ه��م ي ��ارا صبري
وزوجها ماهر صليبي ،كانوا يحاولون
إق �ن ��اع امل ��ذي ��ع ب ��أن ال �ب �ي��ان ّ ي �ت �ع��ام��ل مع
ّ
وض��ع م�ي��دان��ي م �ح��دد ،وأن ال�ط�ف��ول��ة ال
تتجزأ ،ودرعا جزء من سوريا.
على املقلب اآلخ��ر ،ش�ه��دت ق�ن��اة «دنيا»
ّ
فيها
جلسات زجل تخوينية عدة ،شارك ً
أكثر من فنان .وربما كان أكثرهم حماسة
زه �ي ��ر ع �ب��د ال �ك ��ري ��م ال � ��ذي ي �ت �ع��ام��ل مع
القضايا ببساطة دوره الشهير «نوري
املبيض» ،واملخرج هشام شربتجي الذي
خيانة وال يختلف عن
وصف النداء بأنه ّ
ال��رص��اص .وق ��ال إن ال�ف�ن��ان�ين املوقعني
ع �ل��ى ال� �ب� �ي ��ان ه ��م «ش� ��رذم� ��ة وحثالة»،
وامل�ت�ظ��اه��ري��ن «غ��وغ��اء ي�ج��ب التخلص
م �ن �ه��م ب��رش �ه��م م �ث��ل ال �ص ��راص �ي ��ر» .في
اليوم الثاني ،لم يستطع املذيع جرجرة
ع�ب��اس ال �ن��وري ،وب��اس��م ي��اخ��ور ،وعابد
فهد ،وأم��ل عرفة إل��ى اللعبة ذات�ه��ا .كان
موقف هؤالء الفنانني واضحًا إزاء رفض
أي محاولة لتخوين زمالئهم.
من املستفيد من هذه الصرعة الجديدة
ال�ت��ي انتشرت ف�ج��أة على األث�ي��ر ،وفوق
امل� �ن ��اب ��ر االع�ل��ام� � ّ�ي� ��ة؟ وه � ��ل ي� � ��درك قادة
ح �م�لات ال �ت �خ��وي��ن ،م��ن أص �ح��اب القرار
اإلع�لام��ي األم�ن��ي ،خطورتها وأبعادها
املستقبلية؟ غدًا حني ينتصر الوطن ،ماذا
سنفعل بكل هؤالء «الخونة» من فنانني
ومثقفني؟ ماذا سنفعل بهذا الشرخ الذي
أح��دث��ه اإلع�ل�ام ف��ي بنية املجتمع؟ ربما
لحام ال��ذي أكد على
علينا انتظار دري��د
ّ
«إن .ب��ي .إن» اللبنانية أن��ه سيكون أول
ال��ذي��ن سيخرجون إل��ى ال�ش��ارع ،مطالبًا
ب��اإلص�ل�اح إن ل��م ّ ت��ف ال��دول��ة بوعودها
خالل شهرين .وإن غدًا لناظره لقريب.

◄ أفرجت سلطات األمن السورية أمس عن
الصحافية غ��دي فرنسيس التي كانت قد
اعتقلتها ليل  7أي��ار (م��اي��و) ال�ج��اري ،بينما
ّ
إضافة
كانت ف��ي مهمة خ��اص��ة ف��ي دم�ش��قُ ،
إلى تعاونها مع جريدة «السفير» .وقد أفرج
عنها في اليوم التالي من دون التصريح عن
أسباب االعتقال.
ّ
◄ ن �ج��ا امل �م �ث��ل ال � �س� ��وري س� ��ل� ��وم ح� ��داد
بأعجوبة من اعتداء بإطالق نار من مسلحني
مجهولني استهدفه في  6أيار (مايو) الجاري،
أث �ن��اء ق�ي��ادت��ه س�ي��ارت��ه ع�ل��ى ال�ط��ري��ق الدولي
السريع ،خالل سفره من محافظة حلب إلى
دم �ش��ق ل�ت�ص��وي��ر م�س�ل�س��ل «س ��وق الورق»
للمخرج أحمد إبراهيم .وحاولت مديرة مكتب
ّ
الفنان اإلعالمي تفسير الحادثة بالقول «إن
ّ
املسلحني لم يستهدفوه شخصيًا ،لكن ربما
لفتت سيارته التي تشبه سيارات املسؤولني
نظر املسلحني ،وظ�ن��وا أن��ه م�س��ؤول ف��ي أمن
الدولة ،فأطلقوا األعيرة النارية عشوائيًا».
ّ
◄ أكد خالد الصاوي أنه تلقى عرضًا من
املنتجة ناهد فريد شوقي لتقديم مسلسل
ي��روي س�ي��رة وال��ده��ا ال��راح��ل ف��ري��د ش��وق��ي ،
لكنه لم يحسم أمره بعد حتى ال يقع في فخ
املقارنة بينه وبني الفنان الكبير.
◄ ف ��ي م�ن��اس�ب��ة ع �ي��د ال �ش �ه��داء ( 6أيار/
م��اي��و) ،وض��ع ً أك�ث��ر م��ن ث�لاث�ين فنانًا وفنانة
سوريني إكليال من الزهر على مثوى الشهداء
الفنان
في نجها إكرامًا لتضحياتهم .وق��ال ّ
السوري نضال سيجري« :إن الزيارة تمثل
وقفة إك�ب��ار ل�ل�أرواح الطاهرة التي أصبحت
م� �ن ��ارة ل�ل�أم ��ة ك �ل �ه��ا ،الف �ت ��ًا إل� ��ى أن سوريا
تستحق منا جميعًا التضحية».
◄ اع� �ت� �ص ��م م �ص �ط �ف��ى ال � �خ� ��ان� ��ي أمام
السفارة الفرنسية في دمشق إلعالن رفضه
واستيائه من املوقف الفرنسي إزاء ما يجري
ّ
فّ��ي س��وري��ا .وق��د وزع املمثل ال�س��وري بيانًا
أكد رفضه موقف الفرنسيني ّ
مما يحدث في
بلده ،مستغربًا محاوالت الحكومة الفرنسية
فرض عقوبات على سوريا.

الثورة تعيد هالة سرحان إلى مصر

محمد عبد الرحمن
رغ� ��م أن� �ه ��ا أب� �ق ��ت م ��و ّع ��د ع ��ودت �ه ��ا إلى
ال� �ق ��اه ��رة س ��ري ��ًا ،إال أن ذل� ��ك ل ��م يمنع
محبي ه��ال��ة س��رح��ان م��ن ال�ت��واف��د على
املطار مساء السبت الستقبال اإلعالمية
التي غابت قسرًا عن أرض الكنانة ألكثر
م ��ن أرب� � ��ع س � �ن� ��وات .ع� � ��ودة س ��رح ��ان ال
تعني فقط رفع الحظر القانوني عنها
إثر حلقتها الشهيرة عن «بنات الليل»
التي اتهمت فيها بتشويه صورة مصر،
ل�ك�ن�ه��ا س�ت�ل�ق��ي ب�ح�ج��ر ك�ب�ي��ر ف��ي بحر
والتلفزيوني الراكد
اإلنتاج السينمائي
ّ
في املحروسة هذه األيام؛ إذ إن اإلعالمية
ال�ت��ي ت�ع��د م��ن ال ��رواد ف��ي م�ج��ال برامج
ال �ـ«ت��وك ش��و» ـــــ رغ��م االن �ت �ق��ادات التي
ّ
تتعرض لها دوم��ًا ـــــ ستعود ببرنامج
«ت � ��وك ش� ��و» ي �ح �م��ل ه� ��ذه امل � ��رة طابعًا
س�ي��اس�ي��ًا واج�ت�م��اع�ي��ًا خ��ال�ص��ًا ،يتوقع
ّ
أن تقدمه على «روت��ان��ا مصرية» التي
يفترض أن تطلقها الشبكة السعودية،
ك �م��ا ي� �ت ��ردد ف ��ي األوس � � ��اط اإلعالمية.
وبالتالي ،حتى إذا قدمت هالة سرحان
ح�ل�ق��ات ع� ً�ن ال�ف��ن وال�س�ي�ن�م��ا ،فسيكون
ذلك مستقال على «روتانا سينما» التي
أسستها س��رح��ان ق�ب��ل خ�م��س سنوات
وال تزال شاشة األفالم املفتوحة األكثر

جماهيرية ف��ي مصر وال�ع��ال��م العربي.
لكن تلك الجماهيرية تحتاج إلى دفعة
قوية في املرحلة املقبلة ،وهي ال ترتبط
ف �ق��ط ب � �ع� ��ودة س ��رح ��ان إل � ��ى الشاشة،
ب � ��ل ب � �ع � ��ودة «روت � � ��ان � � ��ا» إل� � ��ى اإلنتاج
ال �س �ي �ن �م��ائ��ي .وب �ع��دم��ا ك ��ان املنتجون
املصريون يسافرون إل��ى دب��ي للتفاهم
مع سرحان املمنوعة من العودة ،جمعت
ال� �ث ��ورة امل �ص��ري��ة ش �ت��ات �ه��م م ��ن جديد،
ع�ل��ى أم ��ل أن ي �خ��رج ال �س��وق م��ن املأزق
الحالي في أق��رب وق��ت .وهنا ،ال بد من
ُ
أن ت��ذك��ر ال�ث��ورة املصرية ّ عند التعليق
على ع��ودة سرحان؛ إذ إن الكل ـــــ حتى
ّاملخالفون لها في الرأي ـــــ كانوا يعرفون
أن قضية فتيات الليل الشهيرة عولجت
بهذه الطريقة ملنعها من الظهور على
الشاشة .وقد ظلت معلقة حتى تتراجع
س��رح��ان ع��ن التفكير ف��ي االق �ت��راب من
م �ط��ار ال �ق��اه��رة خ�ش�ي��ة ال �ق �ب��ض عليها
وفيما كتبت بعض
على ذم��ة القضيةّ .
ال �ص �ح��ف امل �ص��ري��ة أن رف� ��ض سوزان
مبارك ملا كانت تقدمه هالة سرحان عن
املجتمع امل �ص��ري ،يقف وراء استغالل
خطئها املهني في هذه الحلقة ،لم تؤكد
سرحان ه��ذه املعلومات ،ال قبل الثورة
وال ب�ع��ده��ا .لكن ع��ودت�ه��ا ال�ت��ي تأخرت
أس��اب �ي��ع م �ن��ذ إع �ل��ان ن �ي �ت �ه��ا ل ��ذل ��ك ،لم
تكتمل إال بعد ّالتأكد من مكتب النائب
العام املصري أنها ليست مطلوبة على
ذم��ة أي قضية وأن التحقيق ف��ي ملف
حلقة فتيات الليل ق��د حفظ إل��ى األبد.
ّ
م��ع ذل ��ك ،ه ��دد امل �ح��ام��ي ن�ب�ي��ه الوحش
بتحريك بالغ جديد؛ ألن القضية ال تزال
م�ف�ت��وح��ة ب��رأي��ه .ل�ك��ن امل �ه��م أن سرحان
مرت من املطار بعدما استقبلتها فرقة
ّ
فنون شعبية ،وهي اآلن تستعد إلعالن
خططها اإلعالمية عبر «روت��ان��ا» التي
ت�م�س�ك��ت ب �س��رح��ان ف��ي أزم �ت �ه��ا ،وبات
ال� � ��دور اآلن ع �ل��ى اإلع�ل�ام �ي ��ة الشهيرة
ك��ي ت ��رد ال�ج�م�ي��ل وت �ع �ي��د إل ��ى الشبكة
ال �س �ع ��ودي ��ة ج �م��اه �ي��ري �ت �ه��ا ف ��ي مصر
الثورة.
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