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ما وراء الصورة

ّ
 :France Infoطفل غريق عوم ضمير فرنسا
ّ
ال شـ ــك فـ ــي ّأن ـ ـهـ ــا ل ـح ـظ ــة مـفـصـلـيــة
ت ــاري ـخ ـي ــة دش ـن ـت ـه ــا صـ ـ ــورة الـطـفــل
ال ـس ــوري اي ــان ك ــردي ( 3سبتمبر)
ال ــذي قضى على شــاطــئ «ب ــودروم»
الـتــركــي .ص ــورة غـ ّـيــرت الـعــالــم وكــان
ل ـه ــا الـ ــوقـ ــع األقـ ـ ـ ــوى ع ـل ــى ال ـن ـف ــوس
ألنـ ـ ـه ـ ــا اخ ـ ـتـ ــزلـ ــت مـ ـ ــأسـ ـ ــاة الـ ـلـ ـج ــوء
ال ـس ــوري ،وأيـقـظــت الـعــالــم املـتـخــاذل
مـ ــن س ـب ــات ــه الـ ـط ــوي ــل .صـ ـ ــورة أث ـيــر
ح ـ ــول ـ ـه ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ــدل ط ـ ـ ــوي ـ ـ ــل وحـ ـيـ ـك ــت
حــولـهــا قـصــص عــديــدة فــي محاولة
ل ـت ـجــريــدهــا م ــن أه ـم ـي ـت ـهــا وس ـطــوة
تأثيرها.
لعل الــروايــة األشـهــر فــي هــذا املجال
ّ
الـقــول ب ــأن الـصــورة تمت صناعتها
فــي قــالــب مناسب ومثير للتعاطف
ّ
إع ــامـ ـي ــا ،وتـ ــم االدعـ ـ ـ ــاء ب ـ ــأن الـطـفــل
ال ـص ـغ ـيــر كـ ــان مـلـقــى ب ــن الـصـخــور
وتم جلبه الى نقطة التقاط صورته

ال ـش ـه ـيــرة وف ـب ــرك ــة وض ـع ـيــة جـســده
لتضحي الصورة ذات بعد دراماتيكي
ب ـغ ـي ــة إثـ ـ ـ ــارة م ـش ــاع ــر الـ ـ ـ ــرأي ال ـع ــام
العاملي.
ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـص ــة دحـ ـضـ ـتـ ـه ــا أول مــن
أمـ ـ ــس إذاع ـ ـ ـ ــة «فـ ــرنـ ــس أن ـ ـفـ ــو» عـلــى
مــوق ـع ـه ــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي .ال ـص ـحــافــي
ً
أن ـطــوان كرمبف كتب مـقــاال فــي هذا
الخصوص ،قــارن فيه بني صورتني
تـ ــم ت ــداولـ ـهـ ـم ــا فـ ــي اإلع ـ ـ ـ ــام أخـ ـيـ ـرًا
إحداها تعود للطفل ايالن ،واألخرى
لصبي ملقى بني الصخور .املقارنة
تخلص الــى أن صــورة الصبي الذي
قــذفـتــه األم ـ ــواج ال ــى م ـكــان صـخــري،
تـعــود ال ــى غــالــب شقيق اي ــان الــذي
يكبره عمرًا.
ن ـي ـلــوف ـيــر دمـ ـي ــر امل ـ ـصـ ــورة ال ـتــرك ـيــة
الـ ـت ــي ال ـت ـق ـط ــت ال ـ ـصـ ــورة ال ـش ـه ـيــرة
للطفل ال ـســوري ،شرحت فــي حديث

ّ
مع شبكة «س ــي.أن.أن» (تركيا) أنها
«وج ـ ـ ــدت ش ـق ـيــق ايـ ـ ــان م ـل ـقــى عـلــى
ال ـش ــاط ــئ ع ـل ــى ب ـع ــد م ـس ــاف ــة قــريـبــة
مــن جـثــة أخ ـيــه ،وكــانــت بالوضعية
الجسدية نفسها وكــان يلبس ألوان

استطالع يظهر التحول الذي
طرأ على الرأي العام الفرنسي
بخصوص الالجئين السوريين
الثياب عينها».
الكالم عن ّ
«تورط» اإلعالم في صناعة
ص ــورة وفبركتها فــي مطبخ خاص
بغية إثارة الرأي العامُ ،دحض في ما
بعد .لــم تكن بحاجته هــذه الصورة
ولحظتها التاريخية الـحــرجــة ،فقد
ح ـق ـق ــت ه ــدف ـه ــا (حـ ـت ــى لـ ــو لـ ــم تـكــن

تسعى اليه) من دون الحاجة الى هذا
الشحن اإلعــامــي واالسـتـنـفــار الــذي
حصل األسبوع املاضي على مواقع
التواصل االجتماعي.
بعد أسبوع واحــد على نشر صورة
ايـ ــان ،تـغـ ّـيــر الـ ــرأي ال ـعــام الفرنسي
ب ـش ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر .دراسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان أج ــري ـت ــا
أخ ـي ـرًا إحــداه ـمــا فــي االول والـثــانــي
م ــن ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،واألخـ ـ ــرى يــوم
األرب ـعــاء املــاضــي بينتا رجــاحــة كفة
م ـيــزان اسـتـطــاع الـ ــرأي ال ــذي قامت
ب ــه ش ــرك ــة « »Elabeون ـش ــرت ــه ق ـنــاة
 BFMTVال ــى ق ـبــول ن ـحــو  %55من
امل ـس ـت ـط ـل ـع ــن اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ــاج ـئ ــن
السوريني في أراضيهم بعدما كانت
نسبتهم في االستطالع األول بنحو
.%44
ّ
املرحبني بالسوريني
من ضمن هؤالء
جزء من مؤيدي الحزب اليساري في

فــرن ـســا ،فـيـمــا يـظـهــر االس ـت ـطــاع أن
 %60من «الجمهوريني» يعارضون
هذه الفكرة.
ال ـن ـس ـبــة ال ـت ــي ارت ـف ـع ــت ف ــي غـضــون
أس ـ ـبـ ــوع فـ ــي صـ ـف ــوف الـ ـ ـ ــرأي ال ـع ــام
الـفــرنـســي ،ي ـعــزوه مــركــز االسـتـطــاع
املذكور الى صورة ايالن التي أثارت
عاطفة كبيرة لدى املستطلعني.
لكن وفــق املــركــز نفسه هناك عوامل
عـ ــدة لـعـبــت دورًا ف ــي هـ ــذا االرت ـف ــاع
السوريني
أبــرزهــا صــور املـهــاجــريــن
ّ
ال ــذي ــن وصـ ـل ــوا إلـ ــى أمل ــان ـي ــا وأث ـ ــرت
أي ـض ــا ف ــي هـ ــذا االس ـت ـط ــاع تـضــاف
الـيـهــا م ـشــاركــة شـخـصـيــات شهيرة
عـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــث ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـض ــام ــن
اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــم ،و»ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــود
الـحـكــومــة الـفــرنـسـيــة أي ـضــا ف ــي هــذا
املجال».
زينب...

ّ
ّ
عزت أبو عوف ...قلبه مشرع للحب
حديث البلد

القاهرة _ محمد عبد الرحمن
ب ــات ع ــزت أب ــو ع ــوف ( )1948مثيرًا
ل ـل ـج ــدل خـ ـ ــال األسـ ــابـ ـيـ ــع األخـ ـي ــرة
ّ
ألسـبــاب ال تتعلق مطلقًا بأنشطته
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ب ـ ـ ــل ب ـ ـحـ ــال ـ ـتـ ــه ال ـص ـح ـي ــة
والعائلية .عاد الجدل للمرة الثالثة
ّ
خالل أقل من شهرين ،ليسيطر على
ظ ـه ــور أب ــو ع ــوف اإلع ــام ــي .املـمـثــل
امل ـص ــري الـشـهـيــر أب ـع ــده امل ــرض عن
ال ــوق ــوف أمـ ــام ال ـكــام ـيــرا ف ــي األف ــام
وامل ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات ،ل ـك ـن ــه ب ـ ـ ــات م ـت ــاح ــا
لـ ـلـ ـح ــوارات ال ـص ـحــاف ـيــة ب ـعــد حملة
التعاطف الكبيرة التي تزامنت مع
ظـهــوره فــي إع ــان ملستشفى خيري
في رمضان املاضي.
ب ـ ـ ــدا نـ ـج ــم «ع ـ ـمـ ــر وسـ ـلـ ـم ــى  »2فــي

«صفراء» يا غادة!
ردًا على مقال «حرب أهلية في
«الجزيرة» بني «علمانيني» وإخونجية»
الذي نشرته «األخبار» قبل أيام (األخبار
ّ
 ،)2015/9/9علقت اإلعالمية غادة
عويس على صفحتها على الفايسبوك
من دون تسميتنا ،قائلة« :صحيفة
لبنانية صفراء ،دأبت منذ تأسيسها
ّ
التصيد لـ«الجزيرة» وكتابة
على
املقاالت املفعمة بالتلفيقات
واألكاذيب سعيًا منها الجتذاب
االهتمام ...كل االحترام للزمالء وأقول
للمصطادين في املاء العكر خيطوا
بغير مسلة .نحن باقة من كافة
املشارب تجمعنا املحبة ضمن
عائلة واحدة».

«سمرا» متواصل
ّ
يستمر فريق مسلسل «سمرا» (كتابة
كلوديا مرشليان وإخراج لرشا شربتجي)
في تصوير مشاهده في موقع القرية
الغجرية في شمال لبنان ،حيث قامت
شركة ّ
«صباح لإلعالم» ببنائها .وتلعب
بطولة العمل نادين نسيب نجيم التي
تطل بلوك غجرية ،واملمثل املصري
أحمد فهمي .يطرح «سمرا» مشاكل
مكتومي القيد الذين يسكنون الخيم.

ً
اإلعــان هــزيــا ،فقلق الجمهور على
حــال ـتــه ال ـص ـح ـيــة ،لـكـنــه س ــرع ــان ما
ّ
ّ
أكـ ــد أن ُم ـخ ــرج اإلع ـ ــان ه ــو الـسـبــب
ألن ــه ارتـ ــدى قـمـيـصــا أب ـيــض وكــانــت
الخلفية بيضاء ،فظهر كأنه مريض.
يومها ،شدد أبو عوف على سعادته
ب ـحـ ّـب ال ـج ـم ـهــور ل ــه ،وأش ـ ــار إل ــى أن
ً
حالته الصحية فعال ليست جيدة،
لكن ليس إلى درجة إثارة هذا القلق.
وق ــال أيـضــا إن حــالـتــه النفسية هي
ال ـتــي ت ـســوء بـسـبــب ف ـقــدانــه زوجـتــه
فاطيما قبل ثالث سنوات ،بعد زواج
استمر  35عامًا .لكن بعد عيد الفطر،
وصل الخبر السيئ إلى جمهور أبو
عوف وإليه أيضًا.
خـ ـض ــع ل ـع ـم ـل ـي ــة قـ ـل ــب مـ ـفـ ـت ــوح فــي
أح ـ ــد امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـع ـس ـك ــري ــة فــي

القاهرة .حينها ،أقــام تحت الرعاية
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ألسـ ـ ـب ـ ــوع أجـ ـ ـ ــرى خ ــال ـه ــا
ّ
ح ـ ـ ـ ــوارات ص ـح ــاف ـي ــة أكـ ـ ــد ف ـي ـهــا أن ــه
توقف عــن إج ــراء كشف طبي شامل
اعـ ـ ـت ـ ــاد ال ـ ـخ ـ ـضـ ــوع ل ـ ــه ف ـ ــي بـ ـي ــروت
سنويًا .وعندما عــاد أخيرًا إلجرائه

ّ
تصدر الواجهة بحالته الصحية
ثم ارتباطه بمديرة أعماله
خـ ــال ت ـص ــوي ــره فـيـلـمــا ف ــي ب ـيــروت
م ــن ب ـط ــول ــة رامـ ـ ــي عـ ـي ــاش ،اكـتـشــف
إصابته بانسداد في الشرايني رغم
عــدم شـعــوره بـ ّ
ـأي ألــم ،علمًا بــأن أبو
ّ
عوف في األصل طبيب صحة عامة.

فــي ه ــذه الـ ـح ــوارات ال ـتــي ج ــرت قبل
أس ـبــوعــن ،اكـتـ ّفــى مــؤســس فــرقــة ال ـ
«فـ ـ ــور ام» ب ـت ـمــنــي ال ـ ـعـ ــودة ســريـعــا
ل ـلــوقــوف أمـ ــام ال ـكــام ـيــرا وتـعــويــض
فـتــرة الـغـيــاب الـتــي زادت على ثالثة
أشـهــر .لكنه ســرعــان مــا أث ــار الجدل
ق ـب ــل ي ــوم ــن ف ـق ــط ب ــإع ــان ــه زواج ـ ــه
بمديرة أعماله أميرة التي رافقته في
البالتوهات قرابة  18عامًا ،أي منذ
احترافه التمثيل تقريبًا.
كانت أميرة ـ كما يعرفها الصحافيون
ـ املسؤولة عن «لوك» أبو عوف وعن
ال ـتــواصــل بـيـنــه وب ــن الـصـحــافـيــن.
وكشف املمثل أنه تزوجها قبل ثالثة
أشهر .ولفت إلى أنه اكتشف حاجته
لرعايتها لــه ،خصوصًا أن العشرة
بينهما طويلة في مجال العمل ،ما

فتح سالح االنتقادات ّ
ضد أبو عوف،
خـ ـص ــوص ــا جـ ـمـ ـه ــوره مـ ــن ال ـج ـنــس
الـلـطـيــف ال ــذي احـتـفــى قـبــل أســابـيــع
بإخالصه لزوجته املـتــوفــاة ،وقـ ّـدمــه
نموذجًا للوفاء.
في املقابل ،اصطف آخرون إلى جوار
املـمـثــل ال ــذي يـعـيــش ظــروفــا صحية
مـتــدهــورة تـحـتــاج إل ــى رعــايــة ،وهــو
ل ــم يـ ـت ـ ّ
ـزوج فـ ــور رح ـي ــل قــري ـن ـتــه ،بل
انتظر ثالث سنوات ،وارتبط بمديرة
أعـمــالــه ول ــم يختر زوج ــة ال يعرفها
ً
ق ـبــا .وذه ــب فــريـ ّـق ثــالــث إل ــى نصح
أب ــو ع ــوف بــال ـتــوقــف ع ــن الـتـصــريــح
إع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة ص ـح ـت ــه
ل ـلــوقــوف أمـ ــام ال ـكــام ـيــرا م ــن جــديــد،
واالب ـت ـع ــاد ع ــن ال ـت ـحــدث ع ــن حياته
الشخصية.

