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قانون سنغافورة لألخبار الكاذبة 
يثير مخاوف حقوقية

روسيا تستعد للرونت السيادي
وتتحقق من هوية المستخدمين

وسيم السلطي

انبثق فــي الــســنــوات األخــيــرة مــئــات املــواقــع 
والـــوســـائـــل اإلعــامــيــة الــتــي تــطــرح نفسها 
كبديل عن اإلعام التقليدي، وتعد بالجديد 
واملختلف في كل مرة يتم اإلعــان فيها عن 
يغوص  أو  فترة  بعد  لينهار  نــاشــئ،  موقع 
وشــروط  ومتطلباتها  الصحافة  ســوق  فــي 
التحرير  ســيــاســات  فــي  وتدخلهم  املــمــولــن 
وتوجهات املوقع. في سورية وحدها صدر 
مـــا يـــقـــارب الــــ 600 وســيــلــة إعــامــيــة، انــدثــر 
فقط   17 بينهم  من   ،200 وتبقى   ،400 منها 
دخلت في منافسة مع عشرات آالف املواقع 
هذا  نــيــوز«.  »غوغل  على  املفهرسة  العاملية 
العربية  الصحف  كبريات  توقف  عن  بعيدًا 
والــدولــيــة عــن إصــــدار نسختها املــطــبــوعــة، 
بسبب سطوة شبكة اإلنترنت وتقدمها على 
الصحافة املكتوبة ورقمنة اإلعام التقليدي. 
وقد أدى ذلك إلى تراجع وانحسار عدد قراء 
النسخ الورقية واالستعاضة عنها بالقراءة 

اإللكترونية. 
 تدهور حال اإلعام التقليدي والصحافة 

َّ
إن

نهاية  إلى  تشير  التي  والتوقعات  الورقية، 
الــصــحــافــة الــورقــيــة بشكل كــامــل مــع حلول 
املكتوبة  الــصــحــافــة  واخــتــفــاء   ،2020 الــعــام 
لــم تمنع فريق موقع  ها 

ّ
الــعــام 2040، كل فــي 

ــحــــدود« اإللــكــتــرونــي مـــن »تــأبــن  شــبــكــة »الــ
بتاريخ  واإلعـــان  الرقمية«  الصحافة  مــوت 
ــدار الــنــســخــة  ــ ــار 2019 عـــن إصــ ــ ــايـــو/ أيـ 5 مـ
الورقية عدد صفر لجريدة »أوراق الحدود« 
 شهر. وجاء 

ّ
ونية إصدارها في األول من كل

 »الزمن 
ّ
في رسالة املحرر في العدد صفر أن

الورقية واألوراق  الــذي تذبل فيه الصحافة 
بشكل عام، وتغادر رفوف الباعة وتنسل من 
بن أيدي القراء ومن تحت آباطهم إلى مزابل 
ــارات، لــتــتــراجــع ويــنــحــصــر دورهـــــا في  الــــحــ
قــررت  إعـــادة تدويرها لتصبح ورق حــمــام، 
الحدود الذهاب إلى الحج والناس عائدون، 
راديكاليًا عشوائيًا مدروسًا  قــرارا  واتخذت 
بإصدار أول نسخة ورقية من مجلتها تمام 

هذه التي تمسكونها بأيديكم«.
ــيـــه األخــــيــــرة  ــنـ ــة الــــــواقــــــع فـــــي سـ ــيــ ــالــ ــوريــ ســ
ــاوالت الــــجــــديــــة لــلــمــواقــع  ــ ــحــ ــ والجــــــــــدوى املــ
اإلعـــامـــيـــة فـــي تـــنـــاول أحــــــداث هــــذا الـــواقـــع 
وتغطيتها، دفعت مجموعة من الشباب في 
األردن في عام 2013 إلى إنشاء موقع ساخر، 
الصحافة  حـــدود  ويــتــجــاوز  الـــواقـــع،  ينتقد 
تــطــرحــه، من  الـــذي  املــحــتــوى  فــي  التقليدية 
خال إعادة طرحه بسخرية. وهو األمر الذي 
شكل منذ انطاقة املوقع حتى اآلن التباسًا 
قراءته  بمجرد  للقارئ،  مقصودًا،  وإربــاكــًا، 
لعنوان مقال ما في املوقع، قبل تجاوزه إلى 
مــن املــقــال. على سبيل املــثــال مقال بعنوان 
»ســـوريـــا تــنــفــي عــلــمــهــا بـــوجـــود أســــرى لها 

منوعات

من  ويشاركه  أحدهم  يأخذه  إسرائيل«،  في 
أنــه حقيقي، بيد أن  صفحة املوقع ظنًا منه 
وزير  لتصريحات  وناقد  ساخر  املقال  من 
املعلم حول  وليد  الــســوري  النظام  خارجية 
مسألة »الرد في املكان والزمان املناسبن«، 
وتهكم من موقف النظام السوري »املعلوك« 
فــي الحفاظ على ســيــادة ســوريــة »حــتــى لو 

اضطّر للتخلي عن الجوالن«.

هذا االلتباس بن الجدية والهزلية يوضح 
تــحــديــًدا مـــدى فــظــاعــة الــواقــع الـــذي نحياه، 
عبر  لــلــتــصــديــق،  قابليتنا  هــشــاشــة  ومــــدى 
املبثوثة  املزيفة  األخبار  من  الكثير  تداولنا 
فــي املـــواقـــع اإلخــبــاريــة املــلــتــزمــة بـــ »الــحــيــاد 
واملــصــداقــيــة« فــي نقلها لــأخــبــار. وهـــذا ما 
األول  املصدر  هما  وحياتنا،  واقعنا  يجعل 
واألخير للمواضيع التي يتناولها، ساخًرا، 

ــحــــدود«. فــمــا هـــو مـــقـــدار التمييز  مــوقــع »الــ
لقارئ سريع بن الجد والهزل ملقال معنون 
لسياح  وجهة  أكبر  يصبح  يكاد  »األردن  بـــ 

الجيش األميركي في املنطقة«؟
ــــا مــــــــادة املـــوقـــع  ــدهـ لـــيـــســـت الـــســـيـــاســـة وحـــ
باقي  إلى غيرها في  الوحيدة، بل تتعداها 
أقسام »الحدود«، فتجد مواضيع اجتماعية 
وريـــاضـــيـــة، »مــــن دون اســتــثــنــاء لــفــكــرة أو 
قــضــيــة مـــن الــنــقــد والـــســـخـــريـــة«، كــمــا تــقــول 

سياسة املوقع التحريرية. 
لـــم تــذهــب الــصــحــافــة حــتــى تـــعـــود، إنــمــا لم 
تعد تطبع ورقيًا. فكثير من الصحف تخلت 
للمواقع  اهتمامها  الفعل، ووجهت  عن هذا 
الصورة  مــوضــوع  فــي  وركــزتــه  اإللكترونية 
والـــفـــيـــديـــو عــلــى حـــســـاب مــحــتــوى األخـــبـــار 
والــتــحــري عـــن صــحــتــهــا. شــبــكــة »الـــحـــدود« 
مــضــت خــلــفــًا، أو عــكــس الــتــيــار، فـــي خــطــوة 
مــدروســة،  وغــيــر  كــثــيــرون خاطئة  يعتبرها 
بــســبــب قـــيـــامـــهـــا بـــطـــبـــاعـــة أول نــســخــة مــن 

جريدة »أوراق الحدود«. 
والــصــحــيــفــة الـــســـاخـــرة »شـــهـــريـــة/ جــــادة/ 
حقيقية« تــصــدر مــن لــنــدن وتــديــرهــا شبكة 
ــعـــودة إلــى  ــطــبــع مـــن أجــــل الـ

ُ
الــــحــــدود، ولــــم ت

 »فـــكـــرة طــبــاعــة 
ّ
ــيـــة، بـــل إن الــصــحــافــة الـــورقـ

ــقــــة جـــــديـــــدة إليــــصــــال  ــدة هـــــي طــــريــ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ الـ
محتوى الجريدة للجماهير، وهو ما يعطي 
قــيــمــة أكـــبـــر ملــســاعــدتــنــا ودعــمــنــا مـــن خــال 
لـ«العربي  القراء«، بحسب ما يقول  جمهور 
الــجــديــد« مــحــرر الــشــبــكــة، عــصــام عــريــقــات. 
الــجــريــدة  شــكــل  الــــحــــدود«  »أوراق  وتـــأخـــذ 
الورقية الكاسيكية بتقسيماتها )سياسة، 
اقــصــاد، دراســــات، حــصــاد اإلعــــام، الــحــدود 
فــي الــتــاريــخ، ريــاضــة وصــحــة، رأي، تسالي 
ــقـــراء(.  وكــلــمــات مــتــقــاطــعــة، إعـــانـــات، مـــن الـ
وكل املواد املنشورة تحمل الطابع التهكمي 
والساخر في التعاطي مع األحداث واملواقف 
للعدد صفر  املانشيت  والشخصيات. فجاء 
يقول »حل أزمة تنظيف زجاج النوافذ بعد 

سنوات من تراجع الصحافة الورقية«.
تــتــبــع »الـــحـــدود« مــجــال الــســخــريــة ألهــــداٍف 
مــتــعــددة، بــيــنــهــا نــقــد الـــواقـــع وفــضــح مــدى 
أتفه  في تصديقنا  عنه  الواقعيته وغربتنا 
األمــور. فا سخرية من أجل السخرية فقط، 
وال سخرية مــن أجــل إثـــارة الــجــدل فحسب، 
الفئات  على  تهكميا  هجوم  أو  تعرض  وال 
املــســتــضــعــفــة، بـــل »نــلــتــزم عــنــد الــكــتــابــة عن 
طرٍف مستضعٍف في عاملنا بتسليط الضوء 
على قضاياه ومنهجية تفكيره للعمل على 
تجاوزها ال النيل منها«، بحسب »الحدود«.

حتى اآلن، تمد الشبكة بالكتابات الساخرة 
الــتــي تــســخــر مـــن كـــل شــــيء، وتــتــبــنــى رؤيـــة 
ــيــــع. فــــي الـــوقـــت  ــــرح املــــواضــ تــهــكــمــيــة فــــي طـ
ــراهـــن، هــي تــدافــع عــن الــحــق فــي الضحك  الـ

والسخرية من أجل حقوقنا املهدورة.

أعلنت الحدود »موت 
الصحافة الرقمية« في 

العدد صفر

موسكو ـ رامي القليوبي

ــدء تــطــبــيــق إجـــــــراءات  ــ لــــم تـــمـــر أيــــــام عـــلـــى بـ
ــن هــــويــــة مـــســـتـــخـــدمـــي بـــرامـــج  ــقـــق مـــ ــتـــحـ الـ
الــتــراســل الـــفـــوري فــي روســـيـــا، حــتــى ذّكـــرت 
هيئة الرقابة الروسية »روس كوم نادزور« 
هــذا األســبــوع، بــأن مفعول الــقــانــون يسري 
على جميع التطبيقات سواء أكانت مدرجة 

على سجل منظمي نشر املعلومات أم ال.   
ويبدأ تطبيق اإلجــراء الجديد بالتزامن مع 
بوتن،  فاديمير  الــروســي،  الرئيس  توقيع 
عــلــى مـــا عــــرف إعـــامـــيـــًا بـــقـــانـــون »الـــرونـــت 
الــســيــادي« الـــذي مــن شــأنــه تــعــزيــز سيطرة 
الدولة على الشبكة العاملية ومراقبتها بعد 
دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 1 نوفمبر/

تشرين الثاني املقبل.
وأثار هذا القانون جداًل واسعًا في روسيا، 
إذ رآه البعض ضروريًا إلقامة بنية تحتية 
اإلنترنت في حال  مستقلة لضمان تشغيل 
قــطــع الــخــدمــة مـــن الــــخــــارج. بــيــنــمــا تــخــوف 
آخـــــــرون مــــن اســـتـــخـــدامـــه مــــن قـــبـــل الـــرقـــابـــة 
الشبكة  الروسي من  القطاع  لعزل  الروسية 

العاملية عن الخوادم الخارجية.
وفـــــي هـــــذا اإلطــــــــار، يــشــيــر مــنــســق مـــدرســـة 
واألمـــن  املــعــلــومــات  لتكنولوجيا   HackerU
أليكسي غــريــشــن، فــي حديث  املــعــلــومــاتــي، 

 »قانون »الروِنت 
ّ
لـ«العربي الجديد«، إلى أن

الــســيــادي« غير مــوّجــه إلــى تشديد الرقابة، 
بـــل إلــــى تــحــصــن الــشــبــكــات الـــروســـيـــة ولــن 
يــســتــخــدم لــلــتــجــســس وجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات«، 
 إجـــــــــراءات الــتــحــقــق مــــن هــويــة 

ّ
مــعــتــبــرًا أن

املــســتــخــدمــن هـــي الــتــي تــشــكــل خــطــرًا أكــبــر 
على حرية اإلنترنت في روسيا.

ــرونــــت  ــانــــون »الــ ورغــــــم أن كــلــفــة تــطــبــيــق قــ
دوالر،  مليار  نصف  بنحو  تقدر  السيادي« 
تأثير  لذلك  يكون  أال  يرجح  أن غريشن  إال 
كــبــيــر عــلــى أســـعـــار الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــن، 
 القيود اإلضافية تتطلب 

ّ
: »صحيح أن

ً
قائا

نفقات جديدة، ولكنني ال أتوقع زيادة كبيرة 
في األسعار، ألن النفقات الرئيسية لتطبيق 

القانون يجب أن تخصص من امليزانية«.
وحول تأثير »الرونت السيادي« على قطاع 
الشبكة  على  يعتمد  الــذي  الروسي  األعمال 
الــعــاملــيــة بــشــكــل مــتــزايــد، يــضــيــف »ســتــكــون 
األضرار أكثر من املنافع، ألن إغاق خدمات 
هــامــة أمـــام قــطــاع األعــمــال سيتسبب لــه في 

خسائر كبيرة«.  
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــروســــي، دمــيــتــري 
مـــدفـــيـــديـــف، قــــد وقـــــع فــــي نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر/

تشرين األول املاضي على قرار التحقق من 
على  التراسل،  تطبيقات  مستخدمي  هوية 
أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوما 

عــلــى نــشــره فــي 6 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
2018. أما قانون »الرونت السيادي«، فوقعه 
بوتن قبل نحو أسبوع، وهو يمنح السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة صـــاحـــيـــات »تـــحـــديـــد املــطــالــب 
املتعلقة بتشغيل نظم التحكم في الشبكات 
عند نشوب تهديد الستقرار وأمان وسامة 
عــمــل اإلنــتــرنــت فــي روســـيـــا«، عــلــى أن تقوم 
ــــات االتــــــصــــــاالت بـــتـــركـــيـــب الـــوســـائـــل  ــركـ ــ شـ
الــتــقــنــيــة الـــازمـــة، كــمــا ســيــتــم تــوظــيــف هــذه 

التكنولوجيا لحجب املواقع املحظورة.

بدأت فكرة موقع »الحدود« عام 2013 )حسين بيضون(

)ألكسندر نيمينوف/فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

ــرار الــبــرملــان الــســنــغــافــوري »قــانــون الــحــمــايــة مــن األخــبــار الــكــاذبــة  أثـــار خــبــر إقــ
ــرنـــت«، مـــخـــاوف الــنــاشــطــن الــحــقــوقــيــن والــصــحــافــيــن  ــتـ والــتــضــلــيــل عــبــر اإلنـ
وشركات التكنولوجيا إزاء احتمال استغاله في قمع حرية التعبير. ويفرض 
قـــّر األربــعــاء املــاضــي، على املخالفن تصحيح املــحــتــوى الــذي 

ُ
أ الــقــانــون، الـــذي 

السجن عشر  إلــى  فــرض عقوبات تصل  أو مسحه، مع  الحكومة خطأ،  تعتبره 
ألــــف دوالر  ــة مــالــيــة قــيــمــتــهــا مــلــيــون دوالر ســنــغــافــوري )735  ــرامـ ســـنـــوات وغـ
أميركي(. وأشارت السلطات املعنية إلى أن القانون لن يؤثر على حرية التعبير، 
بل هدفه الحّد من األخبار الزائفة التي تضرب الباد بسبب موقعها كمركز مالي 
عاملي والتنوع اإلثني والديني لسكانها. ويأتي إقرار القانون في وقت تحاول 
ســنــغــافــورة تــقــديــم نفسها كــمــركــز إقليمي لــابــتــكــار الــرقــمــي. واعــتــبــرت شركة 
القطاع،  السنغافورية في هذا  السلطات  القانون يعيق جهود  أن هذا  »غوغل« 

وفق ما نقلته وكالة »رويترز«، أمس الخميس.
وقالت شركة »فيسبوك« إنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء بنود في القانون الجديد 
الشركات  واسعة إلجبار  في سنغافورة صاحيات  التنفيذية  السلطات  تمنح 
التكنولوجية على إزالة املحتوى الذي تعتبره خاطئًا، بحسب بيان »فيسبوك«.
وكــانــت اشتبكت الــشــركــة مــع الــســلــطــات الــســنــغــافــوريــة، الــعــام املــاضــي، بعدما 
رفضت »فيسبوك« حذف مقالة على شبكة اإلنترنت حول مصارف متورطة في 
فضيحة فساد في صندوق »1 إم دي بي« املاليزي الحكومي. ووصفت السلطات 

السنغافورية املقالة بـ»الكاذبة والخبيثة«.
كما يتخوف الحقوقيون، من أن القانون الجديد سيمنح السلطات القدرة على 
تحديد ما هو خاطئ وما هو صحيح على شبكة اإلنترنت. وأصــدرت منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« تقريرًا رأت فيه أن »زعماء سنغافورة وضعوا قانونًا 
سيكون له تأثير مرعب على حرية اإلنترنت في أنحاء جنوب شرقي آسيا كافة«. 

كما كان »تحالف اإلنترنت في آسيا« قد انتقد مشروع القانون.

»الحدود«... سخرية الزمن الرقمي ورقيًا

أخبار

بينما توقف الصحف اليومية »الجاّدة« نسخها الورقية تدريجيًا حول العالم، ُتطلق شبكة »الحدود« الساخرة، والمعروفة من خالل 
موقعها اإللكتروني، طبعًة ورقية كّل شهر
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طردت »بي بي سي« المذيع في 
»راديو 5 اليف«، داني بيكر، بعدما 
نشر تغريدة عنصرية عن »الطفل 

الملكي«. وأظهرت التغريدة 
التي حذفها الحقًا صورًة باألبيض 

واألسود لزوجين مع شمبانزي يرتدي 
بدلًة، معلّقًا »طفل ملكي يغادر 

المستشفى«.

أعلن تطبيق التراسل الفوري 
»واتساب« أنه سيتوقف عن دعم 

جميع الهواتف الذكية التي تعمل 
بنظام التشغيل »ويندوز فون«، 

على أن يسري القرار ابتداًء من ديسمبر 
المقبل، فيما يتوقف التطبيق على 
نسخ أقدم من »أندرويد« وiOS في 

فبراير 2020.

يفقد الجهاز اللوحي الجديد من 
»سامسونغ« Galaxy S5e اتصاله 

بشبكة »واي فاي« إذا تم إمساكه 
بشكل خاطئ. ورصد موقع »سام 

موبايل« الخلل، قائًال إن المشكلة 
تحدث عندما يكون الجهاز في اتجاه 

أفقي بينما الكاميرا األمامية في 
الجهة اليسرى.

رفع تحالف من 19 مجموعة 
استهالكية وحقوقية في الواليات 
المتحدة األميركية دعوى قضائية 

تتهم شركة »أمازون« بجمع 
تسجيالت صوتية غير شرعية وبيانات 

المستخدمين الذين تقل أعمارهم 
عن 13 عامًا، عبر جهاز »إيكو دوت 

كيدس إيديشن«.



الثانية عشرة. وقد ألحقه والده وهو صغير 
بكتاب بشتاك في السيدة زينب، فحفظ القرآن 

وجّوده وهو في العاشرة من عمره.
ــده وهـــو فــي ســن الــتــاســعــة، فوجد  تــوفــي والــ
ــن والـــدتـــه  ــه املـــكـــونـــة مــ ــرتــ  ألســ

ً
ــا ــائــ نــفــســه عــ

أن  وخالته وأخيه الصغير محرم. وبــداًل من 
يتجه إلــى الــدراســة فــي األزهـــر الــشــريــف كما 
ــوه الـــراحـــل، اتــجــه إلـــى قـــراءة  كـــان يــخــطــط أبــ
الــقــرآن وإحــيــاء الــحــفــات الدينية الــتــي صار 

يدعى إليها، إذ سرعان ما ذاع صيته وبلغت 
إلــى قــراءة القرآن  شهرته مبلغًا جعله ُيدعى 
فــي الــقــاهــرة وخــارجــهــا، بــل جعله مــن الــقــّراء 
 عن كبار 

ً
املفضلن للملك فاروق نفسه، فضا

زعــمــاء الـــدولـــة مــن الــســيــاســيــن والــبــشــاوات. 
وبالرغم من ذلك، كان الشيخ يقاوم اإلغراءات 
ــعـــرض عــلــيــه بــســبــب صــوتــه  ــتـــي تـ املــــاديــــة الـ

الجميل وشهرته الكبيرة.
ل جامع فاضل 

ّ
قبل الصاة بنصف ساعة يمث

القاهرة ـ محمد كريم

الــشــيــخ محمد رفعت  يــعــّد صـــوت 
ــــوات الــرمــضــانــيــة،  أحـــد أبــــرز األصـ
افتتحت  فمنذ  شعبية،  وأكــثــرهــا 
ــتــــاوة:  بــ عــــــام 1934  فــــي  املــــصــــريــــة  اإلذاعــــــــــة 
لــك فــتــحــًا مــبــيــنــًا...«، ومـــا تيّسر  »إنــــا فتحنا 
 صوته الشجي 

ّ
الفتح؛ ظــل بعدها من ســورة 

املصرية  للجماهير  املحببة  ــوات  األصــ أكــثــر 
التي  اليومية  لــتــاوتــه  كــانــت  والــعــربــيــة، كما 
ــغــــرب كــــل يـــــوم بــــاإلذاعــــة  تــــــذاع قـــبـــل أذان املــ

والتلفزيون نكهة مميزة لشهر رمضان.
يحتفل القراء ومحبو الشيخ محمد رفعت في 
9 مايو/ أيار من كل عاٍم بذكراه، وهذا اليوم 
فقد  أيضًا؛  وفاته  وتاريخ  مياده  تاريخ  هو 
ولــد سنة 1882، ورحــل سنة 1950 فــي نفس 

اليوم، عن عمر 67 عامًا.
ولــد محمد رفعت، وهــو اســم مركب، في حي 
ــد الـــتـــجـــار ويــدعــى  املــغــربــلــن بــالــقــاهــرة ألحــ
محمود رفعت، وقيل إن والده كان ضابطًا في 
ولد  ذلــك.  نفت  الشيخ  لكن حفيدة  البوليس، 
 بصره وهو 

ّ
محمد رفعت مبصرًا، ولكن كــف

صغير، قيل في السادسة من عمره وقيل في 

اعتاد الُمشاهد العراقي 
على متابعة أعمال تطرح 

قضايا مكررة

لم يرض أن يسّجل شيئًا 
من تالواته رغم اإلغراءات 

المادية

وجود كاتبين للعمل
أّدى إلى عدم اتساق 

الخطوط الدرامية

2223
منوعات

بـــاشـــا، الـــواقـــع فـــي درب الــجــمــامــيــز بــالــســيــدة 
أهــمــيــة خــاصــة،  زيــنــب، للشيخ محمد رفــعــت 
فقد حفظ القرآن في كتاب »بشتاك« التابع له، 
قــارئــًا محترفًا سنة 1918 وعمره  بــدأ فيه  ثــم 
15 عـــامـــًا، وأصـــبـــح الـــنـــاس يـــتـــوافـــدون على 
الشيخ صاحب  فــي سماع  الجامع رغبة  هــذا 
 الشيخ رفعت يذهب 

ّ
الصوت املميز، وقــد ظــل

ــاًء للمكان  ــ إلـــى املــســجــد يــتــلــو فــيــه الـــقـــرآن وفـ
الذي انطلقت منه شهرته. جامع فاضل باشا 

قــاوون  السلطان  فــي عهد  أثـــري بني  جــامــع 
وكــــان اســمــه أواًل عــلــى اســـم مــؤســســه األمــيــر 
سيف الدين بشتاك الناصري، ثم تغير اسمه 
إلـــى اســـم مصطفى فــاضــل بــاشــا ســنــة 1881، 
لكنه اآلن يعرف في أوســاط الناس حتى اآلن 
باسم »جامع الشيخ محمد رفعت« الذي كان 
مازمًا له. وذات مرة طلب كامل الشناوي من 
املوسيقار محمد عبد الوهاب أن يستمعا إليه 
قــبــل صـــاة الــجــمــعــة فــي جــامــع فــاضــل بــاشــا؛ 
فــقــال الــشــنــاوي لعبد الـــوهـــاب: »ســآتــيــك قبل 
فقال  إلــيــه«،  لنستمع  الــصــاة بنصف ســاعــة 
له عبد الوهاب: »إذا أردت فليكن في السابعة 
صباحًا ألن الناس تتدفق على املسجد مبكرًا 

لتجد لها مكانًا حتى تستمع إلى الشيخ«.

عناقيد الكروانات
عـــمـــق رفــــعــــت مـــوهـــبـــتـــه بــــالــــدراســــة الــديــنــيــة 
والــفــنــيــة؛ فــاهــتــم بـــشـــراء الــتــفــاســيــر والــكــتــب 
ابنه األصغر، حسن،  التي كان يقرؤها عليه 
ــامـــات  ــقـ ــم بـــــدراســـــة املـ ــتــ ــك اهــ ــ ــى ذلــ ــ إضــــافــــة إلــ
وفــــاغــــنــــر  بـــيـــتـــهـــوفـــن  ودرس  املــــوســــيــــقــــيــــة، 
من  بالعديد  مكتبته  فــي  واحتفظ  ومــــوزارت، 
ــتـــات والــســيــمــفــونــيــات الــعــاملــيــة، كما  ــريـ األوبـ
تــعــلــم الــعــزف عــلــى آلـــة الـــعـــود.  كــانــت عاقته 
جــيــدة بــفــنــانــي عــصــره وأدبـــائـــه؛ مــثــل محمد 
الــوهــاب وزكــريــا أحمد وكــامــل الشناوي  عبد 
وصالح عبد الحي ونجيب الريحاني وبديع 
خيري، وظــل بيته قبلة للفنانن طــول عمره. 
ومن أقوال محمد عبد الوهاب عنه إنه عندما 
كـــــان صـــغـــيـــرًا واســـتـــمـــع إلـــــى صـــــوت الــشــيــخ 
ــل الــقــرآن بعد صــاة الــفــجــر؛ كانت 

ّ
رفــعــت يــرت

ــكـــروانـــات  الـــبـــابـــل والــعــصــافــيــر وعــنــاقــيــد الـ
تسبح كجوقة في خلفية الصوت. كما وصفه 
عبد الوهاب بأن صوته كان قويًا لدرجة أنه 
الوصول ألكثر من ثاثة  يستطيع من خاله 
آالف شــخــص فــي األمـــاكـــن املــفــتــوحــة. أمـــا عن 
الوهاب: »كنت صديقًا  فيقول عبد  عاقتهما 
له وتحت قدميه، حيث تحولت عاقتي به من 

صديق إلى خادم«.

خوفًا من األغاني
وافق الشيخ رفعت على أن يفتتح بث اإلذاعة 
املصرية في 1934/5/13 بعد أن أقنعه الشيخ 
الظواهري شيخ األزهر بجواز ذلك، ألنه كان 
الــكــريــم رواد  الـــقـــرآن  إلـــى  يــخــشــى أن يستمع 
املقاهي والحانات إلى جوار األغاني الخليعة 
ــتـــي تــقــدمــهــا اإلذاعــــــــة حـــســـب رؤيــــتــــه. وقـــد  الـ
عرضت عليه كبريات إذاعات العالم تسجيل 
صــوتــه واالســتــفــادة مــن شهرته مثل إذاعـــات 
لندن وبرلن وباريس، وُعرضت عليه مبالغ 
طائلة للسفر إلى الهند وغيرها من البلدان، 
فلم يسافر خـــارج مصر ولــم يــقــرأ ســوى في 

املسجد النبوي الشريف.

تسجيالت زكريا باشا
ــرة تــســجــيــل الـــقـــرآن  رفــــض رفـــعـــت أكـــثـــر مـــن مــ
بصوته، رغم كثرة اإلغراءات املادية، خوفًا من 
أن تقع األسطوانات في يد مخمور أو فاسد. 
ــة املصرية  ــ وعــلــى كــثــرة مــا كــانــت تبثه اإلذاعـ
من صوت الشيخ على الهواء؛ إال أنها لم تكن 
تسجل له قراءته، وحن مرض الشيخ لم تجد 
اإلذاعـــة مــا تبثه بصوته. ولكن أحــد معجبي 
الــشــيــخ رفــعــت ويـــدعـــى زكـــريـــا مـــهـــران بــاشــا، 
وهـــو مــن الــقــوصــيــة بــمــحــافــظــة أســـيـــوط، كــان 
الشيخ  مــن دون علم  الــتــاوات  يسجل بعض 
ــا 278  ــريــ ــعــــت، وقـــــد بــلــغــت تــســجــيــات زكــ رفــ
أســطــوانــة تــضــم 19 ســـورة مــدتــهــا 21 ســاعــة. 
الشيخ  مـــرض  أن  مــا نسمعه اآلن! وبــعــد  هــي 
زكــريــا مهران  الصحية ذهــب  وســـاءت حالته 
إلى اإلذاعة وعرض عليها أن يسلمها ما يملك 
من تسجيات للشيخ محمد رفعت بشرط أن 

يخصصوا معاشًا شهريا للشيخ رفعت.

كارين إليان ضاهر

 األربــــــــعــــــــن، تــــاحــــظــــن بــعــض 
ّ
بــــعــــد ســــــــن

الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي جـــســـمـــك، نــتــيــجــة عـــوامـــل 
املرافقة  الهرمونية  التقلبات  منها  عــديــدة 
لـــــهـــــذه املـــــرحـــــلـــــة. ال تــــــزالــــــن شــــــابــــــة، لــكــن 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي تــحــصــل تـــشـــعـــرك بــأنــك 
تــدخــلــن فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن حــيــاتــك. 
بــدأ يزيد على  أن وزنــك  أن تاحظي  يمكن 
الرغم من اتباعك النظام الغذائي نفسه. قد 
تاحظن عندها أن مابسك لم تعد تائمك 
كالسابق، رغــم أن وزنـــك قــد ال يــزيــد بشكل 
واضح. كما أن الدهون التي تتكدس سابقًا 
في أردافك، تزداد في محيط خصرك. تعتبر 
قد  لكن  الطمث،  السن مبكرة النقطاع  هــذه 
تبدأ بعض أعــراض ما قبل انقطاع الطمث 
بــالــظــهــور، كـــــاألرق أحـــيـــانـــًا، وعــــدم انــتــظــام 

الدورة الشهرية.
عوامل كثيرة تؤثر على رشاقتك، أبرزها:

فــي هذه  الــهــرمــونــات:  على مستوى  الخلل 
ــتـــروجـــن، ما  املــرحــلــة يــتــراجــع إنـــتـــاج اإلسـ
يـــســـاهـــم فــــي تـــكـــدس الــــدهــــون فــــي الــجــســم 
بمعدل زائد حفاظًا على التوازن الهرموني. 
أما تراجع معدالت البروجيسترون، فيؤدي 

»ســبــب الــركــود املــاضــي فــي إنــتــاج األعــمــال 
دام حوالي سبع سنوات،  والــذي  الدرامية، 
ل، بشكل أســاســي، فــي ظــروف الحرب 

ّ
يتمث

عــلــى داعــــش، وكــانــت املــعــركــة مــن أولــويــات 
الــحــكــومــة، فــبــالــتــالــي عــلــى أولـــويـــات شبكة 

اإلعام«.
يــضــيــف املــالــكــي: »هـــنـــاك مـــحـــاوالت كثيرة 
كانت خال العامن املاضين من قبل لجنة 
الــدرامــا العراقية، من أجــل إنتاج عمٍل  دعــم 
يخلد انتصار القوات العسكرية على داعش، 
ألنــهــا بحاجة  بالنجاح،  ل 

ّ
تتكل لــم  أنــهــا  إال 

إلى أموال كبيرة، ناهيك عن أن هكذا أعمال 
باإلخراج  فنية  إلــى خبرة  تحتاج  ملحمية 
والــخــدع والــعــنــاصــر الــدرامــيــة والــبــصــريــة، 
ومـــــن الـــصـــعـــب أن تـــغـــامـــر قــــنــــاة فــضــائــيــة 
ف عشرة ماين دوالر 

ّ
بإنتاج مسلسل يكل

ــر يــحــتــاج إلـــى أن  وال ُيــبــاع، ومــثــل هـــذا األمـ
تقوم به الدولة«. وللمالكي مسلسل ُيعرض 
»الــفــنــدق«.  بعنوان  الشرقية  فضائية  على 
عـــن هــــذا املــســلــســل، يـــقـــول إنــــه »عـــمـــل فــنــي، 
عبارة عن هدية لضحايا االتجار باألعضاء 
الــبــشــريــة. يــتــحــدث املــســلــســل عــن مجموعة 
فــي فندق  الشباب والــشــابــات، يقيمون  مــن 
يديره صحافي قديم ترك الصحافة، ولكن 
ويكتشف  االستقصائي،  شخصية  داخــلــه 

بغداد ـ محمد الباسم

أخـــــذت الــــدرامــــا الـــعـــراقـــيـــة، خــــال الــســنــوات 
الــســبــع املــاضــيــة، اســتــراحــة إجــبــاريــة بسبب 
واملسلسات  األفــام  الحكومة إلنتاج  إهمال 
ــيــــة، وذلـــــــــك النـــشـــغـــالـــهـــا بـــاملـــشـــكـــات  ــلــ املــــحــ
في  الفساد  عــن  ناهيك  واألمــنــيــة،  السياسية 
الثقافية  امللفات  وتسليم  الــدولــة،  مؤسسات 
املشهد  قد تكون بعيدة عن  إلــى شخصيات 
الـــثـــقـــافـــي، بــفــضــل نـــظـــام »املـــحـــاصـــصـــة« في 

ر على اإلنتاج الفني.
ّ
توزيع املناصب؛ ما أث

ــنـــاة  ــــي تـــنـــتـــجـــهـــا قـ ــتـ ــ ــلــــســــات الـ ــــت املــــســ ــانـ ــ كـ
»الــعــراقــيــة«، الــتــابــعــة بشكل رســمــي لــلــدولــة، 
مسلسات وتمثيليات تتحّدث عن انتهاكات 
البعث )نظام صــدام حسن(، وتكّررت  حــزب 
الفكرة بأساليب مختلفة، عبر منصات  ذات 
مسلسات  إلــى  إضــافــة  متفرقة،  وفضائيات 
تــم تمثيلها فــي ســوريــة، قــبــل انــــدالع األزمـــة 
ــارس/آذار من  ــ الــتــي شهدتها األخــيــرة فــي مــ

عام 2011.
أكثر من أربعة أعمال يشهدها شهر رمضان 
الجاري، بعد ذلك الكساد الذي أقعد الفنانن 
والكتاب واملخرجن في بيوتهم، با أشغال؛ 
مـــا اضــطــرهــم فـــي الــنــهــايــة إلـــى الــلــجــوء إلــى 
ــد امــتــهــن  تــقــديــم الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة، وقــ

بالفعل كثيرون منهم التقديم وترك الدراما.
فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــقــول 
الــســيــنــاريــســت الـــعـــراقـــي حــامــد املــالــكــي إن 
إنتاج  خــط  على  عربية  فضائيات  »دخـــول 
الفضائيات  ــع 

َ
دف العراقية،  الفنية  األعــمــال 

املحلية إلــى إنــتــاج األعــمــال أيــضــًا مــن أجل 
املــحــافــظــة عــلــى جــمــهــورهــا، بــاإلضــافــة إلــى 
أن  التجاري«، مبينًا  أمــور تتعلق باإلعان 

إلى النفخة وانحباس السوائل في الجسم، 
ما يساهم في زيادة الوزن.

زيادة الشهية: نتيجة التغييرات الهرمونية، 
من الطبيعي أن يزيد معدل الشهية ومعها 

يزيد الوزن تدريجًا.
ــــض: يــبــدأ تــراجــع  تـــراجـــع نــشــاط عــمــلــيــة األيـ
األيــض، وهــي مسألة تعانيها  نشاط عملية 
كافة النساء في هذه املرحلة. يؤدي ذلك إلى 
ــرق الـــوحـــدات  ــدرة الــجــســم عــلــى حــ ــ تـــراجـــع قـ
الـــحـــراريـــة، فــتــتــكــدس الـــدهـــون شــيــئــًا فشيئًا 
ــر، خـــصـــوصـــًا أن مــعــدل  فــــي مــحــيــط الـــخـــصـ
العضات في الجسم يتراجع أيضًا في هذه 

املرحلة.
ــولـــن: فـــي حــــال االســـتـــمـــرار  مـــقـــاومـــة األنـــسـ
بالتركيز على السكريات واألطعمة املصنعة 
ــقـــاومـــة األنـــســـولـــن  ــذاء، تــحــصــل مـ ــ ــغـ ــ فــــي الـ
فــي الــجــســم، مــا يـــؤدي إلـــى تــكــدس الــدهــون 
وزيـــادة الـــوزن. وقــد تــؤدي هــذه الحالة إلى 

اإلصابة بالسكري من النوع الثاني.
هكذا، تحتاجن إلى املزيد من الجهد، لكن 
 ،

ً
حفاظك على رشاقتك ليس أمرًا مستحيا

ــراءات  ــ ــ بـــل يــكــفــي أن تــلــتــزمــي بــبــعــض اإلجـ
لتحافظي على رشاقتك:

ــذائـــي صحي  احـــرصـــي أكـــثـــر عــلــى نـــظـــام غـ
متوازن.

ــــادة مــعــدل  ــــزيـ ــارســــي الــــريــــاضــــة بـــكـــثـــرة لـ مــ
ــعـــضـــات فــــي الـــجـــســـم وتـــنـــشـــيـــط عــمــلــيــة  الـ
األيــض، ما يعزز القدرة على حرق الدهون 

والوحدات الحرارية.
ــــزي عــلــى الــنــشــويــات الــبــطــيــئــة، أي تلك  ركـ
الــســمــراء وكــامــلــة الـــغـــذاء الــغــنــيــة بــاأللــيــاف 
لتجنب ارتفاع معدل األنسولن بسرعة كما 

يحصل عند تناول النشويات السريعة.

الساعة  بعد  النشويات، خصوصًا  تجنبي 
السادسة مساًء، إذ تخف قدرة الجسم على 
حــرقــهــا. كــمــا يــنــصــح بــالــحــد مـــن تــنــاولــهــا 
ــلــــة، فـــمـــع انـــخـــفـــاض   فــــي هـــــذه املــــرحــ

ً
عــــامــــة

فــي الجسم تتراجع  مــعــدالت اإلســتــروجــن 

القدرة على حرقها.  تجنبي السكريات قدر 
اإلمكان والحلويات واملعجنات.

ركزي على الفاكهة كمصدر للسكر الطبيعي 
اليوم،  في  الفاكهة  من  ثــاث حبات  بمعدل 
ــــى حـــصـــص كـــافـــيـــة مــــن الــخــضــر   إلـ

ً
إضــــافــــة

للحصول على 5 أو 7 حصص من الخضر 
والفاكهة. يجب الحد من املشروبات الغازية 
تسبب  العتبارها  بالكافين  الغنية  وتــلــك 
انتفاخًا في البطن وتزيد املشكلة سوءًا في 

هذه املرحلة.

ــود عـــصـــابـــات تــســّول  ــ ــذا الـــفـــنـــدق وجـ فـــي هــ
ودعــارة وبيع حشيش ومخدرات، ويحاول 
ــــراد. خـــال ذلـــك، يشهد  أن ُيــصــلــح شـــأن األفـ

محاوالت انتحار وجرائم قتل«.
من جهته، يشير املمثل الشاب غيث أحمد، 
فــي حديثه إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن 
»املــشــاهــد الــعــراقــي تـــعـــّود، خـــال الــســنــوات 
ــيـــرة، عــلــى مــشــاهــدة املــواضــيــع  الــعــشــر األخـ
ــتــــهــــاكــــات حــــــزب الـــبـــعـــث،  املــــــكــــــررة، مـــثـــل انــ
ومــظــلــومــيــات كـــثـــيـــرة، مـــع غـــيـــاب لقصص 
القضايا االجتماعية،  الحب والتركيز على 
 
ً
»مسلسا أن  مبينًا  بـــأنـــواعـــه«،  ــاب  ــ واإلرهــ

تكن  لــم  ركــز على موضوعات  الفندق،  مثل 
ــة خـــــال الــــفــــتــــرات املــــاضــــيــــة، مــثــل  مـــطـــروحـ
املــتــاجــرة بــاألعــضــاء الــبــشــريــة واملـــخـــدرات، 
السياسين واملسؤولن على  ومــدى تدخل 
ــال غير  ــمـ املـــافـــيـــات فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن األعـ
املـــشـــروعـــة، وتــمــكــن املــســلــســل مـــن تسليط 
الــعــراق،  فــي  السلبية  الظواهر  الــضــوء على 
مـــن خــــال فــضــح اإلرهـــــــاب، عــبــر اســتــخــدام 

وجوه جديدة وممثلن شباب«.
في هذا السياق، يقول الفنان العراقي أسعد 
، وال 

ً
مشاي، إن »املتلقي العراقي ليس سها

يمكن الــتــاعــب مــعــه بـــأي أفــكــار عــاديــة، ومــا 
يــعــرض حــالــيــًا لــيــس بمستوى الــطــمــوح وال 
العراقية، حيث  الــدرامــا  تــاريــخ  مــع  يتناسب 
ال توجد مقومات مهمة في األعمال الكثيرة 
العراقية«،  الشاشات  على  حاليًا  املعروضة 
الجديد«،  »العربي  إلى  في حديثه  موضحًا، 
أن »هناك تكرارا، مع العلم أنه في العراق ثمة 
آالف الحكايات التي تصلح أن تكون أعمااًل 
درامية جيدة؛ مع ذلك، فإن الجيد من األعمال 

ال يسّوق بشكٍل صحيح مع األسف«.

رشاقتِك بعد األربعين... ثالث حبات من الفاكهةالدراما العراقية تعود من جديد: أفكار بعيدة عن الحرب
تغيرات كثيرة تطرأ على 

جسم المرأة بعد بلوغها 
األربعين. هنا، نتناول أبرز 

هذه التغيرات، والطرق 
الصحية للتعامل معها

نور عويتي

من الحلقة األولــى في الجزء الثالث من مسلسل 
الحصاد«،  »الهيبة:  الذي حمل عنوان  »الهيبة«، 
يــــاحــــظ املـــشـــاهـــد أن هــــنــــاك فــــجــــوة كـــبـــيـــرة فــي 
ــــداث مــا بــن الــجــزأيــن األول والــثــالــث، الــذي  األحـ
من املفترض أن يكون امتدادًا له؛ أي تبدأ أحداثه 
الــجــزء األول، إذ إن صناع   بــعــد نــهــايــة 

ً
مــبــاشــرة

العمل كانوا قد خصصوا الجزء الثاني )الهيبة: 
العودة( للغوص في حقبة زمنية ماضية، تسبق 

أحداث الجزء األول.
التحايل  العمل هــي  فــي  املشكلة األســاســيــة  تــبــدو 
عــلــى األحــــــداث إللـــغـــاء شــخــصــيــة مـــحـــوريـــة، وهــي 
عليا، التي أدتها ندين نجيم، بسبب رفض نجيم 
مسلسل  من  جديدة  بأجزاء  باملشاركة  االستمرار 
»الهيبة« بعد انتهاء األول. لذلك، لجؤوا في الجزء 
الثاني إلى خيار العودة إلى املاضي، الذي يسبق 

وجود عليا في الهيبة، وكان ذلك منطقيًا.
درامية  هفوات  ارتكبوا  العمل  صناع  أن  حن  في 
كبيرة لتبرير غياب ندين نجيم عن الجزء الثالث، 
ــداث مــن دون مـــراعـــاة ما  ــ فــقــامــوا بــاســتــكــمــال األحـ
حدث في نهاية الجزء األول، فبدت الحلقة األولى 
مـــن الـــجـــزء الـــثـــالـــث غــيــر مــنــطــقــيــة وغـــيـــر متصلة 

ومترابطة مع ما حدث من قبل.
نرى عليا في نهاية الجزء األول تحارب مع جبل 
وتــفــضــل الــبــقــاء مـــع ابــنــهــا فـــي قــريــة الــهــيــبــة على 
اسمه   

ً
مــن جبل طفا الــوقــت، وتنجب  يمر  الّسفر. 

عادل. كل هذه الخاتمة يتخلى عنها صناع العمل، 
ــزء الـــثـــالـــث بـــســـرد بـــاقـــي الــشــخــصــيــات  لــيــبــدأ الـــجـ
حــكــايــة عـــن هــــروب عــلــيــا مـــع ابــنــهــا إلـــى كــنــدا من 
دون ذكر أي وجود البنها الثاني، الذي كان ثمرة 
زواجها من »جبل«، فيأمراألخير محاميه بإرسال 

ورقة طاقه عقابًا لها على ما فعلته.
ال تنحصر املشاكل بتبرير غياب شخصية عليا، 
بــل يــبــدو أن األحــــداث غــيــر املنطقية تــطــاول كافة 
الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة، فــبــعــد مــــوت شخصية 
شاهن نتيجة إصابته برصاصة واحدة من أحد 
حـــراس جــبــل، العــتــقــاده بــأنــه يــوجــه ســاحــه لقتل 
الشخصية  إلى إحياء  العمل  صخر، يعود صناع 
في الجزء الثالث، وتبدأ األحداث بعد مشهد قتله 
 متناسن كــل مــا حــدث بــعــده فــي الحلقة 

ً
مــبــاشــرة

األخيرة من الجزء األول؛ بل إن حدث قتل شاهن 
تتم فبركته وإعادة إنتاجه ليكون جبل هو من قام 
بقتله بنفسه، ولتتغير ردود فعل أهالي الضيعة 
ــقـــابـــات  ــل انـ ــبـ حــــــول مـــقـــتـــل شــــاهــــن، فــــيــــواجــــه جـ
 النتشار خبر 

ً
عشائرية عديدة في منطقته نتيجة

قتل شاهن، رغم أن العشائر تحكم باإلجماع على 
قــتــل شــاهــن أو نــفــيــه العــتــبــاره خــائــنــًا فــي الــجــزء 

األول من املسلسل.
تبريرها  الــعــمــل  يــحــاول صــنــاع  الامنطقية  هـــذه 
وترسيخها من خال االستفادة من مقطع تمثيلي 
واحــد لندين نجيم، يعود للجزء األول، حيث يتم 
إدراج مشهد مقتطع من الحلقة األخيرة )الدقيقة 
26( من املسلسل بجزئه األول وإدراجها بالحلقة 
األولى من الجزء الثالث، وهو مشهد يجمع ندين 
نــجــيــم وتـــيـــم حـــســـن، حــيــث يــطــلــب جــبــل مـــن عليا 
الــســفــر مـــع ابــنــهــا خــوفــًا عــلــيــهــمــا، لــيــكــون املشهد 
بــأن هناك اتصاال  للمشاهد  بمثابة وثيقة تؤكد  
بــن أحـــداث هــذا الــجــزء مــع ســابــقــه، مــع العلم بأن 
املشهد املقتطع من الجزء األول له تتمة مغايرة ملا 
يجري، حيث ترفض عليا التخلي عن جبل وتصر 

على البقاء في الهيبة.
ــشــيــر إلـــى أن كــاتــب الـــجـــزء الــجــديــد، بــاســم 

ُ
هــنــا، ن

الــســلــكــا، لــم يــشــارك فــي كــتــابــة الــجــزء األول، الــذي 
ــــوزان عــكــو، عــلــمــًا أنــهــمــا الــكــاتــبــان الــلــذان  كــتــبــه هـ
اجــتــمــعــا لــكــتــابــة الــجــزء الــثــانــي مــن الــعــمــل. يبدو 
لوهلة أن السلكا يهمش ويتجاهل كل ما بناه عكو 
من خطوط درامية في الجزء األول، ويتجلى ذلك 
بوضوح من خال شخصية منى )رزينا الذقاني(، 
ففي الجزء األول ُيقتل شاهن أمام عينيها من دون 
أن تبدي أي ردة فعل وإنما تظل تعاني من ظال 
منى  فتقوم  الثالث  الجزء  في  أمــا  لزوجها،  حبها 

بأخذ مسدس لقتل أخيها واتهامه بقتل شاهن.

في انتظار مطلع الفجر

)Getty( تجنبي السكريات قدر اإلمكان والحلويات والمعجنات

تسبب إلغاء 
الشخصية التي 
أّدتها نجيم 
بحدوث ارتباك 
كبير في العمل 
)Getty(

)Getty( ُتناقش األعمال مواضيع مثل االتجار بالبشر وبالمخدرات

ما وصلنا من تسجيالت لقراءاته كان بفضل زكريا مهران باشا )أرشيف(

مرّت أمس ذكرى رحيل الُمقرئ الشيخ محمد رفعت، وهو أحد أبرز األصوات الُمرتبطة بشهر 
رمضان أيضًا. هنا، نقف عند تجربته، منذ البدايات، حتى رحيله

محمد رفعت

»الهيبة«: أين أنِت يا عليا؟

فنون وكوكتيل
استعادة

مسلسل

صحةمشهد

إلى جانب التسجيالت التي 
وصلتنا للشيخ رفعت في 

التالوة، وصلنا أيضًا، بصوته، 
تسجيالن لألذان، واحد 
بمقام السيكاه، والثاني 

على الراست. ظل التلفزيون 
المصري لعقود يبث أذان 

السيكاه وقت المغرب، 
بينما كانت بعض اإلذاعات 

تقتصر في بثها لألذان على 
تسجيل الراست، ما وضع 

الصيغتين في مكانة كبيرة 
عند الجمهور، حيث يشّكل 
األذان بصوت رفعت جزءًا 
مهّمًا من وجدان الناس، 

باعتباره أحد المعالم 
لشهر رمضان.

األذان 
في تسجيلين

الجمعة 10  مايو/ أيار 2019 م  5  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1712  السنة الخامسة
Friday 10 May 2019

الجمعة 10  مايو/ أيار 2019 م  5  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1712  السنة الخامسة
Friday 10 May 2019


