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MEDIA
القراصنة
والرسائل

لندن ـ العربي الجديد

وجـ ــدت دراس ـ ــة حــدي ـثــة أن قــراص ـن ــة اإلن ـتــرنــت
«الـ ـ ـه ـ ــاك ـ ــرز» ،قـ ــد ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
محادثاتك النصية ،من خالل اختراق امليكروفون
في هاتفك أو أجهزتك اللوحية.
وأوضحت الدراسة التي أجريت عام  ،2019والتي
حصلت عليها جامعة «كورنيل» ولم تنشر في

أي مجلة علمية بعد ،ليناقشها علماء آخرون ،أن
املــوجــات الصوتية ال ـصــادرة عــن الكتابة ،يمكن
التقاطها وتمييز األح ــرف مــن خاللها ،بمجرد
اخـتــراق امليكروفونات في هواتف «أنــدرويــد» أو
ً
األجهزة اللوحية ،وفقا ملوقع «نيويورك بوست».
ويمكن لهذه املوجات الصوتية ،أن تحدد «بشكل
نظري» املكان الذي يجب أن ينقر عليه املستخدم،
فــي ال ـشــاشــة ،مـمــا يعني أن قــراصـنــة اإلنـتــرنــت

قد يتمكنون من معرفة كلمات السر ،الرسائل
النصية ومحتويات البحث ،وغيرها من األمــور
الخاصة ،بمجرد اختراق امليكروفون في هاتف
أو جـهــاز لــوحــي مــا .وأج ــري البحث فــي جامعة
«كامبريدج» في بريطانيا وجامعة «لينشوبينغ»
في السويد ،حيث تمكن العلماء من اكتشاف 27
كلمة مرور من أصل  45على الهواتف ،و 19كلمة
مــرور من أصل  27على األجهزة اللوحية ،فقط

21

من خالل سماع االهتزازات الناتجة من الكتابة.
وقــال مؤلف الــدراســة إيليا شوميلوف« :إذا كان
من الصعب اليوم أن نتخيل أن يشن شخص ما
علينا مثل هذا النوع من الهجمات ،فكن على ثقة
أن األمر لن يكون هكذا في املستقبل القريب» .في
حني قال باحثون إن هذا النمط من القرصنة قد
ً
قلقا ً
حاليا ،ولكنه قد يتحول إلى حقيقة
ال يشكل
ً
قريبا ً
نظرا لتطور التكنولوجيا.

حديث الحرب على إيران :أين يقف اإلعالم األميركي؟
جيّش اإلعالم األميركي وراء جورج بوش الحتالل العراق .عام  ،2019يقترب هذا اإلعالم من ذلك الدور نفسه في قرع طبول
عام ُ ،2003
الحرب غير المحتملة ضد إيران ،في ظلّ بعض االستثناءات
نيويورك ـ ابتسام عازم

تزايد التهويل من حــرب أميركية ما على
إيران في األسابيع األخيرة .تهويل كالمي
ترافق مع بعض الخطوات البعيدة عن أن
تـشــي بــاحـتـمــال ان ــدالع ح ــرب حـقــا ،لكنها
تـ ـن ــدرج ف ــي خ ــان ــة ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـس ـيــاســي
امللون بمالمح عسكرية .فقد أخلت اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة مــوظ ـف ـي ـهــا غ ـي ــر األس ــاس ـي ــن
ف ــي الـ ـسـ ـف ــارات وال ـق ـن ـص ـل ـيــات األم ـيــرك ـيــة
فــي ال ـعــراق ،وأعـلـنــت عــن إرس ــال صــواريــخ
باتريوت للقواعد األميركية العديدة في
املنطقة «تحسبًا» لحرب ال تبدو وشيكة،
مع نفي الرئيس األميركي دونالد ترامب
ّ
رغبته بضرب إيران ،في ظل عدم استبعاد
تصريحه
ذل ــك أي ـض ــا ،ح ـســب م ــا ق ــال ف ــي
ّ
األخ ّـيــر مــن بريطانيا ،وال ــذي قــال فيه إنــه
ً
ُ
«يفضل الحوار أوال».
ُ ّ
يذكر خطاب الحرب ضد إيران في اإلعالم
األم ـيــركــي ال ـســائــد ،س ــواء الـلـيـبــرالــي مثل
شبكة «سي أن أن» أو صحيفة «نيويورك
تــاي ـمــز» ،أو حـتــى اليميني املـتـطــرف مثل
«فــوكــس نـيــوز» ،باملسرحيات الـتــي أعــدت
ق ـبــل ال ـح ــرب ع ـلــى الـ ـع ــراق واح ـت ــال ــه عــام
 .2003تـلــك ال ـحــرب ال ـتــي لــم تـحـصــل على
ـض دول ـ ـ ــي مـ ــن م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ول ــم
تـ ـف ــوي ـ ٍ
ت ـكــن قــانــون ـيــة ب ـمــوجــب ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
على عكس مــا ادعـتــه أمـيــركــا وبريطانيا.
ّ
بــل إن األم ــم املتحدة ذهـبـ ًـت أبـعــد مــن عدم
ّ
التفويض بالقول صراحة إن غزو العراق
عام  ،2003كان منافيًا للقانون الدولي ولم
يحصل على تفويض مجلس األمــن وإنــه
خالف امليثاق التأسيسي لألمم املتحدة،
ك ـم ــا صـ ـ ـ ّـرح وب ـش ـك ــل ال ل ـب ــس ف ـي ــه األم ــن
ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـحــدة آن ـ ــذاك ،كــوفــي أن ــان،
خ ــال مـقــابـلــة ل ــه م ــع ق ـنــاة «ب ــي ب ــي ســي»
البريطانية عام  .2004لكن حتى اليوم ،لم
يقدم أي من مجرمي الحرب وعرابيها إلى
املحاكمة .وهذه من االنتقادات التي توجه
إل ــى إدارة ب ـ ــاراك أوب ــام ــا الـ ــذي ل ــم تشهد
حقبته أي مـحــاسـبــة لـلــذيــن جـ ـ ّـروا الـبــاد
إلى الحرب .وشهدت حقبة دونالد ترامب
ع ـ ــودة ب ـعــض ص ـق ــور الـ ـح ــرب ف ــي اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة لـ ـج ــورج بـ ــوش االب ـ ـ ــن ،ك ـجــون
بولتون ،مستشار األمــن القومي للرئيس
دونالد ترامب ،وهو من قادة جوقة الحرب
على إيران ،ليلعبوا ً
دورا أساسيًا في إدارة
ترامب.
إعــامـيــا ،هـنــاك بالطبع اسـتـثـنــاءات على
مستوى الصحافيني أو البرامج املستقلة
مثل «ديموكراسي ناو» (الديمقراطية اآلن)
أو الخارجني عن أسراب اإلجماع الرسمي
الذين يجدون فسحة في وسائل التواصل،
أو املنافذ املستقلة أو اليسارية التي تعد

ع ـلــى األص ــاب ــع .ك ـتــب ال ـص ـحــافــي واملــذي ــع
ـدي حـســن ف ــي مــوقــع «ذا إنـتــرسـيـبــت»
م ـهـ ً
مقالة تحدث فيها عن خطوات أربع يمكن
لإلعالم األميركي اتخاذها ملنع الحرب مع
إي ــران والتعلم مــن األخ ـطــاء الـتــي ارتكبت
قبل الـحــرب على الـعــراق عــام  2003والتي
أدت إلى تدميره.
يشير املـقــال إلــى أمثلة لبعض العناوين

صحافيون وبرامج
على مواقع التواصل
يغردون خارج السرب

متظاهرة ترفض الحرب مع إيران خالل وقفة ضد ترامب في بريطانيا (بن بوث)SOPA Images/

التضليل الروسي على «تويتر»:
نطاق أوسع
ٌ
واشنطن ـ العربي الجديد

ق ــام ــت ش ـب ـكــة ال ـت ـص ـ ّـي ــد ال ــروسـ ـي ــة بـحـمـلــة
ّ
مـ ـن ــظـ ـم ــة مـ ــزع ـ ـجـ ــة ع ـ ـلـ ــى «تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر» ،ق ـبــل
ّ
ّ
االنتخابات الرئاسية األميركية ًعام ،2016
ّ
وفعالية مما كان
وكانت أكبر وأكثر تنسيقًا
معروفًا في السابق ،بحسب ما كشف بحث
ل ـشــركــة «س ـي ـمــان ـتــك» امل ـت ـخـ ّـص ـصــة بــاألمــن
ّ
السيبراني .واكتشفت سيمانتك أن حملة
ّ
الروسية ربما كان
«وكالة أبحاث اإلنترنت»
لها تأثير أكبر ،إذ وصلت إلى أعــداد كبيرة
الحقيقيني ،مما كان يعتقد
من ًاملستخدمني ً
ً
ً
كبيرا وربما
صبرا
سابقا ،وأظهرت أيضا
ً
تـكــون قــد حققت دخ ــا لبعض الـحـســابــات
املزيفة.
ّ
وح ــل ــل ال ـب ـحــث مـجـمــوعــة ب ـيــانــات ضخمة
أصدرها «تويتر» في أكتوبر /تشرين األول
 2018عـلــى نـحــو  3900ح ـســاب مـعـلــق و10
ّ
ماليني تغريدة .واكتشف أن متوسطالفارق
بني إنشاء الحساب والتغريدة األول ــى كان
ً 177
يوما .والحساب الذي حاز أعلى نسبة
إعــادة تغريد حصل على أكثر من  6ماليني
ريـتــويــت ،فيما ك ــان أق ــل مــن ألـفــن مــن هــذه
الحسابات (التي أعادت التغريد) من داخل
شبكة الحسابات املرتبطة بــوكــالــة أبحاث
اإلنترنت .ويشير التأخير الكبير بني توقيت

الـ ـت ــي تـ ــم تـ ــداول ـ ـهـ ــا مـ ــؤخ ـ ـرًا فـ ــي صـحــف
ومـحـطــات أمـيــركـيــة رئـيـسـيــة ح ــول إي ــران
ك ـ ـع ـ ـنـ ــوان صـ ـحـ ـيـ ـف ــة نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ت ــاي ـم ــز
«البنتاغون يبني قوة ردع ضد أي هجوم
إيراني محتمل» .أما سي أن أن فاختارت
عنوانا كـ«نشر الواليات املتحدة لعدد أكبر
من صواريخ باتريوت في الشرق األوسط
تحسبًا للتهديدات اإليرانية» ،وصحيفة

إنشاء حساب وأول تغريدة ،إلى الكثير من
الصبر في التحضير ،فيما ُيشير الريتويت
إلـ ــى أن ال ـك ـث ـيــر م ــن م ـس ـت ـخــدمــي «تــوي ـتــر»
غير املنخرطني في الحملة كانوا ّ
يروجون
ّ
لرسالة الــوكــالــة .وعلى الــرغــم مــن أن معظم
ال ـح ـســابــات ال ـتــي اسـتـعــرضـتـهــا سيمانتك
ّ
كانت تلقائية ( ،)automatedإال أن العديد من
األدلة أظهرت في كثير من األحيان أدلة على
التالعب اليدوي ( ،)manualمثل التغييرات
في محاولة واضحة
الطفيفة في الصياغة ً
ل ـت ـفــادي اال ًك ـت ـشــاف ،وفــقــا لـلـشــركــة .ووجــد
ال ـب ـحــث أي ــض ــا ،أن ال ـح ـســابــات لـعـبــت على
أنصار اليسار واليمني أكثر مما كان ُيعتقد
ً
ً
موضحا أن معظمهم كانوا مزيفني
سابقا،
يتظاهرون بأنهم منافذ إخبارية إقليمية،
ب ـي ـن ـم ــا قـ ــامـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة ف ــرعـ ـي ــة أص ـغ ــر
بتضخيم تلك الرسائل.
فــي الـســابــق ،زاد املـشــرعــون داخــل الــواليــات
املتحدة وخارجها من الضغط على شركات
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،لـ ـب ــذل املـ ــزيـ ــد مــن
الـجـهــد لــوقــف انـتـشــار املـعـلــومــات املضللة.
وق ـ ــد اس ـت ـج ــاب ــت شـ ــركـ ــات م ـث ــل «ت ــوي ـت ــر»
و«فيسبوك» ،من خالل تحديث سياساتها
وإزال ـ ـ ـ ــة حـ ـس ــاب ــات ال ـت ـص ـ ّـي ــد وامل ـع ـل ــوم ــات
الـ ـك ــاذب ــة .وردًا ع ـل ــى ب ـح ــث «س ـي ـم ــان ـت ــك»،
ّ
ق ــال مـتـحــدث بــاســم «تــوي ـتــر» إن «الـتــركـيــز

«واشنطن بوست» قالت« :تهديد إيراني
ي ـ ــؤدي إلـ ــى إع ـ ــان ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض نشر
قوات ،بحسب مسؤول أميركي» .الواضح
ّ
مــن كــل هــذه العناوين أنها تتبنى روايــة
املـســؤولــن األمـيــركـيــن فــي إدارة يمينية
متطرفة وتعكس نظرتهم إلى األمــور من
دون أن تسائلها .وهــي تتخلى بذلك عن
أي نظرة نقدية وتقترب مــن دور اإلعــام
الرسمي والبروباغاندا .وكما حــدث عام
 ،2003يتم استخدام الترهيب والتخويف
إلسـ ـك ــات األص ـ ـ ــوات ال ـن ـقــديــة والـتـشـكـيــك
بمصداقيتها .وعـلــى الــرغــم مــن اقتباس
بعض املقاالت ملسؤولني أميركيني يرون
ً
ّ
أن ه ـن ــاك ت ـه ــوي ــا ب ـخ ـص ــوص ال ـت ـهــديــد
ّ
بدور فعال،
اإليراني وأن العقوبات قامت
ٍ
إال أن ه ــذه املـ ـص ــادر ال تـعـطــى مـســاحــة
كافية وغالبًا ما يدرج االقتباس في مكان
م ـتــأخــر م ــن املـ ـق ــال ،م ـمــا يـجـعــل فاعليته
محدودة.
ي ـن ـص ــح م ـ ـهـ ــدي حـ ـس ــن بـ ــأربـ ــع خـ ـط ــوات
يمكن لــإعــام اتـخــاذهــا قــد تـســاعــد على
تفادي االنزالق في مأزق الترويج ملواقف
املـســؤولــن األميركيني املــؤيــديــن للحرب.
وبني تلك الخطوات ،التوقف عن االختزال.
واملقصود عدم االكتفاء بتمرير املعلومات
م ــن امل ـس ــؤول ــن ،ب ــل تـحـلـيـلـهــا وتـنــاولـهــا
بـشـكــل ن ـق ــدي .ث ــم يـشـيــر إل ــى ض ـ ــرورة أن
تـكــون مـعـلــومــات الصحافيني صحيحة،
مثل التذكير الدائم بتقارير وكالة الطاقة
الذرية عن أن إيران ال تملك أسلحة نووية
ً
مثال مثلما كان العراق ال يمتلكها .كذلك
ي ـج ــدر ال ـتــذك ـيــر ال ــدائ ــم ب ــاالن ـق ــاب ال ــذي
قامت بــه وكــالــة االسـتـخـبــارات األميركية
(سي آي إيه) والبريطانية عام  1953ضد
حكومة محمد مصدق التي كانت منتخبة
ديمقراطيًا ،ورفــض إدارة بــوش االعـتــذار
عــن إس ـقــاط الـبـحــريــة األمـيــركـيــة لـطــائــرة
مدنية إيرانية قتل فيها  290شخصًا.
وك ــان ــت صـحـيـفــة «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» قد
اعـ ـت ــذرت ب ـعــد س ـنــة م ــن غـ ــزو الـ ـع ــراق عن
عـ ــدم دق ـت ـهــا ف ــي تـ ـن ــاول امل ــوض ــوع وعـلــى
الـ ــدور ال ــذي لـعـبـتــه فــي ال ـتــرويــج لـلـحــرب.
ّ
ولـعــل واحـ ـدًا مــن األسـئـلــة الرئيسية التي
ي ـجــب أن ي ـطــرح ـهــا أي م ـح ــرر وصـحــافــي
ال تـتـعـلــق ف ـقــط بـصـحــة ال ـت ـســريــب وم ــدى
ال ـ ــوث ـ ــوق ب ــاملـ ـص ــدر بـ ــل يـ ـج ــب أن ت ـط ــرح
ب ـع ــض األس ـئ ـل ــة األس ــاسـ ـي ــة ح ـ ــول ن ــواي ــا
التسريب ،وملــاذا اآلن ،ومن املستفيد؟ لكن
لهاث املنصات اإلعالمية وراء التسريبات
و«الخبر العاجل» يجعلها أحيانًا ضحية
ن ـف ـس ـهــا وض ـح ـي ــة «ج ـش ـع ـه ــا» ب ــال ــرك ــض
الــدائــم ح ــول االن ـف ــراد بالخبر والـحـصــول
على تصريحات من «مسؤولني كبار» بدل
الوقوع على مسافة من مصادر القوة.

استهداف الصحافة األسترالية:
قلق وغضب
ٌ
سيدني ـ العربي الجديد

(جاستن ساليفان)Getty/

الوحيد للشركة هو تحسني صحة املحادثة
ال ـعــامــة ع ـلــى بــرنــام ـج ـنــا ،وح ـمــايــة ســامــة
االنتخابات هي جانب مهم من هذه املهمة».
وأضـ ــاف« :قـمـنــا بـخـطــوات كـبـيــرة مـنــذ عــام
 2016ملــواجـهــة الـتــاعــب فــي خدمتنا ،الــذي
يتضمن إصداراتنا من البيانات اإلضافية
في شهري أكتوبر /تشرين األول ويناير/
كــانــون ال ـثــانــي ،واملـتـعـ ًلـقــة بــاألنـشـطــة التي
تــم الكشف عنها مسبقا ،لتمكني مزيد من
البحوث األكاديمية املستقلة والتحقيق».

تــوســع الـشــرطــة األسـتــرالـيــة نـطــاق تحقيقاتها بـعــد مــداهـمــة هيئتني إعــامـيـت ّــن،
ّ
مــا أث ــار غضبًا مــن الـهـجــوم على حــريــة الـصـحــافــة ،فــي ظــل تأكيد اإلعــامـيــن أنهم
سيكملون عملهم بال خوف ،بينما شكا أعضاء في البرملان األسترالي من احتمال
الزج بصحافيني في السجن ملجرد تلقيهم معلومات سرية .وداهمت الشرطة املقر
الــرئـيـســي لهيئة اإلذاعـ ــة األسـتــرالـيــة ( )ABCالـتــي تمولها الـحـكــومــة فــي سيدني،
األربـ ـع ــاء ،بـعــد ي ــوم واحـ ــد م ــن مــداه ـمــة م ـنــزل م ـح ــررة ف ــي هـيـئــة ن ـيــوز كـ ــورب ،في
الوقت الذي قالت فيه الشرطة إن ال صلة بني الواقعتني .وقالت الشرطة االتحادية
إن املداهمتني حصلتا بسبب مــزاعــم بـحــدوث «نشر مــواد ســريــة» ،مــا أثــار شكوكًا
بــأن األم ــر ال يمس وســائــل اإلع ــام الـتــي تتلقى أي معلومات مــن هــذا ال ـنــوع ،إنما
املخبرين الصحافيني .لكن الشرطة عادت وغيرت التصريح في ما بعد على موقعها
ّ
اإللكتروني ،وتضمن اإلشارة لجرائم محتملة بتلقي أسرار قومية .وفقًا لـ ،ABCفإن
البحث ،الذي أجري األربعاء ،يتعلق بسلسلة تحقيقات يعود تاريخها إلى عام 2017
معروفة باسم «امللفات األفغانية» ،والتي «كشفت عن مزاعم بالقتل غير املشروع
وسوء السلوك على أيدي القوات الخاصة األسترالية في أفغانستان» .وقالت الهيئة
إن السلسلة «استندت إلى مئات الصفحات من وثائق الدفاع السرية التي تسربت
ّ
إلى شبكة اإلذاعــة األسترالية» .ويوم الثالثاء ،فتشت الشرطة منزل الصحافية في
نـيــوز ك ــورب ،أنيكا سميثورست ،وهــو مــا أث ــار قلقًا .وكــانــت الصحافية قــد ذك ــرت
العام املاضي أن الحكومة تدرس خطة سرية للتجسس على مواطنيها .ودعا حزب
الخضر ،ذو التوجه اليساري والذي يشكل كتلة تصويت قوية في مجلس الشيوخ
األسترالي ،إلــى تحقيق برملاني في أمــر املداهمتني .من جانبه ،قــال رئيس الــوزراء
ّ
سكوت موريسون ،بينما كــان يتجه إلــى بريطانيا ،إن الشرطة تحركت من تلقاء
نفسها وإن الحكومة تؤمن بحرية اإلعــام .وأضــاف« :إذا كانت هناك أمــور تتعلق
بقوانني معينة فإنها ستثار بالطريقة الطبيعية التي يجب أن تمر من خاللها في
مناخ ديمقراطي ،وهي أمور أنا دائمًا مستعد ملناقشتها».
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منوعات فنون وكوكتيل
فنون

ستار الناصر

ال ـ ـف ـ ــن ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة عـ ــامـ ــة ف ـع ــال ـي ــة
عالية الــرقــي وهــي نـتــاج الوعي
اإلنساني باملوجودات ومحاولة
جمالية للتعبير عنها ،واملنجز الفني أيًا
كان وفي كافة مراحل تطوره حاجة ملحة
ل ــدى اإلنـ ـس ــان لـلـتـعـبـيــر ع ــن ال ـعــاقــة الـتــي
تشكلت من خالل الوعي بالواقع ،وبالتالي
ّ
فهو يتطور باستمرار كلما زاد رقي الوعي
ع ـن ــد اإلنـ ـس ــان وتـ ـج ــدد ش ـك ــل ص ــراع ــه مــع
الواقع للدفاع عن وجوده واستمرار نوعه.
وف ــن ال ــرق ــص ال ـج ـمــاعــي ،أو الـ ـف ــردي ،على
اع ـ ـت ـ ـبـ ــاره مـ ــن أق ـ ـ ــدم الـ ـفـ ـن ــون اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة،
ّ
كـ ــان الـ ـب ــداي ــة الـ ـت ــي ش ــك ـل ــت أولـ ـ ــى م ــراح ــل
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ت ـح ـســس اإلن ـ ـسـ ــان ملـحـيـطــه
وانفعاله به بتأثير الحادث اليوميّ ،
سارًا
كان أم مؤملًا.
فــي الطقوس املـتــوارثــة بــن القبائل ،كانت
ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى الـ ــرقـ ــص الـ ـجـ ـم ــاع ــي ،لـيــس
كوسيلة للتعبير فحسب ،بل وسيلة مهمة
للتأثير أيضًا .في املجتمع اإلغريقي ،كان
الرقص إلى جانب املوسيقى والغناء ،أهم

ليس الرقص مجرّد عرض أدائي وحسب ،وإنّما هو سليل طقوس اجتماعية عرفها اإلنسان
عبر تاريخه .هنا ،نسلّط الضوء على هذا الفن وتطوره في العالم العربي

الدبكات

جولة راقصة على ضفاف النيل والفرات
الـلـبـنــات ال ـتــي أوجـ ــدت ف ــن امل ـس ــرح ،وحــن
اهـتــدى اإلنـســان لـلــزراعــة وتـطــورت قــدراتــه
ف ــي ص ــراع ــه م ــع ال ـط ـب ـي ـعــة( ،وه ـ ــي الـشـكــل
األهم في مراحل صراعات اإلنسان ونضاله
ال ـ ـطـ ــويـ ــل) ظ ـ ـهـ ــرت رقـ ـ ـص ـ ــات االس ـت ـس ـق ــاء
ورقـصــات الحصاد املـتـعــددة ،خــاصــة حني
يفرحون بوفرة املحصول ،وهناك رقصات
تتعلق بتقليد الحوادث الفلكية ،أو حوادث
م ـت ـع ـل ـقــة ب ـت ــاري ــخ ال ـق ـب ـي ـلــة وأس ــاط ـي ــره ــا،
ورقصات أخرى تتعلق بالزواج والخطوبة

والـ ــدعـ ــوة ل ـه ـمــا .ف ــي ع ـصــر ال ـن ـه ـضــة ،بــدأ
ال ـ ــرق ـ ــص يـ ــأخـ ــذ ح ـ ـي ـ ـزًا أك ـ ـبـ ــر ف ـ ــي ال ـح ـي ــاة
الـثـقــافـيــة ،خـصــوصــا حــن تـقــاســم الــرقــص
الـتـعـبـيــري مــع املــوسـيـقــى بـنـســب مـتــوازنــة
وتعاونا على خلق فن الباليه .أما في البالد
الـعــربـيــة ،فـقــد القــى فــن الــرقــص الكثير من
العقبات التي حالت دون تـطــوره ألسباب
كثيرة ،أهمها أن مجرد كلمة رقص تقضي
ع ـلــى أي م ـش ــروع ي ـت ـنــاول ه ــذه الـفـعــالـيــة،
مـ ـث ــل ت ـش ـك ـي ــل فـ ــرقـ ــة راقـ ـ ـص ـ ــة أو م ــدرس ــة

تتشابه الرقصات
والدبكات لكن اإليقاعات
تختلف أحيانًا

للرقص؛ ألن الــرقــص كــان ال يليق بالرجل
وال حتى باملرأة.
هذا ال يعني أن فنون الرقص لم تظهر في
البالد العربية ،بل شهدت فعاليات راقصة
مختلفة مميزة ،إذ تلقفتها فرق املؤسسات
ذات الـطــابــع الـفـلـكـلــوري الـتــي تشكلت في
جـمـيــع ال ـبــاد الـعــربـيــة وقــامــت بتقديمها
عـلــى كثير مــن امل ـســارح الـعــاملـيــة مــن خــال
املشاركة في املهرجانات املهتمة بالرقص
الـشـعـبــي وح ـص ــدت ال ـجــوائــز امل ـه ـمــة ،مثل

في الكهوف
تتبّعت العلوم اإلنسانية
ّ
فن الرقص عبر التاريخ.
رسومات كثيرة على
الكهوف التي سكنها
اإلنسان في العصر الحجري،
يرجع كثير منها إلى
الحضارة السومرية والبابلية،
عثروا عليها ،يظهر فيها
الراقصون وهم يحثون
الجيش على اإلقدام وبعث
الهمة فيه ،أو يحتفلون
باالنتصار .هناك لوحة
ج َدت في أحد الكهوف
ُو ِ
يظهر فيها أفراد غير
عاديين (كهنة – سحرة –
صيادون) وهم يقفزون
راقصين حول حيوان
يرشقونه أثناء ذلك
بالحراب.

كثير من الدبكات الخليجية تأتي من المناطق الساحلية ()Getty

مسرح

أنـجــز امل ـخــرج والـكــاتــب املـســرحــي الـســوري
عـ ـم ــر بـ ـقـ ـب ــوق أخ ـ ـي ـ ـرًا م ـس ــرح ـي ـت ــه «خـ ـي ــال
كــورديـلـلــو» ،ليستعيد فيها تقليد مسرح
ال ــدم ــى «كـ ــراكـ ــوز وعـ ـ ـ ــواظ» ،م ـس ـت ـف ـي ـدًا من
تقنيات «فـيــديــو السيلفي» ،ليتركنا أمــام
عــرض متعدد الــوســائــط ،يقام فــي مكانني؛
األول هـ ــو بـ ـ ـي ـ ــروت ،فـ ــي ال ــزيـ ـك ــو ه ـ ــاوس،
حيث أدى الشخصيات وحــرك الدمى نادر
عبد الـحـ ّـي ،والـثــانــي فــي ســراقــب السورية،
ف ــي ص ــال ــة «بـ ــاريـ ــش» ،ح ـيــث ح ـ ـ ّـرك الــدمــى
وأدى وليد أبــو راش ــد .مــا يجمع العرضني
الـ ـ ــذي ص ـم ــم ف ـض ــاء ه ـم ــا نـ ــور ع ــوي ـت ــي ،أن
الجمهور يشاهد نهايات مختلفة للعرض
عبر هواتفه النقالة ،إذ تظهر شخصيات
م ـت ـع ــددة م ــن أم ــاك ــن م ـت ـع ــددة لـتـلـعــب دور
«السبعي» الذي ال نعرف من هو.
يتضح مــن اس ــم ال ـعــرض أن ــه تـحـ ّـيــة للفنان
السوري زكي كورديللو الذي اعتقله النظام
السوري وابنه مهيار في عام  ،2012وما زال
ً
مصيرهما مجهوال حتى اآلن؛ فكورديللو،
كــان واح ـدًا مــن األسـمــاء ال ـبــارزة فــي مسرح
ّ
خيال الظل؛ الشكل املسرحي املوجه لألطفال
ّ
الحالي ،والذي كان سابقًا واحدًا
في الوقت
من أبرز أشكال الفرجة والنقد االجتماعيّ.
ي ـت ـب ـن ــى بـ ـقـ ـب ــوق ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــرض خ ـص ــائ ــص
ّ
التقليدية ،ال تلك
عــروض «كراكوز وعــواظ»
املتداولة حاليًا ،بل األصلية ،حيث السباب
والـ ـب ــذاءة والـلـغــة شــديــدة ال ـســوقـ ّـيــة ،والـتــي
تميز الشخصيتني الـلـتــن ت ــؤدي ــان حكاية
الـخــوف مــن االعـتـقــال ،ليختبئا بــدايــة داخــل
خزان مياه فارغ ،ثم يعتقل كراكوز ،ثم يسافر

رصد

وجوه درامية واعدة
بيروت ـ ربيع فران

طــوت الــدرامــا العربية موسمًا آخــر مــن مجموعة
أع ـم ــال ت ـف ــاوت ن ـجــاح ـهــا .ل ـكــن ال ــاف ــت ،ك ـمــا بــات
م ـع ــروف ــا ،ص ـع ــود ب ـعــض األعـ ـم ــال ال ـس ــوري ــة إلــى
مراتب متقدمة ضمن التصنيف ،من دون مبالغات.
مــواقــع التواصل االجتماعي كانت سندًا حقيقيًا
هذه املرة ،لكل اآلراء التي عبرت عن نقد أو إعجاب
محصورين بما قدمه السوريون.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـخ ــط ال ـن ـق ــدي ،و»ال ـن ـه ــج» ال ـت ـجــاري
بتفضيل «الوسامة» على املوهبة ،تقفز ثلة جديدة
من األسماء التي تستحق أن تحجز مكانها على
الخريطة في املواسم املقبلة.

هيا مرعشلي
عبرت هيا مرعشلي السباق الدرامي بنجاح .لعبت
ثالثة أدوار هذا املوسم ،في كل من «دقيقة صمت»،
و»عـنــدمــا تشيخ ال ــذئ ــاب» ،و»مـســافــة أم ــان» .رغــم
النمطية التي وضعتها في قالب الفتاة اللعوب،
الـتــي يسعى وراء ه ــا الــرجــال خصوصًا النافذين
منهم ،إال أنها أج ــادت فــي بناء شخصية خاصة
بها ،تحملها إلى مصاف االحتراف.
ربما دورها في «دقيقة صمت» (خنساء) يختلف
ً
قليال ،لكونها تسكن في حي فقير وليس بإمكانها
الـتـغـيـيــر ن ـظ ـرًا إل ــى ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي الـسـيــئ
الــذي تعانيه ،الــذي يدفعها للعمل فــي الخياطة،
ثم الهرب من عشيقها «أبو العزم» (فادي صبيح)

سعيًا وراء رجــل جـ ّ
ـاد ينهي معاناتها مع حبيب
مــزاجــي ،حــاول الـتـ ّ
ـودد إليها مجددًا لكنها تركته
وحيدًا ومشت إلى حال سبيلها.

إيهاب شعبان
يجسد إيهاب شعبان في مسلسل «مسافة أمان»
دور الشاب السوري مــروان ،املعارض الذي اندفع
ض ــد ال ـن ـظ ــام ودف ـ ــع شـقـيـقــه إي ـ ــاد ل ـل ـم ـشــاركــة في
ت ـظــاهــرات ب ــداي ــة ال ـث ــورة ال ـس ــوري ــة .يـخـطــف إي ــاد
ويقتل ،فــي حــن يبقى م ــروان ثــائـرًا وينخرط في
مجموعات مسلحة معارضة تحاسب الفاسدين،
ويسهم فــي إع ــدام أحــد األطـبــاء املؤسسني لشبكة
اتجار باألعضاء ،وتقوده الصدفة إلى التقرب من
ً
زوجـتــه الطبيبة ســام (ســافــة مـعـمــار) ،مستغال
تعلق ابنها بالسائق.
يؤدي شعبان دوره بطريقة ُمقنعة .شاب ضاعت
أحــامــه بعد خطف شقيقه وتصفيته ملـجــرد أنه
ق ــال ال لـلـفـســاد .م ـح ــاوالت اسـتـعـطــاف الــدك ـتــورة
سالم وتعلقه بها يؤججان السياق الدرامي ،ولو

أداء
قدم أنس طيارة
ّ
ً
الفتًا في مسلسل «عندما
تشيخ الذئاب»

أن رسم النهاية جاء مأسويًا؛ إذ تكتشف الطبيبة
أنه ساهم في إصدار حكم اإلعدام بحق زوجها من
خالل فيديو موثق لعملية اإلعدام يظهر به مروان،
لتنتهي ال ـعــاقــة ب ــن ال ـطــرفــن ،تـهــاجــر الطبيبة
املـفـجــوعــة م ــع وح ـيــدهــا إل ــى ك ـنــدا لـيـنـهــي م ــروان
حياته منتحرًا بعد أن أدمن املخدرات.

أنس طيارة
هي املرة األولى التي يلفت بها املمثل أنس طيارة
األن ـظــار بـهــذا الـشـكــل فــي مسلسل «عـنــدمــا تشيخ
ال ـ ــذئ ـ ــاب» ،رغـ ــم م ـش ــارك ـت ــه ف ــي م ـس ـل ـســل آخـ ــر هــو
«سالسل دهب» ،إال أن الثناء من قبل املتابعني على
املواقع البديلة جاء على أداء دور عزمي في «عندما
تشيخ الــذئــاب» .يتحول ابــن جليلة (سمر سامي)
إلــى محور رئيسي فــي الحلقات األخ ـيــرة ،بعد أن
خـلــع ع ـبــاءة الـحـقــوق وت ــرك املـحــامــاة وارت ـمــى في
أحضان الشيخ عبد الجليل (سلوم حداد) ليتحول
إلى ناشط إرهابي ،ومؤسس لشبكات إرهابية.
ع ــرف امل ـخــرج عــامــر فـهــد كـيــف ي ـحــرك ه ــذا املمثل
ويـمـ ّـده بما يتناسب مع الشخصية .حمل طيارة
مــوهـبــة فــاقــت ه ــذه امل ـشــاركــة ف ــي مـسـلـســل ي ــروي
سـ ـن ــوات م ــن ت ــاري ــخ س ــوري ــة ون ـظ ــام ـه ــا األم ـن ــي
وال ـس ـي ــاس ــي ،واع ـت ـم ــاد ال ـن ـظــام ع ـلــى «تــأس ـيــس»
مـ ـجـ ـم ــوع ــات إسـ ــام ـ ـيـ ــة ،أو ت ـس ـه ـي ــل ق ـ ـيـ ــام ه ــذه
املجموعات في قالب ال يخلو عند طيارة من مزيج
عاطفي ،وتأثره بهدوء والدته جليلة ثم انتفاضه
على كل من يعترض طريقه.

عمرو سعد« ...حملة فرعون» بدأت
خــارجــا حيث يسكن «الـسـبـعــي» ،ليتحادث
مـ ــع ع ـ ـ ــواظ ال ـ ـ ــذي س ــاف ــر ملـ ـك ــان آخ ـ ــر بـفـعــل
الـشـتــات عبر الفيديو تـشــات ،قبل أن يصل
السبعي فــي نهاية الـعــرض ليحتل املشهد
من خالل ظهوره بأشكال وقصص متعددة
عبر شاشات هواتف الجمهور الذكية.
يحيل العرض إلــى سياسات النظام لسوري
املرتبطة باالختفاء ،وكيف «يتالشى» أعداؤه،
ّ
يشك بتهديدهم لــه ،ليبدو السوريون
أو من
الخاضعون لسيادة النظام السوري خائفني،
ُمـطـيـعــن ،كاملمثلني أنـفـسـهــم فــي املـســرحـيــة،
ال ــذي ــن ال ن ــراه ــم ،ب ــل نـ ــرى ظــال ـهــم تـتـحــدث
وتتحرك ،أشبه بالكثير من السوريني الذين
يعيشون فــي الـخـفــاء ويـظـهــرون للعلن ،كما
السبعي ،فقط أمام الهاتف النقال ،الذي يراه
الجمهور على هواتفه النقالة ،يخاطب كل فرد
على حدة .األهم أن السبعي تلعب دوره أربع
شخصيات مختلفة ،وكأن املختفني في الظل
ليسوا أنـمــاطــا وكتلة بـشـ ّ
ـريــة متجانسة ،بل
مطاردين وهاربني مختلفني ،كالسبعي الذي
تتعدد أوجهه وشخصياته ومكان وجوده.
ال ـت ـقــت «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ع ـمــر ب ـقــوق في
مكان إقامته الجديد ،باريس ،وأكــد رغبته
بـ ــإعـ ــادة الـ ـع ــرض م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ع ـل ــى ن ـطــاق

يمثل العرض تحية
للفنان زكي كورديللو
المعتقل لدى النظام
ُ
كيف يمكن أن نقدم عرضًا للجمهور السوري اليوم؟ (العربي الجديد)

أدّ ت هيا
مرعشلي
أدوارًا في
ثالثة مسلسالت
لهذا الموسم
(فيسبوك)

دردشة

«خيال كورديللو»ّ ...
سكان الظل وأبطاله
عمار فراس
ّ

الفرقة العراقية واملصرية وغيرها ،لكنها
بــالــرغــم مــن ذل ــك ظـلــت أس ـيــرة تـلــك الـنـظــرة
املتشددة.
أهـ ــم ف ـن ــون ال ــرق ــص امل ـن ـت ـش ــرة ف ــي ال ـعــالــم
العربي هي التي تعرف بالدبكات ،والتي
ي ـشــارك فـيـهــا ال ــرج ــال وال ـن ـســاء مــن الـقــريــة
ال ــواح ــدة أو الـقـبـيـلــة ال ــواح ــدة ،ويـمـكــن أن
يصاحبها الغناء ،وعادة ما تصاحب هذه
الــدب ـكــات اآلل ــة املـسـمــاة بــالــزرنــة؛ وه ــي آلــة
هــوائ ـيــة تـصـنــع م ــن خ ـشــب امل ـش ـمــش على
األغـ ـل ــب ،وهـ ــي ذات ل ـســانــن (مـ ــن فصيلة
األوبـ ـ ــو) ،ويـنـتـهــي أن ـبــوب ـهــا بـ ــرأس قمعي
يـغـطــى بــامل ـعــدن ،يـ ــراوح ع ــدد ثـقــوبـهــا بني
ستة إلــى ثمانية ،إضــافــة إلــى ثقب خلفي.
وفــي ال ـعــراق ،تستخدم فــي بعض املناطق
آلـ ــة امل ـط ـب ــج ذات األنـ ـب ــوب ــن ،ل ـك ــل أن ـب ــوب
لسانّ ،أما الزرنة فهي املستخدمة في أغلب
امل ـنــاطــق ال ـعــراق ـيــة وال ـعــرب ـيــة وإن تـعــددت
أشكالها أو طــولـهــاّ .أم ــا اإلي ـقــاع ،فينبعث
من الطبل الجلدي الكبير في جميع دبكات
البالد العربية .هنا ،نقف عند أبرز الدبكات
في العالم العربي.
تنتشر في العراق دبكة امليجنا ،وإيقاعها
ه ــو ال ـجــوبــي (ال ـت ـشــوبــي) ،وه ـن ــاك دبـكــات
عــراق ـيــة مـخـتـلـفــة م ــن حـيــث الـنـغــم ولكنها
جميعًا تستخدم اإليقاع نفسه (الجوبي)،
ويقال لراقص الدبكة العب الجوبي.
وفــي بلدان الخليج العربي ،توجد دبكات
كـثـيــرة مـنـهــا ت ـمــارس عـلــى ســاحــل الـبـحــر،
ومـنـهــا فــي الــريــف ،وتـشـتــرك فيها النساء
م ــع الـ ــرجـ ــال ع ـل ــى اإليـ ـق ــاع ــات الـخـلـيـجـيــة
التي تنبعث من مختلف اآلالت اإليقاعية،
وأهـمـهــا الـســامــري ال ــذي يصاحبه الغناء؛
وتشكل النساء والــرجــال صفني متقابلني
وي ـ ـت ـ ـبـ ــادالن ال ـ ـتـ ــرديـ ــد .ال ت ـخ ـت ـلــف رق ـصــة
املـ ـجـ ـيـ ـلـ ـس ــي عـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ــام ـ ــري إال ب ــوض ــع
الـجـلــوس أثـنــاء الــرقــص أو الـغـنــاء ،وهناك
ّ
كالعياله والعرضة الحربية
رقصات أخرى
وغيرها.
وفـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،حـ ـي ــث ع ــرف ـت ـن ــا فـ ــرقـ ــة رض ــا
املشهورة على الفعاليات الراقصة في هذا
القطر ،مثل رقصة البحارة والرقص البلدي
ً
ورقـ ــص أه ــال ــي ال ـنــوب ــة ،ف ـضــا ع ــن وج ــود
رائدات الرقص الشرقي ،مثل سامية جمال
وتحية كاريوكا .وقد اعتبر بعض املثقفني
الذين شاهدوا هذا الرقص أنه «صراع بني
الروح والجسد».
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ت ــوج ــد دبـ ـك ــات م ـثــل امل ـي ـج ـنــة،
ول ـك ـن ـه ــا ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن امل ـي ـج ـن ــة ال ـع ــراق ـي ــة
م ــن نــاحـيــة اإليـ ـق ــاع ،حـيــث ي ـكــون إيـقــاعـهــا
املقسوم ،وتتميز بسرعة الحركات كما في
سورية .أما في األردن ،فهناك دبكات تتسم
بالطابع ال ـبــدوي مثل رقـصــة الـسـيــف ،وال
يخلو أي بلد عربي من أمثال هذه الدبكات،
وإن اختلفت الحركات واألغراض.
اسـتـطــاعــت هــذه الــدبـكــات الـعــربـيــة جميعًا
أن تحافظ على شكلها واسـتـمــرارهــا رغم
قدمها ،وهــي تمارس إلــى اليوم عن طريق
االنتقال الشفاهي من جيل إلى جيل باألداء
نفسه تقريبًا واآلالت املصاحبة واإليـقــاع،
وحتى األغاني ،وإن مستها يد املعاصرة.
ب ـهــذا ت ـكــون الــدب ـكــات خـيــر حــافــظ لتراثنا
الشعبي – املوسيغنائي وآالته – حتى أنه
يستطيع الـبــاحــث فــي املــوسـيـقــى والـغـنــاء
تقصي املمارسات العربية ما دامــت أغلب
ه ــذه الــدب ـكــات ال تـ ــزال ت ـم ــارس ف ــي جميع
البالد العربية وبروح شعبية أصيلة ومن
قبل أبناء البلدة أو القبيلة ،يمارسونها في
االحـتـفــال بمختلف املـنــاسـبــات ،حبًا بهذا
الفن الــذي تتنوع فيه األلحان واإليقاعات
ال ـش ـع ـب ـيــة وفـ ـن ــون ال ـش ـعــر ال ـ ــذي غــال ـبــا ما
يرتجله الفنان الشعبي.
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أوســع ،حيث سيقدم في مدن أكثر .سألناه
ع ــن ال ـع ـق ـب ــات الـ ـت ــي واج ـه ـه ــا ح ــن أخ ــرج
عرضًا يــدور في مكانني ،وهــو غير حاضر
إال في واحد منهما؛ فأجاب« :كانت الفكرة
منذ البداية أن نخلق شرطًا مسرحيًا جديدًا
يالئم واقــع السوريني اليوم ،فاملسرح فعل
مــدنــي ،يتطلب االسـتـقــرار والـتـمــدن ،وواقــع
ال ـس ــوري ــن ال ـي ــوم ف ــي ظ ــل ال ـش ـتــات يجعل
تقديم عرض جديد للجمهور السوري أمرًا
صعبًا؛ وذل ــك مــا حــدث معنا فــي الـعــروض
الـســابـقــة ال ـتــي قــدمـتـهــا ف ــي ب ـي ــروت ،حيث
كانت غالبية الجمهور من اللبنانيني ،وهو
األمـ ــر الـ ــذي جـعـلـنــي أتـ ـع ــاون م ــع املـخــرجــة
اللبنانية لينا أبيض فــي الـعــرض السابق
(رجل الثلج املبني للمجهول) ،لتلعب دور
الدراماتورج اللبناني ،الــذي يقوم بتقريب
النص من الجمهور اللبناني قدر اإلمكان.
وبعدما لقي العرض مراجعات إيجابية من
الجمهور اللبناني وسلبية مــن الجمهور
السوري ،أعدت التفكير في األمر».
يتابع« :سألت نفسي :كيف يمكن أن نقدم
عــرضــا للجمهور ال ـســوري ال ـيــوم؟ حــاولــت
أن أسـتـفـيــد مــن تـقـنـيــات وســائــل الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ألجـ ـم ــع ال ـج ـم ـه ــور الـ ـس ــوري
ف ــي ع ــرض واحـ ــد وب ــأم ــاك ــن م ـت ـع ــددة .وقــد
اخـ ـ ـت ـ ــرت ق ـض ـي ــة ال ـ ـعـ ــزلـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـي ـش ـهــا
الـســوريــون ،أينما كــانــوا ،ســواء في الداخل
أو املـعـتـقــات أو دول ال ـل ـجــوء كموضوعة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــرض ،ول ـ ـ ـجـ ـ ــأت لـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ـي ـ ــال الـ ـظ ــل
التقليدي ،للتذكير بالفنانني املعتقلني في
س ــوري ــة ،كــزكــي كــوردي ـل ـلــو واب ـن ــه ،ألضـفــي
ن ــوع ــا م ــن األص ــال ــة ع ـلــى الـ ـع ــرض ،ليبقى
ً
سوريًا شكال ومضمونًا».

بحضور عدد من الفنانين،
عرض فيلم «حملة
ُ
خاصًا.
فرعون» عرضًا
ّ
هنا ،حديث مع بطل
العمل ،الممثل المصري
عمرو سعد حول التجربة
القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ي ـت ــرق ــب الـ ـفـ ـن ــان عـ ـم ــرو س ـع ــد ردود ال ـف ـعــل
عـلــى فـيـلـمــه «حـمـلــة ف ــرع ــون» ،الـ ــذي احـتـفــل
بالعرض الخاص به مساء يــوم اإلثنني ،في
أحــد األس ــواق التجارية في مدينة السادس
من أكتوبر ،بحضور كل من الفنانني محمد
لـطـفــي وس ـ ــوزان نـجــم الــديــن وم ـح ـمــود عبد
الغني ومحمد لطفي وزوج ـتــه ورام ــز أمير
وم ـص ـط ـفــى م ـن ـص ــور ،وراب ـ ـ ــي ،ن ـجــل الـفـنــان
عمرو سعد ،واملنتج محمد السبكي ،واملخرج
رؤوف عبد العزيز ،فيما غابت إحدى بطالت
العمل ،وهي الفنانة روبي.
وفي تصريحات خاصة لـ»العربي الجديد»،
قال عمرو سعد إنه متفائل بالعمل ،خاصة
وأن كــل فــريــق الفيلم بــذل كــل مــا فــي وسعه،
وواجهوا تحديات عديدة ،تتضمن تصوير
م ـش ــاه ــد خ ـط ـي ــرة ،إذ إن ش ـك ــل اآلكـ ـش ــن فــي
الفيلم يبدو مختلفًا .وعن اختياره لتجسيد
شخصية يحيى فرعون ،قال إن املنتج محمد
الـسـبـكــي ت ـحــدث مـعــه وط ـلــب مـنــه الـحـضــور
إل ــى ب ـي ــروت لـلـحــديــث ع ــن ع ـمــل آخ ــر بـعـيـدًا

عن «حملة فرعون» ،كان يتم اإلعداد له ،لكن
السبكي فاجأه بالحديث عن الفيلم الجديد،
وطلب منه عــدم تــرك بـيــروت إال بعد أن يتم
االنتهاء بالفعل من تصوير بعض املشاهد.
ًّ
وع ــن قـبــولــه لـلـشـخـصـيــة ،خـصــوصــا أن ك ــا
من الفنانني عمرو يوسف ومحمد رمضان
وأمير كــرارة ،سبق واعتذروا عن العمل ،قال
إنه لم يكن يعلم باعتذارات أي من الفنانني،
مؤكدًا أن مثل هذه األمور ال تشغله؛ ألن قبول
أي عـمــل فـنــي أو رفـضــه فــي الـنـهــايــة مسألة
تعود إلــى املمثل ومــا يرغب فــي خوضه من
ت ـجــربــه ،إل ــى جــانــب طـبـيـعــة ان ـش ـغــاالتــه في
كثير من األحيان.
أما الفنان محمد لطفي ،فقال في تصريحات
خــاصــة ل ــ»ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن ــه يـتــوقــع أن
يكون الفيلم مختلفًا عن كل ما سبق وقدمه
من قبل ،سواء من ناحية الشكل ،أو مضمون
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،إذ إنـ ــه ف ـقــد م ــن وزن ـ ــه حــوالــي
ثـمــانـيــة ك ـي ـلــوغــرامــات حـتــى ي ـكــون مناسبًا
ألداء الشخصية ،خصوصًا أن هناك مشاهد
حركة صاخبة كثيرة.
ورفــض لطفي كل ما يقال عن وجــود تشابه
بني هذا الفيلم وفيلم «شمس الزناتي» ،الذي
قام ببطولته الفنان عــادل إمــام ،موضحًا أن
«ه ــذا ال ـكــام قـيــل أث ـنــاء تـصــويــر الـعـمــل ،وال
نعلم كيف تكون املقارنة ،في حني أن «حملة
ف ــرع ــون» ل ــم يـكــن ق ــد ع ــرض ب ـع ــد» .يـضـيــف:
«أعتقد أن كل هذا الكالم سيتغير بعد أن يتم
عرض الفيلم للجمهور ،حيث ال يوجد أي من
تشابهات».
ُ
وأعــرب لطفي عن سعادته بمشاركة املالكم
ال ـعــاملــي مــايــك تــاي ـســون فــي الـفـيـلــم ،معتبرًا
أنــه إضافة كبيرة ،خاصة وأنــه لم يظهر من

يقول سعد إن هذا الفيلم سيكون مختلفًا عن التجارب المألوفة لدى الجمهور (فيسبوك)

قبل في السينما املصرية ،موضحًا أن هناك
مشاهد ظهر فيها معه ،واستفاد منه كثيرًا
في خبراته في املالكمة.
ق ـب ــل ش ـه ــري ــن ت ـق ــري ـب ــا ،ن ـف ــى امل ـن ـت ــج مـحـمــد
السبكي ،في تصريحات لـ»العربي الجديد»،
م ــا قـيــل ع ــن ظ ـهــور امل ــاك ــم األم ـي ــرك ــي ،مــايــك

ت ــايـ ـس ــون ،م ـن ـف ــردًا ع ـل ــى امل ـل ـص ــق اإلع ــان ــي
النهائي لفيلم «حملة فرعون».
وح ـ ـ ـ ـ ــول ن ـ ـ ـشـ ـ ــره امل ـ ـل ـ ـصـ ــق ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب ــه
الـشـخـصــي ف ــي «إن ـس ـت ـغ ــرام» ،ويـظـهــر فيه
امل ــاك ــم األمـ ـي ــرك ــي وح ـ ـ ــده ،أش ـ ــار الـسـبـكــي
إل ــى أن ه ــذا املـلـصــق واح ــد مــن ضـمــن عــدة

ملصقات طرحت منذ بداية تصوير الفيلم.
يـ ـج ـ ّـس ــد ت ــايـ ـس ــون ف ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،ش ـخ ـص ـيــة
«ف ــران ــك» ،وهــو واح ــد مــن أهــم وأشـهــر تجار
األعـضــاء البشرية ،وصــل بــه األم ــر إلــى بناء
مستعمرة تحمل اسمه ،يحتجز فيها كل من
يقوم باختطافه.

