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استهداف الصحافة األسترالية: 
قلٌق وغضب

التضليل الروسي على »تويتر«: 
نطاٌق أوسع

نيويورك ـ ابتسام عازم

ما على  أميركية  التهويل من حــرب  تزايد 
إيران في األسابيع األخيرة. تهويل كالمي 
ترافق مع بعض الخطوات البعيدة عن أن 
تــشــي بــاحــتــمــال انــــدالع حـــرب حــقــا، لكنها 
ــنــــدرج فــــي خـــانـــة الــتــصــعــيــد الــســيــاســي  تــ
امللون بمالمح عسكرية. فقد أخلت اإلدارة 
األمـــيـــركـــيـــة مــوظــفــيــهــا غـــيـــر األســـاســـيـــن 
فـــي الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات األمــيــركــيــة 
ــال صــواريــخ  فــي الــعــراق، وأعــلــنــت عــن إرسـ
في  العديدة  األميركية  للقواعد  باتريوت 
تبدو وشيكة،  ال  لحرب  »تحسبا«  املنطقة 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  نفي  مع 
 عدم استبعاد 

ّ
رغبته بضرب إيران، في ظل

ذلــــك أيـــضـــا، حــســب مـــا قــــال فـــي تصريحه 
ــه 

ّ
األخــيــر مــن بريطانيا، والـــذي قــال فيه إن

ل الحوار أواًل«. 
ّ

»ُيفض
ُيذّكر خطاب الحرب ضد إيران في اإلعالم 
ــواء الــلــيــبــرالــي مثل  األمــيــركــي الــســائــد، ســ
شبكة »سي أن أن« أو صحيفة »نيويورك 
املــتــطــرف مثل  اليميني  حــتــى  أو  تــايــمــز«، 
»فــوكــس نــيــوز«، باملسرحيات الــتــي أعــدت 
قــبــل الـــحـــرب عــلــى الـــعـــراق واحـــتـــاللـــه عــام 
2003. تــلــك الـــحـــرب الــتــي لـــم تــحــصــل على 
تـــفـــويـــٍض دولـــــــي مــــن مـــجـــلـــس األمـــــــن ولـــم 
تــكــن قــانــونــيــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
وبريطانيا.  أمــيــركــا  ادعــتــه  مــا  على عكس 
 األمـــم املتحدة ذهــبــت أبــعــد مــن عدم 

ّ
بــل إن

العراق   غزو 
ّ
إن  

ً
بالقول صراحة التفويض 

عام 2003، كان منافيا للقانون الدولي ولم 
وإنــه  األمــن  تفويض مجلس  يحصل على 
املتحدة،  لألمم  التأسيسي  امليثاق  خالف 
كـــمـــا صــــــّرح وبـــشـــكـــل ال لـــبـــس فـــيـــه األمــــن 
الـــعـــام لــألمــم املــتــحــدة آنـــــذاك، كــوفــي أنـــان، 
خـــالل مــقــابــلــة لـــه مـــع قــنــاة »بـــي بـــي ســي« 
البريطانية عام 2004. لكن حتى اليوم، لم 
يقدم أي من مجرمي الحرب وعرابيها إلى 
املحاكمة. وهذه من االنتقادات التي توجه 
لـــم تشهد  ــــذي  الـ بـــــاراك أوبـــامـــا  إلــــى إدارة 
الــبــالد  لــلــذيــن جــــّروا  حقبته أي مــحــاســبــة 
إلى الحرب. وشهدت حقبة دونالد ترامب 
عـــــودة بــعــض صـــقـــور الـــحـــرب فـــي اإلدارة 
ــــوش االبـــــــن، كــجــون  األمـــيـــركـــيـــة لــــجــــورج بـ
للرئيس  القومي  األمــن  مستشار  بولتون، 
دونالد ترامب، وهو من قادة جوقة الحرب 
على إيران، ليلعبوا دوًرا أساسيا في إدارة 

ترامب. 
إعــالمــيــا، هــنــاك بالطبع اســتــثــنــاءات على 
املستقلة  البرامج  أو  الصحافين  مستوى 
مثل »ديموكراسي ناو« )الديمقراطية اآلن( 
أو الخارجن عن أسراب اإلجماع الرسمي 
الذين يجدون فسحة في وسائل التواصل، 
التي تعد  اليسارية  أو  املستقلة  املنافذ  أو 

منوعات

ــابــــع. كــتــب الــصــحــافــي واملـــذيـــع  عــلــى األصــ
مــهــدي حــســن فـــي مــوقــع »ذا إنــتــرســيــبــت« 
 تحدث فيها عن خطوات أربع يمكن 

ً
مقالة

لإلعالم األميركي اتخاذها ملنع الحرب مع 
الــتــي ارتكبت  إيـــران والتعلم مــن األخــطــاء 
قبل الــحــرب على الــعــراق عــام 2003 والتي 

أدت إلى تدميره.
العناوين  لبعض  أمثلة  إلــى  املــقــال  يشير 

ــرًا فـــــي صــحــف  ــ ــــؤخـ ــداولــــهــــا مـ ــم تــ ــ ــتــــي تـ الــ
ومــحــطــات أمــيــركــيــة رئــيــســيــة حـــول إيـــران 
ــوان صـــحـــيـــفـــة نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ كـ
»البنتاغون  يبني قوة ردع ضد أي هجوم 
إيراني محتمل«. أما سي أن أن فاختارت 
»نشر الواليات املتحدة لعدد أكبر  عنوانا كـ
من صواريخ باتريوت في الشرق األوسط 
وصحيفة  اإليرانية«،  للتهديدات  تحسبا 

إيراني  »تهديد  قالت:  »واشنطن بوست« 
يـــــؤدي إلــــى إعـــــالن الــبــيــت األبـــيـــض نشر 
قوات، بحسب مسؤول أميركي«. الواضح 
 هــذه العناوين أنها تتبنى روايــة 

ّ
مــن كــل

إدارة يمينية  فــي  املــســؤولــن األمــيــركــيــن 
متطرفة وتعكس نظرتهم إلى األمــور من 
أن تسائلها. وهــي تتخلى بذلك عن  دون 
اإلعــالم  مــن دور  أي نظرة نقدية وتقترب 
عام  حــدث  وكما  والبروباغاندا.  الرسمي 
2003، يتم استخدام الترهيب والتخويف 
ــات األصـــــــوات الــنــقــديــة والــتــشــكــيــك  ــكـ إلسـ
اقتباس  مــن  الــرغــم  وعــلــى  بمصداقيتها. 
يرون  أميركين  املقاالت ملسؤولن  بعض 
 بـــخـــصـــوص الــتــهــديــد 

ً
ــنـــاك تـــهـــويـــال  هـ

ّ
أن

اإليراني وأن العقوبات قامت بدوٍر فّعال، 
إال أن  هــــذه املـــصـــادر ال تــعــطــى مــســاحــة 
كافية وغالبا ما يدرج االقتباس في مكان 
مــتــأخــر مـــن املـــقـــال، مــمــا يــجــعــل فاعليته 

محدودة. 
ــع خـــطـــوات  ــ ــأربـ ــ ــدي حـــســـن بـ ــهــ يـــنـــصـــح مــ
يمكن لــإلعــالم اتــخــاذهــا قــد تــســاعــد على 
تفادي االنزالق في مأزق الترويج ملواقف 
للحرب.  املــؤيــديــن  األميركين  املــســؤولــن 
وبن تلك الخطوات، التوقف عن االختزال. 
واملقصود عدم االكتفاء بتمرير املعلومات 
مـــن املـــســـؤولـــن، بـــل تــحــلــيــلــهــا وتــنــاولــهــا 
بــشــكــل نـــقـــدي. ثـــم يــشــيــر إلــــى ضـــــرورة أن 
صحيحة،  الصحافين  مــعــلــومــات  تــكــون 
مثل التذكير الدائم بتقارير وكالة الطاقة 
الذرية عن أن إيران ال تملك أسلحة نووية 
 مثلما كان العراق ال يمتلكها. كذلك 

ً
مثال

يـــجـــدر الــتــذكــيــر الــــدائــــم بـــاالنـــقـــالب الـــذي 
قامت بــه وكــالــة االســتــخــبــارات األميركية 
)سي آي إيه( والبريطانية عام 1953 ضد 
حكومة محمد مصدق التي كانت منتخبة 
االعــتــذار  بــوش  إدارة  ديمقراطيا، ورفــض 
عـــن إســـقـــاط الــبــحــريــة األمــيــركــيــة لــطــائــرة 

مدنية إيرانية قتل فيها 290 شخصا. 
وكـــانـــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« قد 
ــعــــراق عن  ــتــــذرت بــعــد ســنــة مـــن غــــزو الــ اعــ
عــــدم دقــتــهــا فـــي تـــنـــاول املــــوضــــوع وعــلــى 
ــــدور الــــذي لــعــبــتــه فـــي الــتــرويــج لــلــحــرب.  الـ
 واحــــدًا مــن األســئــلــة الرئيسية التي 

ّ
ولــعــل

يــجــب أن يــطــرحــهــا أي مـــحـــرر وصــحــافــي 
ال تــتــعــلــق فــقــط بــصــحــة الــتــســريــب ومـــدى 
ــل يـــجـــب أن تـــطـــرح  ــ ــاملــــصــــدر بـ ــــوق بــ ــوثــ ــ الــ
ــة األســــاســــيــــة حـــــول نـــوايـــا  ــلـ ــئـ بـــعـــض األسـ
التسريب، وملــاذا اآلن، ومن املستفيد؟ لكن 
لهاث املنصات اإلعالمية وراء التسريبات 
و»الخبر العاجل« يجعلها أحيانا ضحية 
نــفــســهــا وضـــحـــيـــة »جـــشـــعـــهـــا« بـــالـــركـــض 
الــدائــم حـــول االنـــفـــراد بالخبر والــحــصــول 
على تصريحات من »مسؤولن كبار« بدل 

الوقوع على مسافة من مصادر القوة.

صحافيون وبرامج 
على مواقع التواصل 

يغردون خارج السرب

واشنطن ـ العربي الجديد

قـــامـــت شــبــكــة الـــتـــصـــّيـــد الــــروســــيــــة بــحــمــلــة 
ــــمــــة مــــزعــــجــــة عــــلــــى »تــــــويــــــتــــــر«، قــبــل 

ّ
ــنــــظ مــ

 ،2016 عام  األميركّية  الرئاسّية  االنتخابات 
 مما كان 

ً
وكانت أكبر وأكثر تنسيقا وفعالّية

معروفا في السابق، بحسب ما كشف بحث 
لــشــركــة »ســيــمــانــتــك« املــتــخــّصــصــة بــاألمــن 
حملة   

ّ
أن سيمانتك  واكتشفت  السيبراني. 

»وكالة أبحاث اإلنترنت« الروسّية ربما كان 
لها تأثير أكبر، إذ وصلت إلى أعــداد كبيرة 
من املستخدمن الحقيقين، مما كان يعتقد 
وربما  كبيًرا  صبًرا  ا 

ً
أيض وأظهرت  ا، 

ً
سابق

الــحــســابــات   لبعض 
ً

تــكــون قــد حققت دخـــال
املزيفة.

ـــل الــبــحــث مــجــمــوعــة بـــيـــانـــات ضخمة 
ّ
ــل وحـ

أصدرها »تويتر« في أكتوبر/ تشرين األول 
2018 عــلــى نــحــو 3900 حــســاب مــعــلــق و10 
 متوسط   الفارق 

ّ
مالين تغريدة. واكتشف أن

ــى كان  األول الحساب والتغريدة  إنشاء  بن 
177 يوًما. والحساب الذي حاز أعلى نسبة 
إعــادة تغريد حصل على أكثر من 6 مالين 
ريــتــويــت، فيما كـــان أقـــل مــن ألــفــن مــن هــذه 
الحسابات )التي أعادت التغريد( من داخل 
أبحاث  بــوكــالــة  املرتبطة  الحسابات  شبكة 
اإلنترنت. ويشير التأخير الكبير بن توقيت 

إنشاء حساب وأول تغريدة، إلى الكثير من 
الصبر في التحضير، فيما ُيشير الريتويت 
إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن مــســتــخــدمــي »تــويــتــر« 
يرّوجون  كانوا  الحملة  في  املنخرطن  غير 
 معظم 

ّ
الــرغــم مــن أن الــوكــالــة. وعلى  لرسالة 

اســتــعــرضــتــهــا سيمانتك  الــتــي  الــحــســابــات 
 العديد من 

ّ
كانت تلقائية )automated(، إال أن

األدلة أظهرت في كثير من األحيان أدلة على 
التغييرات  مثل   ،)manual( اليدوي  التالعب 
في محاولة واضحة  الصياغة  في  الطفيفة 
ـــا لــلــشــركــة. ووجـــد 

ً
لــتــفــادي االكـــتـــشـــاف، وفـــق

ـــا، أن الــحــســابــات لــعــبــت على 
ً

الــبــحــث أيـــض
أنصار اليسار واليمن أكثر مما كان ُيعتقد 
ا، موضًحا أن معظمهم كانوا مزيفن 

ً
سابق

إقليمية،  إخبارية  منافذ  بأنهم  يتظاهرون 
ــة أصـــغـــر  ــيــ ــــت مـــجـــمـــوعـــة فــــرعــ ــامـ ــ بـــيـــنـــمـــا قـ

بتضخيم تلك الرسائل.
فــي الــســابــق، زاد املــشــرعــون داخـــل الــواليــات 
املتحدة وخارجها من الضغط على شركات 
ــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، لــــبــــذل املــــزيــــد مــن  الــ
الــجــهــد لــوقــف انــتــشــار املــعــلــومــات املضللة. 
ــر«  ــتـ ــويـ ــل »تـ ــثـ ــــات مـ ــــركـ ــابـــت شـ ــجـ ــتـ وقــــــد اسـ
و»فيسبوك«، من خالل تحديث سياساتها 
ــلـــومـــات  ــّيـــد واملـــعـ ــتـــصـ وإزالـــــــــة حـــســـابـــات الـ
بـــحـــث »ســـيـــمـــانـــتـــك«،  عـــلـــى  ــة. وردًا  ــاذبــ ــكــ الــ
 »الــتــركــيــز 

ّ
ــال مــتــحــدث بــاســم »تــويــتــر« إن قـ

الوحيد للشركة هو تحسن صحة املحادثة 
الـــعـــامـــة عــلــى بــرنــامــجــنــا، وحـــمـــايـــة ســالمــة 
االنتخابات هي جانب مهم من هذه املهمة«. 
وأضــــاف: »قــمــنــا بــخــطــوات كــبــيــرة مــنــذ عــام 
الــذي  الــتــالعــب فــي خدمتنا،  2016 ملــواجــهــة 
اإلضافية  البيانات  من  إصداراتنا  يتضمن 
ويناير/  األول  تشرين  أكتوبر/  شهري  في 
كــانــون الــثــانــي، واملــتــعــلــقــة بــاألنــشــطــة التي 
من  مزيد  لتمكن  ا، 

ً
مسبق عنها  الكشف  تــم 

البحوث األكاديمية املستقلة والتحقيق«.

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

)Getty/جاستن ساليفان(

سيدني ـ العربي الجديد

بــعــد مــداهــمــة هيئتن إعــالمــيــتــن،  الــشــرطــة األســتــرالــيــة نــطــاق تحقيقاتها  تــوســع 
هم 

ّ
 تأكيد اإلعــالمــيــن أن

ّ
مــا أثـــار غضبا مــن الــهــجــوم على حــريــة الــصــحــافــة، فــي ظــل

سيكملون عملهم بال خوف، بينما شكا أعضاء في البرملان األسترالي من احتمال 
الزج بصحافين في السجن ملجرد تلقيهم معلومات سرية. وداهمت الشرطة املقر 
فــي سيدني،  الــحــكــومــة  الــتــي تمولها   )ABC( األســتــرالــيــة اإلذاعــــة  لهيئة  الــرئــيــســي 
ــاء، بــعــد يـــوم واحــــد مـــن مــداهــمــة مــنــزل مـــحـــررة فـــي هــيــئــة نــيــوز كـــــورب، في  ــعــ األربــ
الوقت الذي قالت فيه الشرطة إن ال صلة بن الواقعتن. وقالت الشرطة االتحادية 
إن املداهمتن حصلتا بسبب مــزاعــم بــحــدوث »نشر مــواد ســريــة«، مــا أثــار شكوكا 
بــأن األمـــر ال يمس وســائــل اإلعـــالم الــتــي تتلقى أي معلومات مــن هــذا الــنــوع، إنما 
املخبرين الصحافين. لكن الشرطة عادت وغيرت التصريح في ما بعد على موقعها 
 
ّ
اإللكتروني، وتضمن اإلشارة لجرائم محتملة بتلقي أسرار قومية.  وفقا لـABC،   فإن

البحث، الذي أجري األربعاء، يتعلق بسلسلة تحقيقات يعود تاريخها إلى عام 2017 
املشروع  بالقتل غير  مزاعم  والتي »كشفت عن  األفغانية«،  »امللفات  باسم  معروفة 
وسوء السلوك على أيدي القوات الخاصة األسترالية في أفغانستان«. وقالت الهيئة 
إن السلسلة »استندت إلى مئات الصفحات من وثائق الدفاع السرية التي تسربت 
شت الشرطة منزل الصحافية في 

ّ
إلى شبكة اإلذاعــة األسترالية«. ويوم الثالثاء، فت

نــيــوز كـــورب، أنيكا سميثورست، وهــو مــا أثـــار قلقا. وكــانــت الصحافية قــد ذكــرت 
العام املاضي أن الحكومة تدرس خطة سرية للتجسس على مواطنيها. ودعا حزب 
الخضر، ذو التوجه اليساري والذي يشكل كتلة تصويت قوية في مجلس الشيوخ 
الــوزراء  قــال رئيس  أمــر املداهمتن. من جانبه،  إلــى تحقيق برملاني في  األسترالي، 
تلقاء  من  تحركت  الشرطة  إن  بريطانيا،  إلــى  جه 

ّ
يت كــان  بينما  موريسون،  سكوت 

نفسها وإن الحكومة تؤمن بحرية اإلعــالم. وأضــاف: »إذا كانت هناك أمــور تتعلق 
بقوانن معينة فإنها ستثار بالطريقة الطبيعية التي يجب أن تمر من خاللها في 

مناخ ديمقراطي، وهي أمور أنا دائما مستعد ملناقشتها«.

حديث الحرب على إيران: أين يقف اإلعالم األميركي؟

القراصنة 
والرسائل

لندن ـ العربي الجديد

وجـــــدت دراســــــة حــديــثــة أن قـــراصـــنـــة اإلنــتــرنــت 
»الـــــهـــــاكـــــرز«، قــــد يــســتــطــيــعــون الـــــوصـــــول إلـــى 
محادثاتك النصية، من خالل اختراق امليكروفون 

في هاتفك أو أجهزتك اللوحية.  
وأوضحت الدراسة التي أجريت عام 2019، والتي 
حصلت عليها جامعة »كورنيل« ولم تنشر في 

أي مجلة علمية بعد، ليناقشها علماء آخرون، أن 
يمكن  الكتابة،  عــن  الــصــادرة  الصوتية  املــوجــات 
بمجرد  خاللها،  مــن  األحـــرف  وتمييز  التقاطها 
أو  »أنــدرويــد«  امليكروفونات في هواتف  اخــتــراق 
ا ملوقع »نيويورك بوست«.

ً
األجهزة اللوحية، وفق

ويمكن لهذه املوجات الصوتية، أن تحدد »بشكل 
نظري« املكان الذي يجب أن ينقر عليه املستخدم، 
فــي الــشــاشــة، مــمــا يعني أن قــراصــنــة اإلنــتــرنــت 

الرسائل  السر،  كلمات  معرفة  من  يتمكنون  قد 
األمــور  من  وغيرها  البحث،  ومحتويات  النصية 
امليكروفون في هاتف  اختراق  الخاصة، بمجرد 
أو جــهــاز لــوحــي مــا. وأجـــري البحث فــي جامعة 
»كامبريدج« في بريطانيا وجامعة »لينشوبينغ« 
في السويد، حيث تمكن العلماء من اكتشاف 27 
كلمة مرور من أصل 45 على الهواتف، و19 كلمة 
اللوحية، فقط  مــرور من أصل 27 على األجهزة 

من خالل سماع االهتزازات الناتجة من الكتابة.
إيليا شوميلوف: »إذا كان  الــدراســة  وقــال مؤلف 
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 
ا حالًيا، ولكنه قد يتحول إلى حقيقة 

ً
ال يشكل قلق

قريًبا نظًرا لتطور التكنولوجيا.

عام 2003، ُجيّش اإلعالم األميركي وراء جورج بوش الحتالل العراق. عام 2019، يقترب هذا اإلعالم من ذلك الدور نفسه في قرع طبول 
الحرب غير المحتملة ضد إيران، في ظّل بعض االستثناءات
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الــلــبــنــات الــتــي أوجــــدت فـــن املـــســـرح، وحــن 
اهــتــدى اإلنــســان لــلــزراعــة وتــطــورت قــدراتــه 
فـــي صـــراعـــه مـــع الــطــبــيــعــة، )وهـــــي الــشــكــل 
األهم في مراحل صراعات اإلنسان ونضاله 
ــاء  ــقـ ــتـــسـ ــــل( ظــــهــــرت رقـــــصـــــات االسـ ــــويـ ــــطـ الـ
ورقــصــات الحصاد املــتــعــددة، خــاصــة حن 
يفرحون بوفرة املحصول، وهناك رقصات 
تتعلق بتقليد الحوادث الفلكية، أو حوادث 
ــا،  ــيـــرهـ ــاريـــخ الــقــبــيــلــة وأســـاطـ ــتـ مــتــعــلــقــة بـ
ورقصات أخرى تتعلق بالزواج والخطوبة 

والــــدعــــوة لــهــمــا. فـــي عــصــر الــنــهــضــة، بــدأ 
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــــص يــــأخــــذ حــــيــــزًا أكــــبــــر فـ ــرقـ ــ الـ
الــثــقــافــيــة، خــصــوصــا حــن تــقــاســم الــرقــص 
الــتــعــبــيــري مــع املــوســيــقــى بــنــســب مــتــوازنــة 
وتعاونا على خلق فن الباليه. أما في البالد 
الــعــربــيــة، فــقــد القــى فــن الــرقــص الكثير من 
ألسباب  تــطــوره  دون  حالت  التي  العقبات 
كثيرة، أهمها أن مجرد كلمة رقص تقضي 
 عــلــى أي مـــشـــروع يــتــنــاول هــــذه الــفــعــالــيــة، 
ــة أو مـــدرســـة  ــ ــــصـ مـــثـــل تـــشـــكـــيـــل فــــرقــــة راقـ

ستار الناصر

ــة فـــعـــالـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــورة عـ ــ ــــصــ ــن بــ ــ ــفـ ــ الـ
نــتــاج الوعي  الــرقــي وهــي  عالية 
اإلنساني باملوجودات ومحاولة 
أيا  الفني  واملنجز  عنها،  للتعبير  جمالية 
كان وفي كافة مراحل تطوره حاجة ملحة 
ــان لــلــتــعــبــيــر عـــن الــعــالقــة الــتــي  لــــدى اإلنـــسـ
تشكلت من خالل الوعي بالواقع، وبالتالي 
ما زاد رقي الوعي 

ّ
فهو يتطور باستمرار كل

ــان وتــــجــــدد شـــكـــل صــــراعــــه مــع  ــســ عـــنـــد اإلنــ
الواقع للدفاع عن وجوده واستمرار نوعه.

وفـــن الـــرقـــص الــجــمــاعــي، أو الـــفـــردي، على 
ــنــــون اإلنـــســـانـــيـــة،  ــفــ ــن أقـــــــدم الــ ــ  اعــــتــــبــــاره مـ
ــان الـــبـــدايـــة الـــتـــي شـــّكـــلـــت أولــــــى مـــراحـــل  ــ كـ
ــــان ملــحــيــطــه  ــــسـ ــن تــحــســس اإلنـ الــتــعــبــيــر عــ
اليومي، ساّرًا  الحادث  بتأثير  به  وانفعاله 

كان أم مؤملا.
كانت  القبائل،  بــن  املــتــوارثــة  الطقوس  فــي 
ــاعــــي، لــيــس  ــمــ ــــص الــــجــ ــرقـ ــ تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـ
كوسيلة للتعبير فحسب، بل وسيلة مهمة 
كان  اإلغريقي،  املجتمع  في  أيضا.  للتأثير 
أهم  املوسيقى والغناء،  إلى جانب  الرقص 
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بالرجل  يليق  كــان ال  الــرقــص  للرقص؛ ألن 
وال حتى باملرأة.

هذا ال يعني أن فنون الرقص لم تظهر في 
البالد العربية، بل شهدت فعاليات راقصة 
مختلفة مميزة، إذ تلقفتها فرق املؤسسات 
الــتــي تشكلت في  الــفــلــكــلــوري  الــطــابــع  ذات 
الــعــربــيــة وقــامــت بتقديمها  الــبــالد  جــمــيــع 
عــلــى كثير مــن املــســارح الــعــاملــيــة مــن خــالل 
بالرقص  املهتمة  املهرجانات  في  املشاركة 
الــشــعــبــي وحـــصـــدت الــجــوائــز املــهــمــة، مثل 

لكنها  وغيرها،  واملصرية  العراقية  الفرقة 
بــالــرغــم مــن ذلـــك ظــلــت أســيــرة تــلــك الــنــظــرة 

املتشددة.
أهــــم فـــنـــون الــــرقــــص املـــنـــتـــشـــرة فــــي الــعــالــم 
والتي  بالدبكات،  تعرف  التي  هي  العربي 
يــشــارك فــيــهــا الـــرجـــال والــنــســاء مــن الــقــريــة 
ــدة أو الــقــبــيــلــة الــــواحــــدة، ويــمــكــن أن  ــواحـ الـ
يصاحبها الغناء، وعادة ما تصاحب هذه 
الــدبــكــات اآللـــة املــســمــاة بــالــزرنــة؛ وهـــي آلــة 
هــوائــيــة تــصــنــع مـــن خــشــب املــشــمــش على 
)مــــن فصيلة  لــســانــن  ذات  وهــــي  ــلــــب،  األغــ
األوبــــــو(، ويــنــتــهــي أنــبــوبــهــا بــــرأس قمعي 
يــغــطــى بــاملــعــدن، يــــراوح عـــدد ثــقــوبــهــا بن 
إلــى ثقب خلفي.  إلــى ثمانية، إضــافــة  ستة 
املناطق  فــي بعض  الــعــراق، تستخدم  وفــي 
ــبــــوبــــن، لـــكـــل أنـــبـــوب  ــة املـــطـــبـــج ذات األنــ ــ آلـ
لسان، أّما الزرنة فهي املستخدمة في أغلب 
املــنــاطــق الــعــراقــيــة والــعــربــيــة وإن تــعــددت 
فينبعث  اإليــقــاع،  أّمـــا  طــولــهــا.  أو  أشكالها 
من الطبل الجلدي الكبير في جميع دبكات 
البالد العربية. هنا، نقف عند أبرز الدبكات 

في العالم العربي.
امليجنا، وإيقاعها  العراق دبكة  تنتشر في 
هـــو الــجــوبــي )الــتــشــوبــي(، وهـــنـــاك دبــكــات 
عــراقــيــة مــخــتــلــفــة مـــن حــيــث الــنــغــم ولكنها 
)الجوبي(،  نفسه  اإليقاع  تستخدم  جميعا 

ويقال لراقص الدبكة العب الجوبي.
دبكات  توجد  العربي،  الخليج  بلدان  وفــي 
كــثــيــرة مــنــهــا تــمــارس عــلــى ســاحــل الــبــحــر، 
الــريــف، وتــشــتــرك فيها النساء  ومــنــهــا فــي 
ــاعــــات الــخــلــيــجــيــة  ــقــ مــــع الــــرجــــال عـــلـــى اإليــ
اإليقاعية،  اآلالت  مختلف  من  تنبعث  التي 
الغناء؛  الـــذي يصاحبه  الــســامــري  وأهــمــهــا 
متقابلن  صفن  والــرجــال  النساء  وتشكل 
ــد. ال تــخــتــلــف رقــصــة  ــتــــرديــ ــادالن الــ ــبــ ــتــ ويــ
بـــوضـــع  إال  ــــري  ــامــ ــ ــســ ــ الــ عــــــن  املــــجــــيــــلــــســــي 
الــجــلــوس أثــنــاء الــرقــص أو الــغــنــاء، وهناك 
رقصات أخرى كالعّياله والعرضة الحربية 

وغيرها.
ــا فــــرقــــة رضـــا  ــنـ ــتـ ــرفـ وفــــــي مــــصــــر، حـــيـــث عـ
الراقصة في هذا  الفعاليات  املشهورة على 
القطر، مثل رقصة البحارة والرقص البلدي 
 عـــن وجـــود 

ً
ورقــــص أهـــالـــي الـــنـــوبـــة، فــضــال

رائدات الرقص الشرقي، مثل سامية جمال 
وتحية كاريوكا. وقد اعتبر بعض املثقفن 
الذين شاهدوا هذا الرقص أنه »صراع بن 

الروح والجسد«.
فـــي لـــبـــنـــان، تـــوجـــد دبـــكـــات مـــثـــل املــيــجــنــة، 
ــن املـــيـــجـــنـــة الـــعـــراقـــيـــة  ولـــكـــنـــهـــا تــخــتــلــف عــ
مـــن نــاحــيــة اإليـــقـــاع، حــيــث يــكــون إيــقــاعــهــا 
املقسوم، وتتميز بسرعة الحركات كما في 
سورية. أما في األردن، فهناك دبكات تتسم 
الــســيــف، وال  الــبــدوي مثل رقــصــة  بالطابع 
يخلو أي بلد عربي من أمثال هذه الدبكات، 

وإن اختلفت الحركات واألغراض.
اســتــطــاعــت هــذه الــدبــكــات الــعــربــيــة جميعا 
رغم  واســتــمــرارهــا  شكلها  على  تحافظ  أن 
اليوم عن طريق  إلــى  قدمها، وهــي تمارس 
االنتقال الشفاهي من جيل إلى جيل باألداء 
واإليــقــاع،  املصاحبة  واآلالت  تقريبا  نفسه 

وحتى األغاني، وإن مستها يد املعاصرة.
بــهــذا تــكــون الــدبــكــات خــيــر حــافــظ لتراثنا 
الشعبي – املوسيغنائي وآالته – حتى أنه 
الــبــاحــث فــي املــوســيــقــى والــغــنــاء  يستطيع 
أغلب  دامــت  ما  العربية  املمارسات  تقصي 
ــزال تـــمـــارس فـــي جميع  هـــذه الــدبــكــات ال تــ
البالد العربية وبروح شعبية أصيلة ومن 
قبل أبناء البلدة أو القبيلة، يمارسونها في 
بهذا  حبا  املــنــاســبــات،  بمختلف  االحــتــفــال 
واإليقاعات  األلحان  فيه  تتنوع  الــذي  الفن 
الــشــعــبــيــة وفـــنـــون الــشــعــر الـــــذي غــالــبــا ما 

يرتجله الفنان الشعبي.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــفــعــل  الـــفـــنـــان عـــمـــرو ســـعـــد ردود  يـــتـــرقـــب 
عــلــى فــيــلــمــه »حــمــلــة فــــرعــــون«، الــــذي احــتــفــل 
يــوم اإلثنن، في  بالعرض الخاص به مساء 
السادس  التجارية في مدينة  األســـواق  أحــد 
من أكتوبر، بحضور كل من الفنانن محمد 
لــطــفــي وســـــوزان نــجــم الـــديـــن ومــحــمــود عبد 
أمير  ورامـــز  وزوجــتــه  لطفي  ومحمد  الغني 
ومــصــطــفــى مـــنـــصـــور، ورابـــــــي، نــجــل الــفــنــان 
عمرو سعد، واملنتج محمد السبكي، واملخرج 
رؤوف عبد العزيز، فيما غابت إحدى بطالت 

العمل، وهي الفنانة روبي.
الجديد«،  لـ«العربي  وفي تصريحات خاصة 
إنه متفائل بالعمل، خاصة  قال عمرو سعد 
وأن كــل فــريــق الفيلم بــذل كــل مــا فــي وسعه، 
تتضمن تصوير  عديدة،  تحديات  وواجهوا 
مـــشـــاهـــد خـــطـــيـــرة، إذ إن شـــكـــل اآلكــــشــــن فــي 
الفيلم يبدو مختلفا. وعن اختياره لتجسيد 
شخصية يحيى فرعون، قال إن املنتج محمد 
الــســبــكــي تــحــدث مــعــه وطــلــب مــنــه الــحــضــور 
إلــــى بـــيـــروت لــلــحــديــث عـــن عــمــل آخــــر بــعــيــدًا 

ليتحادث  »الــســبــعــي«،  يسكن  خــارجــا حيث 
ــر بــفــعــل  ــ ــكــــان آخــ ــافــــر ملــ مــــع عـــــــواظ الـــــــذي ســ
أن يصل  قبل  تــشــات،  الفيديو  الــشــتــات عبر 
املشهد  ليحتل  الــعــرض  نهاية  فــي  السبعي 
من خالل ظهوره بأشكال وقصص متعددة 

عبر شاشات هواتف الجمهور الذكية.
لسوري  النظام  إلــى سياسات  العرض  يحيل 
املرتبطة باالختفاء، وكيف »يتالشى« أعداؤه، 
السوريون  ليبدو  لــه،  بتهديدهم  يشّك  من  أو 
الخاضعون لسيادة النظام السوري خائفن، 
أنــفــســهــم فــي املــســرحــيــة،  ُمــطــيــعــن، كاملمثلن 
ــــرى ظـــاللـــهـــم تــتــحــدث  ــم، بــــل نـ ــراهــ الــــذيــــن ال نــ
الذين  السورين  من  بالكثير  أشبه  وتتحرك، 
كما  للعلن،  ويــظــهــرون  الــخــفــاء  فــي  يعيشون 
الذي يراه  النقال،  الهاتف  السبعي، فقط أمام 
الجمهور على هواتفه النقالة، يخاطب كل فرد 
على حدة. األهم أن السبعي تلعب دوره أربع 
شخصيات مختلفة، وكأن املختفن في الظل 
بل  متجانسة،  بــشــرّيــة  وكتلة  أنــمــاطــا  ليسوا 
مطاردين وهاربن مختلفن، كالسبعي الذي 

تتعدد أوجهه وشخصياته ومكان وجوده.
الــتــقــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــمــر بــقــوق في 
وأكــد رغبته  باريس،  الجديد،  إقامته  مكان 
ــعــــرض مـــــرة أخــــــرى عـــلـــى نــطــاق  بــــإعــــادة الــ

عّمار فراس

أنــجــز املــخــرج والــكــاتــب املــســرحــي الــســوري 
ــرًا مـــســـرحـــيـــتـــه »خـــيـــال  ــ ــيـ ــ عـــمـــر بـــقـــبـــوق أخـ
مسرح  تقليد  فيها  ليستعيد  كــورديــلــلــو«، 
الـــدمـــى »كــــراكــــوز وعــــــــواظ«، مــســتــفــيــدًا من 
أمــام  ليتركنا  السيلفي«،  »فــيــديــو  تقنيات 
عــرض متعدد الــوســائــط، يقام فــي مكانن؛ 
ــاوس،  ــ الــــزيــــكــــو هــ فــــي  بـــــيـــــروت،  األول هــــو 
نادر  الدمى  الشخصيات وحــرك  أدى  حيث 
عبد الــحــّي، والــثــانــي فــي ســراقــب السورية، 
ــاريـــــش«، حــيــث حـــــّرك الــدمــى  ــ فـــي صـــالـــة »بـ
وأدى وليد أبــو راشـــد. مــا يجمع العرضن 
ــــور عـــويـــتـــي، أن  ــذي صـــمـــم فـــضـــاءهـــمـــا نـ ــ الــ
الجمهور يشاهد نهايات مختلفة للعرض 
شخصيات  تظهر  إذ  النقالة،  هواتفه  عبر 
ــاكـــن مـــتـــعـــددة لــتــلــعــب دور  مـــتـــعـــددة مـــن أمـ

»السبعي« الذي ال نعرف من هو.
يتضح مــن اســـم الــعــرض أنـــه تــحــّيــة للفنان 
السوري زكي كورديللو الذي اعتقله النظام 
السوري وابنه مهيار في عام 2012، وما زال 
فكورديللو،  اآلن؛  مصيرهما مجهواًل حتى 
كــان واحـــدًا مــن األســمــاء الــبــارزة فــي مسرح 
؛ الشكل املسرحي املوجه لألطفال 

ّ
خيال الظل

في الوقت الحالّي، والذي كان سابقا واحدًا 
من أبرز أشكال الفرجة والنقد االجتماعّي.

ــبــــوق فـــــي الـــــعـــــرض خـــصـــائـــص  ــقــ يـــتـــبـــنـــى بــ
عــروض »كراكوز وعــواظ« التقليدّية، ال تلك 
السباب  األصلية، حيث  بل  حاليا،  املتداولة 
والـــبـــذاءة والــلــغــة شــديــدة الــســوقــّيــة، والــتــي 
حكاية  تـــؤديـــان  الــلــتــن  الشخصيتن  تميز 
الــخــوف مــن االعــتــقــال، ليختبئا بــدايــة داخــل 
خزان مياه فارغ، ثم يعتقل كراكوز، ثم يسافر 

عن »حملة فرعون«، كان يتم اإلعداد له، لكن 
السبكي فاجأه بالحديث عن الفيلم الجديد، 
وطلب منه عــدم تــرك بــيــروت إال بعد أن يتم 

االنتهاء بالفعل من تصوير بعض املشاهد.
 
ً ّ
وعـــن قــبــولــه لــلــشــخــصــيــة، خــصــوصــا أن كـــال
رمضان  ومحمد  يوسف  عمرو  الفنانن  من 
وأمير كــرارة، سبق واعتذروا عن العمل، قال 
إنه لم يكن يعلم باعتذارات أي من الفنانن، 
مؤكدًا أن مثل هذه األمور ال تشغله؛ ألن قبول 
أي عــمــل فــنــي أو رفــضــه فــي الــنــهــايــة مسألة 
تعود إلــى املمثل ومــا يرغب فــي خوضه من 
تــجــربــه، إلــــى جــانــب طــبــيــعــة انــشــغــاالتــه في 

كثير من األحيان.
أما الفنان محمد لطفي، فقال في تصريحات 
ــه يــتــوقــع أن  خــاصــة لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـ
يكون الفيلم مختلفا عن كل ما سبق وقدمه 
من قبل، سواء من ناحية الشكل، أو مضمون 
الــشــخــصــيــة، إذ إنــــه فــقــد مـــن وزنـــــه حــوالــي 
ثــمــانــيــة كــيــلــوغــرامــات حــتــى يــكــون مناسبا 
ألداء الشخصية، خصوصا أن هناك مشاهد 

حركة صاخبة كثيرة.
ورفــض لطفي كل ما يقال عن وجــود تشابه 
بن هذا الفيلم وفيلم »شمس الزناتي«، الذي 
قام ببطولته الفنان عــادل إمــام، موضحا أن 
»هـــذا الــكــالم قــيــل أثــنــاء تــصــويــر الــعــمــل، وال 
نعلم كيف تكون املقارنة، في حن أن »حملة 
فـــرعـــون« لـــم يــكــن قـــد عــــرض بـــعـــد«. يــضــيــف: 
»أعتقد أن كل هذا الكالم سيتغير بعد أن يتم 
عرض الفيلم للجمهور، حيث ال يوجد أي من 

تشابهات«.
الكم 

ُ
امل بمشاركة  عن سعادته  لطفي  وأعــرب 

الــعــاملــي مــايــك تــايــســون فـــي الــفــيــلــم، معتبرًا 
أنــه إضافة كبيرة، خاصة وأنــه لم يظهر من 

قبل في السينما املصرية، موضحا أن هناك 
مشاهد ظهر فيها معه، واستفاد منه كثيرًا 

في خبراته في املالكمة.
قـــبـــل شـــهـــريـــن تـــقـــريـــبـــا، نـــفـــى املـــنـــتـــج مــحــمــد 
السبكي، في تصريحات لـ«العربي الجديد«، 
مـــا قــيــل عـــن ظــهــور املـــالكـــم األمـــيـــركـــي، مــايــك 

تـــايـــســـون، مـــنـــفـــردًا عـــلـــى املـــلـــصـــق اإلعـــالنـــي 
النهائي لفيلم »حملة فرعون«.

ــــى حـــســـابـــه  ــلـ ــ ــق عـ ــ ــــصـ ــلـ ــ وحـــــــــــول نــــــشــــــره املـ
الــشــخــصــي فـــي »إنـــســـتـــغـــرام«، ويــظــهــر فيه 
ــار الــســبــكــي  ــ ــده، أشــ ــــ املــــالكــــم األمـــيـــركـــي وحـ
إلـــى أن هـــذا املــلــصــق واحــــد مــن ضــمــن عــدة 

ملصقات طرحت منذ بداية تصوير الفيلم.
ــلــــم، شــخــصــيــة  يــــجــــّســــد تــــايــــســــون فـــــي الــــفــــيــ
»فـــرانـــك«، وهــو واحـــد مــن أهــم وأشــهــر تجار 
األعــضــاء البشرية، وصــل بــه األمـــر إلــى بناء 
مستعمرة تحمل اسمه، يحتجز فيها كل من 

يقوم باختطافه.

أوســع، حيث سيقدم في مدن أكثر. سألناه 
ــا حــــن أخــــرج  ــهـ ــهـ ــن الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي واجـ عــ
عرضا يــدور في مكانن، وهــو غير حاضر 
إال  في واحد منهما؛ فأجاب: »كانت الفكرة 
منذ البداية أن نخلق شرطا مسرحيا جديدًا 
فعل  فاملسرح  اليوم،  السورين  واقــع  يالئم 
مــدنــي، يتطلب االســتــقــرار والــتــمــدن، وواقــع 
ــيـــوم فـــي ظـــل الــشــتــات يجعل  الـــســـوريـــن الـ
تقديم عرض جديد للجمهور السوري أمرًا 
صعبا؛ وذلـــك مــا حــدث معنا فــي الــعــروض 
ــيـــروت، حيث  الــســابــقــة الــتــي قــدمــتــهــا فـــي بـ
كانت غالبية الجمهور من اللبنانين، وهو 
ــاون مـــع املــخــرجــة  ــعـ األمــــر الــــذي جــعــلــنــي أتـ
السابق  الــعــرض  فــي  أبيض  لينا  اللبنانية 
املبني للمجهول(، لتلعب دور  الثلج  )رجل 
بتقريب  يقوم  الــذي  اللبناني،  الدراماتورج 
اإلمكان.  قدر  اللبناني  الجمهور  من  النص 
وبعدما لقي العرض مراجعات إيجابية من 
الجمهور  مــن  وسلبية  اللبناني  الجمهور 

السوري، أعدت التفكير في األمر«.
نقدم  أن  يمكن  كيف  نفسي:  »سألت  يتابع: 
عــرضــا للجمهور الــســوري الــيــوم؟ حــاولــت 
أن أســتــفــيــد مــن تــقــنــيــات وســائــل الــتــواصــل 
ــاعـــي ألجــــمــــع الـــجـــمـــهـــور الــــســــوري  ــمـ  االجـــتـ
ــــد وبـــأمـــاكـــن مـــتـــعـــددة. وقــد  فـــي عــــرض واحـ
ــة الــــعــــزلــــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا  ــيـ اخـــــتـــــرت قـــضـ
الــســوريــون، أينما كــانــوا، ســواء في الداخل 
كموضوعة  الــلــجــوء  دول  أو  املــعــتــقــالت  أو 
ــظـــل  ــــرض، ولــــــجــــــأت لــــشــــكــــل خـــــيـــــال الـ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
في  املعتقلن  بالفنانن  للتذكير  التقليدي، 
ســـوريـــة، كــزكــي كــورديــلــلــو وابـــنـــه، ألضــفــي 
ــعــــرض، ليبقى  ــة عــلــى الــ ــالــ نـــوعـــا مـــن األصــ

 ومضمونا«.
ً
سوريا شكال

عمرو سعد... »حملة فرعون« بدأت»خيال كورديللو«... سّكان الظل وأبطاله
بحضور عدد من الفنانين، 

ُعرض فيلم »حملة 
فرعون« عرضًا خاّصًا. 
هنا، حديث مع بطل 

العمل، الممثل المصري 
عمرو سعد حول التجربة

بيروت ـ ربيع فران

آخــر مــن مجموعة  العربية موسما  الــدرامــا  طــوت 
ــفـــاوت نــجــاحــهــا. لــكــن الــــالفــــت، كــمــا بــات  ــمـــال تـ أعـ
ــال الـــســـوريـــة إلــى  ــمــ مـــعـــروفـــا، صـــعـــود بــعــض األعــ
مراتب متقدمة ضمن التصنيف، من دون مبالغات. 
حقيقيا  سندًا  كانت  االجتماعي  التواصل  مــواقــع 
هذه املرة، لكل اآلراء التي عبرت عن نقد أو إعجاب 

محصورين بما قدمه السوريون.
بــعــيــدًا عـــن الـــخـــط الـــنـــقـــدي، و«الـــنـــهـــج« الــتــجــاري 
بتفضيل »الوسامة« على املوهبة، تقفز ثلة جديدة 
التي تستحق أن تحجز مكانها على  من األسماء 

الخريطة  في املواسم املقبلة.

هيا مرعشلي
عبرت هيا مرعشلي السباق الدرامي بنجاح. لعبت 
ثالثة أدوار هذا املوسم، في كل من »دقيقة صمت«، 
ــان«. رغــم  و«عــنــدمــا تشيخ الـــذئـــاب«، و«مــســافــة أمــ
اللعوب،  الفتاة  قالب  في  وضعتها  التي  النمطية 
النافذين  الــرجــال خصوصا  الــتــي يسعى وراءهـــا 
بناء شخصية خاصة  فــي  أجـــادت  أنها  إال  منهم، 

بها، تحملها إلى مصاف االحتراف.
ربما دورها في »دقيقة صمت« )خنساء( يختلف 
، لكونها تسكن في حي فقير وليس بإمكانها 

ً
قليال

الــتــغــيــيــر نـــظـــرًا إلــــى الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي الــســيــئ 
الخياطة،  فــي  للعمل  يدفعها  الــذي  تعانيه،  الــذي 
ثم الهرب من عشيقها »أبو العزم« )فادي صبيح( 

سعيا وراء رجــل جــاّد ينهي معاناتها مع حبيب 
الــتــوّدد إليها مجددًا لكنها تركته  مــزاجــي، حــاول 

وحيدًا ومشت إلى حال سبيلها.

إيهاب شعبان
يجسد إيهاب شعبان في مسلسل »مسافة أمان« 
دور الشاب السوري مــروان، املعارض الذي اندفع 
ضـــد الـــنـــظـــام ودفـــــع شــقــيــقــه إيـــــاد لــلــمــشــاركــة في 
ــثـــورة الـــســـوريـــة. يــخــطــف إيـــاد  تــظــاهــرات بـــدايـــة الـ
ويقتل، فــي حــن يبقى مـــروان ثــائــرًا وينخرط في 
الفاسدين،  تحاسب  معارضة  مجموعات مسلحة 
ويسهم فــي إعـــدام أحــد األطــبــاء املؤسسن لشبكة 
اتجار باألعضاء، وتقوده الصدفة إلى التقرب من 
 
ً
زوجــتــه الطبيبة ســالم )ســالفــة مــعــمــار(، مستغال

تعلق ابنها بالسائق.
يؤدي شعبان دوره بطريقة ُمقنعة. شاب ضاعت 
أنه  ملــجــرد  وتصفيته  شقيقه  خطف  بعد  أحــالمــه 
قـــال ال لــلــفــســاد. مـــحـــاوالت اســتــعــطــاف الــدكــتــورة 
سالم وتعلقه بها يؤججان السياق الدرامي، ولو 

أن رسم النهاية جاء مأسويا؛ إذ تكتشف الطبيبة 
أنه ساهم في إصدار حكم اإلعدام بحق زوجها من 
خالل فيديو موثق لعملية اإلعدام يظهر به مروان، 
الطبيبة  تــهــاجــر  الــطــرفــن،  بـــن  الــعــالقــة  لتنتهي 
املــفــجــوعــة مـــع وحــيــدهــا إلـــى كــنــدا لــيــنــهــي مـــروان 

حياته منتحرًا بعد أن أدمن املخدرات.

أنس طيارة
هي املرة األولى التي يلفت بها املمثل أنس طيارة 
األنــظــار بــهــذا الــشــكــل فــي مسلسل »عــنــدمــا تشيخ 
ــر هــو  ــ ــم مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــســلــســل آخـ ــ الـــــذئـــــاب«، رغـ
»سالسل دهب«، إال أن الثناء من قبل املتابعن على 
املواقع البديلة جاء على أداء دور عزمي في »عندما 
ابــن جليلة )سمر سامي(  الــذئــاب«. يتحول  تشيخ 
أن  الحلقات األخــيــرة، بعد  فــي  إلــى محور رئيسي 
خــلــع عــبــاءة الــحــقــوق وتـــرك املــحــامــاة وارتــمــى في 
أحضان الشيخ عبد الجليل )سلوم حداد( ليتحول 

إلى ناشط إرهابي، ومؤسس لشبكات إرهابية.
عـــرف املــخــرج عــامــر فــهــد كــيــف يــحــرك هـــذا املمثل 
الشخصية. حمل طيارة  مع  يتناسب  بما  ويــمــّده 
مــوهــبــة فــاقــت هـــذه املــشــاركــة فـــي مــســلــســل يـــروي 
ــة ونـــظـــامـــهـــا األمـــنـــي  ــوريــ ــخ ســ ــاريــ ــن تــ ــوات مــ ــنــ ســ
والـــســـيـــاســـي، واعـــتـــمـــاد الـــنـــظـــام عــلــى »تــأســيــس« 
مـــجـــمـــوعـــات إســــالمــــيــــة، أو تـــســـهـــيـــل قــــيــــام هـــذه 
املجموعات في قالب ال يخلو عند طيارة من مزيج 
عاطفي، وتأثره بهدوء والدته جليلة ثم انتفاضه 

على كل من يعترض طريقه.

جولة راقصة على ضفاف النيل والفرات

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

أّدت هيا 
مرعشلي 
أدوارًا في 
ثالثة مسلسالت 
لهذا الموسم 
)فيسبوك(

كيف يمكن أن نقدم عرضًا للجمهور السوري اليوم؟ )العربي الجديد(

)Getty( كثير من الدبكات الخليجية تأتي من المناطق الساحلية

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

وجوه درامية واعدة

فنون وكوكتيل
فنون

رصد

دردشةمسرح

تتبّعت العلوم اإلنسانية 
فّن 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 
ُوِجَدت في أحد الكهوف 

يظهر فيها أفراد غير 
عاديين )كهنة – سحرة – 
صيادون( وهم يقفزون 

راقصين حول حيوان 
يرشقونه أثناء ذلك 

بالحراب.

في الكهوف
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