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ما بعد الثورة: هل تحررت صحافة السودان؟
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

والكتابة  التغطية  االنــفــتــاح وحــرّيــة   
ّ

لــعــل
هــــي مــــن أبـــــــرز مـــكـــتـــســـبـــات الــصــحــافــيــن 
التي  الــشــعــبــيــة  الـــثـــورة  إزاء  الــســودانــيــن 
أطاحت بنظام عمر البشير.  لكن، وبينما 
 الرقابة تبددت 

ّ
يؤكد عاملون في املجال أن

رون بريادتها وحياديتها ووعيها 
ّ

ويبش
انتشار نوٍع  إلى  ، يشير آخــرون 

ً
مستقبال

جديد من الرقابة واستمرار من لهم عالقة 
بالنظام السابق في العمل الصحافي، وال 

يتفاءلون بمستقبل القطاع.

غياب الخطوط الحمراء
بــعــد حــرمــانــهــا مـــن الــكــتــابــة بـــقـــرار أمــنــي 
البشير،  املــعــزول، عمر  الرئيس  نظام  مــن 
ــاودت الــصــحــافــيــة الـــســـودانـــيـــة، سهير  ــ عــ
في  اليومية  زاويتها  كتابة  الرحيم،  عبد 
ها »تحررت 

ّ
 أن

ً
صحيفة »االنتباه«، مؤكدة

ــع بــقــيــة الـــكـــتـــاب والــصــحــافــيــن مـــن كل  مـ
قيود املاضي التي كّبلهم بها النظام«.

 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ الرحيم  عبد  تقول 

املــنــاخ الــصــحــافــي تــغــّيــر كليًا بــعــد نجاح 
الــثــورة فــي الـــســـودان. فليس هــنــاك رقابة 
فــي عهد  األمــنــيــة  السلطات  )كــانــت  قْبلية 
ــا ُيـــنـــشـــر فــــي الــصــحــف  ــدد مــ ــحـ الــبــشــيــر تـ
ــدور بــســبــب  ــ ــــصـ وتـــحـــجـــب صـــحـــفـــًا عــــن الـ
مــحــتــوى صــفــحــاتــهــا( وال رقـــابـــة ذاتـــيـــة، 
ه لم ُيحجب لها حتى اآلن، حسب 

ّ
بدليل أن

قولها، أي مــادة كتبتها، ولم يجِر تعديل 
أو حتى  كتبته،  أي حــرف  على  تغيير  أو 

 كما كان يحدث في السابق.
ً
إضافة

كانت  املاضي  في  ــه 
ّ
أن الصحافية  توضح 

هــنــاك خــطــوط حـــمـــراء تــضــعــهــا األجــهــزة 
بـــحـــيـــث ال يــســتــطــيــع أي كــاتــب  األمـــنـــيـــة 
تشمل موضوعات  وهــي  منها،  االقــتــراب 
ــيــــات حـــكـــومـــيـــة وفـــــــي الــــحــــزب  وشــــخــــصــ
 أن تلك الخطوط »تالشت 

ً
الحاكم، مؤكدة

ــلـــة عـــلـــى ذلـــك  ـ
ّ
ــدل تـــمـــامـــًا بـــعـــد الـــــثـــــورة«، مـ

بــأنــهــا كــتــبــت حــتــى عـــن رئـــيـــس املــجــلــس 
العسكري االنتقالي، عبد الفتاح البرهان، 
ــــــوش كـــــدا يــــا بــــرهــــان«.  تـــحـــت عــــنــــوان »مـ
 الصحافة 

ّ
أن الــرحــيــم  وتــــرى ســهــيــر عــبــد 

املقبلة  املرحلة  خــالل  ستكون  السودانّية 
 األقالم 

ّ
على قدر التحّديات، خصوصًا أن

الــصــحــافــيــة لــهــا درجــــة عــالــيــة مــن الــوعــي 
 

ّ
الوطني وتدرك كذلك مسؤوليتها في ظل

مـــؤامـــراٍت داخــلــّيــة وخــارجــّيــة على البالد 
أن اإلعالم   

ً
الثورة تحديدًا، معتبرة وعلى 

 سيكون شريكًا جوهريًا في التنوير 
ّ

ككل
الذي تحتاجه الثورة والبالد.

استمرار النظام السابق
لكن الصحافي أحمد يوسف التاي، الذي 
عــمــل مـــن قــبــل رئــيــســًا لــتــحــريــر صحيفة 
»الــصــيــحــة« ال يــوافــقــهــا الــــــرأي. إذ يــقــول 
ألّي  متفائل  غير  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

دور يمكن أن تلعبه الصحافة في املرحلة 
قــادريــن،  غير  عليها  القائمن  ألن  املقبلة 
ــقـــديـــره، عــلــى تـــجـــاوز الــحــواجــز  حــســب تـ
ــفــهــا الـــنـــظـــام الــســابــق 

ّ
الــنــفــســّيــة الـــتـــي خــل

على  القبلية  للرقابة  ممارسته  خــالل  من 
الـــصـــحـــف ومــــصــــادرتــــهــــا ومـــحـــاصـــرتـــهـــا 
إعــالنــيــًا، ومــنــع كــتــاب الــــرأي مــن الكتابة، 
 عــــن االســــتــــدعــــاءات واالعـــتـــقـــاالت 

ً
فـــضـــال

بواسطة األجهزة األمنية.
 آخـــر يــحــول دون 

ً
ويــضــيــف الـــتـــاي عـــامـــال

ــة بــــــدورهــــــا فـــــي تـــقـــديـــم  ــافــ ــام الــــصــــحــ ــ ــيـ ــ قـ
السلطات  ومراقبة  والحقائق  املعلومات 
والكشف عن مواقع الدولة العميقة، وهو 
عامل استمرار هيمنة أشخاص لهم عالقة 

بالنظام السابق بشكل أو بآخر. 
 تلك الهيمنة لها أثرها الواضح 

ّ
وُيبّن أن

ــتـــم فــقــط  ــه يـ ــ ــتــــى مــــا يـــنـــشـــر تـــشـــعـــر أنــ »حــ
 
ً
قناعة الجديد وليس  الوضع  تماهيًا مع 

الذين  التحرير   أو رؤســـاء  الناشرين  مــن 
لديهم مصالح مع النظام القديم، ولديهم 
ــه مـــوجـــود وســيــعــود فـــي أي  إحـــســـاس أنــ

C

تزال  »الصحف ال   
ّ
أن إلــى  لحظة«، مشيرا 

ــي نـــشـــر مـــلـــفـــات فـــســـاد الــنــظــام  ــردد فــ ــتــ تــ
الــســابــق وتــتــردد حــتــى فــي نــشــر حـــوارات 

مهمة وذات صلة بالواقع«. 
 املــطــلــوب مــن الــصــحــافــة اآلن 

ّ
كــمــا يـــرى أن

نبض  لعكس  املهني  بدورها  »القيام  هو 
الجماهير وممارسة الضغوط على القوى 
السياسية للعمل على تصفية مؤسسات 
النظام السابق ومحاكمة رموزه، كشروط 

ضرورية إلكمال الثورة«.

حرية تغطية
من جانبه، يرى مراسل وكالة »األناضول«، 
 ما حدث بعد الثورة 

ّ
بهرام عبد املنعم، أن

لــلــعــمــل الــصــحــافــي هـــو »قـــفـــزة كــبــيــرة في 
الحريات الصحافية«، مضيفًا في حديث 
البائدة   »السلطات 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ

قامت بسحب ترخيص عمله منذ يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، ولــــم تــســمــح له 

رسميًا بالعمل إال بعد سقوط النظام«.
ه »في املاضي لم يسمح ملراسلي 

ّ
ويقول إن

الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة بـــالـــخـــروج بــكــامــيــرا 
ــدور مـــن احــتــجــاجــات في  ــ ــا يـ لــتــصــويــر مـ
من  باستضافة  لهم  ولــم يسمح  الــشــارع، 
ــن الـــحـــديـــث مع  ــاؤون، إذ يــمــنــعــون مـ يــــشــ
شــخــصــيــات مــعــارضــة بـــصـــورة صــارخــة 
ــا كـــانـــت تــصــنــفــهــم الــســلــطــات  بــحــســب مــ
األمــنــيــة فـــي عــهــد الــبــشــيــر«. ويـــؤكـــد عبد 
األنــــبــــاء  وكـــــــــاالت  »مــــراســــلــــي   

ّ
أن املـــنـــعـــم 

يجدون  الفضائية  القنوات  أو  والصحف 
 فـــي الـــحـــركـــة وفــــي الــعــمــل 

ً
ــة  واســــعــ

ً
حـــريـــة

املواضيع،  اختيار  ــام، وفــي  األيـ  هــذه 
ّ

ككل
ــن فـــعـــل شــــــيء إال  ــ وال شــــــيء يــمــنــعــهــم مـ
 
ّ
القانون«، بحسب تعبيره. ويشير إلى أن
السودانية  الصحف  تــوزيــع  »إحـــصـــاءات 
ــعـــت بــنــســبــة كـــبـــيـــرة ألن الــصــحــافــة  ــفـ ارتـ
باتت حرة تمامًا وتمارس عملها بمهنية 
عالية جــدًا«، متوقعًا أن تجتاز الصحافة 
ــات وتـــصـــبـــح  ــديــ ــحــ ــتــ  الــ

ّ
الــــســــودانــــيــــة كـــــــل

صحف  كبريات  مــن  السودانية  الصحف 
اإلقليم.

رقابة جديدة؟
 الــكــاتــب الــصــحــافــي، مــحــمــد عــثــمــان 

ّ
لـــكـــن

إبراهيم، يلفت إلى »ظهور نوع جديد من 
 مظهره 

ّ
الـــثـــورة«، ويــقــول إن الــرقــابــة بعد 

عــلــى  لـــلـــحـــصـــول  ــيــــب  ــتــــرهــ »الــ ــو  ــ هـ األول 
مواقف  على  للعقاب  والتقريع  املــســانــدة، 
»الـــعـــربـــي  ســـابـــقـــة«.ويـــضـــيـــف إبـــراهـــيـــم لــــ
 »هذا النوع من الترهيب يجد 

ّ
الجديد« أن

ســوقــًا رائـــجـــة هــــذه األيـــــام بـــوجـــود تكتل 
ضخم مــن الــنــاس، وهــم ليسوا مــن القراء 
تام  تفّرغ  حالة  في  للصحف،  التقليدين 

للنشاط السياسي. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــم يـــتـــنـــاوبـــون عـــلـــى قـــــراءة 
ــدة ويــصــنــعــون مــوقــفــًا  ــواحــ الــصــحــيــفــة الــ
مــحــتــويــاتــهــا  إزاء  )قـــطـــيـــعـــيـــًا(  جـــمـــاعـــيـــًا 
ــقـــي والـــتـــمـــحـــيـــص  ــلـ ــتـ ال يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـ
الــفــردي املــعــتــاد، مــا يجعل ســطــوة هــؤالء 
»محاولة  إلــى  أكــبــر«، ويشير  الترهيبين 
ــن الــــصــــحــــف والـــصـــحـــافـــيـــن  ــ الــــعــــديــــد مــ
والـــكـــتـــاب، الـــذيـــن كـــانـــوا مــحــســوبــن على 
الــنــظــام الــســابــق، الــتــخــلــص مــن مواقفهم 
الــقــديــمــة الــتــي بـــاتـــوا يــشــعــرون بــالــخــزي 
منها والظهور بمظهر جديد يضمن لهم 
االستمرار بعد تركيب قناع ثوري جديد«.
 »املرحلة املقبلة تحتاج 

ّ
ويقول إبراهيم إن

إلى قانون جديد للصحافة ونقابة مهنية 
ــدة، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــديــ ــ ــدة وصــــحــــف جــ ــ ــديـ ــ جـ
عـــدد مــحــدود مــن الــصــحــف الــتــي يديرها 
أغلب   

ّ
فــإن مــحــدودة.  برساميل  ناشروها 

بالنظام  مباشر  بشكل  مرتبطة  الصحف 
السابق وأجهزته األمنية وحزبه الذي كان 
حاكمًا، ال يمكن لتلك الصحف اإلستمرار 
الصحف تحتاج   

ّ
أن ويــرى  املنهج«.  بذلك 

كذلك لفتح التنافس ورفع األجور بحيث 
ــقــــدرات األرفـــــع من  تــســتــوعــب أصـــحـــاب الــ
ــفـــرق الــصــحــافــيــة الــحــالــيــة الـــتـــي تعمل  الـ
الفراغ  وهــو  الــفــراغ  تعبئة  نظام  بموجب 

الناتج عن هجران األفضل.

حياد واستقاللية 
ــافــــي مــحــمــد  ــد الــــصــــحــ ــ ــــؤكـ ــه، يـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــصــحــافــة قبل  »مـــمـــارســـة   

ّ
أن الـــبـــشـــاري 

الــثــورة حيث  بعد  تمامًا  تختلف  الــثــورة 
الــحــريــات الـــواســـعـــة«، مــشــيــرًا فـــي حــديــث 
ــه »بعد سقوط 

ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  لـ

الــنــظــام الــبــائــد بـــات بــإمــكــان الصحافين 
تــقــديــم تغطية مــحــايــدة ومــســتــقــلــة، حتى 
ــة بـــالـــفـــســـاد بـــاتـــت  ــاصــ ــخــ ــلــــومــــات الــ ــعــ املــ
املاضي  »بينما كنا في  تنشر«. ويضيف 
نحصل عليها لكن يصعب نشرها بقرار 
مــــن رؤســـــــاء الـــتـــحـــريـــر أحـــيـــانـــًا أو بـــقـــرار 
ويشير  أخـــرى«.  أحيانًا  األمنية  األجــهــزة 
 »أخبار املعارضة وحتى 

ّ
البشاري إلى أن

الحركات املسلحة صارت تتصدر املشهد 
الـــصـــحـــافـــي، بــيــنــمــا فــــي املــــاضــــي كــانــت 
خطوطًا حمراء ممنوعا االقتراب منها أو 

حتى تصويرها«.

استمرار هيمنة أشخاص 
لهم عالقة بنظام البشير 

على صحف

يختلف الصحافيون السودانيون على تقييم وضع حرياتهم ما بعد الثورة. فبينما يرى البعض أّن الرقابة اختفت 
والتغطيات أصبحت أكثر استقاللية، يشير آخرون إلى استمرار ذيول النظام السابق أو بروز رقابة جديدة

تزامنًا مع التظاهرات املليونية في الخرطوم الشهر املاضي، 
تسيير  عزمها  السودانيني«،  الصحافيني  »شبكة  أعلنت 
من  الحكومية  اإلعالمية  األجهزة  بتحرير  تطالب  مواكب 
وّجــه  البشير،  عمر  الرئيس  إطــاحــة  ومنذ  النظام.  قبضة 
الحكومية  لألنباء  الــســودان  لوكالة  انتقادات  صحافيون 
اهتمامها  لعدم  واإلذاعـــة،  الحكومي  وللتلفزيون  )سونا( 
ــزب املــؤتــمــر  ــثــورة واســتــمــرارهــا فـــي خــدمــة أجـــنـــدة حـ بــال
الوطني. والشهر املاضي، أعفى رئيس املجلس العسكري 
ــام للهيئة  ــعـ ــر الـ ــديـ ــان، املـ ــرهـ ــبـ االنـــتـــقـــالـــي، عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
لــإذاعــة والــتــلــفــزيــون، محمد حــاتــم سليمان،  الــســودانــيــة 
مــن منصبه، بعد انــتــقــادات اإلعــالمــيــني. هــذا فيما رفض 
صحافيون سودانيون قرار البرهان بتكليف عبد املاجد 
الرئيس  لنظام  اإلعالمية  الرموز  كأحد  املصنف  هــارون، 

املعزول، بتسيير أعمال منصب وكيل وزارة اإلعالم.
مايو/أيار   3( الصحافة  لحرية  العاملي  اليوم  مع  وتزامنًا 
ــة والتلفزيون  املــاضــي(، انــضــم عــامــلــون فــي قــطــاع اإلذاعــ
الــســودانــي إلــى »مــوكــب املليون« أمــام مقر الجيش وسط 

السلطة  بتسليم  الــعــســكــري  املــجــلــس  ملــطــالــبــة  الــخــرطــوم 
إلدارة مدنية، منطلقني من أمام مقر وزارة اإلعالم. وندد 
الحاكم  الــوطــنــي«  املــؤتــمــر  »حـــزب  بسيطرة  الصحافيون 
سابقًا فــي على مؤسسات اإلعـــالم فــي الــســودان، وعــدم 
إتاحة الفرصة للعاملني لعكس الوقائع الحقيقية للشعب 

السوداني، وعدم إتاحة الفرصة للرأي اآلخر.
عن  عــادل،  األزرق«، حذيفة  »النيل  قناة  في  املذيع  وأعلن 
ــة والــتــلــفــزيــون  ــ حــمــلــة وســـط اإلعــالمــيــني فــي قــطــاع اإلذاعـ
الشعب  الدفاع عن حق   

ً
يتولى مستقبال لتأسيس جسم 

السوداني في معرفة الحقيقة، مؤكدًا رغبة الكيان الجديد 
لـــ »تجمع املهنيني الــســودانــيــني« الــذي يعّد  فــي االنــضــمــام 

محرك الثورة السودانية.
من جهة ثانية، دان املخرج التلفزيوني، عبادي محجوب، 
في حديث لـ »العربي الجديد« كل ما صدر خالل 30 سنة 
من فصل تعسفي وإحالة للصالح العام وتدمير للشاشة 
السودانية ولإذاعة، مشددًا على أهمية »قيام مؤسسات 

إعالمية جديدة من أجل وطن جديد«.

معركة تحرير

MEDIA
منوعات

قضية 
أسانج

لندن ـ العربي الجديد

إعــادة فتح  اإلثنني،  السويدي،  العام  االدعــاء  أعلن 
»ويكيليكس«،  مــؤســس  االغــتــصــاب ضــد  قضية 
ــعــام في  جــولــيــان أســـانـــج. وقــالــت نــائــبــة املــدعــي ال
السويد، إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي 
ــزال هــنــاك ســبــب محتمل  فــي اســتــوكــهــولــم »ال يــ
االغتصاب«،  ارتكب جريمة  أسانج  أن  في  للشك 

 »تــقــيــيــمــي هـــو أن االســـتـــجـــواب الــجــديــد 
ً
مــضــيــفــة

ــاء تهمة االعــتــداء  ألســانــج مــطــلــوب«. ووجـــه االدعــ
ه دأب 

ّ
لكن الجنسي ألسانج ألول مــرة في 2010، 

على نفي التهمة منذئذ. وطلب األخير اللجوء إلى 
ســفــارة اإلكــــوادور فــي لــنــدن، فــي يونيو/حزيران 
سقطت  وقـــد  لــلــســويــد.  تسليمه  ــب 

ّ
لــتــجــن  ،2012

الزمن  بمرور  الجنسي  االعــتــداء  بتهمة  الشكوى 
في  السويد مالحقاتها  أسقطت  ثم   ،2015 سنة 

عدم  بسبب   2017 أيار/مايو  في  الثانية  القضية 
القدرة على متابعة التحقيق.

واعتقلت الشرطة البريطانية، أسانج، في الحادي 
اإلكـــوادور  ألغت  بعدما  إبريل/نيسان،  مــن  عشر 
الــلــجــوء الــســيــاســي املــمــنــوح لـــه. ويــقــضــي أســانــج 
إثر  بريطانيا  فــي  أســبــوعــًا  لــــ50   سجنية 

ً
عــقــوبــة

إدانته بانتهاك شروط اإلفــراج املؤقت في اململكة 
ــادة الــســويــد فتح  ــ املــتــحــدة عـــام 2012. وبــعــد إعـ

القضية، ستقرر بريطانيا ما إذا كانت ستسلمه 
املتحدة. وطلبت  الواليات  أو  االسكندنافية  للدولة 
على  »التآمر«  بـ تتهمه  إذ  أســانــج،  م 

ّ
تسل األخــيــرة 

خلفية مساعدته املحللة السابقة في االستخبارات 
على  الحصول  فــي  مانينغ  تشيلسي  األميركية 
الدفاعية  الــوثــائــق  آالف  إلـــى  لــلــوصــول  كلمة ســر 
الــســريــة. ويـــواجـــه أســانــج احــتــمــال الــســجــن حتى 

خمس سنوات في هذه القضية.

رقابة كثيفة على الصحافة السودانية في عهد البشير )أوزان كوزي/فرانس برس(
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قــادرًا  تجعله  جماهيرّية  وثقافة  تاريخّية، 
على الحضور، ال فقط في قطاعات الترفيه 
والصناعة الثقافّية، بل أيضًا في املؤسسات 

األكاديمّية.
ــذي تــحــضــر ضــمــنــه  ــ الـــســـيـــاق »الــــعــــربــــي« الــ
أحــداث املسلسل، يجعلنا نسأل عن طبيعة 
النوع الفني )الخيال العلمّي في هذه الحالة( 
ــة الـــجـــمـــهـــور بـــــه، ســــــواء كـــانـــت هـــذه  وعــــاقــ
التماهي  أو  التصديق،  على  قائمة  العاقة 

ــدة الـــســـاخـــرة،  ــاهـ ــشـ ــّي، أو حـــتـــى املـ ــالـ الـــجـــمـ
خصوصًا أن الخيال العلمي العربي ما زالت 
تجاربه متواضعة، وتقتصر على نصوص 
قليلة جدًا، ناهيك عن مسلسات وإنتاجات 

»الجماهير«. ضخمة موجهة لـ
يــفــتــِرض الـــنـــوع الـــفـــنـــّي، لــيــكــون مــألــوفــًا أو 
الــجــمــالــّي،  املــســتــوى   للتصديق عــلــى 

ً
قــابــا

ســـيـــاقـــًا ثــقــافــيــًا وســـيـــاســـيـــًا يــظــهــر ضــمــنــه، 
ويجعل االحتماالت الجمالّية ضمنه جدّية 

عّمار فراس

بدأت الحلقات األولى من مسلسل 
»صانع األحام«، ملخرجه محمد 
توليفة  العزيز، ومن بطولة  عبد 
الــعــرب مــن جنسيات مختلفة.  الــنــجــوم  مــن 
نــتــعــرف فـــي املــســلــســل إلــــى ســـامـــي عـــمـــران، 
ــــث قــــدرة أبــيــه عــلــى تفسير  »الـــعـــالـــم«، ووريـ
الــذي يحاول إيجاد صيغة علمّية  األحــام، 
لــلــتــحــكــم بـــاألحـــام وزراعـــتـــهـــا فـــي الـــدمـــاغ، 
مــــازجــــًا الـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــلـــمـــّيـــة مــــع املــتــخــيــل 
الــشــعــبــّي فـــي الــتــعــامــل مـــع عـــوالـــم األحــــام، 
ــه الــــذاتــــّيــــة وعــصــابــتــن  ــيـــسـ لـــيـــواجـــه كـــوابـ

تحاوالن سرقة ما توصل إليه من أبحاث.
ــي املـــؤتـــمـــر  ــ ــز فــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــبــ ــرج عــ ــ ــخــ ــ قـــــــال املــ
العمل  إن  للمسلسل  الترويجّي  الصحافي 
يـــحـــوي مــســتــويــن: »األول خــيــالــي عــلــمــي، 
ــيــــس مــــن الــســهــل  ــانــــي اجـــتـــمـــاعـــي، ولــ ــثــ والــ
ممتعة«.  عملية  لكنها  بــيــنــهــمــا،  الــتــولــيــف 
ــة لـ  مــا يهمنا فــي الــعــمــل املــقــتــبــس عــن روايــ
هاني نقشبندي، هو تقليد الخيالي العلمي 
الخيال  أو »SI-Fi tradition«، بوصف  نفسه 
ــًا، ولـــيـــد شـــروط  ــيــ الــعــلــمــّي نـــوعـــًا فــنــيــًا وأدبــ

يقال إن دير سانت 
كاترين هو أقدم 

دير في العالم

الحلم في السياق 
العربي مرتبط بالتأويالت 

الماورائية

سُينتج كاتبا »صراع 
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أو يــمــكــن الـــتـــمـــاهـــي مـــعـــهـــا؛ لـــيـــتـــحـــّول، إثـــر 
التكرار واإلنتاج، إلى تقليد  يدركه املتلقي 
احتماالته؛  ي 

ّ
وتبن شيفراته  فك  ويستطيع 

ــيــــركــــي  الــــســــيــــاق األمــ تــــصــــديــــق  ــن  ــكـ ــمـ يـ أي 
ــــذي تــظــهــر ضــمــنــه مــنــتــجــات  واألوروبــــــــي الـ
ــدة الـــشـــرط  ــيــ ــّي، كـــونـــهـــا ولــ ــمـ ــلـ ــعـ الـــخـــيـــال الـ
الــعــلــمــّي الـــــذي أنــتــجــه املــجــتــمــع والــســلــطــة 
الــســيــاســّيــة، بعكس الــســيــاق الــعــربــي، الــذي 
إلــى مرحلة تجاوز  ال يحوي »علمًا« وصــل 

)الــــســــايــــبــــورغ(، أو حتى  ــبـــشـــرّي  الـ الـــشـــرط 
تهديد وجود البشرّية )قنبلة ذرية(.

ال نتحدث هنا عن حالة منفردة، أي ال ننفي 
وجود علماء عرب، لكن نسائل ثقافة العلم 
املستوى  عــلــى  العلمّية  والــظــاهــرة  نفسها، 
الشعبّي، بأبسط أشكالها؛ إذ ال يوجد جدل 
املنطقة   في 

ً
الــحــراري مثا حــول االحتباس 

الــعــربــّيــة، نــاهــيــك عـــن أن املــتــخــّيــل الــعــلــمــّي 
فــيــنــا ضــحــايــاه األوائــــــل؛ أي أن العلم  يـــرى 
الـــــذي يــمــكــن أن يــغــيــر مـــن طــبــيــعــة الــشــرط 
الــبــشــرّي لــيــس مــوجــهــًا »لــنــا«، نــحــن مــن في 
املــنــطــقــة الـــعـــربـــّيـــة الـــتـــي مـــا زالـــــت تحكمنا 
ديكتاتوريات، ما يعني أن العلم ومنتجاته 
ليس ديمقراطّيا، وأثره »النوعّي« كالتحكم 
يــكــون ضمن  لــن  تــم تحقيقه،  إن  بـــاألحـــام، 

مجتمعاتنا.
نــعــم، هــنــاك أبـــحـــاث تــســائــل طــبــيــعــة الحلم 
وعــاقــتــه مــع الــوعــي وإمــكــانــّيــة التحكم بــه، 
 ســـيـــصـــدق أو يــتــمــاهــى مــن 

ً
ــعـــا لـــكـــن هــــل فـ

يشاهد »صــانــع األحــــام« مــع مــا يـــراه وهو 
يــعــيــش فـــي جــغــرافــيــات تــمــنــع نــظــام الــجــي 
فــيــهــا بطيئة،  بــي أس، أو خــدمــة اإلنــتــرنــت 
الــنــووي؟ ما  بــل حتى ال تعترف بالحمض 
كبشر؟  لتكويننا  التكنولوجيا  مــس  مــدى 
ونحن في أدنى سلم االستهاك، ضمن دول 
ة، والتاعب بالجينات. 

ّ
تمنع تحسن األجن

تهديد  إلــى  تتحول  حــن  العلمّية  الــظــاهــرة 
إلى  لتتحول  العامة  الثقافة  ببنية  ترتبط 
ا، أي 

ّ
أسطورة يمكن أن يصدقها الواحد من

أال يبدو ساخرًا يظن الواحد منا أنه »نيو« 
مــن املــاتــريــكــس وهــو يعلم أن اإلنــتــرنــت في 
بـــاده مــراقــب، بــل وهــنــاك مــواقــع محجوبة 

ويعلم بدقة من حجبها؟
املنطقة  صـــورة  وغــيــاب  التهميش  ننفي  ال 
الـــعـــربـــّيـــة فــــي مـــنـــتـــجـــات الـــخـــيـــال الــعــلــمــّي 
مؤلفات  وجــود  أيضًا  ننفي  وال  التقليدّية، 
ــّيـــة مــتــمــاســكــة فــــي تــقــديــمــهــا لــلــخــيــال  عـــربـ
ال  هــذا  لكن  املنطقة،  شـــروط  ضمن  العلمي 
»الــغــربــي«  العلم  احــتــمــاالت  تبني  أن  يعني 
ســتــكــون مــقــنــعــة، ونـــؤكـــد عــلــى غـــربـــّي الـــذي 
ــرق األقــــصــــى؛  ــ ــشـ ــ يـــشـــمـــل روســــيــــا حـــتـــى والـ
ألنـــه مــرتــبــط بتقاليد املــنــطــق والــعــلــم الــذي 
بـــدأ مــع ديـــكـــارت، وانــتــهــى مــع جـــدل الــذكــاء 

ر منه إيلون موسك.
ّ
االصطناعّي الذي يحذ

ــــام« خــيــال عــلــمــي، لكنه  نــعــم، »صــانــع األحـ
ــتـــي ال تــحــوي  »مــخــيــلــتــنــا«، الـ ال يــنــتــمــي لـــ
ــتـــراع الــقــطــار  تــقــلــيــدًا تــاريــخــّيــًا بـــدأ مــنــذ اخـ
وبــقــي مــســتــمــّرًا حــتــى تــكــنــولــوجــيــا الــنــانــو. 
نفى  بــالــذات،  العلمّي  املنطقي  التقليد  هــذا 
األحـــــام بــوصــفــهــا ال مــنــطــقــيــة، ثـــم أعــادهــا 
في بداية القرن إلى ساحة العلم، والتداخل 
بينهما كــان تقليدًا طبّيًا علميًا، ســواء كان 
الشعبّية  الثقافة  إثــره  نفيت  ال،  أو  منطقيًا 
والـــشـــعـــوذة املــتــعــلــقــة بــتــفــســيــره، لــيــتــحــول 
إمــا إلــى »علم«، أو مجرد تنبؤات نراها في 

أشكال الفن املختلفة التي ال تّدعي الجدّية.
العربي ذا صبغة  السياق  الحلم في  ما زال 
ــة، مــرتــبــطــًا بـــالـــتـــأويـــات املـــاورائـــيـــة.  ــّيـ ــنـ ديـ
شديد  علميًا  األحـــام  تفسير  تقليد  وحتى 
الــهــشــاشــة، مــع ذلـــك لــه ارتـــبـــاط مــع الــتــطــور 
ــراه فــــي حـــلـــم الــقــطــار  ــ ــذا مــــا نــ ــ الـــعـــلـــمـــّي، وهــ
ــد، وعــاقــتــه مع  الــشــهــيــر الــــذي فــســره فـــرويـ
في  عدستها  التقطت  التي  السينما  تاريخ 
الــبــدايــة قــطــارًا يــمــشــي. هـــذه الــتــقــالــيــد التي 
ــّي ال وجــــــود لـــهـــا فــي  ــنـ ــفـ تـــؤســـس لـــلـــنـــوع الـ
ولم  قطارًا  تخترع  لم  التي  العربّية  املنطقة 
تخترع سينما، بل استوردتها جاهزة. نعم 
الحلم  بتأويات  يتعلق  ما  إقناع في  هناك 
الشعبّية والحكايات املرتبطة بها، لكن تلك 
مقنعة،  تبدو  ال  »العلم«  فيها  يحضر  التي 
وقد نتحول إثرها إلى مشاهدين ساخرين، 

ال نصدق ما نراه، بل فقط نتهكم عليه.

ربيع فران

 املخرج السوري عامر فهد  نجح في 
ّ
يبدو أن

استثمار قصة الروائي األردنــي ـ الفلسطيني 
ــل جــمــال نـــاجـــي، فـــي مــســلــســل »عــنــدمــا  ــراحـ الـ
الــروايــة التي تحمل العنوان  الــذئــاب«.  تشيخ 
ونــــالــــت شــهــرة  عـــــام 2008،  نـــفـــســـه، صـــــــدرت 
واسعة. وها هي في رمضان الحالي، تتحّول 
إلــى مسلسل ســوري مــن بطولة سلوم حــداد، 
ــر ســـامـــي،  ــمـ ــد، وأيــــمــــن رضــــــا، وسـ ــهـ ــابــــد فـ وعــ
ــي. مــا  ــداقــ ــــو أســــعــــد، ومـــحـــمـــد حــ ومـــيـــســـون أبـ
ــداًء  ــذي يــلــقــى أصــ ســاهــم فـــي نــجــاح الــعــمــل الــ
إيــجــابــيــة مــنــذ بــــدء عـــرضـــه مــطــلــع رمـــضـــان، 
الــســوري حازم  السيناريو  كاتب  تبسيط  هو 
بساسة  وتحويلها  الــروايــة،  نــص  سليمان، 
القصة  أحــداث  إلــى مسلسل ومشاهد تجسد 
أمــام صورة  املشاهد نفسه  ليجد  املتسلسلة، 
الفقر  مــن  املعاناة  اليومي،  األلــم  عــن  مصغرة 

والعوز، والفساد.
ــد، فــي  ــهـ يــســتــعــيــد حــــــازم ســلــيــمــان وعــــامــــر فـ
»عــنــدمــا تــشــيــخ الــــذئــــاب«، تــفــاصــيــل الـــحـــارة 
يبدو صعبًا  نفسه،  الوقت  في  لكن  السورية، 
 
ّ
حصر الــنــّص فــي شـــوارع دمشق فقط، بــل إن

تصاعد السيناريو يجعل األحداث أوسع من 

اإلمبراطور قسطنطن. أصبح الدير يعرف 
الحادي  القرن  منذ  كاترين  القديسة  باسم 
ـــقـــل رفــاتــهــا مـــن اإلســكــنــدريــة 

ُ
عـــشـــر، حـــن ن

فــي صــنــدوق خشبي بــعــد ثــاثــة قـــرون من 
وفاتها.

ــارة الـــــديـــــر أشــــبــــه مـــــا تــــكــــون بــحــصــٍن  ــمـــ عـــ
للمراقبة  أبــــراج  ــواره  ــ أسـ تتخلل  عــســكــرّي، 
ومــواضــع للنبال والــســهــام. والــســور الــذي 
يــحــيــط بـــالـــديـــر مــــن األســــفــــل مـــصـــنـــوٌع مــن 
الـــغـــرانـــيـــت، ويـــصـــل ارتـــفـــاعـــه إلــــى نــحــو 15 
مترًا، وهــو ذو أضــاع غير منتظمة الطول 
بسبب التضاريس الوعرة. واملدخل الوحيد 
لــلــديــر حــالــّيــًا هـــو عـــبـــارة عـــن بـــاب صغير. 
وكــان الــزائــرون حتى وقــت قصير يدخلون 
الدير عبر رافعة تصعد بهم بواسطة حبال 

وبكرات يديرها الرهبان من خلف السور.
ــور، الــكــنــيــســة الـــكـــبـــرى  ــ ــــسـ ــل الـ ــ ــ يــــوجــــد داخـ
ــى الــــقــــرن  ــ ــ ــة الــــتــــجــــلــــي« وتـــــعـــــود إلـ ــيـــسـ ــنـ »كـ
الــســادس املــيــادي، وهــي تحفة فنية رائعة 
والحيوانية  النباتية  والـــزخـــارف  الــرســوم 
واأللوان. وتوجد كنيسة أخرى ُماصقة لها 
توجد  املــذبــح  الشرقية، وخلف  مــن جهتها 
»كنيسة العليقة امللتهبة«. وتوجد في الدير 
لعلها  الــبــشــريــة؛  بالجماجم   

ٌ
مكتظة غــرفــة 

القاهرة ـ محمد كريم

ــام،  ــ أيـ قـــبـــل  املـــصـــريـــة  ــار  ــ ــ أعـــلـــنـــت وزارة اآلثـ
األولــى ملشروع  املرحلة  أعمال  من  االنتهاء 
تطوير وادي دير سانت كاترين في جنوب 
املؤدية  الطرق  تعبيد  شملت  التي  سيناء، 
إلى دير سانت كاترين وجبل موسى، ورفع 
ــاءة كـــافـــة الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة بــاملــنــطــقــة،  ــفـ كـ
وإنشاء نظام تأمن إلكتروني. تعّد منطقة 
سانت كاترين، في قلب جنوب سيناء، من 
ــم مــنــاطــق الــســيــاحــة الــديــنــيــة فــي مصر،  أهـ
وتضم جبل مــوســى، وديــر سانت كاترين، 
ومحمية سانت كاترين. ومما يمّيز املنطقة، 
أنها تضم أعلى قمم جبلية في مصر، وهي 

ذات تضاريس خطيرة.
يقال إن دير سانت كاترين هو أقدم دير في 
في  أهــم مكتبة  ثاني  أنــه يضّم  كما  العالم. 
العالم بعد مكتبة الفاتيكان، وذلك من حيث 
للمخطوطات واألناجيل  التاريخية  القيمة 
املوجودة فيها، إذ تحتوي على نحو 6000 
الدير هو أسقف سيناء،  مخطوطة. رئيس 
ــو ال يــخــضــع لــســلــطــة أي بـــطـــريـــرك أو  ــ وهـ
مجمع مقدس، ولكن تربطه عاقات وطيدة 

مع بطريرك القدس.
يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 545 ميادية، 
حــن شيده اإلمــبــراطــور الــرومــانــي الشرقي 
بسفح  حــصــن  مــكــان  فــي  األول  جستنيان 
جبل كاترين في شبه جزيرة سيناء، وكان 
الــــغــــرض مــــن اخـــتـــيـــار املــــكــــان تـــحـــديـــدًا هــو 
حــمــايــة رهــبــان املنطقة مــن هــجــمــات الــبــدو 
ــلــــصــــوص. وهــــنــــاك تــــأريــــخ لـــلـــديـــر أقــــدم  والــ
 الـــديـــر ُبــنــي بــأمــر من 

ّ
ــك، إذ يــقــال إن مـــن ذلــ

والـــدة  م(   327-  250( هــيــانــة  اإلمـــبـــراطـــورة 

املكان، فيتمّكن املشاهد من الربط بن أحداث 
املسلسل ومختلف املجتمعات العربية، سواء 
في سورية أو خارجها، إذ تتشابه التحوالت 
االجتماعية، والسياسية والدينية. في حارات 
دمـــشـــق الــعــتــيــقــة إذن، نــتــابــع حــكــايــات نــاس 
الــحــاجــة والــفــقــر. كما  يــحــاولــون التغلب على 
)يلعب دوره  الجليل  الشيخ عبد  إلى  نتعّرف 
ــوم حــــداد( صــاحــب املــاضــي الــســيــئ الــذي 

ّ
ســل

أضحى أحد شيوخ الطرق وله مريدوه داخل 
يقنعهم  الناس،  على  الشيخ  يتحايل  الحارة. 
ــــورة ال تــبــتــعــد عن  بـــاآليـــة والـــحـــديـــث، فـــي صـ
قواعد الواعظ الهارب من ماضيه، الذي يلجأ 
التاريخ.  الناس والتابعن خوفًا من هذا  إلى 
الواضح أن »جنزير« الذي تحول إلى الشيخ 
عبد الجليل سيبسط مع الوقت سيطرته على 
الــحــارة، رغــم معارضيه، مــن الــجــيــران، هــؤالء 
عــرفــوه لــســنــوات مــا قــبــل »الــتــوبــة« ويــدركــون 
أنه »منافق« وارتــدى لباس »املشيخة«  جيدًا 
مـــن أجــــل مــصــالــحــه الـــخـــاصـــة الـــتـــي ُيــغــلــبــهــا 
بــبــعــض الــفــتــاوى، ُمــتــخــذًا مــن مــقــولــة »الــديــن 

أفيون الشعوب« الحجة لتماديه.
في الحلقات األولى، أظهر سلوم حداد مقدرة 
فـــي تــقــمــص شــخــصــيــة الــشــيــخ الــتــقــي الــــورع، 
ــاؤه فـــي تــنــفــيــذ مصالحه  ــ رجـــل ال يــخــونــه ذكـ
تحت ستار وشعارات دينية، أمام مرآة أخرى 

تواجهه بعنف وتفضح خزعباته.
أدى عابد فهد دور جبران، الهارب من صفوف 
ــبـــعـــث( هـــو وســـــاف عبد  الـــحـــزب الـــحـــاكـــم )الـ
»الـــرفـــيـــقـــة«.  تعتقل  الــحــمــيــد ســالــم املــلــقــبــة بــــ
املخابرات جبران لعدم اعترافه بعودة »روز« 
إلى البلد، بعدما بلغها مرض شقيقها ووفاته 
وخــوفــهــا مـــن املــشــاركــة مـــن جــنــازتــه ألســبــاب 
أمــنــيــة. مــشــاهــدات واقــعــيــة مــن يــومــيــات »أبــو 

فاروق« )أيمن رضا( املتعلق بابنته الوحيدة، 
الــزفــاف، طيبة »أبــو  يفرقها عــن زوجــهــا ليلة 
فــــاروق« تغلب عــلــى كــل مــن يــريــد الــنــيــل منه، 
كيف ال وهو يدرك ماضي وتاريخ أهل الحارة، 
خصوصًا الشيخ »جنزير« كما يحب أن يناديه 
ليذكره بماضيه، وشــارك في حرب االجتياح 

 »العزة« 
ً
اإلسرائيلي للبنان 1982 وعاد حاما

ليواجه هــؤالء املدعن من أتــرابــه. ال لبس في 
ُمبرر،  األحـــداث بمنطق  تمر  ــشــوقــة. 

ُ
امل القصة 

رغــــم الــقــلــيــل مـــن الـــبـــطء الـــــذي يـــفـــرض نفسه 
على هذا النوع من املسلسات بحكم االلتزام 
بـــ30 حلقة، لكنه ال يخلو من عناصر الجذب، 

عند  تفضي  تباًعا،  الحلقات  التي ستكشفها 
السوري  الواقع  على  الرؤية  بإسقاط  املتابع، 
اليوم. مرآة ال تخلو من مرثية واقع مّر لكنها 
جيدة فنًيا، وتحمل الدراما السورية إلى مزيد 
ــراز نــقــاط إضــافــيــة فــي سباق  مــن الــتــقــدم وإحــ

هذا املوسم املحموم.

نشئت من باب الوعظ باملوت. ومن غرائب 
ُ
أ

الدير أيضًا، املسجد الذي شيد بداخله منذ 
العصر الفاطمي.

تــكــثــر الــجــبــال الــشــاهــقــة فـــي املــنــطــقــة؛ ومــن 
ويبلغ  كاترين،  وجبل  موسى  جبل  أهمها 
ارتــفــاع جبل مــوســى نحو 2285 مــتــرًا فوق 
يكون  الجبل  إلــى  والــصــعــود  البحر.  سطح 
عـــادة عــن طــريــق الــِجــمــال، وهــو مــن مـــزارات 
السياحة الدينية املهمة حيث يذهب كثيرون 
ــم الــلــه فيه موسى، 

ّ
إلــى أنــه الجبل الـــذي كــل

ـــى عــلــيــه الـــوصـــايـــا الـــعـــشـــر. ويـــوجـــد 
َّ
ــق ــلـ وتـ

الــجــبــل كنيسة يــونــانــيــة صغيرة  فــي بــطــن 
فــوق هذا  الــثــلــوج  وجــامــع صغير. وتسقط 
الجبل شتاًء. أما جبل كاترين، أو جبل طور 
سيناء، فيبلغ ارتفاعه 2.629 م فوق سطح 
البحر، وقصة تسميته بهذا االسم، كما هو 
شائع في األوســاط املسيحية الشعبية، أن 
رهبان الدير وجدوا جسد القديسة كاترين 
أعــلــى الــجــبــل بــالــرغــم مـــن أنــهــا أعـــدمـــت في 
اإلســكــنــدريــة، وأن املــائــكــة هــي الــتــي نقلت 
جثمانها إلى ذلك املكان بعد وفاتها بقرون 
عديدة، وقد أقام الرهبان مصلًى في املكان 
الــــذي وجـــدوهـــا فــيــه، وبــالــقــرب مــنــه توجد 
حــجــرتــان بــنــاهــمــا أحـــد كــهــنــة الـــديـــر، حيث 
يــمــكــن لـــلـــزوار الـــذيـــن يــتــســلــقــون الــجــبــل أن 
يبيتوا فيهما.  تبلغ مساحة محمية سانت 
كاترين نحو 4250 كم مربع، وهي محاطة 
األحياء  من  العديد  وتضم  شاهقة.  بجبال 
الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة، إذ تــضــم 30 نــوعــًا 
الـــنـــادرة و472 مــن الفصائل  الـــزواحـــف  مــن 
ــادرة، مــنــهــا الــطــّبــيــة ومــنــهــا  ــ ــنـ ــ الــنــبــاتــيــة الـ
املتوطنة  النباتات  مــن  نــوعــًا  و19  الــســاّمــة، 

التي ال تنمو في أي مكان آخر. 

»عندما تشيخ الذئاب«... كلّما اتّسع الحدث ضاق المكانوادي سانت كاترين... صفحات أولى من تاريخ األديان
لطالما ُطِرحت قضايا 

الفساد والدين في 
الدراما أو السينما العربية. 

مسلسل »عندما تشيخ 
الذئاب« يعيد الكرة اليوم

محمد جابر

أعلنت شركة »ديــزنــي«  فــبــرايــر/ شباط 2018،  فــي 
ــــي وايــــس، صانعي  اخــتــيــار ديــفــيــد بــيــنــوف ودي.بـ
وكاتبي مسلسل Game of Thrones الذائع الصيت، 
لتولي مهمة إنتاج وكتابة ثاثية جديدة من ملحمة 
عن  مختلفة  وشخصيات  زمــنــي  بخط   Star Wars
السلسلة األصلية التي بدأت عام 1977، وسيصدر 
جـــزؤهـــا الــتــاســع أواخـــــر الـــعـــام الــــجــــاري. اســتــقــبــل 
الهائلة  للشعبية  نــظــرًا  شــديــدة،  بحماسة  الــخــبــر 
عامله  معطيات  بعض  وتشابه  الــعــروش«،  »لعبة  لـ
مع »حرب النجوم«؛ من ناحية امللحمية والصراع 
ومساحة امليثولوجيا، وأصبح الجميع منتظرًا ملا 
يمكن أن يضيفه بينوف/ وايس للمجرة البعيدة، 

في ثاثيتهم املرجح أن تبدأ في أواخر عام 2022. 
كــل هــذه الحماسة فــتــرت مــع بــدايــة عــرض املوسم 
املاضي،  الشهر  فــي منتصف  املسلسل  مــن  األخــيــر 
قبل أن يتحول لقلق وشكوك ال تحصى إثر عرض 
الحلقة الثالثة )التي تحمل اسم »الليلة الطويلة«(، 
ثـــم الــرابــعــة )بـــاســـم »آخــــر الـــســـتـــاركـــس«(. صحيح 
أن املــســلــســل كــــان قـــد انـــحـــدر مـــســـتـــواه بـــشـــدة في 
الـــذي عـــرض عـــام 2017، تحديدًا  مــوســمــه الــســابــع 
قرار  أن  إال  األحـــداث،  السيناريو وسير  ناحية  من 
ــامـــن قــبــل  ـــاعـــه االنـــتـــظـــار عـ

ّ
شــبــكــة HBO مــــع صـــن

عــــرض املـــوســـم الــثــامــن واألخــــيــــر، جــعــل الــجــمــهــور 
واملــتــابــعــن يــنــتــظــرون تحسنًا واضــحــًا فــي إغــاق 
خــيــوط املــلــحــمــة املــمــتــدة مــنــذ 2010. ولــكــن هـــذا لم 

يحدث، لينال املوسم حاليًا هجاًء عنيفًا ومستمرًا 
من أغلب املتابعن، وصل لدرجة أن الحلقة الرابعة 
نــالــت أقـــل تقييم فــي تــاريــخ املسلسل )مـــن بــن 71 
حــلــقــة( عــلــى مــوقــع IMDB املــعــتــمــد عــلــى تصويت 
االنحدار  هذا  في  األساسيون  املتهمون  الجمهور. 
كانوا بينوف ووايــس؛ وبــداًل من كونهما »صناع 
امللحمة«، أصبحا الرجلن اللذين فشا في الحفاظ 
نهاية  بعد  األخيرين  املوسمن  فــي  املسلسل  على 
أحـــداث الــروايــات املقتبس عنها، وزاد األمــر ســوءًا 
خـــروج جـــورج مــارتــن مــؤلــف الــكــتــب، وتعبيره عن 
املوسمن األخيرين،  األحـــداث في  غضبه من سير 
واالستعجال الشديد في أغلب الخطوط ومصائر 

الشخصيات.
 Star Wars مستقبل  على  لــذلــك  الجماهيري  األثـــر 
لم  السلسلة  محبو  للغاية؛  وسريعًا  واضــحــًا  أتــى 
يــعــد لــديــهــم الــرغــبــة فـــي وضـــع الــثــاثــيــة الــجــديــدة 
بــيــد بــيــنــوف/ وايــــس، وهـــو أمـــر يظهر بــشــدة على 
مــوقــع تــويــتــر وفــيــديــوهــات يــوتــيــوب، وخصوصًا 
أن املـــخـــرج املــحــتــمــل لــلــتــعــاون مــعــهــمــا هـــو ريـــان 

جونسون، مخرج The Last Jedi، الــذي عرض عام 
2017 ونال ردود فعل متفاوتة ولكن أغلبها سلبي 
»عدم حفاظه على إرث حرب النجوم«. ومع  نظرًا لـ
ــــول جــونــســون نــفــســه إلــــى الـــجـــدل املـــثـــار حــول  دخـ
مثيرة  تــغــريــدة  الــعــروش«، وكتابته  »لعبة  مــوســم 
للجدل على موقع تويتر يسخر فيها من منتقدي 
حلقة »الليلة الطويلة«، ازداد األمر توترًا وصخبًا 
البعيدة، واعتبر  املــجــّرة  ِقــَبــل جمهور  ورفــضــًا مــن 
البعض منهم أن هذا التعاون سيكون كارثيًا على 

مستقبل السلسلة.
تــقــرر »ديـــزنـــي«، وفـــي هــذا  أن  مــن املستبعد قطعًا 
استبدال خططها  للغاية،  الضيق  الزمني  الجدول 
واســـتـــبـــعـــاد بـــيـــنـــوف ووايـــــــــس، فــــأحــــد تــفــســيــرات 
االستعجال في إنهاء »لعبة العروش« رغم نجاحه 
آخرين  موسمن  لاستمرار  وحاجته  الــتــاريــخــي، 
على األقل لغلق خطوطه املتناثرة؛ هو رغبتهما في 
االنتقال للسينما والتفرغ ملشروع »حرب النجوم«. 
ــــي« الـــطـــويـــلـــة لــــن تــلــغــى  ــزنـ ــ ــإن خـــطـــط »ديـ ــ لــــذلــــك، فـ
الجماهيري،  الضغط  كــان  ومهما  السهولة،  بتلك 
والثقة  الحرية  تقل مساحة  أن  املقابل  فــي  املــرجــح 
فــي سيطرة  »ديـــزنـــي«، ســـواء  الــتــي تمنحها لهما 
االستوديو على بعض التفاصيل، أو حتى تعين 
كتاب آخرين بمهمة الحفاظ على »روح السلسلة«، 
وذلــك بهدٍف أساسي هو أال تتأثر عــائــدات شباك 
التذاكر مثلما حدث مع The Last Jedi؛ الذي حقق 
1.3 مليار دوالر في الوقت الذي كان ينتظر منه أن 

يحقق مليارين على األقل.

هل قلتم خيال علمي عربي؟

مرآة ال تخلو من مرثية واقع مّر )فيسبوك(

حازت الحلقة 
الرابعة من 
الموسم األخير 
أسوأ تقييم 
)HBO( للجمهور

)Getty( ُشيّد مسجد في داخل الدير منذ العصر الفاطمي

الخيال العلمي العربي ما زالت تجاربه متواضعة وتقتصر على نصوص قليلة )فيسبوك(

مع بداية الموسم الرمضاني، انطلق بث حلقات مسلسل »صانع األحالم«، الذي يزعم صانعوه 
أنه يمزج الخيال العلمي، بالواقع االجتماعي. لكن هل فعًال هو خيال علمي؟

صانع األحالم

صراع عروش وحرب نجوم

فنون وكوكتيل
نقد

جدل

قراءةزيارة

يمكن لعالِم عربي أن 
يكون عبقريًا، لكن ال 
يوجد سياق ليعمل 

ضمنه في منطقتنا؛ 
فالسؤال المتخيل: »ماذا 

لو تمكنا من صناعة 
األحالم والتحكم فيها؟« ال 
يرتبط فقط بالمخيّلة، بل 
بشرط اإلقناع، بأول عتبة 

تصديق تتالشى عند رؤية 
جغرافيات مدينة عربيّة 

مصطنعة. ال نتحدث 
عن األحالم التي يصّورها 

المسلسل، بل األحداث التي 
يفترض أن تكون واقعية، 
ويمكننا تصديق احتمال 
حدوثها، كالمؤتمر الذي 

تشهده الحلقة األولى.

مؤتمر الحلقة 
األولى
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