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إذاعة لحقوق اإلنسان 
في تونس

الصحافية يقين بيدو: لن أغادر 
مدينتي إدلب

لندن ـ كاتيا يوسف

ــا »آبــــــــل« و»غــــــوغــــــل«، يـــوم  ــتـ ــركـ ــقـــت شـ ــلـ أطـ
األربـــــعـــــاء، نـــظـــام تــتــبــع يــخــبــر املــســتــخــدم 
لفيروس كورونا  احتمالية تعرضه  بمدى 
املــســتــجــد، عــبــر رصــــد عــمــلــيــات املــخــالــطــة 
والتقارب بني األجهزة. وهو ليس تطبيقًا 
ــــدة ســتــســمــح  ــــوحــ ــة مــ ــرمــــجــ ــة بــ ــ ــهــ ــ ــل واجــ ــ بــ
لــلــمــؤســســات الــطــبــيــة، وبــيــنــهــا »خـــدمـــات 
الــصــحــة الـــوطـــنـــيـــة« فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة، 
وقــال  بها.  خاصة  تتبع  تطبيقات  بإنشاء 
 
ّ
ممثلون عــن شــركــتــي »آبــــل« و»غـــوغـــل« إن
بني  ــرة 

ّ
مــتــوف أصــبــحــت  التكنولوجيا  هـــذه 

أيــــدي وكـــــاالت الــصــحــة الــعــامــة فـــي أنــحــاء 
ــــوا أنـــهـــم يــتــوقــعــون  ــافـ ــ الـــعـــالـــم كــــافــــة. وأضـ
قريبًا،  الــنــظــام  تستخدم  تطبيقات  إطـــاق 
بالفعل هذه  عــدة تستخدم  بــلــدان  أن  علمًا 

التكنولوجيا في االختبارات الهندسية.
وقال خبراء إن إطاق هذا النظام من شأنه 
أن يضغط على حكومة اململكة املتحدة التي 
بنت تطبيقها الخاص لتتبع االتصال، ولم 
 هذا 

ّ
تستخدم تقنية »آبل« و»غوغل«. بيد أن

في  حــالــيــًا  تجربته  تــجــري  الـــذي  التطبيق 
بأنه يهّدد  ــهــم 

ّ
ات البريطانية  جــزيــرة وايــت 

الخصوصية، ألنه يستخدم طريقة مركزية 
صال في 

ّ
ق مما إذا كانت جهات االت

ّ
للتحق

خــطــر، بـــداًل مــن التطبيق الــامــركــزي الــذي 
تــســتــخــدمــه »آبــــل« و»غـــوغـــل« وغــيــرهــا من 

املشاريع املماثلة.
ــبـــع جـــهـــات  ــتـ ــًا تـــطـــبـــيـــق تـ ــيــ ــالــ وُيــــــجــــــرب حــ
االتــصــال الـــذي طــورتــه NHSX، وهــي ذراع 
الصحية،  للخدمات  الرقمية  التكنولوجيا 
على جزيرة وايــت. ويعتمد على استخدام 
إشارة البلوتوث إلرسال تنبيهات تلقائية 
ومــــجــــهــــولــــة إلـــــــى أي شــــخــــص قــــريــــب مــن 
املــســتــخــدم. ويــحــدث هــذا بمجرد أن يكون 
مستخدم الهاتف قد سّجل إما أنه مصاب 
عــلــيــه  أو ظـــهـــرت  ـــ 19«  ــ ـ »كـــوفـــيـــد  بـــمـــرض 

أعراض الفيروس.
ومـــــن الـــعـــيـــوب الــــتــــي ظــــهــــرت فــــي تــطــبــيــق 
»خـــدمـــات الــصــحــة الــوطــنــيــة« فـــي املــمــلــكــة 
ــــى األمــــــــان وســـهـــولـــة  ــاره إلــ ــقــ ــتــ املـــتـــحـــدة افــ
االســـتـــخـــدام، كــمــا لــم يــعــمــل عــلــى الــهــواتــف 
بنظام تشغيل »أندرويد« القديمة. وبينما 
تسير اململكة املتحدة وحدها في استخدام 
تطبيقها الخاص، أكدت دول، بينها أملانيا 
الــذي  النظام  أنــهــا ستستخدم  وســويــســرا، 

أطلقته »غوغل« و»آبل«.
ــأن الــتــجــربــة  ــ ــم مــــن االّدعـــــــــاء بـ وعـــلـــى الــــرغــ
ل 

ّ
فــي جــزيــرة وايـــت كــانــت نــاجــحــة، فــقــد قل

وزراء حــكــومــة املــمــلــكــة املــتــحــدة أخــيــرًا من 
أهمية التطبيق. إذ قال وزير األمن جيمس 
بروكنشاير، في حديثه إلى شبكة »سكاي 
 تــطــبــيــق الــهــاتــف الـــذكـــي واجـــه 

ّ
نـــيـــوز«، إن

منوعات

B

»مــشــاكــل فــنــيــة« فــي تــجــربــتــه عــلــى جــزيــرة 
 نـــظـــام الــتــتــبــع 

ّ
ـــه لـــفـــت إلـــــى أن

ّ
وايـــــــت، لـــكـــن

والتعقب في اململكة املتحدة لوقف الذروة 
الــثــانــيــة لــفــيــروس كـــورونـــا واملــســاعــدة في 
تــخــفــيــف حــالــة اإلغـــــاق فـــي الـــبـــاد يمكنه 
ــطــــاق مـــن دون الــتــطــبــيــق املــصــاحــب،  االنــ
إضافي«  »دعــم  توفير  هدفه  التطبيق   

ّ
وأن

للنظام ككل. وعندما ُسئل من أين ستحصل 

ــال عــدم  الــحــكــومــة عــلــى مــعــلــومــاتــهــا فــي حـ
إنهم  بروكنشاير  قــال  التطبيق،  جــهــوزيــة 
مثل  التقليدية،  األســالــيــب  سيستخدمون 
معلومات  من  األطباء  ره 

ّ
يوف وما  املكاملات 

ـــهـــم 
ّ
ــن يـــحـــتـــمـــل أن ــ ــذيـ ــ حــــــول األشـــــخـــــاص الـ

تعّرضوا للفيروس.
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــة ثــــانــــيــــة، وعــــــد رئــ ــهـ ــــن جـ  مـ
يكون  بــأن  جونسون،  بوريس  البريطاني، 

هذا النظام جاهزًا بحلول األول من يونيو/
حزيران املقبل، وهو أقرب موعد ممكن لبدء 
إعادة فتح املدارس االبتدائية على مراحل. 
وأخبر جونسون أعضاء البرملان أن 25 ألفًا 
املصابني  الــذيــن سيتتبعون  املــوظــفــني  مــن 
بفيروس كورونا وَمن يختلطون بهم أو َمن 
يحملون أعــراضــه ســيــتــواجــدون فــي مكان 
وأنهم  املقبل،  الشهر  بــدايــة  بحلول  العمل 
سيكونون قادرين على تتبع ما يصل إلى 
عشرة آالف إصابة جديدة بمرض »كوفيد 
ـــ 19« يــومــيــًا. وأفــــاد مكتب رئــيــس الــــوزراء  ـ
في »داونينغ ستريت«، يــوم األربــعــاء، بأن 
النظام سيطرح قبل تطبيق تتبع االتصال 
الــذي »ليس سوى جزء واحــد من النظام«، 
ب 

ّ
وبأن هناك نظام »مجّرب ومختبر« لتعق

واختبار األشخاص.
لكن الخبراء شككوا في ما إذا كان سيشغل 
 بحلول ذلك الوقت، وقد أثيرت 

ً
النظام كاما

ــه مـــن دون الــتــطــبــيــق.  أســئــلــة حــــول قــــدراتــ
ــر الــصــحــة مـــات هــانــكــوك قـــال إن  ــان وزيـ وكـ
وإطاقه   

ً
كاما النظام  تشغيل  هو  الهدف 

بحلول منتصف مايو/أّيار. وسُيطلب من 
األشخاص الذين اتصلوا عن قرب بشخص 
مـــصـــاب بـــالـــفـــيـــروس أو شــخــص أبـــلـــغ عن 
إلى  انتقاله  ب 

ّ
أنفسهم، لتجن أعــراض عــزل 

آخرين.
فــي املــقــابــل، حــذر »اتــحــاد خــدمــات الصحة 
الوطنية« الذي يمثل قادة الصحة والرعاية 
النظام في  الــوقــت وأهمية وضــع  مــن نفاد 
ــان فــي  ــ ــدوث ارتــــفــــاع ثـ ــ مـــكـــانـــه، لــتــجــنــب حــ
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــتــــب الــــرئــ اإلصـــــــابـــــــات. وكــ
ــى هــانــكــوك،  لـــاتـــحـــاد، نـــيـــال ديـــكـــســـون، إلــ
محذرًا من عواقب »وخيمة« على املوظفني 
الصحيح  الــنــظــام  ُيطبق  لــم  إذا  واملــرضــى، 
بــســرعــة. وقــــال ديــكــســون إن حــالــة اإلغـــاق 
ّمــا هــي عليه  ال ينبغي أن تخفف أكثر مــن 
اآلن، ســوى فــي حــال وجـــود خطة واضحة 
الــخــبــرة في  قــــادة محليني مــن ذوي  تــضــم 
ر نظام فّعال، 

ّ
ب االتصال. وفي حال توف

ّ
تعق

 مـــســـؤولـــي الـــصـــحـــة ســيــتــمــكــنــون مــن 
ّ
فــــــإن

وتقليص  السيطرة،  تحت  الفيروس  إبقاء 
إمــكــانــيــة انــتــقــالــه بــني االشـــخـــاص وتجنب 

موجة ثانية عالية من اإلصابات.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ســتــجــمــع أجـــهـــزة تتبع 
االتصال التقليدية معلومات حول األماكن 
التي زارها األشخاص املصابون واآلخرين 
الذين تواصلوا معهم. وكانت هذه األجهزة 
بـــــدأت بــتــتــبــع االتــــصــــال فـــي شــهــر يــنــايــر/
كــــانــــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي لـــكـــل تــشــخــيــص 
موجب لفيروس كورونا املستجد، ولكن تم 
التخلي عن هذه السياسة في مــارس/آذار 
الصحة  »خــدمــات  أبلغت  أن  بعد  املــاضــي، 
الــعــامــة« فــي اململكة املــتــحــدة الــحــكــومــة أن 

الفيروس يزداد انتشارًا.

مخاوف من تهديد 
التطبيق البريطاني 

لخصوصية مستخدميه

عدنان أحمد

ــة،  أكــــــدت الـــنـــاشـــطـــة الـــصـــحـــافـــيـــة الـــســـوريـ
يقني بيدو، أنها لن تغادر مدينتها إدلب، 
بالرغم من أن الفرصة أتيحت لها سابقًا. 
وقد فازت بيدو التي تظهر إعاميًا باسم 
»مـــيـــرنـــا الـــحـــســـن« بـــجـــائـــزة »الـــشـــجـــاعـــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة« الـــتـــي تــمــنــحــهــا »مــؤســســة 
ــيـــة«، إلــــى جــانــب  اإلعـــــام الــنــســائــيــة الـــدولـ
الــصــحــافــيــة املـــصـــريـــة املــعــتــقــلــة ســـوالفـــة 

مجدي.
وقالت يقني بيدو، لـ »العربي الجديد«، إن 
رشحتها  وأجنبية  عربية  إعـــام  وســائــل 
»مؤسسة  عبر  بفوزها  وأبلغت  للجائزة، 
اإلعــــــام الــنــســائــيــة الــــدولــــيــــة«، الفـــتـــة إلــى 
أنها حاليًا في مدينة إدلــب، حيث تصور 
عّد تقارير، وترصد معاناة 

ُ
فيديوهات، وت

ــالـــي، وتــنــشــرهــا عــلــى حــســابــاتــهــا في  األهـ
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أو تقدمها 

لجهات إعامية تحت الطلب.
وبــيــدو أول امــــرأة مــن أهـــل املــديــنــة تظهر 
أمـــــام الـــكـــامـــيـــرا فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب الــتــي 
إسامية، بعضها  عليها فصائل  تسيطر 
متشدد، لتوثيق آثار الحرب على املدنيني. 
ــف إدلــــب مـــن أخــطــر بــيــئــات العمل 

ّ
وتــصــن

اإلعــــامــــي، خـــاصـــة بــالــنــســبــة إلــــى املـــــرأة، 

حـــيـــث تـــتـــعـــرض لـــهـــجـــمـــات مـــســـتـــمـــرة مــن 
الــســوري، إضافة إلى  جانب قــوات النظام 
االشتباكات والتفجيرات التي تحصل بني 

األطراف املحلية بني الفينة واألخرى.
ولــفــتــت بــيــدو إلـــى أن أكــبــر املــخــاطــر التي 
ــــال عــمــلــهــا فــــي إدلـــــــب هــي  ــتـــهـــا خــ واجـــهـ
زمائها  بقية  كحال  األمنية،  الصعوبات 
فــــــي الــــعــــمــــل الــــــذيــــــن يــــغــــطــــون األحــــــــــداث 
العسكرية، خاصة خال الغارات املزدوجة 
إلــى بعض املصاعب   

ً
من الطيران، إضــافــة

االجتماعية كونها امرأة.
وبــــدأ ظــهــورهــا اإلعـــامـــي عـــام 2015، لكن 
كــان لها نــشــاط فــي هــذا اإلطـــار منذ بداية 
الــثــورة، إذ »عملت ســرًا في مجال اإلعــام، 
ــثـــوري خـــال تــنــقــلــهــا بني  وفـــي الــنــشــاط الـ
ــيــــة  مـــديـــنـــتـــي إدلــــــــب حـــيـــث تـــقـــيـــم والــــاذقــ
ــــدرس«.  وال تفكر بــيــدو كــثــيــرًا في  حــيــث تـ
ــــل شــخــص  الـــخـــطـــط املــســتــقــبــلــيــة، ألن »كــ
فـــي إدلــــب مــعــرض لــلــمــوت فـــي أي لــحــظــة، 
بــرغــم االســـتـــقـــرار الــنــســبــي حــالــيــًا نتيجة 
أنني  الوحيدة  النار... خططي  اتفاق وقف 
ســــأواصــــل عــمــلــي اإلعــــامــــي الــــفــــردي بكل 
إمكاناتي املتاحة. لن أفكر ألبعد من يومي، 
وليس لــدي خطط ألبعد من ذلــك، ألننا ال 

نعرف كيف ستسير األمور على األرض«.
وكانت تعمل منذ عام أو أكثر مع وسائل 

إعامية عدة، لكنها حاليًا مستقلة تمامًا. 
وعما إذا كانت مستعدة ملغادرة إدلب إذا 
ُعــرضــت عليها فــرصــة عــمــل فــي الــخــارج، 
ــكـــر فــــي االبـــتـــعـــاد عــن  ــالـــت بــــيــــدو: »ال أفـ قـ
تــيــحــت لــي فــرصــة الــخــروج منها 

ُ
إدلـــب. وأ

أفكر  أن  أفعل. يمكن  لم  مع عائلتي، لكني 
في مغادرة إدلب لفترة ما إذا كنت أعتقد 
أن ذلك يخدم الثورة وقضية شعبي، لكن 
كـــاســـتـــقـــرار نـــهـــائـــي، ال أفـــكـــر أبـــــدًا فـــي أنــه 

يمكنني االبتعاد عن أهلي ومدينتي«.

توقعات بإطالق التطبيق في يونيو/حزيران )تولغا أكمن/فرانس برس(

)يقين بيدو/تويتر(

تونس ـ محمد معمري

أعلنت »الهيئة العليا املستقلة لاتصال السمعي البصري« في تونس )الهايكا(، 
يوم الخميس، عن منحها 14 إجازة قانونية للبث إلذاعات جمعياتية، أي تملكها 
منح إجــازة قانونية إلذاعــة 

ُ
ت املدني. وألول مــرة  منظمات وجمعيات من املجتمع 

خــاصــة بحقوق اإلنــســان، وهــي إذاعـــة »الــســيــدة أف أم« الــتــي تــعــود ملكيتها إلى 
»املعهد العربي لحقوق اإلنسان«.

»الهايكا« منحت إجازات قانونية للبث إلذاعات مناطقية تعود ملكيتها لجمعيات، 
مثل إذاعــة »قــيــروان أف أم للصحة«، وإذاعــة »تالة أف أم«، وإذاعــة »عليسة«. كما 
القانونية  التي تعود ملكيتها   I RADIO »منحت إجــازة للبث إلذاعــة »آي راديـــو
ملنظمة »أنا يقظ« التي كشفت ملفات فساد عدة، لعل أهمها ملف املرشح الرئاسي 
السابق ورئيس حزب »قلب تونس« نبيل القروي، حول تهرب ضريبي يخص قناة 

»نسمة تي في« ومجموعة شركاته األخرى، ما تسبب في دخوله السجن.
ــــرى الــتــي ُمــنــحــت إجـــــازات قــانــونــيــة لــلــبــث هـــي »أمــبــيــانــس أف أم«  اإلذاعــــــات األخـ
AMBIANCE FM و»راديــو املهدية 1« و»راديــو الشمال« و»بوقرين«، و»راديــو 8 

منزل بورقيبة«، و»إرادة أف أم«، و»راديو باتني«، و»املندرة«، و»ريحانة«.
وبهذه اإلجازات القانونية يرتفع عدد اإلذاعات في تونس إلى 49 إذاعة، منها 11 
إذاعة رسمية و17 خاصة و21 جمعياتية، وهو أكبر عدد من اإلذاعات عرفته الباد.
املستمعني،  عــدد  من  األكبر  النسبة  الرسمية حصدت  التونسية  اإلذاعـــة  أن  يذكر 
وفقًا إلحصائيات شهر إبريل/نيسان التى نشرها مكتب »سيغما كونساي« لسبر 
اآلراء وقياس نسب االستماع واملشاهدة. »اإلذاعة الوطنية« في بثها املشترك مع 
في عدد  الثانية  املرتبة  الثقافية« حصلت على  تونس  و»إذاعـــة  الشباب«  »إذاعـــة 
ألف  أم« على 192  »إذاعـــة صفاقس أف  ألــف مستمع، وحصلت  بـ 475  املستمعني 
مستمع، و»إذاعة املنستير أف أم« على 187 ألف مستمع، و»إذاعة الكاف أف أم« على 
102 ألف مستمع، كما حصلت »إذاعة قفصة أف أم« على 90 ألف مستمع، و»إذاعة 

تطاوين أف أم« على 92 ألف مستمع.

المملكة المتحدة تصارع إلطالق تطبيق تتبع كورونا

غّرمت السلطات الكندية شركة أخبار
»فيسبوك« بـ6.5 ماليين دوالر 

أميركي، بعد إدانتها بتقديم 
ادعاءات كاذبة حول الخصوصية، 
كجزء من تسوية تتعلق بمعالجة 

الشركة للمعلومات الشخصية 
للمستخدمين بين أغسطس/آب 2012 

ويونيو/حزيران 2018.

أعلنت شركة »فيسبوك« أن 
تطبيقها »ماسينجر« سيصبح 

قادرًا على رصد مرتكبي عمليات 
االحتيال بطريقة سرية، عبر استخدام 

نظام االتصاالت للهواتف الذكية 
التي تعمل عليها الخدمة. وأكدت 

الشبكة االجتماعية العمالقة أن 
اإلجراء لن يمس الخصوصية.

قال مؤسس شركة »فيسبوك«، 
مارك زوكربيرغ، أن نصف العاملين 

فيها سيتمكنون من العمل من 
منازلهم بشكل دائم، في غضون 

خمس إلى عشر سنوات. يعمل %95 
من موظفيها عن بعد راهنًا، جراء 
القيود التي فرضها فيروس كورونا 

المستجد.

وافقت »فيسبوك« على دفع 52 
مليون دوالر أميركي للمشرفين 

على المحتوى، تعويضًا عن 
اضطرابات الصحة النفسية التي أصيبوا 
بها أثناء العمل. وتأتي التسوية نتيجة 

دعوى قضائية رفعها المشرفون، 
تتهم الشركة بالفشل في خلق بيئة 

عمل آمنة.

تعتبر حكومات عدة تطبيقات تتبع جهات االتصال جزءًا أساسيًا في عملية تخفيف القيود التي فرضها فيروس كورونا المستجد، 
وتتمسك المملكة المتحدة بنظام تختبره في جزيرة وايت، ويواجه عوائق عدة، رافضة تقنية »غوغل« و»آبل«
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الرمضاني الحالي، يرى أن »هناك أشخاصًا 
جـــدًا  وأنـــــــا ســـعـــيـــد  ــازًا،  ــتــ ــمــ مــ أداًء  ــّدمــــون  ــقــ يــ
بــشــبــاب وصـــبـــايـــا كــثــر يـــبـــرعـــون فـــي تــقــديــم 
شــخــصــّيــاتــهــم. ومـــأخـــذي الــوحــيــد فــي ضــوء 
املـــوســـم الــــدرامــــي الـــحـــالـــي، أن املــمــثــل نفسه 
ــام أو   مــنــذ عــ

ً
ــّور عـــمـــا ــ يـــكـــون أحــيــانــًا قـــد صـ

عامني ثم شارك في عمل آخر أكثر حداثة، إذ 
ــّوره، يعرض حاليًا فــي نفس  نــرى كــل مــا صـ
ــم االخـــتـــافـــات فـــي نــضــوج األداء.  الـــوقـــت رغـ

وأحيانًا أنا كمشاهد أخلط أحداث مسلسلني 
بسبب تكرار الوجوه في العملني«. ويرى أن 
»املسؤولية ال تقع على املمثل، بل على النص 
واإلخــراج، وغياب إدارة املمثل التي يجب أن 
تعطيه بعض املاحظات الصغيرة. وأنا من 
لــعــني ثالثة،  املــمــثــلــني، فكلنا بــحــاجــة  هـــؤالء 
وأحــيــانــًا أشـــاهـــد نــفــســي، وأتــمــنــى لـــو أنــنــي 
أمــرًا معينًا بطريقة مختلفة«. أما عن  قّدمت 
تــجــربــتــه فــي املــســلــســل الــلــبــنــانــي التشويقي 

بيروت ـ رنا أسطيح

»أكـــثـــر مـــا يــجــعــل اإلنــــســــان يــثــور 
وينتفض على واقعه ليس الجوع، 
«، هذا ما يقوله املمثل 

ّ
ل

ُ
ما الــذ

ّ
وإن

والكاتب واملخرج املسرحي كميل سامة في 
الجديد«،  »العربي  أجرته معه  حــوار خــاص 
يتناول مواقفه األخيرة في الفن والوطن، كما 
ية 

ّ
ات شائقة من مسيرة فن

ّ
يضيء على محط

الـ 45 عامًا، وملع فيها سامة بأدائه  ت 
ّ
تخط

ز بــالــواقــعــيــة واالحــتــرافــيــة. 
ّ
ــز الــتــمــثــيــلــي املـــعـ

املمثل املخضرم الذي عرف نجاحات محلّية 
الفيلم  بينها مشاركته في  كــان من  وعاملية، 
ــكــــار  ـــــــح لـــجـــوائـــز االوســ

ِّ
الــلــبــنــانــي الــــــذي ُرش

 
ّ

“قضية رقم 23« للمخرج زيــاد دويــري، أطل
أخــيــرًا فــي مــجــمــوعــة أعــمــال تمثيلية الفــتــة، 
النجم  إلى جانب  »الفلوس«  فيلم  من بينها 
املـــصـــري تــامــر حــســنــي، ومــســلــســل »وعــيــت« 
باإلضافة  فــّيــاض،  مـــازن  اللبناني  للمخرج 
الذي جمعه بممثلني  الى مسلسل »العميد« 
لبنانيني وعرب، أبرزهم تيم حسن وكاريس 

ار وبديع أبو شقرا. 
ّ

بش
ــه الــــخــــاصــــة عـــــن املــــوســــم  ــاتــ ــاعــ ــبــ وعـــــــن انــــطــ

يُعتَبر الموسم الحالي 
من أسوأ مواسم الدراما 

السورية في تاريخها

»أتحاشى أحيانًا أن أنقل 
تجربتي إذا كان فيها 
بعض المرارة لآلخرين«

خرجت أكثر من ثلثي 
األعمال العربية المشتركة 

من السباق الرمضاني

2223
منوعات

»وعيت«، فيقول: »هذا العمل تمَّ تصويره منذ 
ثــاث ســنــوات، وشــاركــت فيه مــع طــاقــم عمل 
رائـــع، ســواء مــع مــازن فياض كمخرج أو مع 
)الكاست( الذي ضم ممثلني مذهلني. والحمد 
لله، كل األعمال التي شاركت فيها، سواء كان 
ذلك عبر دور صغير أو ال، كانت طريقة العمل 
فيها احترافية جدًا، منذ لحظة عرض العمل 
علي، مرورًا بالتحضير والتصوير، ووصواًل 

إلى العرض على الشاشة«. 

فكانت مسرحية  املسرحية،  أعماله  آخــر  أمــا 
»64« التي ُعرضت العام املاضي على خشبة 
فــيــهــا  وأخــــضــــع  ــمــــس«،  ــشــ الــ »دّوار  مــــســــرح 
في  نــافــرة  اجتماعية  مفاهيم  ســامــة  كميل 
واملظلومية  التبعية  مــثــل  الــلــبــنــانــي  الـــواقـــع 
واالســــتــــســــام، ملــحــاكــمــة مــســرحــيــة عــلــنــيــة. 
الثائر في مسرحه وفــكــره، ال  وكميل سامة 
هة بالتهّكم  نكَّ

ُ
يتوانى عن التعبير عن آرائه امل

ــر، عــبــر تـــدويـــنـــاتـــه الــخــاصــة  ــاخـ الـــذكـــي الـــسـ
ــم ابـــتـــعـــاده  ــ عـــلـــى »الــــســــوشــــال مـــيـــديـــا«. ورغــ
 مــواقــفــه في 

َّ
عــن املــبــاشــرة والــتــجــريــح، إال أن

ببعد  تتسم  الصعبة  املــوضــوعــات  مــن  كثير 
اســتــشــرافــي الفـــت، مــقــرون بـــقـــراءة تاريخية 

واعية للحدث وأبعاده.  
وهــــو يــعــتــرف فـــي هــــذا اإلطـــــــار، بـــأنـــه يـــدرك 
ــن األمـــــــور الـــتـــي يـــتـــنـــاولـــهـــا فــي  أن كـــثـــيـــرًا مــ
مــنــشــوراتــه، تــتــضــّمــن اعــتــرافــًا ضــمــنــيــًا غير 
مــبــاشــر بـــعـــدم قـــدرتـــه عــلــى تــغــيــيــرهــا، رغــم 
ة أحيانًا، إال أنه 

ّ
كونها ظواهر نافرة وُمستِفز

أن  ويعتبر  باالختصاص.  املقابل  في  يؤمن 
»املشكلة الكبرى منذ زمن هي، أن اآلراء تكثر 
بمواضيع هي أحيانًا أكبر ممن يبدون هذه 
اآلراء. فمع )السوشال ميديا( اختلط الحابل 
بالنابل، وأنا لست ممن يحّبذون أن يكونوا 
في قلب هذه الفوضى«. وعن مواكبته لحركة 
ــنـــان مــنــذ  ــبـ ــا لـ ــتــــي شـــهـــدهـ ــتــــجــــاجــــات الــ االحــ
ثـــورة 17 تــشــريــن، ورغــبــة الــشــبــاب اللبناني 
بعمر معني وتجربة  أنــا   « يــقــول:  بالتغيير، 
تجربتي  أنــقــل  أن  أحــيــانــًا  أتــحــاشــى  معينة، 
إن كــان فيها بعض املـــرارة لــآخــريــن، ألنني 
ـــل كيف  أضــــع نــفــســي مــكــان الــشــبــاب وأتـــخـــيَّ
أن  فــي سنهم، وكــيــف كنت أشتهي  أنــا  كنت 
أحدث تغييرًا في كل الدنيا، ونجحت أحيانًا 
وفشلت أحيانًا أخرى. وإن وصلت إلى مرحلة 
جــلــوس ونــظــر مــن بعيد، أحــب أال يتأثر من 
هم في سن الحيوية والتغيير بخبرة جيلنا. 
فلكل شخص خبرته في الزمن الــذي يعيش 
لبنان وخــارجــه، عمر  فــي  النهاية،  ففي  فيه. 
الــشــبــاب هـــو عــمــر الــتــغــيــيــر وعـــمـــر الـــرفـــض. 
هذه طبيعة الحياة. الكل يظن أنه قادر على 

التغيير، وهكذا مفروض أن تكون األمور«.
وعن البعد الرؤيوي الــذي تتسم فيه أعماله 
التي  ســوا«  »كلكن  مسرحية  مثل  املسرحية 
ــًا شــــعــــارًا لـــلـــثـــورة مــــن خـــال  ــقـ أصـــبـــحـــت الحـ
أو مسرحية »64«  ــن« 

ّ
كــل ــن يعني 

ّ
»كــل عــبــارة 

الـــتـــي تــنــاولــت مــفــهــوم الــتــبــعــيــة واســتــســام 
ــاد، يـــقـــول:  ــســ ــفــ ــر والــ ــهـ ــقـ ــــن لــلــظــلــم والـ ــــواطـ املـ
ــنّي. ليس  ــعـ ــن مـ ــدور فـــي زمــ ــ ــوا( تـ ــ »)كـــلـــكـــن سـ
هــذا الــزمــن، لكن يمكن إســقــاط هــذه العبارة 
على مــا يــجــري الــيــوم، لناحية الــخــوف على 
مــســتــقــبــل الـــبـــلـــد وشـــبـــابـــه والـــقـــلـــق األمـــنـــي 
والــصــحــي واالجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي الــذي 
ـــت عـــام 2016 

َ
نــعــيــشــه. و)كــلــكــن ســــوا( ُعـــرض

أنــهــا كتبت  أي  عـــام 1994،  كــتــابــتــهــا  وتــمــت 
ر شيء من  قبل عرضها بـ 22 سنة، ولم يتغيَّ
حينها. وأنــا أؤمــن أنــه ال يمكننا أن نتناول 
أي موضوع إال بعد تحقيق ُبعد زمني عنه 
ال يقل عن 15 أو 20 عامًا، مما يجعله يختمر 
في الرأس بعيدًا من املواقف االنفعالية التي 

تكون وليدة لحظتها«.
ــة، نـــرى أنــه  وإن أعــدنــا قــــراءة هـــذه املــســرحــيَّ
العام أصبحت على لسان  عــام ونصف  بعد 
التي  الــشــارع. وليست املسرحية  فــي  الــنــاس 
صــنــعــت هـــذا الــتــأثــيــر، فــقــد حــضــرهــا 3 آالف 
شخص، ولكنها كانت تصّور حياة شخص 
عاش فترة طويلة مسحوقًا نفسيًا وعاطفيًا 
ومسلوبًا حقوقه األساسية. وأكثر ما يجعل 
. »أنـــا 

ّ
ــان يــثــور لــيــس الـــجـــوع بـــل الــــــذل اإلنـــسـ

إذالل  هـــو  أرفـــضـــه  الـــــذي  اإلذالل  شــخــصــيــًا، 
ــرتــــي. ال أقــبــل أن يــضــحــك عــلــّي  ذكـــائـــي وذاكــ
أحـــد بــأشــيــاء عشتها وأعــرفــهــا. وإن كــنــت ال 

استطيع ربما مقاومتها اآلن أو تغييرها«. 

A A

إبراهيم علي

ال يزال الضياع يلف معظم محطات التلفزة 
ــك  ــا الـــعـــاملـــيـــة عــــمــــوًمــــا، وذلــ ــمــ ــة، وربــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
بسبب أزمة اجتياح فيروس كورونا العالم، 
وتــأجــيــل كـــل الــفــعــالــيــات الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 

وحتى الرياضية.
لكن، ماذا بالنسبة إلى الفضائيات العربية؟ 
هــل بــاإلمــكــان االســتــمــرار فــي املــوســم املقبل، 
أي موسم 2020، بنفس هذه الباقة الخجولة 
مــــن الـــبـــرامـــج واإلنــــتــــاجــــات. غـــالـــًبـــا ســتــقــوم 
فترة  العربية، خــال  التلفزة  معظم محطات 
ــتــــراحــــة واإلغــــــــاق فــــي فـــصـــل الــصــيــف،  االســ
بدراسة تداعيات األزمات املتكررة التي لحقت 
بها في السنوات األخيرة. كالحروب والتوتر 
بــني دول الخليج، والــوضــع االقــتــصــادي في 
الــعــالــم الــعــربــي وانــعــكــاســاتــه، وأزمـــة اإلعــام 
أمــــام املــنــصــات الــبــديــلــة، وغــيــاب املــيــزانــيــات 
من  تخصص  بــالــعــادة  كانت  التي  الضخمة 
أجـــل بــرامــج املــنــوعــات الــضــخــمــة، فــي مقابل 

دعم اإلنتاجات البسيطة. 

نظر صناع املحتوى الدرامي على أقل تقدير 
ــة إحـــــســـــاس الـــجـــمـــهـــور  ــيـــجـ ــتـ ــيــــف ونـ وتــــوصــ
بشيء من الخذالن، بعد خروجها من ساحة 
املنافسة، وجب علينا ككتاب دراما مستقلني 
التنادي من أجل محاولة وضع ضوابط أولية 
قــد تــشــكــل الــخــطــوة األولــــى ملــرحــلــة الــتــعــافــي، 
ولو بصيغة اتفاق الكتاب فيما بينهم، وبيان 
النفق واضــح  وقــد صــار  آمــالــهــم وتطلعاتهم 

املعالم، وبائن املخاطر«.
وتساءل الكتاب في بيانهم: »هل هذا يعني أن 
املسألة بيدنا وحدنا؟ بالتأكيد ال، لكن كتاب 
الدراما السورية هم العمود الفقري للصناعة، 
الفكرية  الــهــويــة  تأسيس  فــي  األولـــى  واللبنة 
لـــهـــذا املــنــتــج، ألنـــهـــم ســاهــمــوا عــبــر أعــمــالــهــم 
الـــتـــي غــــزت املـــحـــطـــات الـــعـــربـــيـــة، فـــي تــعــريــف 
اآلخر ببلدنا وطبيعتها وثقافتها ولهجتها، 
وخــصــوصــيــة تــشــكــل حــوامــلــهــا االجــتــمــاعــيــة 
أن  نــرى  فإننا  وعليه:  والدينية.  والسياسية 
الــخــطــوة األولــــى لــلــدخــول مــجــددا إلـــى ساحة 
ــداء عــلــى  ــ ــتـ ــ الـــحـــضـــور، تــنــطــلــق مــــن مـــنـــع االعـ
التي  العبث بشخصياته  الكاتب، وعــدم  نص 
إلــى موقف  كتبها وفــق تــصــور صـــارم يحيل 
وداللــة ال يجوز املساس بها. وقد انطلق هذا 
التي تتلخص  املوقف بعد عدد من الحوادث 

عماد كركص

يبدو أن الكتابة الدرامية السورية، باتت، كما 
كل مفاصل الدراما، بحاجة إلى وقفات وإعادة 
تقييم ومعالجة مكامن الضعف، بعد تراجع 
قطاع وصناعة الدراما بشكل كبير في األعوام 
ــيـــرة، والــــذي ظــهــر جــلــيــًا فــي هـــذا املــوســم  األخـ
التي  الــســوريــة  لــلــدرامــا  الضعيف  الرمضاني 

كانت رائدة لعقود في مجال الدراما العربية.
وفـــي ظــل ظـــروف الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي ومنع 
السفر في الكثير من البلدان داخليًا وخارجيًا، 
لــــجــــأ الـــكـــثـــيـــر مـــــن املـــخـــتـــصـــني فـــــي الـــــدرامـــــا 
عبر  افــتــراضــيــًا  مشاكلها  ملناقشة  الــســوريــني 
منصات وسائل التواصل االجتماعي، والتي 
بدأها املخرج، زهير قنوع، حني أنشأ  »ورشة 
الدراما  واقــع  ملناقشة  »فيسبوك«  على  عمل« 
واليوم  فترة قصيرة.  قبل  الــدرامــي  واإلنــتــاج 
لجأ عدد من كتاب الدراما السوريني، إلطاق 
الدراما السوريني«، بعد  »ميثاق شرف كتاب 
ــدد من  مــنــاقــشــات اســـتـــمـــرت ألســـابـــيـــع بـــني عــ
ــن بـــني املـــؤســـســـني أو املــنــاقــشــني  الـــكـــتـــاب. ومــ
ــازن طه  ــ إلطــــاق املــيــثــاق: مـــمـــدوح حـــمـــادة ومـ
وفــــؤاد حــمــيــرة وخــالــد خليفة ورافــــي وهبي 
وســامــر رضـــوان وإيـــاد أبــو الــشــامــات وإيــمــان 
سعيد وكوليت بهنا ونــور شيشكلي وسام 
بيطار وبال  ورانيا  قتان  كسيري وخلدون 

شحادات وعدنان العودة.
وجاء في امليثاق الذي عنون بـ »ميثاق شرف 
وبــيــان آمــال وتطلعات«، أنــه »انــطــاقــا مــن أن 
الـــدرامـــا الــســوريــة لــم تــكــن مــجــرد عــمــل ربحي 
ــعـــرض  ــات الـ ــنـــصـ ــلـــى مـ ــل الــــتــــواجــــد عـ ــتـــوسـ يـ
ــانـــت وســتــبــقــى  الــتــلــفــزيــونــيــة فـــحـــســـب، بــــل كـ
ا مـــن هــويــة ثــقــافــيــة وفــكــريــة مـــن وجــهــة  جــــزء

 
ّ
وبحسب معلومات متفرقة هنا وهناك، فإن
الفضائيات  أروقــة  ب تسود معظم 

ّ
ترق حالة 

 بتخفيٍض 
ً
فــعــا بـــدأ بعضها  الــعــربــيــة، وقـــد 

جـــزئـــي لــــرواتــــب املـــوظـــفـــني، مـــن أجــــل تنفيذ 
انتشار  بعد  وضعتها  التي  ف 

ُّ
التقش خطط 

جــائــحــة كـــورونـــا. وفـــي ذات الــســيــاق، عملت 
الــكــثــيــر مـــن املــحــطــات عــلــى خــفــض مــســتــوى 
الفضاء  نحو  والتوجه  السنوية،  املصاريف 

البديل في استثمار األفكار واإلنتاجات.
 معظم بــرامــج 

َّ
مــن هــنــا، يــبــدو مــن األكــيــد، أن

املواهب الخاصة بالغناء والتمثيل والتقليد، 
 لم 

ْ
إذ الفترة.  قد دخلت مرحلة الجمود هــذه 

القيام  العربية  الفضائيات  باستطاعة  يعد 
ــذه الـــبـــرامـــج الـــتـــي اســتــمــرت  بـــإنـــتـــاج مــثــل هــ
األســاســيــة  اللبنة  بمثابة  وكــانــت  لــســنــوات، 
لــبــنــاء شــهــرة املــحــطــات قــبــل شــهــرة املــواهــب، 
واستغال هذا النجاح ملصالح املحطة على 

نطاق حصري وضيق.
قبل سنوات، توقف برنامج »ستار أكاديمي« 
بنسخته العربّية. البرنامج الذي حقق أعلى 
الــعــالــم، خــرج من  نسبة متابعة عربًيا وفــي 
النوع من  القائمة بني هذا  العربية  املنافسة 
 
َّ
البرامج، واختفى البرنامج تماًما. وُيقال أن
شركة »أندمول« باعت حقوق »ستاراك« إلى 
شركة أخرى، بعدما لم يعد البرنامج يحقق 
ــان لــســنــوات  ــ نــســبــة مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة كـــمـــا كـ
»ستاراك«  مضت. وحال الترويج واملتابعة لـ
الشركة املنتجة أو  لم يكن فقط على صعيد 
صــاحــبــة حــقــوق بــيــعــه، بـــل أصــــاب النسخة 
مواسم،  في  إنتاجه  استكملت  التي  العربية 
بـــدت ضــعــيــفــة مـــن خـــال الــرعــايــة الــتــجــاريــة 
املواهب  أحــام  فقط. وأجهضت  واإلعــانــات 
 
َّ
الــتــي تــقــدمــت وشـــاركـــت. أضـــف إلـــى ذلــــك، أن

ــل حــالــة صدمة  الــفــائــزيــن باللقب شــكَّ غــيــاب 
لدى الحاملني باملشاركة في البرنامج.

ــم يـــدم الــوجــه الــتــرويــجــي لــبــرامــج محطة  ولـ
 بعد حرب اليمن، 

ْ
ا. إذ

ً
MBC السعودية أيض

تبنتها  التي  البرامج  ب ملجموعة من 
َ
ُيكت لم 

الـــســـعـــوديـــة، مـــثـــل »فـــويـــس«   MBC مــحــطــة

ــــوب  و»تـ تـــالـــنـــت«  و»غـــــــوت  آيــــــــدول«  و»أراب 
شيف« النجاح بذات الحجم الذي حققته في 
مواسمها األولى. والواضح أن جائحة كورنا 
حــلــت لــتــكــون الــضــربــة األخــيــرة التــخــاذ قــرار 
الفنية،  اإلنــتــاجــات  مــن  الــنــوع  هـــذا  بتجميد 
خــال الــفــتــرة الــحــالــيــة. بــرنــامــج واحـــد ُصــور 

في الشتاء سيبصر النور في الخريف املقبل 
هــو »فــويــس ســيــنــيــور« ملــواهــب الــغــنــاء فــوق 
الستني عــاًمــا، بعدما كــان مــقــررًا عــرضــه في 
وبــاء  لكن مستجدات  املــاضــي،  مـــارس  آذار/ 
كـــورونـــا حــالــت دون ذلــــك. تــغــيــيــرات جــذريــة 

ا. 
ً
ستطرأ على الفضائيات العربية الحق

أو تعديل  باستقدام كتاب وتكليفهم بتبديل 
ــتــــاج ال يــشــبــه  ــنــــاتــــج األصـــــيـــــل، وخـــــــــروج نــ الــ
املحتوى املتفق عليه، والذي قد يخالف موقف 
كاتبه األصــلــي بــزج كــام اآلخــريــن وأفــكــارهــم 

فيه«.
ــق الــكــاتــب، مــمــدوح حـــمـــادة، فــي معرض 

ّ
وعــل

أسابيع  ثاثة  »بعد  بالقول:  للميثاق،  نشره 
مــن الــحــوار الــفــاعــل خــرجــت مــع مجموعة من 
زمائي كتاب الدراما السورية املستقلني بهذا 
امليثاق الذي أعلن عن التزامي به طاملا بقيت 

أمارس هذه املهنة«.
فــيــمــا قــــال الـــكـــاتـــب واملـــمـــثـــل واملــــخــــرج، رافـــي 
وهبي: »بنشري ميثاق شرف وبيان تطلعات 
وآمال كتاب الدراما املستقلني، أتعهد االلتزام 
الــزمــاء ملناقشته، لعله  بما جــاء فيه، وأدعـــو 
يفتح الباب لحوار جاد وموضوعي وعميق، 
قــد يــكــون خــطــوة أولــــى، وإن جـــاءت مــتــأخــرة، 
الستعادة الدراما السورية موقعها ومكانتها 
ــيـــة مــعــنــيــة بــعــكــس  ومـــيـــزتـــهـــا، كــــدرامــــا واقـــعـ
صورة املجتمع ومعالجة مشاكله. ويسهم في 
توضيح وجهة نظر صناعها، دون أن يعفيهم 
من تحمل املسؤولية املهنية واألخاقية تجاه 
ــبـــعـــض، واملـــســـؤولـــيـــة  عــاقــتــهــم بــبــعــضــهــم الـ
املعرفية تجاه ما تحمله أعمالهم من مضامني 
ورسائل وما تتركه من أثر في وعي املتلقي«.

وشهدت الدراما السورية في هذا العام أسوأ 
فغابت  واملتابعني،  النقاد  بحسب  مواسمها 
خـــــِرَج من 

ُ
املــيــزانــيــات املــقــبــولــة عــن إنــتــاج مــا أ

األعــمــال، بشكل ال يرقى إلــى املستوى املرجو 
ق الـــكـــوادر مــن ممثلني  مــنــهــا. فيما كـــان لــتــفــرُّ
ــا الـــعـــربـــيـــة،  ــ ــدرامــ ــ ومـــخـــرجـــني وكــــتــــاب فــــي الــ
كبير  دور  املشتركة،  الدراما  على  واعتمادهم 

في تراجع الدراما السورية.

كورونا: الضربة األخيرة لبرامج المواهب العربية»ميثاق شرف«... محاولة إلرجاع الدراما السورية لسّكة الجدية
إثْر أزمة كورونا وإغالق 

العالم، من المتوقع 
أن ُتلغى كافة برامج 

المواهب هذه السنة، 
وذلك بسبب خفض 
الميزانيات وغموض 

المرحلة المقبلة

عدنان حمدان

ال يمكن وصـــف املــوســم الــرمــضــانــي، بــمــا قـــدم من 
 جــاء منقوصًا 

ْ
إذ املتكامل،  باملوسم  درامــا عربية، 

املتعة، وبحبكات ضعيفة، دفعت  اكتمال في  دون 
واملشاهدة  الــطــارئ  الــوضــع  تقّبل  إلــى  بالجمهور 

دون رفع سقف التوقعات.
الرمضانية  األعمال  املنافسة بني  في حني جــاءت 
غــيــر عــادلــة. فــاملــوســم الــســوري لــم ُيــعــَرض نصفه 
ــســتــكــَمــل 

ُ
ــا، ولــــم ت ــورونــ بــســبــب أزمـــــات الــــــدوالر وكــ

 
ُ

ـــل إطـــاق عــمــلــيــات تــصــويــر أكــثــر مـــن عــمــل، وتـــأجَّ
، عانى مسلسل »سوق الحرير« 

ً
بعضها اآلخر. مثا

الــزمــنــيــة، واخــتــصــار  مــن تقصير فــي مـــدة الحلقة 
عــدد كبير من املشاهد. ولــم يسلم من هــذه األزمــة 
السيد  مــع  »مقابلة  مسلسل  ســوى  مباشر  بشكل 
ه املسلسل السوري االجتماعي الوحيد 

ّ
آدم«، ولعل

الـــــذي تــخــطــى الــعــقــبــات لـــلـــوصـــول إلــــى الــشــاشــة، 
ر نــجــوم الصف   حــولــه الــجــمــهــور ال لــتــصــدُّ

َّ
فــالــتــف

الفنية فيه،  الــعــنــاصــر  لــتــوازن  بــل  بــطــولــتــه،  األول 
 ال يــوجــد مــســلــســل اجــتــمــاعــي ســــوري منافس 

ْ
إذ

أو أسماء  املــيــزانــيــة،  لــه، ســـواء على صعيد حجم 
املمثلني وقــنــوات الــعــرض. وفــي حني خرجت ثلثا 
األعــمــال املشتركة مــن الــعــرض الــرمــضــانــي، وصل 
تــعــرض  والـــــــذي  آدم«  »أوالد  مــســلــســل  لــلــشــاشــة 
القتطاع أثر على عدد املشاهد وطريقة تراتبيتها، 
ما حول العمل بجزء كبير منه إلى مشاهد داخلية 

الــحــوار، أكثر من إيقاع الحدث.   طويلة تقوم على 
وبــعــد امتناع قــنــاة »الــجــديــد« عــن عــرض أي عمل 
مــشــتــرك جـــديـــد، وضــعــف الــضــخ اإلعـــامـــي لــقــنــاة 
LBC، صار »أوالد آدم« املسلسل املشترك الوحيد 
الــقــادر على املنافسة فــي ظــل تأجيل عــرض ثاثة 
أعـــمـــال بـــــارزة وضــخــمــة إنــتــاجــيــًا، هـــي »الــهــيــبــة« 
املــســلــســل  ــن  تــمــكَّ وبـــذلـــك  ــيــــل«،  ــتــ و»دانــ  »2020« و 
الــذي انتهى تصويره فــي الــربــع األخــيــر مــن شهر 
رمــضــان، مــن كــســب ثــقــة الــجــمــهــور أيــضــًا، لطرحه 
ــّورة فـــي لـــبـــنـــان، وهـــــذا ما  ــا مــــصــ ــدرامــ املــخــتــلــف لــ
ر نجومه مكسيم   كبيرًا حوله، وصــدَّ

ً
حقق تفاعا

خليل وقيس الشيخ نجيب وندى أبوفرحات إلى 
تيم حسن وقصي خولي  في ظل غياب  الواجهة، 
انعكس  وهــذا  عبدالنور.  وسيرين  نجيم  ونــاديــن 
أيــضــًا على حــظــوظ الفنانني بــاســل خــيــاط وعابد 
فهد من املنافسة على صــدارة املوسم، بعد توقف 
في منتصف  و»الساحر«  »النحات«  عــرض عملي 
الــحــدث وزيـــادة  إمكانية تصعيد  مــا وأد  املــوســم، 

األعمال  إذًا، جــاءت  املوسم.  التشويق حتى نهاية 
مبتورة بمشاهد غير مشبعة ومشاهد تم إلغاؤها 
ــت تـــســـاؤالت  ــركــ ــــرض، وتــ ــعـ ــ أثــــــرت عـــلـــى ســـيـــاق الـ
العملني،  لحبكة  فهمه  مــدى  حــول  الجمهور  لــدى 

وانسياب األحداث.
حــضــر بــعــض الــنــجــوم وغــــاب الــبــعــض اآلخــــر في 
مــــوســــم مــــرهــــق أتــــعــــب شــــركــــات اإلنـــــتـــــاج، وحــــول 
إلــى صفقة يساوم عليها  الفني  الــدرامــي  املشروع 
ــاءت عــلــى حـــســـاب صــحــة الــطــاقــم  ــ ــو جـ املـــنـــتـــج، ولــ
الفني وراحة الجمهور. فبات لسان الجمهور يقول 
»هــذا أحسن شــيء فــي موسم 2020«، ليس لكثرة 
ــْي 

َ
الـــخـــيـــارات والــتــفــاضــل بــيــنــهــا، بـــل لــعــجــز ســوق

الــدرامــا املحلية واملــشــتــركــة، عــن تــأمــني طــرق آمنة 
القسرية  للتعديات  الــتــعــرض  بها 

ِّ
تجن لــاعــمــال 

واإلخـــفـــاق فــي صــنــاعــة األثـــر املــطــلــوب مــن العمل. 
فاملسلسات، ولو حضرت بتسويق فقير وأجواء 
ــــي ومـــــزاج  ــــانـ غـــيـــر مــشــجــعــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد اإلعـ
للتفكير  املنتجني  تدفع  أن  الــعــام، يجب  الجمهور 
مليًا بضرورة ضمان تجهيز مشاريعهم الدرامية 
مبكرًا، والتخلص من أسر الثاثني حلقة، ما يحول 
يــواجــه الجمهور  إلــى منافس بحد ذاتــه  املسلسل 
األعمال  بــني  السباق  فــي  عنصًرا  وليس  مباشرة، 
التي تبدأ بذات اليوم وتنتهي بذات اليوم في عدد 
املشاهدات وحجم التغريدات عبر »تويتر«، وعدد 
أو  ممثل  كأفضل  العمل  لنجوم  املــســنــدة  األلــقــاب 

ممثلة أو إخراج أو نص.

أرفض إذالل ذكائي وذاكرتي

آخر الفائزين ببرنامج مواهب »فويس كيدز«، محمد إسالم رميح )فيسبوك(

مسلسل »أوالد 
آدم« هو العمل 
الوحيد القادر 
على الدخول 
إلى المنافسة 
)مشهد من 
المسلسل(

)Getty /وّقع الكاتب والسيناريست السوري خالد خليفة أيضًا على الميثاق )ماتيو ناردوني

أطّل سالمة أخيرًا في مجموعة أعمال تمثيلية الفتة، من بينها فيلم »الفلوس« )العربي الجديد(

أجَرت »العربي الجديد« هذا الحوار مع المخرج والممثل والكاتب كميل سالمة، حول مواقفه 
األخيرة من الفن والوطن، إضافة إلى شرح محّطات شائقة من مسيرة فنية تخّطت الـ 45 عامًا

كميل سالمة

منافسة غير عادلة 

فنون وكوكتيل
حوار

نقد

إضاءةرصد

عن تعاونه مع الممثَليْن 
تامر حسني وتيم حسن 

في أعماله التمثيلية 
األخيرة، يقول: »شاركت 

أخيرًا في فيلم )الفلوس(. 
والمخرج سعيد الماروق 

هو من تواصل معي 
وطلب مني المشاركة. 
وكان تصوير مشاهدي 

مقتصرًا على يومين، ولم 
تتسّن لي فرصة التعرّف 
إلى األشخاص المشاركين 
في العمل بالشكل الالزم. 
في المقابل في مسلسل 
)العميد(، كان لدي أيضًا 

يوما تصوير، وتعاونت في 
هذا العمل مع تيم حسن 

وكاريس بّشار«

»الفلوس« 
و»العميد«
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