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اإلعالم المصري يتفنّن في نشر صور المشتبه بهم 
القاهرة ــ العربي الجديد

أصدرت »الشبكة العربية ملعلومات حقوق 
اإلنسان« ورقة قانونية بشأن ظهور املشتبه 
بتورطهم في جرائم أو املتهمني في قضايا 
مـــن خــــال وســـائـــل اإلعـــــــام. وبــيــنــمــا يــكــاد 
ــرًا اعــتــيــاديــا،  يــكــون نــشــر صـــور املتهمني أمـ
الــجــريــمــة وجــهــود مكافحتها  كـــون أخــبــار 
اليومية  اإلعامية  الوجبة  مــن  ثابتا  جــزءًا 
املقدمة للجمهور عبر وسائل اإلعام هذه، 
الــتــفــتــت كــثــيــر مــن أدبـــيـــات حــقــوق اإلنــســان 
ــتــــوازن بـــني حــريــة  ــداث الــ ــ إلــــى إشــكــالــيــة إحــ
اإلعــام ودوره في ضمان الحق في املعرفة 
لــلــمــواطــنــني مــن جــهــة، وبـــني مــبــدأ افــتــراض 
بــراءة كل متهم إلــى أن تثبت إدانــتــه بشكل 
باتٍّ ونهائي في محاكمة تتوافر لها شروط 
العدالة وحقوق املشتبه بهم واملتهمني في 

محاكمة عادلة من جهة أخرى. 
العربية ملعلومات حقوق  وقدمت »الشبكة 
اإلنــســان« نــمــوذج تــظــاهــرات 20 سبتمبر/ 
ــاضــــي، عــنــدمــا عــــرض اإلعـــامـــي  أيـــلـــول املــ
ــي بـــرنـــامـــجـــه »الـــحـــكـــايـــة«  عـــمـــرو أديـــــــب، فــ
ــر«، مــقــاطــع  عـــلـــى قـــنـــاة »إم بــــي ســــي مــــصــ
ثبوتية  ألوراق  وصـــورًا  ألشــخــاص  فيديو 
ومــتــعــلــقــات أخــــرى قـــال إنــهــا خــاصــة بــهــم. 
وقـــال أديـــب إن هـــؤالء هــم أجــانــب ومصري 
ألــقــت الــســلــطــات املــصــريــة الــقــبــض عليهم، 
لــاشــتــبــاه فـــي قــيــامــهــم بــالــتــحــريــض على 
التظاهر أو بتصوير تظاهرات أو خدمات 
الــقــاهــرة لصالح جهات  فــي شـــوارع  أمنية 
خــــارجــــيــــة، وتـــضـــمـــنـــت مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو 
اعــتــرافــات لــهــؤالء األشــخــاص تــفــاوتــت في 

مدى مطابقتها ملا نسبه أديب إليهم.
بعد ذلك أمرت نيابة أمن الدولة العليا التي 
أحيل  الــتــي  القضية  فــي  التحقيقات  تــولــت 
هــؤالء على ذمتها بإطاق ســراح األجانب، 
بــعــد ســعــي ســـفـــارات دولــهــم إلعــادتــهــم إلــى 
أوطانهم، وبعض هــؤالء أدلــى بتصريحات 
بــعــد عـــودتـــه إلــــى بـــلـــده قــــال فــيــهــا إنــــه قــدم 
للتعذيب  بعد تعرضه  املصورة  االعترافات 
التهديد باملزيد منه. نموذج  وتحت ضغط 
ــر قـــدمـــتـــه الــشــبــكــة فــــي قــضــيــة مــحــاولــة  ــ آخـ
اغــتــيــال الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، إذ 
ــــي املــــقــــرب لــلــنــظــامــني املـــصـــري  ــــامـ إن اإلعـ
انفرد قبل يومني  أديــب،  والسعودي، عمرو 
فقط من انفراده بعرض االعترافات السابقة، 
الرئيس، عبر  بالكشف عن مؤامرة الغتيال 
ــة فــــي مــنــطــقــة  ــيـ ــة الـــرئـــاسـ ــراحــ ــتــ رصـــــد االســ

املعمورة، في مدينة اإلسكندرية. 
لــم يسبق  أديــب  التي كشف عنها  القضية 
اإلعـــان عنها، رغــم أن وقــائــع القبض على 
وفق   ،2017 عــام  إلــى  تــعــود  فيها  املتهمني 
ــرر أديـــب  ــد بــ ــر خــــال الـــبـــرنـــامـــج. وقــ ــا ذكــ مـ
الكشف عن هــذه القضية في هــذا التوقيت 
بـــالـــرد عــلــى اتـــهـــامـــات الـــفـــســـاد فـــي أعــمــال 
أطلقها  التي  الرئاسية  القصور  إنــشــاءات 
ــان  املــــقــــاول مــحــمــد عــلــي مـــن إســبــانــيــا، وكـ
أحد املشروعات التي ذكرها األخير أعمال 
تــجــديــد اســتــراحــة الــرئــاســة فــي املــعــمــورة. 
وفــــي حـــني حــــاول أديــــب مـــن خــــال مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو لـــاســـتـــراحـــة عــــن بـــعـــد إيــــضــــاح أن 
أن  يمكن  ال  تجديدها  على  املنفقة  املــبــالــغ 
تصل إلى تلك التي ذكرها علي، إال أنه من 
غير الــواضــح الــرابــط بني ذلــك وبــني قضية 
ــيـــس، ســــوى تلميح  ــرئـ الـــتـــآمـــر الغـــتـــيـــال الـ
أديب بشكل غير مباشر إلى إمكان ضلوع 
املقاول نفسه في هذه املؤامرة. وفي مقاطع 
الـــفـــيـــديـــو الــتــفــصــيــلــيــة الـــتـــي ُصــــــــّورت مــن 
كم   1.5 تبلغ  شقة سكنية تطل من مسافة 
معدات  ظهرت  الرئاسية،  االســتــراحــة  على 
تصوير قال أديب إن املتهمني استخدموها 
ــات بـــهـــا.  ــ ــركـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــد االســـــتـــــراحـــــة والـ ــ ــــرصـ لـ
وفـــي مــقــاطــع الحــقــة ظــهــر شــخــصــان أدلــيــا 
ــول دورهــــمــــا فــــي املــــؤامــــرة  ــ بـــاعـــتـــرافـــات حـ
املذكورة. ولم يذكر أديب عن القضية التي 
يفترض أن املتهمني قد أحيلوا إلى القضاء 

العسكري من خالها سوى رقمها.
ولـــم تغفل الــورقــة اإلشــــارة لــحــســاب وزارة 
الــداخــلــيــة عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« الــصــادر 

يــنــايــر/  ثـــــورة 25  أعـــقـــاب  فـــي  عــــام 2012، 
متابعي  عــدد  ويبلغ   .2011 الثاني  كــانــون 
الــصــفــحــة أكــثــر مـــن ســبــعــة مــايــني مــتــابــع، 
وهي نشطة للغاية في نشر أخبار الوزارة 
والــحــمــات األمــنــيــة الــنــوعــيــة واالعــتــيــاديــة 
وأخبار الجرائم التي تكشف أجهزة البحث 

الجنائي عن املتهمني فيها.
الصفحة ملعلومات  وحــول ما يخص نشر 
ارتكابهم  فــي  لاشتباه  املضبوطني  حــول 
لجرائم، قالت الشبكة إن ثمة نمطا سائدا 

املضبوطني مع  دائما نشر صــور  يتضمن 
فــي مكان  أو  املضبوطة بحوزتهم  األحـــراز 
الصفحة  على  القائمون  ويهتم  ضبطهم، 
بتمويه وجوه املضبوطني في الصور، وإن 
كان يمكن الجدل بأن الربط بني املعلومات 
حــول املضبوطني املــذكــورة فــي مــن الخبر 
ــادة صـــفـــة املـــضـــبـــوط ومــنــطــقــة  ــ وتـــشـــمـــل عــ
إقامته ومعلومات أخرى وبني الظاهر في 

الصور من شأنه أن يكشف هوياتهم.
ومن نماذج ما تنشره الصفحة من أخبار 

حـــــول قـــضـــايـــا بــعــيــنــهــا: »كـــشـــف غــمــوض 
ــة ســرقــة  وتـــحـــديـــد وضـــبـــط مــرتــكــبــي واقـــعـ
داخــل  مــن  آالف دوالر  ألـــف جــنــيــه و7   250
ــرة قــســم  ــ ــ ــــدى الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة فــــي دائـ إحــ
ــزارع لقيامه  ــعـــادي«، و»ضــبــط مــ شــرطــة املـ
بـــاالشـــتـــراك مـــع ثـــاثـــة أشـــخـــاص بــالــحــفــر 
ــار وبــحــوزتــه 46 قطعة  والــتــنــقــيــب عــن اآلثــ
أثــريــة بقصد االتـــجـــار«، و»ضــبــط مرتكبي 
الغربية وإعــادة  واقعة اختطاف طالب في 

املختطف ألهله ساملا«.
ــه فـــي هــــذه املــنــشــورات  وعــلــقــت الــشــبــكــة أنــ
وفـــي غــيــرهــا تـــورد صفحة الـــــوزارة صــورًا 
تــمــويــهــهــا، كما  تــتــفــاوت جـــودة  للمتهمني 
تـــــورد مــعــلــومــات تــفــصــيــلــيــة عـــن الــواقــعــة 
ــبــــط املــــتــــهــــمــــني ومــــعــــلــــومــــات  وكــــيــــفــــيــــة ضــ
أسمائهم،  ذكــر  مــع تجنب  شخصية عنهم 
وإن كـــان ذلـــك ال يكفي فــي معظم األحــيــان 

إلخفاء هويتهم بشكل كامل.
ــوزارة الــداخــلــيــة  ــ وكــذلــك الــقــنــاة الــرســمــيــة لـ
»املــواطــن  »يــوتــيــوب« وبرنامج  على موقع 
تــقــاريــر أسبوعية  مــصــري«، حيث تــعــرض 
عن جهود قطاعاتها املختلفة في مواجهة 
ــكـــاب  ــارتـ ــمـــون بـ ــهـ ــتـ ــر املـ ــهـ الـــجـــريـــمـــة، ويـــظـ
الــجــرائــم الــتــي تـــوردهـــا الــتــقــاريــر الــســابــق 
بالطريقة  هــذه  الفيديو  مقاطع  في  ذكرها 
نــفــســهــا الـــتـــي يـــظـــهـــرون فــيــهــا فـــي الــصــور 
امللحقة بمنشورات »فيسبوك« على صفحة 
إن وجــدت  املضبوطات  برفقة  أي  ــوزارة،  الــ

ومع تمويه وجوههم. 
وأكدت الشبكة أنه »في أحيان كثيرة تقدم 
إما  فيها  يتم  لقاءات مع متهمني  التقارير 
الخلف  تمويه وجوههم أو تصويرهم من 
حــتــى ال تــظــهــر وجــوهــهــم عــلــى الــكــامــيــرا«. 
والــحــقــوقــي على  الــقــانــونــي  التعليق  وعـــن 
تـــلـــك املــــمــــارســــات، رأت الــشــبــكــة أنـــــه عــلــى 
مـــســـتـــوى أولــــــي بــســيــط لـــيـــس ثـــمـــة حــاجــة 
إلــــى إبـــــراز حــقــيــقــة أن ظـــهـــور مــشــتــبــه بهم 
بارتكاب جريمة ما من خال وسيلة نشر 
انتهاكا  يعد  هوياتهم  يكشف  بما  عانية 
ومخالفة قانونية، فوزارة الداخلية نفسها 
كــمــمــثــل لــلــســلــطــات املـــصـــريـــة بـــهـــذا الــشــأن 
ظهر تلك الحقيقة من خال التناقض في 

ُ
ت

السياسية  القضايا  بني  اإلعامية  موادها 
والجنائية على األقل في اآلونة األخيرة.

ــراءة املتهم حتى تثبت  )بــ وتــابــعــت »مــبــدأ 
إدانــتــه( هــو ركــن أســاســي ملنظومة العدالة 
ــذلـــك ال يــخــلــو أي  فـــي عــاملــنــا املـــعـــاصـــر، ولـ
ــوقــــي بـــــــــدءًا بــــــاإلعــــــان الـــعـــاملـــي  ــقــ ــــص حــ نــ
للحقوق  الدولي  والعهد  اإلنــســان،  لحقوق 
املدنية والسياسية، وغيرهما من املواثيق 
الصلة  ذات  الدولية  واالتفاقيات  والعهود 
مــن تــكــرار هــذا املــبــدأ والــنــص على ضــرورة 

التمسك به«.
املتعاقبة  املصرية  الدساتير  أن  وأضافت 
ــذا املـــبـــدأ والــنــص  حــرصــت عــلــى إثـــبـــات هـ
على ضــرورة االلتزام به، وجرت القوانني 
املــصــريــة عــلــى إحــاطــتــه بــســبــل الــحــمــايــة 
بهم  املشتبه  تقديم  ويتناقض  املختلفة. 
واملتهمني في قضايا إلى الجمهور العام 
بـــصـــورة تــرســخ فـــي وعــــي املــتــابــع ثــبــوت 
إدانتهم برغم أن هذه اإلدانة لم تتم فعليا 
مـــن خـــال مــحــاكــمــة عـــادلـــة بــعــد، مـــع هــذا 

املبدأ الضروري.  
ــــواد اإلعــامــيــة الــتــي  ــــدت الــشــبــكــة أن املـ وأكـ
تـــقـــدم مــعــلــومــات حــــول الــجــريــمــة وجــهــود 
بــعــدم  أواًل  تــلــتــزم  أن  يــنــبــغــي  مــكــافــحــتــهــا 
الكشف عن هويات املشتبه بهم في مراحل 
التحقيقات  ــذه  كـــون ســريــة هـ الــتــحــقــيــقــات 
التي يقررها القانون املصري تنطبق على 
الــهــويــات، وبــرغــم أن النص القانوني  هــذه 
الذي يعاقب على إفشاء أسرار التحقيقات 
ينطبق  وال  مباشريها  عــلــى  فــقــط  ينطبق 
على وسائل اإلعام، فاملبدأ نفسه ومبرراته 
ــبـــار مـــن خــال  ــتـ يــنــبــغــي أخـــذهـــمـــا فـــي االعـ
مــواثــيــق الــعــمــل اإلعـــامـــي املــهــنــي. ثــانــيــا، 
ينبغي أن تلتزم وسائل اإلعام بالحيادية 
وبدور الناقل للمعلومات املتاحة من دون 
يوجه  وقــاضــيــا  محققا  نفسها  تنصب  أن 

االتهامات ويصدر اإلدانات.

ينبغي أن تلتزم 
وسائل اإلعالم بالحيادية 

وبدور الناقل للمعلومات 
المتاحة

يتهافت اإلعالم المصري، في توازٍ مع وزارة الداخلية في البالد، على نشر صور وفيديوهات أشخاص من دون 
محاكمتهم، مستوليًا على دور المحقق والقاضي، في انتهاك لحقوق المواطنين واألجانب

ق اإلعالمي املصري عمرو أديب تهمًا »إرهابية« للشابني 
ّ
لف

األردنـــيـــني عــبــد الــرحــمــن الــرواجــبــة وثــائــر مــطــر الــلــذيــن تم 
إطالق سراحهما، وأكــدا فور اإلفــراج عنهما أن فيديوهات 
لهما  ُصــّورت  »الحكاية«،  برنامج  نشرها  التي  االعترافات 
تحت الضغط والتلقني. وروى الشاب عبد الرحمن الرواجبة 
القاهرة  إلــى  إنــه ذهــب  تفاصيل اعتقاله فــي مــصــر، وقـــال 
لتعلم السينما ثم العمل فيها، وبعد مدة وجيزة قبض على 
زميله ثائر مطر، لتقتحم قوة أمنية منزله بعد ذلك بساعات، 
وتقتاده إلى جهة غير معلومة. وأكد الرواجبة أن األجهزة 
الكاميرات  فيه  ووجـــدت  منزله  اقتحمت  املــصــريــة  األمــنــيــة 
املتعلقة بمجال دراسته اإلخراج وفنون السينما، باإلضافة 
إلى مبلغ مالي كان قد ادخره. وأوضح الرواجبة أنه لم يكن 
يعلم سبب اعتقاله، واقتيد معصوب العينني إلى جهة غير 
معلومة، مورست عليه خاللها ضغوط جسدية ونفسية لم 
الرأس  ي 

َ
كانا حليق األول  في ظهورهما  الشابان  يذكرها. 

ويظهر على مالمحهما التعب واإلرهاق والضغط النفسي، 

الــتــي وجهها  األســئــلــة  اإلجــابــة على جميع  ولــم يستطيعا 
إليهما اإلعالمي عامر الرجوب في برنامج »صوت اململكة«، 

محتفظني ببعض التفاصيل لنفسيهما. 
وأكد الرواجبة أنه تم إكراهه للظهور في فيديو االعترافات 
الذي عرضه اإلعالمي عمرو أديب، ويقول فيه إنه ذهب إلى 
وتظاهر  علي،  والفنان محمد  املقاول  لدعوة  تلبية  مصر 
برفقة صديقه ثائر مطر ضد نظام السيسي في ميدان 
التحرير. إال أن مطر، وبعد اإلفراج عنه، أكد أنه وإلى غاية 
لحظة اعتقاله، لم يتدخل في أي شأن سياسي في مصر، 
ولــم يتحدث فــي هــذه املــواضــيــع مــع أي شخص. وأوضــح 
الــدولــة وجــهــت لهما ثــالث تهم هــي »انتماء  أمــن  أن نيابة 
إرهــابــيــة، وتسليح  وتمويل جماعة  إرهــابــيــة،  إلــى جماعة 
جماعة إرهابية«. وأكد الرواجبة أنه وصديقه مطر تعرضا 
لضغوط نفسية وجسدية خالل وجوده في املراكز األمنية 
في مصر، وأنه شعر بالسعادة عندما تم نقله إلى السجن، 

لكنه رفض الخوض في التفاصيل الكاملة.

تلفيقات عمرو أديب

MEDIA
منوعات

أخبار

يعرض اإلعالم صورًا غير مموهة واعترافات ملفقة )فايد الجزيري/نورفوتو(

السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 م  12  ربيع األول 1441 هـ  ¶  العدد 1895  السنة السادسة
Saturday 9 November 2019

أطلقت شركة »فيسبوك« ميزة 
كتالوغ لتطبيقها المخصص 

للمراسلة »واتساب« الذي اشترته 
عام 2014 بـ19 مليار دوالر أميركي. 

وعبر الميزة الجديدة يستطيع 
مستخدمو »واتساب بزنس« عرض 

»واجهة متجر متنقلة«، لعرض 
منتجاتهم بالصور واألسعار.

أعلنت شركة »سامسونغ« عن 
توقف خدمة »نتفليكس«، بدءًا من 
2 ديسمبر/كانون األول المقبل، على 

أجهزة التلفاز الذكية التي أنتجت 
عامي 2010 و2011 بسبب قيود 
تقنية. وأوضحت »سامسونغ« أن 

أجهزتها الذكية المعنية بيعت فقط 
في الواليات المتحدة وكندا.

تسعى الحكومة الفرنسية إلى 
منح سلطات البالد صالحية تمشيط 

شبكات التواصل االجتماعي، بحثًا 
عن أدلة على التهرب الضريبي 

واالحتيال، وفق أحد بنود مشروع 
ميزانية عام 2020 الذي يناقش في 

البرلمان. وستعزّز هذه الخطوة 
مراقبة السلطات على اإلنترنت.

كشف المدعي العام في 
كاليفورنيا، خافيير بيكيرا، يوم 

األربعاء، أن شبكة »فيسبوك« خضعت 
للتحقيق من ِقبل مسؤولي الوالية 
بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة 

بها ألكثر من عام،  بعد إقدامها 
على »خداع المستخدمين وتشويه 
ممارسات الخصوصية الخاصة بها«.



 ،See أنــظــار الــجــمــهــور ســريــعــا نــحــو مسلسل
التي  املسبقة  اإلعــامــيــة  التصريحات  بسبب 
صــنــفــت املــســلــســل، ذا الــحــلــقــات الــعــشــر، بــأنــه 
 150 برصيد  بالتاريخ،  إنتاجية  كلفة  األعلى 
يــعــادل 15  بما  أي  األول،  للجزء  مليون دوالر 
ــدة؛ وهــــي بــذلــك  ــواحــ مــلــيــون دوالر لــلــحــلــقــة الــ
 Game of تعادل تكلفة حلقات الجزء األخير من
Thrones، والذي لم يتضمن سوى 6 حلقات. إال 
 الحلقات الثاث األولى بدت مخيبة لآلمال، 

َّ
أن

تقييمات  فــي  ية 
ً
متدن درجـــات  على  فحَصلت 

 Rotten مــــوقــــع  ــلـــى  عـ  %38 ــمـــعـــدل  بـ ــاد،  ــقــ ــنــ الــ
 .IMDb وعلى 7.7 على موقع ،Tomatoes

تــــــدور أحـــــــداث مــســلــســل See فــــي املــســتــقــبــل 
بــرؤيــة  تشكيله  تــم  الــــذي  املستقبل  الــبــعــيــد؛ 
تشاؤمية تنذر بفناء غالبية البشر، وإصابة 
الـــنـــاجـــن بــالــعــمــى. لــتــبــدأ أحــــــداث املــســلــســل 
بزمن، بات البشر فيه ال يؤمنون فيه بحاسة 
الــبــصــر، وبـــات مــجــرد الــحــديــث عنها يعتبر 

عمر بقبوق

في اليوم األول من شهر نوفمبر/ 
ــاري، فــّعــلــت  ــجــ تــشــريــن الـــثـــانـــي الــ
الــجــديــد  تطبيقها   Apple شــركــة 
 .Apple TV Plus ،املخصص للبث التلفزيوني
وقامت بإصدار ستة مسلسات دفعة واحدة، 
اثـــنـــان مــنــهــا مــوجــهــان لــأطــفــال، بــاإلضــافــة 
لبرنامجن، وفيلم وثائقي؛ لتعلن بذلك عن 
رسميا،  التلفزيوني  اإلنــتــاج  عــالــم  دخــولــهــا 
والتحضير  التمهيد  مــن  ــوام  أعــ أربــعــة  بــعــد 
لــهــذه الــخــطــة. وقـــد قــامــت بــإتــاحــة تطبيقها 
الـــخـــاص عــلــى أجـــهـــزة الـــشـــركـــات املــنــافــســة، 
اإللكتروني  موقعها  على  أعمالها  وحّملت 
ــم، لتضمن  ــ االســ يــحــمــل ذات  ــــذي  الـ الـــجـــديـــد 

ة، بأكبر قدٍر ممكن. انتشار أعمالها الدراميَّ
تتبعه  ــــذي  الـ األســــلــــوب   Apple واســتــخــدمــت 
شـــركـــة HBO بـــبـــث أعـــمـــالـــهـــا، فـــقـــامـــت بــطــرح 
ــل مــســلــســل،  ــن كــ ــثــــاث األولـــــــى مــ الـــحـــلـــقـــات الــ
عــلــى أن تــبــث الــحــلــقــات الــتــالــيــة تــبــاعــا بشكل 
أسبوعي، باستثناء مسلسل Dickinson الذي 
ت حلقاته كاملة، لتقدم للجمهور نموذجا 

َّ
ُبث

وتوجهت  الدرامية.  مسلساتها  عن   
ً
متكاما

فاز »سأكون بين اللوز« 
بجائزة مهرجان سينما 

البحر المتوسط

أعلى تكلفة إنتاجية 
في التاريخ برصيد 

150 مليون دوالر

سأطرح أغنية واحدة 
سجلتها لتكون ضمن أغاني 

ألبوم كامل

2223
منوعات

هـــرطـــقـــة وكــــفــــرًا. لـــيـــقـــدم املــســلــســل نــمــوذجــا 
خاصا عن حياة البشرية، بعد أن تتم إعادة 
البصر  فيها  وإثنيا، يغدو  هيكلتها معرفيا 
خــطــرًا يــهــدد الـــوجـــود الــبــشــري واســتــمــراره؛ 
ذلـــك حــالــة درامـــيـــة خــاصــة يعيشها  ليشكل 

أبطال املسلسل املبصرون.   
املسلسل،  عــن  بالحديث  نستفيض  أن  وقبل 
فــي حكايته  العريضة  الخطوط  تــبــدو  الـــذي 
ــة، يــجــب أن نـــذكـــر أن الــفــرضــيــة الــتــي  جــــذابــ

يتبناها املسلسل ليست جديدة كليا، فهناك 
الــعــديــد مـــن األعـــمـــال األدبـــيـــة الــســابــقــة الــتــي 
روايــة  مثل  عامة،  كحالة  العمى  عن  تحدثت 
»العميان«  ومسرحية  لسارماغو،  »العمى« 
ملـــوريـــس مــيــتــرلــنــك، وقــصــة »بــلــد الــعــمــيــان« 
لــهــربــرت جــــورج ويــلــز؛ والــتــي تــبــدو األقـــرب 
 
َّ
إن  

ْ
إذ اخـــتـــافـــات،  ثــمــة   

ّ
لـــكـــن  .See ملــســلــســل 

العمى ليس حالة طارئة، كما هو الحال في 
 تعبر 

ً
روايــــة ســارمــاغــو، كــمــا أنـــه لــيــس حــالــة

بل  ميترلنك،  فــي مسرحية  كما  الــعــجــز،  عــن 
هو حالة عامة، استكان لها البشر وألفوها، 
وباتوا متأقلمن مع الحياة دون الحاجة إلى 

حاسة البصر. 
الــتــي تجعل  النقاط  مــن  العديد  أن هــنــاك  إال 
قصة ويــلــز أكــثــر ســحــرًا وجــمــااًل. وباملقارنة 
تــتــجــلــى عـــيـــوب مــســلــســل See بشكل  مــعــهــا 
ــــح. وال نــقــصــد بــهــذه الـــفـــوارق الــزمــنــيــة  أوضـ
منها واملكانية، إذ إن أحــداث »بلد العميان« 
تدور في بقعة محددة من األرض في املاضي، 
في  األرض  على  تسيطر   See أحـــداث  بينما 
أهمية،  ذات  ليست  الــفــوارق  فهذه  املستقبل؛ 
ــــذي أدى لــحــالــة الــعــمــى  ــا كــــان الــســبــب الـ ــ وأيـ
الــعــامــة، لــن يــكــون ذا قــيــمــة، طــاملــا أنـــه وبكا 
العميان،  بها  يعيش  التي  األرض  الحالتن، 
قـــرون. أما  املــبــصــرون قبل  كــان يعيش فيها 
التي  الطريقة  فهي  نقصدها،  التي  الــفــوارق 
تــجــلــت بــهــا حــالــة الــعــمــى، وطــريــقــة تصوير 

االستثناءات، أي املبصرين. 
ــيــــان«، يــــدخــــل بــطــل  ــلــــد الــــعــــمــ ــــي قـــصـــة »بــ وفــ
الحكاية »نيونز« املدينة وهو مبصر، فيصف 
املكان بأن األلوان فيه غير متناسقة وفاقعة، 
ولــيــس فيها نـــوافـــذ، وكـــأن مــن بــنــاهــا أعمى 
كــخــفــاش. فــي حــن أن الــصــورة الــتــي ظهرت 
كذلك  ليست   See في مسلسل  الحياة  عليها 
على اإلطاق، فبداًل من تصميم الفضاء العام 
بشكل خاٍل من الجماليات، وليس فيه حاجة 
ـــة. إال إنـــنـــا نجد  لــخــلــق خــصــوصــيــة بـــصـــريَّ
صناع العمل يبنون شكل حياة خاصا، يبدو 
الفضاء  هــذا  يفسر  أن  دون  الــبــدائــيــة،  بغاية 
التساؤالت املشروعة عن الطريقة التي يقوم 
مابسهم  تصميمات  باختيار  العميان  بها 
وتنسيق ألوانها، وعن األسباب التي تجعل 
الناس يرتدون الحلي ويوشمون أجسادهم 
للتستر!  يـــــرون! ومــــا حــاجــتــهــم  كـــانـــوا ال  إن 
 بتغطية جسدها 

ً
مــثــا املــلــكــة  تــقــوم  فــلــمــاذا 

بشرشف عندما تمارس العادة السرية!
ــل إن عـــــودة الـــحـــيـــاة لــصــورتــهــا الــبــدائــيــة   بـ
تـــبـــدو أمـــــرًا غــريــبــا بــحــد ذاتــــــه. فـــلـــَم يتخلى 
البشري،  العمران  عن  املستقبل  في  اإلنــســان 
ــار مــتــخــلــيــا  ــ ــهـ ــ ويــــعــــود لــلــعــيــش بــــجــــوار األنـ
البشرية  اخترعتها  الــتــي  التقنيات  كــل  عــن 
لــتــلــبــيــة املــتــطــلــبــات األســـاســـيـــة؟ ولـــــَم يــعــود 
الصنع؟  بدائية  أسلحة  اإلنــســان الســتــخــدام 
يستخدموا  أن  للعميان  األســهــل  مــن  ألــيــس 
اإلرث الــــذي تــركــه الـــبـــشـــري؟ وملـــــاذا ســيــقــوم 
ــتـــخـــدام األســـهـــم  الــــنــــاجــــون املــــبــــصــــرون بـــاسـ
ــا األســـبـــاب  ــاريـــة؟ ومــ ــنـ ــداًل مـــن األســـلـــحـــة الـ ــ بـ
آالت موسيقية  العميان الختراع  تدفع  التي 
البرية!  الحيوانات  أنياب  من  مكونة  بدائية 
تعرض  قــد  البشري  اإلرث  كــل  أن  ولنفترض 
للفناء بعد حــرب كونية، فكيف نجت روايــة 
»1984« لجورج أورويــل وما تبقى من كتب، 

ولم تنُج اآلالت املوسيقية!
وأما فيما يخص شخصيات املبصرين، فإنها 
تظهر في قصة ويلز كشخصيات لها خصلة 
بالجمال،  التمتع  الــقــدرة على  رئيسية، وهــي 
يجعلها  بـــالـــجـــمـــال،  خــــاص  إدراك  ولـــهـــا  بـــل 
تــنــتــقــي مــــا يــعــتــبــره الـــعـــمـــيـــان قــبــيــحــا، وفــقــا 
ملــعــايــيــرهــم املــســتــنــدة لــحــاســة الــلــمــس بشكل 
See ال يعير  مــســلــســل  أن  فـــي حـــن  رئـــيـــســـي. 
أي أهــمــيــة ملــفــهــوم الــجــمــال، فــتــشــرق الشمس 

وتغرب أمام املبصرين، وكأن شيئا لم يكن.

باريس ــ محمد المزديوي

ـــل  ــادة املـــمـــثـــلـــة، أديـ ــهــ بـــعـــد أن انـــتـــشـــرت شــ
»مــيــديــا  مــوقــع  فـــي   ،Adèle Haenel هــانــيــل 
بـــــــارت«، عـــن االعـــــتـــــداءات الــجــنــســيــة، الــتــي 
تــقــول إنــهــا تــعــرضــت لــهــا، مــن قــبــل املــخــرج 
العدل  وزيـــرة  نصحت  روجــيــا،  كريستوف 
الفرنسية، نيكول بيلوبي، املمثلة الفرنسية 
بــالــلــجــوء إلــــى الـــقـــضـــاء. ومــــن جــهــتــه، نفى 
املــخــرج كريستوف روجــيــا، فــي ذات املوقع 
اإلعــامــي كــل اتــهــام بــاعــتــداء جنسي، لكنه 
اعــتــرف بــارتــكــابــه »خــطــأ الـــوقـــوع فــي غــرام 
ــــي نــــجــــاحــــهــــا«، وطـــلـــب  ــة، واألمـــــــــل فـ ــلـ ــثـ ــمـ املـ
ــم مــــن أن  مــنــهــا أن تـــســـامـــحـــه. وعـــلـــى الــــرغــ
املــمــثــلــة الــفــرنــســيــة عـــّبـــرت عـــن رغــبــتــهــا في 
عــدم اللجوء إلــى القضاء ألســبــاٍب منها أن 
»القضاء ال يعاقب املعتدين إال في ما ندر«، 
ــدًا مـــن بـــن كـــل مـــائـــة«،  ــ أي »اغــتــصــابــا واحــ
تلقائيا  بــاريــس،  فــي  الــعــامــة  النيابة  أن  إال 
مــنــح نــفــســهــا الـــحـــق فـــي فــتــح تــحــقــيــق في 

الــعــزف، ويتكهرب  العائلة، ليتوقف  شــرخ في 
الجو. ما بن حق اللجوء، وفكرة الطاق، وما 
َمت برؤية إخراجية  دِّ

ُ
يدور حولها من صراع، ق

متقنة، تحاول املرأة أن تحسمه لصالح العائلة 
بكل مــا أوتــيــت مــن قــوة ورومانسية وإصـــرار. 
ــاره الضيق  ومـــن هــنــا ينطلق الــصــراع مــن إطــ
اتساعا عن طريق تفاصيل كثيرة  األكثر  إلــى 
يأخذنا إليها هذا الفيلم. صراع داخلي تعيشه 
املـــرأة، هل تخسر عائلتها؟ أم هل تخسر حق 
اإلقامة؟ وقد اقترحت املخرجة نهاية مفتوحة، 
رغم أن كل املؤشرات توحي إلى أن العائلة وطن، 
البلجيكي  الفيلم  التمسك بها.  وعلى الجميع 
الفرنسي يمتد لثاثة وعشرين دقيقة، وصور 
ملــدة 11 يــومــا،  فــي حــن اخــتــارت املــخــرجــة، أن 
تعمل ثــاثــة شــهــور مجانا فــي معمل السمك، 
لــتــعــيــش الـــحـــالـــة وتـــتـــعـــرف عــلــى الــتــفــاصــيــل: 
السمك والرائحة والتعليب والشحن ومعاناة 
الناس. وقد انعكس هذا على تفاصيل كثيرة 
مهمة في العمل والسيناريو معا. ونال الفيلم 
الــجــائــزة الكبرى فــي مهرجان سينما  مــؤخــرًا 
بمهرجان  الكبرى  والجائزة  املتوسط،  البحر 

كوريا الجنوبية.
 

»سمكة حرّة«
تــتــقــدم »تــيــمــا« بصينية تــحــمــل ســمــكــة حـــّرة 

عدنان حمدان

نتناول هنا فيلمن سينمائين، يحكيان عن 
األفكار  في  تخاطًرا  ثمة   

ّ
وكــأن الفكرة،  نفس 

خرَجن.
ُ
بن امل

 
»سأكون بين اللوز«

عن فيلم يحمل اسم سيرة الشاعر الفلسطيني 
حسن البرغوثي »سأكون بن اللوز«، اختارت 
املــخــرجــة الــفــرنــســيــة، مـــاري دي فــلــوك، البحث 
في سينما الصورة مجددًا، وذلــك عبر انتقاٍل 
سلٍس في حكاية عائلة سورية عاشت لحظات 
الــثــورة، وانتقلت إلــى مرحلة الــحــرب، ومــن ثم 
السؤال  ظهر  وهنا  ي. 

ّ
مرحل كــخــاٍص  اللجوء 

األكثر إلحاحا في »الوجود«، عن كيفية التأقلم 
دولــة  فــي  بالعائلة  املحيط  الجديد  العالم  مــع 
أوروبـــيـــة، بــعــيــدًا عــن نــيــران الــحــرب وأصــــوات 
املـــــدافـــــع. »ســــأكــــون بــــن الــــلــــوز، قـــــرب الـــجـــدار 
الرسالة  األزرق«، هــذه  أرتــدي ثوبك  الحجري، 
التي تتحول بلحظٍة مشرفٍة على الخراب إلى 
رمــز من أجــل إشعال الحب من جديد، وعــودة 
األســـرة إلــى االلــتــئــام. قبل أن تخسر كــل شــيء: 
الوطن الذي بات بعيدًا وغريبا، واألسرة اآليلة 
تت، وضياع حق اللجوء في عالم، كل ما 

ّ
للتف

فيه يتحّول إلى عزلة. وبهذه الشاعرية، يقّدم 
كل من جال الطويل وماسة زهرة، أداًء متقنا 
لنموذج العائلة الاجئة، والتحديات املاثلة في 
الفيلم بعيد مياد طفلتهما   يبدأ 

ْ
إذ طريقها. 

»نــور«، على أنغام أغنية »يا محلى الفسحة«. 
هــذه املوسيقى املشغولة بالحنن، مع مشهد 
ــة الــصــمــت  ــركــ ــن حـــيـــث الــــحــ ــ مـــــــــدروس جــــــدًا مـ
والــنــظــرات، وخصوصا حن تطلب »نــور« من 
ها أن تغني، فتحدث حساسية ما، تشير إلى  أمِّ

ــِصـــل، يــوم  ـ
ُ
األمـــــر. وتـــحـــدث املـــخـــرج، الــــذي ف

األفــام،  املاضي، من شركة منتجي  االثنن 
عــن »عــاقــات خــاصــة« بينهما، وقـــال: »في 
ــقــي، واآلمـــــال 

ُّ
تــلــك الــحــقــبــة، لـــم أالحـــــظ تــمــل

ــهــا عــلــيــهــا، اســتــطــاعــت أن تبدو 
ُ
ــقــت

ّ
الــتــي عــل

لــهــا، بسبب صغر سنها، شــاقــة فــي بعض 
ــــرى، فــإنــي  الــلــحــظــات. وإذا كــــان هــــذا مـــا جـ
أن تسامحني«. وانتقد املخرج  أطلب منها 
مــا سماه »التشهير اإلعــامــي«، وأعــلــن عن 
لها  يكون  لن  بــأن ردوده وتفسيراته  وعيه 
أثــــٌر كــبــيــر فـــي مــواجــهــة اتـــهـــامـــات الــفــنــانــة، 
ُمــعــتــبــرًا أن قـــرَبـــه الــشــديــد مــنــهــا، فـــي فــتــرة 
مراهقتها، كاٍف لإليقاع به. واعتبر أن مسار 
اإلقصاء االجتماعي قد بدأ، وهو »مساٌر ال 
أستطيع فعل شيء من أجل اإلفات منه«.  

ــــل هــانــيــل قد  وكـــانـــت املــمــثــلــة الــفــرنــســيــة أديـ
انــتــقــدت مـــا ســمــتــه »الــتــأثــيــر« الــــذي مــارســه 
أثناء  روجــيــا،  والسيناريست  املخرج  عليها 
»التحرش  ثــم  فيلم،  لتصوير  االســتــعــدادات 
الــجــنــســي الـــدائـــم«، إضــافــة إلـــى »مــامــســات« 
مـــتـــكـــررة، و”قــــبــــات بـــــاإلكـــــراه فــــي الـــعـــنـــق«، 
حــدثــت فــي بــيــتــه، وأثــنــاء مــهــرجــانــات دولــيــة 
ــرت هانيل هــذا الــخــروج من  عــديــدة. وقــد فــسَّ
الصمت، والحديث عن أشياء حدثت لها منذ 
شهدها  الــتــي  املتغيرات  بفضل  طيلة،  فــتــرة 
م منذ اندالع حركة »مي تو«، وأضافت 

َ
العال

وبهذه  االعترافات،  في هذه   
ٌ
ة

َ
َمدين أنها  إلى 

 الـــنـــســـاء الــلــواتــي 
ّ

ــكــــام، لـــكـــل ــقــــدرة عــلــى الــ الــ
تحدثن في إطار قضايا »مي تو«.

»مي  أن حركة  »لــومــونــد«،  وكشفت صحيفة 
تـــــو«، ســاهــمــت فـــي ازديـــــــاد الـــشـــكـــاوى الــتــي 
اغتصاب  حــاالت  الــنــســاء، بسبب  بها  تتقدم 
ففي سنة  شات جنسية.  تحرُّ أو  واعــتــداءات 

أمــام القضاء سوى 27  ل 
ُ
َيْمث ، لم 

ً
2016، مثا

املــائــة مــن األشــخــاص املتهمن بقضايا  فــي 
عــنــف جــنــســي. وفــــي الــتــفــاصــيــل، فــــإن نسبة 
بــن 31 في  مــا  تــتــراوح  القضائية  املتابعات 
املائة بالنسبة لاغتصاب، وتنزل النسبة إلى 
25 في املائة بالنسبة لاعتداءات الجنسية، 

وإلـــى 20 فــي املــائــة فــقــط، حــن يتعلق األمــر 
بتحرش جنسي.

ولــكــن مــنــذ والدة حــركــة »مـــي تــــو«، تضيف 
ــع عـــــدد الــــشــــكــــاوى بــشــكــل  ــفــ الـــصـــحـــيـــفـــة، ارتــ
ملموس. فما بن 2017 و2018، ارتفعت نسبة 
إلــى 17 في  االغتصاب  الشكاوى بخصوص 

املائة، وبخصوص االعتداء الجنسي إلى 20 
ألف  دم نحو 47 

َّ
املائة، وفــي املجموع، تق في 

شخص بشكاوى عنف جنسي لدى الشرطة 
ل الرجال نسبة  كَّ

َ
والدرك. وفي سنة 2018، ش

املــائــة مــن بــن 25563 شخصا كانوا  97 فــي 
موضع اتهام.

داخلها إلى مأدبة الغداء، لنتفاجأ بأن زوجها 
رحـــل وبــاتــت أرمــلــة تــعــيــش هــي وابــنــتــهــا في 
الــبــســيــطــة تستثمر  الــقــصــة  كــنــف عــائــلــتــهــا. 
فــي مــقــدرات املمثلة الــســوريــة، جــفــرا يــونــس، 
املــجــتــمــع  ــــرة  ــــظـ بـــســـلـــطـــة األب ونـ املـــحـــكـــومـــة 
بــعــدمــا غـــدت أرمــلــة. وكمحيط الــســمــك تشعر 
لانقضاض  تستعد  الــحــيــتــان   

َّ
ــأن بــ »تــيــمــا«، 

ــؤال  ــسـ ــن ســـيـــكـــون الــــــــزوج« هــــو الـ ــ عــلــيــهــا. »مـ
الــذي يخرج مــن طــّيــات الفيلم بــأجــواء بــاردة، 
نقلها املــخــرج الــســوري مــجــد الــزغــيــر، والــتــي 
استطاع من خالها قــراءة جغرافية قرية في 
الـــســـوري بــشــكــل جـــديـــد، دون تحديد  الـــريـــف 
الــديــنــي. ليشّكل  لــونــهــا  الــقــريــة أو  ملــنــاطــقــيــة 
العرف االجتماعي املحّرك األساسي في خلق 
الصراع. طاملا األرملة ما تزال تخضع لقوانن 
فــي حياة  الــحــق  لــهــا  ال تنصفها، وال تضمن 
كريمة مستقلة. صراع »تيما« يزداد مع تعنت 
األب وقرارها الحاسم في الخروج عن الهيمنة 
الــعــائــلــيــة والـــهـــروب مــن املــنــزل بــرفــقــة ابنتها 
الصغيرة. مستقبل مجهول يحيط بها حالها 
حــال السمك، فرغم الــفــراغ الــذي ينتظرها في 
الخروج من سلطة العائلة، إال أنها تبحث في 
قـــرارة نفسها عــن االستقالية. على مــدى 14 
دقيقة تنقلنا الكاميرا في أجواء هادئة كجمر 
مشتعل، تحت رماد نفض العادات والخروج 
مع  املــعــانــاة  فتتقاطع  األصــلــي،  املجتمع  عــن 
الاجئن في فيلم »ســأكــون مع الــلــوز«، حول 
إيـــجـــاد أرضـــيـــة لــحــيــاة جـــديـــدة، ســـــواّء داخـــل 
حــدود الوطن أو خارجه. شــارك فيلم »سمكة 
ــّرة« فـــي أيــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة مــؤخــرًا  ــ حـ
وشــهــد حـــضـــوره الــجــمــاهــيــري حـــوالـــي 1800 
التنفيذ  آلــيــة  حــول  إيجابية  آراء  مــع  شخص 

وشكل القراءة.

فرنسا: القضاء يتحرك ضد كريستوف روجيا»سمكة حرّة« و»سأكون بين اللوز«... فيلمان عن نفس الفكرة
كشفت الممثلة، أديل 

هانيل، أنّها تعرضت 
بشكل مستمر العتداءات 
وتحرّش جنسي من قبل 

المخرج كريستوف روجيا 
الذي نفى بدوره هذه 

االتهامات

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــديــــدة، كــــان املــغــنــي الــلــبــنــانــي مــــروان  لـــســـنـــوات عــ
خوري واحدًا من املشاركن في مهرجان املوسيقى 
في  حاليا   28 الـــ  دورتـــه  فعاليات  املقامة  العربية، 
مــصــر، إذ يــرتــبــط الــفــنــان مـــع الــجــمــهــور املــصــري 
بــعــاقــة قـــويـــة، جــعــلــت اإلقـــبـــال عــلــى حــفــلــتــيــه في 
القاهرة واإلسكندرية كبيرًا، حتى إن شباك التذاكر 
رفع الفتة »كامل العدد«. »العربي الجديد« التقته 
الــذي أقامه مؤخرًا على خشبة  على هامش حفله 

املسرح الكبير في دار األوبرا املصرية.

ما  العربية.  املوسيقى  بمهرجان  قوية  عالقة  تربطك   ¶
سرها؟

أحـــّب هــذا املــهــرجــان بشكل خـــاص؛ فــوقــوفــي على 
مسرح دار األوبــرا املصرية في حد ذاتــه يجعلني 
أقــول إن الطرب بخير. أما عن جمهوري املصري، 
الفن  فهذه قصة أخــرى. هــذا الجمهور يعي جيدا 
األصيل ويحترمه ويقدره وينصت إليه، وأحب أن 
هذا  على  قائم  فــرد  لكل  والتقدير  بالشكر  أتــوجــه 
لواحد من رموز  لتكريمهم  العام  الغنائي  الحدث 
الفن العربي، وهو محمد منير الذي أحترمه على 

املستوى اإلنساني والفني.

أغــاٍن  ملــاذا دائــمــا خــالل املهرجان تحرص على تقديم   ¶
من التراث؟

ــانـــي على  * أحــــرص عــلــى أن أقــــدم كـــل أنـــــواع األغـ
أغــانــي املوسيقار  بــعــض  أؤّدي  املــســرح، وأحــيــانــا 
لكن بتوزيع مختلف،  الوهاب،  الرحل محمد عبد 

وأعــمــل دائــمــا فــي أي مــن الــحــفــات عــلــى أن يكون 
برنامجي الغنائي متنوعا ما بن القديم والحديث.

ــاذا  ــام املـــاضـــي عـــن مــهــرجــان املــوســيــقــى. ملـ ــعـ ¶ غــبــت الـ
اعتذرت؟

رغــمــا عــنــي، وكــنــت حــزيــنــا لــلــغــايــة. كــنــت مشغواًل 
بــبــرنــامــجــي »الـــزمـــن الــجــمــيــل« املـــنـــوط بــاكــتــشــاف 

األصوات الجديدة.

¶ عــلــى ذكــــر بــرنــامــجــك، مـــا رأيــــك فـــي بـــرامـــج اكــتــشــاف 
املواهب؟

ــزال لــهــا جــمــهــورهــا الـــذي ينتظرها، لــكــن أرى  ال يـ
أنها إلى حد ما فقدت الكثير من شعبيتها في ظل 
وجود التطور الكبير الذي تشهده مواقع التواصل 
االجتماعي، وأصبح الوصول إلى الجمهور شيئا 
ــن الــجــمــيــل«  ــزمــ ــا بـــرنـــامـــجـــي »الــ ــ لـــيـــس صـــعـــبـــا، أمـ
ففكرته مختلفة ألنه يعتمد على األغاني التراثية 
الطربية للصعود بأصوات تحترم الطرب األصيل 

وتقدره من خال أصواتهم.

¶ تحضر فــي املــهــرجــان فــي الــوقــت الــذي يمر فيه لبنان 
بأزمة. كيف تجاوزت ذلك؟

لم أتجاوز ذلك، فلبنان في قلبي، ولكن على الجميع 
ــــؤدي  ــا نــغــنــي ونـــســـافـــر ونـ ــنـ ــا مــــا زلـ ــنـ أن يــثــبــت أنـ
أعمالنا على الوجه األكمل. أرى أن الفن الذي أقدمه 
مــســؤولــيــة عــلــّي وال بــد أن أقــــوم بــهــا، فــفــنــي ليس 
رســالــة ترفيه فقط، بــل هــو ثقافة أيــضــا، لــذا فــروح 

التحدي واإلصرار ال بد أن تبث من خال فننا.

¶ ما رأيك في الوضع في لبنان حاليا؟
ــوال أتــمــنــى الــخــيــر والــــســــام لــبــلــدي،  ــ ــ فـــي كـــل األحـ
وأتمنى أن تتفهم السلطة في لبنان وضع الشعب، 
وأنه فقط يطالب بحقوقه، وطبيعي أن تمر أي بلد 
لذا  اللبنانية،  الــحــرب  عــاصــرت  التقلبات.  ببعض 
أعي جيدا ما أقوله. وبشكل عام، فالوضع في بلدي 
حتى اآلن لم يستقر، لذا ال أريد الحديث كثيرا عنه.

¶ ما مشروعاتك الفنية الحالية؟
كنت أعــّد أللبوم كامل، ولكن توقفت التحضيرات 
لــه فــي الــوقــت الــحــالــي، لـــذا خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة 
ــدة كــنــت قــد سجلتها لتكون  ســأطــرح أغــنــيــة واحــ

ضمن أغاني األلبوم، وهي من كلماتي وألحاني.

¶ هل ال تزال ُمصّرا على تقديم ألبومات كاملة في الوقت 
الذي يلجأ فيه الكثيرون إلى فكرة األغاني املنفردة؟

أميل إلى تقديم ألبوم كامل يضّم أغاني متنوعة، 
ــا أن أكــــــون مــحــافــظــا عـــلـــى نــوعــيــة  ــمــ وأحــــــب دائــ
األعمال التي أقدمها، هذا رغم يقيني أن السوق 
 الغنائي شهد الكثير من التغيرات خال السنوات 

القليلة املاضية.

رؤية غير متماسكة لمستقبل أسود

)Getty( أكدت أديل هانيل أّن لحركة »مي تو« دورًا كبيرًا في خروجها عن صمتها

أقام حفلين 
ضمن فعاليات 
مهرجان 
الموسيقى 
العربية في 
)Getty( القاهرة

يشارك جالل الطويل في بطولة »سأكون بين اللوز« )فيسبوك(

)Getty( يشارك الممثل جيسون موموا في بطولة المسلسل

أطلقت شركة »آبل« مسلسل See، المؤلّف من عشر حلقات. يفترض المسلسل مستقبًال كئيبًا 
للبشرية، يرى فيه الناس حاّسة البصر خطرًا وجوديًا، ويعيشيون كعمياٍن يستخدمون اللمس فقط

»سي«

مروان خوري: ما زلنا نغنّي

فنون وكوكتيل
نقد

دردشة

رصدسينما

هناك العديد من 
المسلسالت واألعمال 

الدرامية التي تبنت فرضية 
نهاية العالم كمدخل لها. 
وفي كل منها تتكرر ذات 

الحكاية: كارثة ستؤدي 
للدمار، وسيكون هناك 

ناجون يتمكنون من تجاوز 
فكرة نهاية العالم، ليبعثوا 
األمل باستمرار البشرية. وما 

يميز مسلسل »See« أن 
الناجين فيه ال يصلون إلى بر 

األمان سالمين، بل سيفقدون 
حاسة البصر في سبيل النجاة، 
ليكون المسلسل هو حكاية 

إلعادة تكوين البشرية 
بظروف جديدة وخاصة، 

بدًال من استعادة الحياة التي 
كنا نعرفها.

نهاية العالم
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