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الصحف اإلسرائيلية: اعتبارات داخلية وراء األزمة مع غابرييل

تدخالت سياسية تحكم انتخابات الصحافيين األردنيين

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــة  اعــتــبــرت الــصــحــف اإلســرائــيــلــيــة أن األزمــ
الدبلوماسية التي افتعلها رئيس الحكومة 
الــثــاثــاء،  نتنياهو،  بنيامني  اإلســرائــيــلــيــة، 
عــنــدمــا ألـــغـــى لـــقـــاءه مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
األملاني، سيغمار غابرييل، جاءت باألساس 
ــمــــن ســعــي  ـــة، ضــ ــيــ ــ ــلـ ــ ــة داخـ ــيــ ــزبــ لــــــدوافــــــع حــ
نــتــنــيــاهــو إلــــى تــرمــيــم صـــورتـــه أمــــام الــــرأي 
بــعــد إشكالية  اإلســرائــيــلــي، ال سيما  الــعــام 
نــواب حــزبــه، قبل أكثر من  تهّجم اثنني مــن 
تلوا 

ُ
أسبوع، على أهالي جنود إسرائيليني ق

في الــعــدوان األخير على غــزة، خــال جلسة 
الــتــي نــاقــشــت تقرير  الــدولــة  للجنة مــراقــبــة 
ــة عـــن اإلخـــفـــاقـــات فـــي الــحــرب  ــدولـ مـــراقـــب الـ
ــــزة. وأبـــــدت الــصــحــف اإلســرائــيــلــيــة،  عــلــى غـ
بــاســتــثــنــاء صــحــيــفــة »هــــيــــوم« املـــقـــربـــة مــن 
قام  التي  الخطوة  نتنياهو، استغرابها من 
 إلـــى أنـــه ســيــكــون رابـــحـــا على 

ً
بــهــا، مــشــيــرة

الــصــعــيــد الــحــزبــي والــشــخــصــي، وأن إلــغــاء 
اللقاء لن يسبب أزمة كبيرة في العاقات مع 
أملانيا، عدا عن أن إلغاء اللقاء منح، عمليا، 
دعاية كبيرة لجمعيتي »يكسرون الصمت« 
و«بتسيلم« اللتني تعنيان بحقوق اإلنسان 
ــم  ــرائـ ــــي األراضــــــــــي املـــحـــتـــلـــة وتــــوثــــقــــان جـ فـ

االحتال وممارسات جنوده.
وفي هذا السياق، اعتبر ناحوم برنيع، الذي 
رفــضــه ومــعــارضــتــه للجمعيتني  يــخــِف  لـــم 
إطـــار سعيه  فــي  »نتنياهو  أن  املــذكــورتــني، 
ــًدا يثير  الـــدائـــم للبحث عــن أعــــداء وصـــل حــ
ــا الــــــذي فــعــلــتــه بــه  ــ  »مـ

ً
الـــشـــفـــقـــة«، مـــتـــســـائـــا

و«بتسيلم«  الــصــمــت«  »يــكــســرون  جمعّيتا 
حتى يفتعل أزمــة مع أهم حكومة مناصرة 
إلســـرائـــيـــل فـــي أوروبـــــــــا«.  ورأى بــرنــيــع أن 
نتنياهو يــصــّدر هــوســه وخــوفــه الــدائــم من 
الدولية، بما  الحلبة  إلــى  الداخليني  األعــداء 
ــي الـــــذي كــــان يــصــرخ  ــراعــ يـــذكـــر بــحــكــايــة الــ
كذبا مستغيثا من الذئب، إلى أن وصل إلى 
حالة لم يعد أحد يصدقه، و«هذا هو مكمن 

الخطر في سلوك نتنياهو«.
فـــي املـــقـــابـــل، اعــتــبــر شـــالـــوم يـــروشـــاملـــي في 
»معاريف«، أنه يمكن اعتماد واحد من ثاثة 
تفسيرات لسلوك نتنياهو، تبعا ملوقف كل 
اليمني  السياسية. ففي  شخص ومعتقداته 
ــون مـــقـــوالت أنـــه يــرفــض أي تعامل 

ّ
ســيــتــبــن

مــع جــهــات تــســيء لــصــورة الــجــنــود وجيش 

منوعات
حرية 
في 
خطر

فـــي نــســخــة عـــام 2017 مـــن الــتــصــنــيــف الــعــاملــي 
»مراسلون  عليه  تشرف  الــذي  الصحافة  لحرية 
ل تــكــرار مهول فــي الهجمات  بــا حـــدود«، ُيسجَّ
 
ً
ضد وسائل اإلعام إلى حد االستخفاف، فضا

عن ظهور أباطرة يغيرون موازين القوى العاملية 
الحقيقة«  بعد  »ما  في زمن تطغى عليه مظاهر 
والدعاية والقمع في عدة بلدان ومناطق، بما في 
إليه منظمة  هــذا ما خلصت  الديمقراطيات.  ذلــك 

ــدود« فـــي تــصــنــيــفــهــا لــلــعــام  ــ ــلـــون بـــا حــ »مـــراسـ
رت فيه من أّن »حرّية 

ّ
2017، األربعاء، والذي حذ

الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي 
مة »لم يسبق أن تعرضت 

ّ
عليه اليوم«. وقالت املنظ

حرية الصحافة لتهديدات بالوتيرة التي تشهدها 
حاليًا، علمًا أن املؤشر العام أضحى مرتفعًا أكثر 
من أي وقت مضى )3872(. ففي غضون خمس 
سنوات، تراجع املعيار الذي تستخدمه مراسلون 

با حدود بنسبة تصل إلى 14 باملئة، إذ ُسجل 
خــال هــذا الــعــام تفاقم فــي وضــع مــا يــقــرب من 
ثلثي )62.2 باملئة( البلدان التي تشملها الدراسة، 
ــعــتــبــر حــالــة 

ُ
بــيــنــمــا تـــراجـــع عــــدد الــــــدول حــيــث ت

وسائل اإلعــام »جــيــدة« أو »جيدة إلــى حد ما«، 
التصنيف،  وبحسب  بــاملــئــة«.   2.3 بنسبة  وذلـــك 
فإّن وضع الصحافة »خطير للغاية« في 72 من 
أصل 180 دولة يشملها اإلحصاء، إذ يطغى على 

الخريطة اللونان األحمر )وضع صعب( واألسود 
)خطير للغاية(. وبحسب »مراسلون با حدود«، 
األوســط،  والشرق  أفريقيا  بلدان شمال  »تشكل 
في سورية  فقط  ليس  الصراعات،  تمزقها  التي 
اليمن )166، +4(، أصعب وأخطر  أيضًا في  بل 
ــة الــعــمــل  ــمـــارسـ مــنــطــقــة لـــكـــل مــــن يـــرغـــب فــــي مـ

الصحافي«.
)العربي الجديد(

ز صـــورة نتنياهو بأنه 
ّ
يــعــز االحــتــال، مما 

يقود حكومة يمني قومية ترفض االنصياع 
والرضوخ للضغوط الخارجية. وهذا يقود، 
آخــر يتعلق  إلــى تفسير  بحسب يروشاملي، 
بدوافع نتنياهو االئتافية ورغبته في عدم 
الحاكم،  ائتافه  ركــب  عــن  »متخلفا«  البقاء 
املتطرف، في  اليمني  وال سيما شركائه من 

حزب البيت اليهودي بقيادة نفتالي بينت، 
وهو ما يفسر كون بينت أول من أعرب عن 

تأييده لخطوة نتنياهو. 
أما التفسير الثالث الذي يقدمه يروشاملي، 
فيتفق مع ما ذهب إليه برنيع بأن »نتنياهو 
ــفــــاظ دائــــمــــا بـــعـــدّو  ــتــ يـــشـــعـــر بــــوجــــوب االحــ
يمّكنه مــن إبــــراز ومــفــاقــمــة مــشــاعــر الــخــوف 

الوجودي وماحقة الشعب اليهودي، وهذه 
هــي الــطــريــق الــتــي تتيح لــه الــســيــطــرة على 

الجمهور لوقت طويل«.
وذهــبــت رافيته هيخت فــي »هــآرتــس«، إلى 
الـــقـــول إن »نــتــنــيــاهــو، كــكــل قــــادة الــتــيــارات 
الـــقـــومـــيـــة الـــشـــوفـــيـــنـــيـــة، يــلــجــأ إلـــــى خــطــاب 
يــنــضــح بــالــتــحــريــض األهــــــوج ضـــد كـــل من 
ينتقد سياساته ويقوم بوصمهم بالخونة 

وبأنهم أعداء الشعب«.
 »ردود 

ّ
لكن، إلى جانب ذلك، تقول هيخت إن

الفعل التي جاءت من قادة املعارضة، عمليا 
من زعيم املعارضة يتسحاق هرتسوغ، ومن 
الــذي  لبيد،  يئير  »ييش عتيد«  زعيم حــزب 
أعــلــن أنـــه مـــا كـــان عــلــى نــتــنــيــاهــو أن يلغي 
لكنه مصيب  غــابــريــيــل  مــع سيغمار  الــلــقــاء 
فـــي مـــوقـــفـــه، وتـــصـــريـــحـــات هـــرتـــســـوغ الــتــي 
الوقت  فــي  لكنها  نتنياهو،  موقف  انتقدت 
نفسه أبـــرزت تــهــّرب وتنّصل املــعــارضــة من 
تبنّي حجم مساهمة  املذكورتني،  املنظمتني 
الــيــســار والـــوســـط فـــي إســـرائـــيـــل فـــي ضــرب 
على  الهجوم  استسهال  وفي  الديمقراطية، 

جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان«.
ــات الــــربــــح  ــ ــابـ ــ ــــسـ فــــــي املـــــقـــــابـــــل، وضـــــمـــــن حـ
والـــخـــســـارة مـــن األزمـــــة املــفــتــعــلــة، الــثــاثــاء، 
كتب عوفر أديــرت في »هآرتس«، أنه »ربما 
يبدو ذلــك غريبا. لكن فــي الــواقــع، فــإن هذه 
األزمـــــة تــخــدم عــمــلــيــا الـــطـــرفـــني، ولــلــتــحــديــد 
تــخــدم كــا مــن املــســتــشــارة األملــانــيــة أنجيا 
مــيــركــل، الــتــي يــمــكــنــهــا تــوظــيــف الــلــقــاء مع 
االنتخابية والتأكيد  املنظمات في حملتها 
تنازل  ال  تتبنى سياسة  أن حكومتها  على 
فيها عن قيم أساسية في السياسة األملانية، 
وهي حماية حقوق اإلنسان. كما تخدم هذه 

األزمة أيضا نتنياهو«.
ولــفــتــت »هــــآرتــــس«، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كما 
 »إلـــغـــاء الــلــقــاء بني 

ّ
بــاقــي الــصــحــف، إلـــى أن

تــدهــور  يعكس  األملــانــي  والـــوزيـــر  نتنياهو 
الـــعـــاقـــات األملـــانـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، لــكــنــه ال 
ــي نـــهـــايـــة املــــطــــاف،  ــ يـــعـــنـــي بـــــالـــــضـــــرورة، فـ
ا لــلــخــطــوط الـــحـــمـــراء الـــتـــي تــوجــب 

ً
ــيـــاز ــتـ اجـ

خصوصا  إسرائيل،  ضد  قاسيا  أملانيا  رًدا 
ــيـــا مــيــركــل  ــة أنـــجـ ــيــ ــانــ أن املـــســـتـــشـــارة األملــ
الــعــام، جلسة مشتركة  مطلع  ألــغــت،  كــانــت 
لــلــحــكــومــتــني األملــانــيــة واإلســرائــيــلــيــة، على 
ــــي  ــر إقـــــرار قـــانـــون تــشــريــع ســـرقـــة األراضـ إثــ

واملستوطنات في الكنيست اإلسرائيلي«.

أبدت الصحف 
اإلسرائيلية استغرابها 

من فعلة نتنياهو

تهدف التدخالت لفرز 
مجلس تسيطر السلطة 

على غالبية أعضائه

عّمان ـ محمد الفضيالت

ــعــــون مــرشــحــا ومـــرشـــحـــة في  يــتــنــافــس أربــ
ــيـــني،  انــتــخــابــات نــقــابــة الــصــحــافــيــني األردنـ
يتنافسون  منهم  الجمعة، ستة  غــدًا  املقررة 
لــلــفــوز بــمــوقــع الــنــقــيــب، وأربــعــة عــلــى موقع 
للفوز  ثاثون  يتنافس  فيما  النقيب،  نائب 

بمقاعد مجلس النقابة التسعة.
االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي صــاحــبــهــا جــــدل مــبــكــر، 
تــــحــــاط بـــأهـــمـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، فـــهـــي تــأتــي 
لــفــرز مجلس نقابة  الــدعــوات  وســط تنامي 
يضطلع بمسؤولية انتشال املهنة من واقع 
ــاع اقــتــصــاديــة وعــززتــه  مــتــرٍد أنــتــجــتــه أوضــ
ســيــاســات رســمــيــة تـــواصـــل فــعــلــهــا لتكبيل 
الصحافة واملحافظة عليها أداة بيد السلطة. 
فــي  نـــجـــحـــت  وإن  ــــني،  ــــحـ ــــرشـ املـ طــــــروحــــــات 
تفاوتت  فإنها  الــواقــع،  بتشخيص  مجملها 
في آليات وطروحات االشتباك معه لناحية 
تغييره، ووســط إجــمــاع مــن قبل املرشحني 
األبعاد  االنتخابية  بياناتهم  تضمني  على 
للمؤسسات  املؤرقة  واقتصادية  اجتماعية 
اإلعامية والعاملني فيها، ظهرت على غير 
عادة انتخابات الصحافيني، أصوات تدعو 
الوطني  الــنــقــابــة ودورهــــا  الســتــعــادة هيبة 
للدفاع  كــمــدخــل  استقاليتها  عــن  والـــدفـــاع 
عـــن املــهــنــة وحـــقـــوق الــعــامــلــني فــيــهــا، وتــلــك 
طــــروحــــات أثـــــــارت قـــلـــق الـــســـلـــطـــة، وجــعــلــت 
مراقبني يستشعرون تراجعها عن حيادها 

املعلن تجاه االنتخابات.
الــتــدخــات الــرســمــيــة، عــبــر األذرع األمــنــيــة، 
ــول مــــــع نــــهــــايــــة الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــــوصـ ــلـ ــ تـــــهـــــدف لـ
تسيطر  نقابة  مجلس  فــرز  إلــى  االنتخابية 
تلك  وتجلت  أعضائه،  غالبية  على  السلطة 
مرشحني  لصالح  التحشيد  فــي  الــتــدخــات 

بعينهم على حساب آخرين.

ــــح جـــهـــاد  ــــرشـ ــن املـ ــلــ وأمـــــــس األربـــــــعـــــــاء، أعــ
املــحــيــســن، مـــديـــر »مـــركـــز املـــشـــرق الــجــديــد 
للدراسات «، انسحابه من االنتخابات. وقال 
في منشور على صفحته عبر »فيسبوك«: 
ــابـــات نــقــابــة  ــتـــخـ ــن انـ ــن نـــســـحـــابـــي مــ ــلــ »أعــ
الــصــحــافــيــني ألن املــعــركــة لـــم تــعــد شريفة 
والـــتـــدخـــات وصــلــت حــتــى مـــن الــســفــارات 
ومــجــلــس الـــنـــواب. كــنــا نــتــصــارع مــع طــرف 
أصبحت عشرات األطــراف والــدول! عجبي 

املبكر،  االنتخابي  الحراك  بلد«.  على هيك 
فــشــل فـــي خــــرق األعــــــراف الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
حكمت انــتــخــابــات الــصــحــافــيــني، مــنــذ أول 
أن  فبعد   ،1953 العام  في  انتخابات جــرت 
ــادة لــخــوضــهــا عــبــر  ــ ــاوالت جــ ــحــ ظـــهـــرت مــ
قوائم انتخابية معلنة أسوة باالنتخابات 
الــــتــــي تــــجــــري بــمــثــيــاتــهــا مــــن الـــنـــقـــابـــات 
املـــهـــنـــيـــة، اضــمــحــلــت الـــفـــكـــرة بـــعـــد هــجــوم 
مــبــرمــج نــجــح فـــي إثـــــارة مـــخـــاوف الــهــيــئــة 

الــعــامــة مــن الــقــوائــم، وتــســويــقــهــا مــحــاولــة 
لتحويل النقابة ساحة لصراعات سياسية 

تحرفها عن دورها املهني.
إثـــارة  فــي  دورًا  السلطة  أذرع  لعبت  وفــيــمــا 
القوائم االنتخابية، وعرقلتها  املخاوف من 
لضمان عــدم وصــول نقيب ومجلس نقابي 
يلتقون على بــرنــامــج مــشــتــرك، عــزا آخــرون 
فــشــل الــتــجــربــة إلــــى حــداثــتــهــا وحــســابــات 
القوائم  في  تــرى  التي  املصلحية  املرشحني 
خطرًا يتهدد فوزهم. إجهاض فكرة القوائم، 
االنتخابات  لقاعدة خــوض  املرشحني  أعــاد 
تــحــالــفــات مصلحية  ــردي، وضــمــن  فــ بشكل 
الـــعـــاقـــات الشخصية  يــغــلــب عــلــيــهــا طــابــع 
واالصطفاف املؤسساتي والتكتات املهنية، 
لكن ذلك لم يمنع تشكيل قوائم غير معلنة 
)سرية( يلتقي أعضاؤها على رؤى وبرامج 
مشتركة، كخطوة أولى يمكن املراكمة عليها 
 باتجاه التأسيس لحالة انتخابية 

ً
مستقبا

أكثر نضجا.
استثنائية  االنتخابات في ظــروف  وتجري 
ــلـــى املـــؤســـســـات  ــر عـ ــطـ يـــتـــعـــاظـــم فـــيـــهـــا الـــخـ
اقتصادية  مشاكل  تعاني  التي  الصحافية 
مــعــقــدة، نــتــج عــنــهــا فــي الــعــام 2015 توقف 
الــصــدور، فيما  اليوم« عن  »العرب  صحيفة 
يسيطر خطر التوقف أو إعادة الهيكلة على 

مؤسسات أخرى.
ــاد فــــي واقــــع  ــ ــأتـــي فــــي ظــــل تــــراجــــع حـ كـــمـــا تـ
له تقارير محلية  الحريات اإلعامية توثق 
ودولية، وتعزوه بشكل مباشر إلى مساعي 
ــــام مـــن خــال  الــســلــطــة لــلــســيــطــرة عــلــى اإلعـ
جملة من التشريعات املقيدة، وهي السيطرة 
الـــتـــي تــمــتــد لــتــطــاول الــنــقــابــة ودورهــــــا في 
املهنة والعاملني فيها من خال  الدفاع عن 
انتخاباتها  نتائج  على  التأثير  أو  التحكم 

املنتظرة.

غابرييل في القدس المحتلة الثالثاء )توماس كوكس/فرانس برس(

أهمية استثنائية لالنتخابات )سيليا بيتيرسون(

حلّلت الصحف اإلسرائيلية األزمة الدبلوماسية التي افتعلها رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عندما ألغى لقاءه مع وزير 
الخارجية األلماني، سيغمار غابرييل، معتبرًة أنّها جاءت العتبارات داخلية حزبية
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»أوركــيــديــا«  أم ال؟ وهـــذه هــي حبكة  الطفل 
بــالــعــمــوم«. ويــضــيــف الـــعـــودة: »بخصوص 
اخــتــيــاري لــهــذا الــنــوع مــن الــعــمــل، فـــإن ذلــك 
يــتــعــلــق بـــأن الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة تخضع 
لشرط السوق، القائم على العرض والطلب. 
وكــمــا تعلم فــإن األعــمــال الــســوريــة املتعلقة 
بالبيئات املعاصرة هي أعمال غير مرغوبة 
من قبل املحطات العربية. لذلك، اخترُت أنا 
واملخرج حاتم علي واملنتج باب أرناؤوط، 

 ســـورّيـــا، بــمــنــاخــات ســوريــة، 
ً
أن نــقــدم عــمــا

ـــن حـــيـــث اإلخـــــــــراج واإلنـــــتـــــاج واملـــمـــثـــلـــون  مـ
والفنيون، ولكن دون أن يناقش هذا العمل 
موضوعا خاصا بالسوريني، وإنما يناقش 
 وإنـــســـانـــيـــا، كما 

ً
ــا ــامــ مـــوضـــوعـــا كــلــيــا وشــ

لنمط  تنتمي  الــتــي  »أوركـــيـــديـــا«  فــي  فعلنا 
بأعمال  يتعلق  مــا  وفــي  التاريخي.  الخيال 
قبل على  فقد عملُت من  السورية،  الجزيرة 
مثل  الضخمة،  التاريخية  البدوية  األعــمــال 

ــــن عـــمـــلـــك فــي  ــديـــث عـ ــحـ ــالـ ــدأ بـ ــبـ ــنـ ¶ لـ
ــا«، مــا هي  ــديـ ــيـ رمــضــان املــقــبــل »أوركـ
وملــاذا  العمل؟  يناقشها  التي  القضايا 
لجأت للفانتازيا باختيار الظرف الزماني واملكاني؟ 
وملاذا تبتعد عن مسلسات بيئة الجزيرة السورية 

التي أحبها الجمهور؟
»أوركـــــيـــــديـــــا« فــــهــــو مــســلــســل  بـــالـــنـــســـبـــة لــــــ
يــقــوم على حكاية ممتعة،  تــاريــخــي،  خــيــال 
بالتشويق  تتمتع  الــجــدات،  حكايات  تشبه 
ــن الــتــيــمــة  ــكــ ــا صـــــــــراع، ولــ ــهـ ــيـ واإلثـــــــــــــارة، وفـ
األســاســيــة فـــي الــعــمــل، هـــي تــيــمــة اســـتـــرداد 
املــلــك، إذ يخسر الــشــاب »عــتــبــة بــن األكــثــم« 
ــتـــي هـــي قــلــعــة »أوركـــيـــديـــا«،  ــه، والـ ــيـ مــلــك أبـ
ويــخــوض صــراعــات وحــربــا طويلة ويجير 
الدنيا ويجير حلفاءه وأعـــداءه  كــل طــاقــات 
لكي يستعيد هذا امللك، ويتمكن في النهاية 
ــن األكـــثـــم« يـــواجـــه أثــنــاء  مـــن ذلــــك. ولـــكـــن، »بـ
رحلة استعادة امللك نبوءة، تطلقها العرافة، 
، وهذا 

ً
وتقول له »أختك رملة ستنجب طفا

الطفل سيكون قاتلك«، وبالتالي فإن حكاية 
األكثم«  »بــن  تــدور حــول استعادة  املسلسل 
ــه مــن الـــزواج، 

َ
 أوركــيــديــا، ومنعه أخــت

َ
عـــرش

فــهــل ســـتـــتـــزوج أخـــتـــه أم ال؟ وهــــل ســيــولــد 

حققت أغنية »المعلم« 
لسعد لمجرد 400 مليون 

متابعة

مشكلة التلفزيون هي 
أنه يخضع للشروط 

االستهالكية

يمتلك السودانيون عالقة 
خاّصة مع نهر النيل وهو 

ما انعكس على أبنائهم

2223
منوعات

ــــدم« و»تـــــوق« و»أبــــــواب الــغــيــم«.  »فــنــجــان الـ
ــد هــــــذا الــــنــــوع مــن  ــعـ ولــــكــــن، لــــأســــف، لــــم يـ
األعمال مطلوبا أو مرغوبا من قبل املحطات 
للخيال  اتجهت  ولذلك  األساسية،  العربية 

التاريخي«.

السنني األخيرة، تنقلت وعشت في أماكن  ¶ في 
التي  البيئات  ألم تستفزك إحدى  وبلدان مختلفة. 
ــل مـــن املــمــكــن أن  عــايــشــتــهــا لــلــكــتــابــة عــنــهــا؟ وهــ

التي  ينقل عدنان العودة تجربة الشتات السوري 
عايشها إلى الدراما التلفزيونية أو املسرح؟

الترحال والشتات، وخروجي من  حول فكرة 
الشام إلى بيروت، ومن ثم إلى دبي فهولندا، 
بالحقيقة لم أحــاول أن أعكس هــذه الرحات 
بمسلسل تلفزيوني أو بمسرحية إلى اليوم، 
وإنــمــا تــنــاولــت هــذا املــوضــوع بالشعر الــذي 
أعـــتـــبـــره ردة فــعــلــي الـــيـــومـــيـــة، وهــــو مــوقــفــي 
ــلـــى هــذا  ــاة. وعـ ــيـ ــه لــنــا الـــحـ رتــ ــدَّ اآلنـــــي مــمــا قــ
األساس، كتبت أيضا أغنيات قدمت من قبل، 
وكذلك  علينا«  و»قلبي  الزنبق«  »بياعة  مثل 
األغاني التي غنتها رشا رزق أخيرًا لي. ولكني 
لـــم أعـــكـــس الــشــتــات بـــالـــدرامـــا واملــــســــرح، ألن 
الدراما واملسرح يخضعان لشروط إنتاجية، 
وهي خارجة عن إرادتــي أنا، وخــارج إرادتنا 
في  لي  نفذت  للمسرح،  وبالنسبة  كسوريني. 
السنوات األخيرة عدة مسرحيات، آخرها كان 
»زبيب« التي نفذت في دمشق السنة املاضية، 
ــــرود واملــكــحــلــة« في  كــمــا نــفــذت مــســرحــيــة »املـ
دمـــشـــق ســنــة 2013، وكـــذلـــك »خـــيـــل تــايــهــة«  
وقدمت  الفلسطينية،  »نــعــمــة«  فــرقــة  نفذتها 
سنة 2015، وفازت بجائزة أفضل عمل عربي. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه املــســرحــيــات كتبت 
فـــي ســنــني مـــا قــبــل الــــثــــورة، ولــكــنــهــا تــنــاقــش 
مواضيع ملحة وراهنة عشناها في السنوات 

الست األخيرة«.

 ما تفضل أن تقدم نفسك بوصفك كاتبًا 
ً
¶ عــادة

ــــرغــــم مــــن أن مــعــظــم  ــرًا، عـــلـــى ال ــ ــاعـ ــ مــســرحــيــًا وشـ
جمهورك عرفك من خال املسلسات التلفزيونية 
الـــتـــي كــتــبــتــهــا. كــيــف تــصــف عــاقــتــك بمنتجاتك 
املسلسات  كــتــابــة  فــن  أن  تعتقد  وهـــل  املــخــتــلــفــة؟ 

الدرامية هو فن أدنى من الشعر واملسرح؟
أنا أقدم نفسي شاعرًا وكاتبا دراميا، وأنني 
ــا.  ــهـ ــارسـ مـــتـــعـــدد بــــأنــــواع الـــكـــتـــابـــة الـــتـــي أمـ
ــلـــســـات الــتــلــفــزيــونــيــة  أكـــتـــب الـــشـــعـــر واملـــسـ
وكثيٌر  املغنى.  والشعر  واملــســرح  والسينما 
ــدي لــــحــــنــــت. ولــــكــــنــــي ال أعـــتـــبـــر  ــائــ مـــــن قــــصــ
ــــى مـــن الــشــعــر واملـــســـرح،  أن الــتــلــفــزيــون أدنـ
فــالــتــلــفــزيــون الـــيـــوم يــصــل لــشــريــحــة كــبــيــرة 
قــد يحضرها 2000  فاملسرحية  الــنــاس،  مــن 
متفرج، بينما قد يتابع املسلسل 20 مليون 
مــتــفــرج؛ والــشــريــحــة الــتــي تــحــضــر األعــمــال 
غبية،  أو  مسطحة  ليست  هــي  التلفزيونية 
وكــذلــك هــنــاك كثير مــن املــســلــســات الــهــامــة، 
الــتــي تـــــوازي بــجــمــالــيــتــهــا الــــروايــــات. ولــكــن 
ــدة بــالــتــلــفــزيــون، أنــــه على  ــيـ املــشــكــلــة الـــوحـ
خــاف الشعر واملــســرح، هــو يخضع لشرط 
اســـتـــهـــاكـــي، فـــفـــي بـــعـــض األحــــيــــان ُيـــفـــرض 
املمثلني ألســبــاب تسويقية،  مــن  نــوع  علينا 
الــفــنــي. معظم  العمل  يــســيء لسوية  قــد  مما 
املـــمـــثـــات الــــيــــوم مـــنـــفـــوخـــات بــالــســيــلــيــكــون 
وغــيــر مــقــنــعــات؛ وكــــون الــتــلــفــزيــون يخضع 
فــإنــنــا نضطر لقبول  لــلــشــرط االســتــهــاكــي، 
أشياء تسيء للعمل الفني، فتبدو اإلنتاجات 

التلفزيونية استهاكية«.

¶ من خال متابعتك للدراما السورية، وال سيما 
في السنوات الثاث األخيرة التي توقفت فيها عن 
تراجعت؟  السورية  الــدرامــا  أن  تعتقد  هل  الكتابة، 

وما األسباب برأيك؟
نعم تابعت املشهد الدرامي السوري، وعلى 
الرغم من الوضع الصعب والشتات والدمار 
الـــســـوريـــني  أن  أعـــتـــقـــد  أنــــنــــي  إال  الـــــســـــوري، 
اليـــزالـــون، حــتــى اآلن، قــادريــن عــلــى صناعة 
درامــــا جــيــدة. فــفــي الــســنــني األخــيــرة تابعنا 
مـــســـلـــســـات هــــامــــة مـــثـــل »قــــلــــم حــــمــــرة« لــيــم 
ــــدم« لــحــســن  ــنــ ــ ــم عـــلـــي، و»الــ ــاتــ مـــشـــهـــدي وحــ
رائعة  وكذلك  حجو،  والليث  يوسف  سامي 
رامي حنا وإيادا أبو الشامات »غدًا نلتقي«، 
وأعتقد أن عملني سوريني جيدين في املوسم 
يكفيان ألن نقول، إن الدراما السورية بخير.

القاهرة ـ محمد كريم

ِب ميدان العتبة، أْعَرق ميادين القاهرة، 
ْ
في قل

وأكــثــرهــا ازدحــامــا، وفــي مواجهة العديد من 
البريد  القاهرة الخديوية؛ يقُع متَحف  معالم 
الذي أنِشئ في أوائل القرن العشرين في عهد 
املــلــك، فــــؤاد األول، والــــذي كــــان، كــعــادة ملوك 
أســرة محمد علي، ُمهتّما بوضع القاهرة في 
ة، وقد تزاَمن افتتاُح  مصاف العواصم العامليَّ
املـــتـــحـــِف مــــع إقــــامــــة مـــؤتـــمـــر الـــبـــريـــد الــعــاملــي 

العاشر بالعاصمة املصرية سنة 1943.
كانت مصر )السلطنة املصرية آنذاك( أول من 
فــي عام  العربية  املنطقة  فــي  الــطــوابــع  أصـــدر 
1855، وقـــد أصــدرتــهــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة، رغــم 
أن الــبــريــد كــان أوروبــيــا فــي الــبــدايــة، ويملكه 
ــــــان فــــي مـــصـــر. كـــانـــت الــــطــــوابــــع، فــي  أوروبــــــيَّ
البداية، تحمل صــور امللوك واألمـــراء والــوالة 
ــور املــعــالــم  رت لــتــحــمــل صـ والـــحـــكـــام، ثـــم تـــطـــوَّ
ــة، واملــنــاســبــات  ـــة والــديــنــيَّ ــة واألثـــريَّ الــتــاريــخــيَّ

القومية والشعبية. 
ــدة  ــ املــــتــــحــــف، حــــالــــيــــا، مــــؤلــــف مــــن قــــاعــــة واحــ
مساحتها 543 مترًا مربعا تقع بالطابق األول 

القاهرة، مثل  إلــى  أوســع، وهاجر معظمهم 
عـــزيـــزة جـــال الــتــي أغــنــت املــوســيــقــى بــعــدد 
قــلــيــل مــن األغــنــيــات، بــعــد ارتــبــاطــهــا الفني 
ــل، بـــلـــيـــغ حــــمــــدي، فــي  ــ ــراحــ ــ ــقـــار الــ ــيـ بـــاملـــوسـ
وعــدد  حــبــة«  بتخاصمني  و»  »مــســتــنــيــاك« 
الفنية،  من األغنيات التي طبعت مسيرتها 
قبل اعتزالها املفاجئ للغناء، ما شّكل فراغا 
كبيرًا على صعيد األصوات املغربية القوية. 
ــجــهــت زمــيــلــتــهــا، ســمــيــرة ســعــيــد، 

َّ
بــيــنــمــا ات

سنوات  منذ  لتشكل  املــصــريــة،  اللهجة  إلــى 
حـــالـــة مــتــفــردة فـــي أنـــــواع وتـــطـــور األلـــحـــان 

واملوسيقى التي تختارها.
ــة الــتــي  ــن الــــــروح املــوســيــقــيَّ ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
اســتــطــاَعــت سميرة  ــون،  املــصــريِّ بــهــا  ز  يتميَّ
د مجموعة من ألحان مصرية 

ِّ
جن

ُ
سعيد أن ت

بــقــالــب مــخــتــلــف عـــن زمــيــاتــهــا املــصــريــات، 
وتحفل معظم ألبوماتها الغنائية، بسلسلة 
املمزوجة  »املــــودرن«  املوسيقّية  الُجمل  مــن 

بقالب موسيقي موزع بإتقان.
بــدا املــغــرب أقـــوى مــن خــال بــرامــج املــواهــب 
ــد. وقــــــدم مــجــمــوعــة مــــن األصــــــوات  ــقـ قـــبـــل عـ
الجديدة، التي  كسرت طوق اللهجة املغربية، 
وحــمــلــتــهــا إلـــى املـــشـــرق بــطــريــقــة موسيقية 
 ســاحــهــا األقـــوى 

ّ
مــقــبــولــة وحــمــاســيــة. لــعــل

كريستين أبيض

ــة، فــــي الـــســـنـــوات  ـ ــيَّ ــربـ ــغـ ـــلـــت األغـــنـــيـــة املـ شـــكَّ
املقاييس،   

ّ
بكل ا  استثنائيَّ نجاحا  األخيرة، 

ــٍر، ال بــل  ــيـ ــبـ وانــــتــــشــــرت بـــالـــتـــالـــي بـــشـــكـــٍل كـ
ــن أكــــثــــر األلـــــــــــوان املـــوســـيـــقـــيـــة  ــ أصـــبـــحـــت مـ
اســتــمــاعــا، تــمــاشــيــا مـــع عــصــر »الــتــحــمــيــل« 
واالستماع عبر املنصات ووسائل االتصال 
الــفــنــان  الـــحـــديـــث. ال يــســتــطــيــع أن يــخــبــئ 
املغربي، عبد الفتاح الجريني، فرحته، وهو 
يــشــارك هـــذه الــســنــة فــي الــــدورة األولــــى من 
مهرجان الجوائز للموسيقى العربية الذي 
املقيم  الجريني،  أيــام.  قبل  بيروت  في  أقيم 
بني القاهرة واملغرب، فاز بجائزة عن أفضل 
هــنــدي ألغــنــيــة بلغت  أغــنــيــة شعبية بلحن 
نــســبــة مــشــاهــدتــهــا عــلــى يـــوتـــيـــوب مــايــني 

شاهدات. 
ُ
امل

مشاهدات ينافس من خالها زميله الفنان، 
ى املئة مليون متابع 

ّ
سعد ملجرد، الذي تخط

مها  على يويتوب في عدد من األغاني التي قدَّ
ما بني  ت له مكانا ُمتقدَّ

َ
قبل سنوات، وحجز

أكثر نجوم العالم العربي شهرة. قبل عشر 
ســنــوات، كسر املــغــنــون الــشــبــاب فــي املغرب 
وا لبسط تواجدهم في 

ّ
ة، وأطل حاجز املحليَّ

مع  ذلــك  وتزامن  العربية،  الغنائية  الساحة 
انتشار نسبة برامج املواهب العربية. 

ويحمل املغرب في ذاكرته مجموعة أصوات 
ألهم الفنانني الذي وضعوا قاعدة ما ُيعرف 
املاضي.  القرن  منتصف  املغربية،  باألغنية 
ونعيمة  الدكالي،  الوهاب  عبد  منهم،  نذكر 
ِبُروا أصل 

ُ
سميح، وعائشة الوعد الذين اْعت

األغنية املغربية الحديثة.
بعدها، جاء الجيل الثاني الذي حلم بشهرة 

من مبنى البريد اإلداري، وياحظ خلوُّ املكان 
من الزائرين. لعل ذلك يرجع إلى ضيق القاعة 
باملعروضات التي يبلغ عددها حوالى 1254 
قــطــعــة، وعــــدم وجــــود مــســاحــة كــافــيــة لــلــمــرور 
للمقتنيات  التاريخية  األهمية  ورغــم  بينها، 
التي مر على معظمها أكثر من مئة وخمسني 
ــثــــل املـــــابـــــس واألخـــــــتـــــــام الـــبـــريـــديـــة  عــــامــــا مــ

والطوابع القديمة.
الرسائل  كتابة  على  دخــل  مــا  املتحف  يحكي 
الــشــخــصــيــة والــرســمــيــة مــن تــطــور، مــنــذ عهد 
الفراعنة حتى اآلن، كما يحمل صور مؤسسي 
البريد  مؤتمرات  وصــور  العام  البريد  اتحاد 
عـــامـــي 1827 وحـــتـــى 1924.  بـــني  مـــا  الــــدولــــي 
ويوجد باملتحف، أيضا، نماذج من املكاتبات 
الــرســمــيــة عــلــى الــــورق الــقــديــم الــســمــيــك، وذي 

اللون الكابي بسبب مرور الزمن عليه.
فــي نــهــايــة قــاعــة مــعــروضــات املــتــحــف، توجد 
لوحة للهرم وأبي الهول مصنوعة من طوابع 
ــن أوقـــــــات مــخــتــلــفــة مــن  ــة مــخــتــومــة مــ ــديـ ــريـ بـ
الطوابع.  مــن  الخاصة  فـــاروق  امللك  مقتنيات 
وبلغ عددها على اللوح حوالى 15 ألف طابع، 
والـــلـــوحـــة نــفــســهــا تـــم تــصــمــيــمــهــا عــلــى شكل 
طــابــع ضــخــم.  كـــان املــلــك فــــاروق األول يهوى 
الطوابع  الطوابع، وكانت كل إصـــدارات  جمع 
الــجــديــدة الــتــي تــخــرج مـــن املــطــابــع كــتــجــارب 
يؤخذ منها واحــد يتم إهـــداؤه للملك فــاروق. 
وبــلــغ شــغــف املــلــك بــهــوايــتــه، أنـــه كـــان يحضر 
طباعة الطوابع بنفسه في كثير من األحيان، 
وعندما غادر مصر منفيا من الضباط حرص 
األقــرب  الطوابع  يأخذ معه مجموعة  أن  على 
لــقــلــبــه. كـــان الــبــريــد، أو الــبــوســتــة كــمــا يطلق 
عليها املصريون، ملكا لبعض األوربــيــني في 
وعندما  كيني،  وتيتو  موتسي  وهما  مصر، 

مــات األخــيــر اشــتــرى الخديوي إسماعيل من 
ــــرض الـــخـــديـــوي عــلــى  مـــوتـــســـي الـــبـــوســـتـــة. عـ
لاستفادة  البريد  عــام  مدير  وظيفة  موتسي 
مـــن خــبــرتــه فـــي تــســيــيــر الــشــركــة فـــي الــبــدايــة، 
ثـــم تـــم نــقــل مــلــكــيــة الــبــوســتــة األوروبــــيــــة إلــى 

الحكومة املصرية يوم 2 يناير 1865 واعتبر 
هذا اليوم عيدًا للبريد املصري وتاريخا له.

ل عــمــلــهــا، ألــحــقــت الــبــوســتــة املــصــريــة  فـــي أوَّ
ــدد مــن  ــ ــلــت بــــني عـ

َّ
ــال، ثــــم تــنــق ــ ــغـ ــ بــــــــوزارة األشـ

الــــوزارات حتى انتهى بها املــطــاف إلــى وزارة 

املــالــيــة. وفـــي عـــام 1867، صـــدر مـــرســـوم وزع 
ــد بــجــعــل كــســوة  ــريـ ــبـ عـــلـــى جــمــيــع مـــكـــاتـــب الـ
عامل  ولكل  إجباريا،  )اليونيفورم(  العاملني 
كـــســـوة لــلــعــمــل وأخـــــــرى لــلــحــفــات الــرســمــيــة 

والتشريفات امللكية.

يكمن في اإليقاع الذي تعتمده هذه األغنية 
ــدًا، وتـــوزيـــعـــهـــا املــوســيــقــي الــبــســيــط  ــديـ تـــحـ
الحّية،  املوسيقية  اآلالت  على بعض  القائم 
ــــزج بـــني الــثــقــافــات املــتــعــددة  إضـــافـــة إلــــى املـ
لــشــعــب املـــغـــرب، وارتــبــاطــهــا أحــيــانــا بالفن 
ــي،  ــ ــ األمـــازيـــغـــي، وحــتــى األفـــريـــقـــي واألوروبـ
واالستفادة من ذلك عن طريق األلحان التي 
قــدمــهــا ســعــد ملـــجـــرد، وزمــيــلــه عــبــد الــفــتــاح 

الجريني في السنوات األخيرة.
أعـــمـــال تــخــطــت مــفــهــوم الــحــضــور املــحــلــي، 
وجاءت بعد سنوات من مشاركة الجريني 
ــيــــة، لــم  ــــب عــــربــ ــــواهـ ــــج مـ ــرامـ ــ ــــي بـ ــرد فـ ــ ــــجـ وملـ
ـــن تــخــطــي حـــاجـــز الــــبــــدايــــات،  تــمــكــنــهــمــا مـ
باللهجة  نــجــحــت  غــنــائــيــة  أعـــمـــال  بــعــد  إال 
ــتـــطـــاعـــت أن تــحــمــل ملــجــرد  ــيـــة، واسـ املـــغـــربـ
ــدًا إلـــــى مـــرتـــبـــة جـــيـــدة عـــلـــى صــعــيــد  ــديـ تـــحـ
»املعلم«  أغنيته  فحققت  العاملي.  الحضور 
أكثر من 400 مليون مشاهدة على يوتيوب. 
رقم كان كافيا لجعل ملجرد أول مغربي ذي 
والقاهرة،  لبنان  في  النطاق  واسعة  شهرة 

وحتى دول الخليج العربي.
عــدد آخــر مــن الفنانني الــعــرب دخــلــوا عالم 
ــا بــطــريــقــتــهــم  األغـــنـــيـــة املـــغـــربـــيـــة، وقـــدمـــوهـ
طــمــعــا مــنــهــم فـــي الــتــعــرف وكــســب جمهور 
ــل حــالــة اســتــثــنــائــيــة في  املــغــرب الــــذي ُيــشــكِّ
دعــم نــجــاح أي فــنــان عــربــي، ال يهم إن كان 
لبنانيا أو خليجيا. فغنى عاصي الحاني 
ــيــــريــــام فــــــــارس، مـــجـــمـــوعـــة مــن  وأحــــــــام ومــ
األغــنــيــات املــغــربــيــة الــتــي تــفــاوت نجاحها، 
لكنها أثبتت تقّرب هــؤالء من املغاربة عبر 
الغناء باللهجة التي وصفت بالصعبة قبل 
وقــت، لكنها دون شك لهجة مكملة لنجاح 

أي فنان في املرحلة الحالية.

متحف البريد المصرياألغنية المغربية… كسر طوق المحلية
أنِشئ في أوائل القرن 

العشرين في عهد 
الملك، فؤاد األول، هو 

متحف البريد المصري 
الذي ال يزال موجودًا في 

قلب ميدان العتبة

الخرطوم ـ العربي الجديد

»مياه النيل« فتاة سودانية، تزامنت والدتها مع 
أْسرتها وأفراد  التي عاشتها  الحادة  املياه  أزمة 
حّيها، أي قبل 25 عاما، فاختار لها والداها هذا 
 بــأن يــكــون قــدومــهــا للحياة 

ً
ــا نا وأمـ االســـم، تيمُّ

نذير خير، ينهي معاناتهم مع العطش. وُيعتَبر 
اسم »مياه« أو »مياه النيل«، من األسماء الشائعة 
ة، 

َّ
الــســودان، إذ ُيْستعَمل مــع األســمــاء املشتق فــي 

والتي لها عاقة باألنهار والبحار واملرافئ. ُعِرف 
عاقة  ثــّمــة  إذ  بالنيل،  بارتباطهم  الــســودانــيــون 
مباشرة بني النهر ومعتقداتهم، ويرتبط املولود 
َسل املولود في 

ْ
السوداني منذ والدته بالنيل. ُيغ

مــيــاه الــنــيــل عــنــد إكــمــال األربـــعـــني يــومــا مــن قبل 
ع به للنيل عند ختانه كنوع من 

َ
والدته، كما ُيدف

ها 
َّ
»العربي الجديد«، إن التبّرك. تقول مياه النيل لـ

وِلَدت بحي الكاكلة في الخرطوم. وقتها، كانت 
أزمــِة مياٍه، وعطٍش شدٍيد،  منطقتهم تعاني من 
املــاء  كــانــوا يقطعون مــســافــات طــويــلــة لجلب  إذ 
 اسمها 

ّ
د أن الذي انعدم من البيوت تماما. وتؤكِّ

نــهــا سعيدة 
َّ
لــد مــن تــلــك األزمــــة. وتــشــيــُر إلـــى أ تــوَّ

ده وارتــبــاطــه بحياة الناس.  بــاالســم، بسبب تــفــرُّ
ة. إذ  ة أفريقيَّ تنحدُر مياه النيل من أصــوٍل عربيَّ
تعود جذور والدها إلى اليمن والعراق وجنوب 

ــــودان، بــيــنــمــا تـــعـــود أصــــــول والـــدتـــهـــا إلـــى  ــــســ الــ
في  بعائلتها  املــطــاف  انتهى  الــوســطــى.  أفريقيا 
السودانية  بالجنسية  تجنسوا  حيث  الــســودان، 
من قرون مضت، بعد أن قادتهم التجارة للباد. 
ة،  ة خاصَّ  اسمها خلق لها وضعيَّ

َّ
َدت مياه أن وأكَّ

ــل لــهــا كــافــة  وأصـــبـــح بــمــثــابــة جــــواز مــــرور ُيــســهِّ
ه 

ّ
اإلجـــراءات. ولكنها أكــدت في الوقت نفسه، بأن

أدخلها في إحــراجــات، إذ صــاَر مصدر اندهاش 
أذهُب  »أحيانا،  لكثيرين. وأوضحت:  واستغراب 
ٍة ما الستخراج شهادة، أو أي شيء  لجهٍة رسميَّ
آخــر. اكتب اسمي كما فــي شــهــادة املــيــاد، مياه، 
إلى اسم   الجهة قامت بتعديلِه أحيانا 

َّ
أن وأجــُد 

 هناك خطأ 
ّ
حياة، وأحيانا ميادة، ظنا منهم بأن

للكثير  ض  ها تتعرَّ
َّ
بأن ـــدت  تــمَّ مــن جــانــبــي«. وأكَّ

ِك غير هذا 
ُ
من األسئلة من قبيل: »ألم تجد أسرت

االسم؟«.
أن ترفق  اخــتــارت  الصحافة،  ومــع دخولها عالم 

اســمــهــا بــالــنــيــل، لــيــصــبــح اســمــهــا مـــيـــاه الــنــيــل، 
وليكون بمثابة اسم حركي. وذكــرت بأن اسمها 
با  الحقيقي هو مياه، ولكنها اختارت اسما ُمركَّ
ُس عبره  وهو »مياه النيل«، كاسم حركي تتحسَّ

خطواتها في عالم الصحافة.
 واجــهــتــهــا مـــيـــاه الــنــيــل بسبب 

ٌ
 مـــواقـــف كـــثـــيـــرة

ها اتصال من زميلة لها، قرأت اسمها  اسمها، أهمُّ
ــهــا 

َّ
ــت بــأن

ّ
فــي الصحيفة الــتــي تــعــمــل فــيــهــا، وظــن

د  ُعـــِرف والــدهــا بتعدُّ إذ  شقيقتها مــن قبل األب، 
الــزوجــات، وإطــاق أسماء األنــهــار والبحار على 
مواليده من البنات. وتقول، ضفاف النيل، وهي 
صلت بمياه، 

ّ
ها ات

َّ
صحافية بصحيفة »التيار«، إن

ها قد تكون شقيقتها، ال سيما وأن 
َّ
ا منها بأن

ّ
ن

َ
ظ

والدها درج على إطــاق أسماء البحار واألنهار 
 
َّ
بأن  

ُ
وتضيف أخوتها.  أسماء  على  ومشتقاتها 

اء، يحملون 
ّ
لديها حول ثماني أخــوات غير أشق

أســـمـــاء الــبــحــار واألنــــهــــار، و»أحـــيـــانـــا ال أعــرفــهــم 
.»

ّ
جميعهم، لذلك، ظننُت بأن مياه واحدة منهن

النيل  عــن مياه  عــامــا،  النيل، 30  تختلف ضفاف 
الــتــي لـــم تــخــتــار اســمــهــا أيـــضـــا، ولــكــنــهــا أحــبــتــه. 
وتؤكد ضفاف بأنها حاولت مرارًا تغيير اسمها، 
كان  إذ  للخطوة،  أبيها  برفض  لكنها اصطدمت 
يحاول إقناعها دوما بجمال معناه، ورمــزه إلى 

الخضرة والخير والرحمة.

جمهور التلفزيون ليس سطحيًّا

مصر هي أول من أصدر الطوابع في المنطقة العربية )العربي الجديد(

نهر النيل في 
السودان 
)Getty(

عبد الفتاح الجريني )العربي الجديد(

ينتمي مسلسل »أوركيديا« إلى نمط الخيال التاريخي )العربي الجديد(

التقت »العربي الجديد« بالكاتب الدرامي والشاعر السوري عدنان العودة. وأجرت معه الحوار 
التالي، حول آخر أعماله »أوركيديا« وشجون الدراما السورية

عدنان العودة

أسماء من وحي النيل

فنون وكوكتيل
مقابلة

تقاليد

أمكنةفنون

عن مشاريع عدنان العودة 
في ما بعد رمضان، 

يقول: »في الوقت الحالي، 
أقوُم بكتابة فيلم بعنوان 
»خزف«، والذي سيكون 
من بطولة عابد فهد، 

ر في الصيف  وسيصَوّ
المقبل؛ ومن ناحية 

أخرى، أنا منشغل بفعالية 
»الرواق«، وهي فعالية 
ثقافية فنية بدأت في 

دبي، وانتقلت إلى مدينة 
روتردام في هولندا، ونالت 

أصداء لطيفة. وسأستمر 
بها على أمل أن تكون 

نافذة أمل، ولو صغيرة، 
حتى نتفاءل بالحياة ونثبت 
بأننا جديرون بهذه الحياة«.

»الرواق«
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أجراها عمر بقبوق


