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MEDIA

»قمة عمان«... محبس لإلعالميين ومخالفة لألعراف

الخالدي... توأمان تبثان صورًا جمالية من غزة المدمرة

البحر الميت ـ محمد الفضيالت

أحـــد االنـــتـــصـــارات الــتــي تــفــخــر بــهــا اللجنة 
العربية  للقمة  املنظمة  األردنــيــة  اإلعــامــيــة 
أنها تمكنت، وعلى نطاق واسع، من تثبيت 
املنعقدة في  القمة  عــّمــان«، على  »قــمــة  اســم 
 55 الــواقــع على مسافة  امليت  البحر  منطقة 

كيلومترًا غرب عّمان.
مكثفة  تــرويــج  بحملة  تحقق  »االنــتــصــار«، 
ــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، تحت  ــواقـ عــبــر مـ
ــان«، وكــــذلــــك مــــن خـــال  ــ ــمـ ــ ــة_عـ ــ ــمـ ــ ــم »#قـ ــ وســ
ــبـــار الــرســمــيــة الــتــي  تــثــبــيــت االســــم فـــي األخـ
واكبت القمة منذ الترتيبات األولى، وكذلك 
فــي اإليــجــارات الصحافية الــتــي جــرت على 

هامش االجتماعات التحضيرية للقمة.
مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه الــلــجــنــة اإلعـــامـــيـــة، يمثل 
مــخــالــفــة لــلــعــرف الـــــدارج فـــي تــســمــيــة القمم 
الــعــربــيــة، بــنــســبــهــا إلــــى مــنــطــقــة انــعــقــادهــا 
ــا أو  ــهـ ــيـ ولــــيــــس اســـــــم الــــــدولــــــة املــــنــــعــــقــــدة فـ
ّبق على القمم منذ قمة 

ُ
عاصمتها، وهو ما ط

أنشاص األولى وصواًل إلى قمة نواكشوط، 
ــارج عــــواصــــم الـــــدول  ــ ــ حـــيـــث عــــقــــدت قـــمـــم خـ
املدينة  أو  املنطقة  أسماء  وحملت  املضيفة 
التي عقدت فيها على غــرار قمة فاس وقمة 
الرباط وقمة سرت، من دون جهود إللصاق 

اسم مختلف بتلك القمم.  
الـــذي حــدد مــكــان انعقاد القمة  لكن لـــأردن 
مــراعــيــا األبـــعـــاد األمــنــيــة، أســبــابــه الــخــاصــة 
في ما يتعلق بالتسمية. ويوضح األسباب 
أحـــد أعــضــاء اللجنة اإلعــامــيــة، كــاشــفــا عن 
حــرص أردنــي أن ال تتحول القمة إلــى مادة 
»اعــتــمــاد  ويــشــرح:  نتيجة الســمــهــا،  للتندر 
حــال طبقت  في  للقمة،  امليت تسمية  البحر 
عليه قواعد التكثيف واالختزال الصحافية، 
املــيــت«، وذلــك سيفتح  إلــى »قمة  سيحولها 
ــدث بـــهـــذا املـــســـتـــوى«.  بـــابـــا لــلــتــنــدر عــلــى حــ
ــر املـــيـــت  ــحـ ــبـ ــبـــت اســــــم الـ ــك ثـ ــذلــ وتـــطـــبـــيـــقـــا لــ
عــلــى الـــشـــعـــار الـــرســـمـــي لــلــقــمــة لــكــن عــّمــان 
احــتــلــت املــشــهــد اإلعــــامــــي، الــــذي لـــم يبخل 
بقليل مــن الــتــنــدر عــلــى »قــمــة املـــيـــت«، لكنه 
بــقــي مــحــصــورًا إلـــى حـــد كــبــيــر. مــبــعــث آخــر 
فـــي ســـيـــاق الــتــحــضــيــرات اإلعـــامـــيـــة للقمة 
الــقــائــمــون عــلــى امللف  الــعــربــيــة يفتخر فــيــه 
اإلعامي، أال وهو »الحضور اإلعامي غير 
املــســبــوق«، والــــذي تــرجــم بــإصــدار أكــثــر من 
لتغطية  حــضــروا  إلعاميني  تصريح   1200

منوعات
تغريد

الـــقـــمـــة، بــيــنــهــم 400 صــحــافــي عـــربـــي )غــيــر 
أردنــي( و180 صحافيا أجنبيا، فيما خلت 
القمة من أي صحافي إسرائيلي بعد رفض 
جميع الطلبات التي قدمتها وسائل اإلعام 
اإلســرائــيــلــيــة، تــافــيــا ألي حـــرج قــد يــحــدث. 
لــعــدد اإلعــامــيــني  الكبير نسبيا  الــرقــم  لــكــن 
ــلـــى تـــصـــاريـــح لــتــغــطــيــة  ــلـــوا عـ الــــذيــــن حـــصـ

القمة، تحول إلى مادة للنقد، بعد أن قررت 
الجهات األردنية حجز اإلعاميني في فندق 
واحد )غراند إيست(، ومنعهم من الوصول 
التحضيرية  االجتماعات  انعقاد  مكان  إلى 
أقـــل مـــن كيلومترين  تــبــعــد  الــتــي  الــقــمــة،  أو 
عـــن وجــــودهــــم. الــتــمــلــمــل بــــدا واضـــحـــا على 
ــــدوا  الــصــحــافــيــني واإلعــــامــــيــــني الــــذيــــن وجـ

أنــفــســهــم مــعــتــقــلــني داخــــــل أروقـــــــة الـــفـــنـــدق، 
ويـــعـــانـــون مــــن شــــح كــبــيــر فــــي املـــعـــلـــومـــات، 
للتعبير عن ندمهم على  العديد منهم  دفــع 
 الــصــحــافــيــون الــذيــن 

ّ
الــحــضــور، فــيــمــا عـــض

حجزوا إقامة في الفندق أصابعهم ندما.
ال يــخــتــلــف شــخــصــان عــلــى أن الــتــجــهــيــزات 
إنترنت  الفندق غاية في اإلتقان: خدمة  في 
ســريــعــة، أمـــاكـــن مــجــهــزة إلجـــــراء املــقــابــات 
مصحوبة  للمؤتمرات،  قــاعــة  التلفزيونية، 
بــقــاعــة مــخــصــصــة لــلــصــحــافــيــني... لــكــن كل 
 غــيــاب مــن يقابلهم 

ّ
ذلـــك ال قيمة لــه فــي ظـــل

الصحافيون، ونقص في املعلومات الازمة 
الصحافيني  تقييد  جعل  أمــر  يكتبونه.  ملــا 
مـــادة إعــامــيــة رئيسية فــي وســائــل اإلعــام 
ــة والــعــربــيــة والــعــاملــيــة، بــشــكــل أثـــار  ــيـ األردنـ
أثــره  اللجنة اإلعــامــيــة، ودعـــت على  غضب 
إلـــى اجــتــمــاع طــــارئ لــإعــامــيــني األردنــيــني 
لطلب مساندتها في صد ما اعتبروه هجوما 
فوائد  للتقييد  أن  مراقبون  ويــرى  مبرمجا. 
تنعكس إيجابيا على نجاح أعمال القمة، من 
والتسريبات  التصريحات  مــن  الــحــد  خــال 
التي قد تكون سببا في تعكير أعمال القمة 
ــــي، بـــأن تمثل  والــتــأثــيــر عــلــى املــســعــى األردنـ
ــاع عـــربـــي تــمــهــيــدا  ــمـ مــخــرجــاتــهــا نــقــطــة إجـ
لــــرأب الـــخـــافـــات الــعــربــيــة. لــكــن صحافيني 
سبق لهم أن غطوا قمما عربية، يؤكدون أن 
التقييد األردني بلغ حدًا مبالغا فيه قياسا 
عــلــى قــمــم ســابــقــة كــقــمــم الــكــويــت والــجــزائــر 
والــدوحــة.   في أروقــة »املحبس اإلعــامــي«، 
ــيـــون، ال ســيــمــا الـــعـــامـــلـــون  ــافـ وجـــــد الـــصـــحـ
أنفسهم،  الــتــلــفــزيــونــيــة،  الــقــنــوات  فــي  منهم 
لتأمني  مجبرين على االستعانة بزمائهم، 
فاستضافوا  لقنواتهم،  يرسلونها  صـــورة 
ــن املــــكــــرريــــن فــي  صـــحـــافـــيـــني وإعــــامــــيــــني مــ
تغطية الــقــمــم لــلــحــديــث عــن تــوقــعــاتــهــم من 
ــا، فــيــمــا  ــهــ ــراراتــ الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة وتــحــلــيــل قــ
ــــون الــســابــقــون  ــيــ ــ شـــكـــل املــــســــؤولــــون األردنــ
الصحافيني مادة  إلى فندق  الذين حضروا 
واإلعاميون  الصحافيون  عليها  يتصارع 

إلجراء املقابات.  
ــل والـــتـــمـــلـــمـــل، صــــــار »املـــحـــبـــس  ــلــ وســــــط املــ
العاقات  لتوطيد  مواتية  بيئة  اإلعــامــي« 
ــزمــــاء مـــن مــخــتــلــف الــــــدول الــعــربــيــة  بـــني الــ
واألجنبية، وفرصة للتمتع بأشعة الشمس 
املياه  في  والسباحة  الشاطئ،  على  الدافئة 

الغنية بفوائدها الصحية.

أكثر من 1200 
تصريح إلعالميين

لتغطية القمة

الهدف كسر الصورة 
النمطية عن غزة التي 

رسمت لدى العالم

غزة ـ يوسف أبو وطفة

نــحــو تــغــيــيــر مــشــاهــد الـــدمـــار الــتــي اعــتــاد 
عليها الجمهور العربي والغربي، ألوضاع 
قطاع غزة، تعمل التوأمان أسماء وسجى 
لتلك  الخالدي، على عــرض صــور جمالية 
ومحتوى  مختلف  بشكل  الباهتة،  املدينة 
لحسابهما  املتتبعني  إعجاب  القى  فيديو 
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــع الـــــــتـــــــواصـــــــل االجـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ عـــــبـــــر مـ
على  الخاصة  قناتهما  وعبر  »فيسبوك«، 

»يوتيوب«.
اخــتــاره  الـــذي  االســـم  »Khaldi Twins« هــو 
التوأمان الخالدي )20 عاما( من أجل عرض 
املــحــتــوى الــجــمــالــي ألهـــم املــعــالــم الــتــراثــيــة 
والحضارية في غزة وأبرز املناطق املميزة 
عبر محتوى فيديو قصير تجري ترجمته 
ــى الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة لــضــمــان انــتــشــاره  إلــ

بشكل أوسع.
ــواء عــيــد األضـــحـــى في  ــ فــيــديــو يـــرصـــد أجــ
القطاع املحاصر إسرائيليا منذ عام 2006، 
عبر أبرز الفعاليات واملشهد العام للمدينة 
واحتفاالت السكان به، كان بمثابة صافرة 
االنــــطــــاق لــلــتــوأمــني الـــخـــالـــدي لــانــطــاق 
التقليدية  الــصــورة  بتغير  هدفهما  نــحــو 

عن غزة.
وتقول أسماء الخالدي لـ »العربي الجديد« 
إن الـــهـــدف الــرئــيــســي مـــن تــوجــهــهــا رفــقــة 
توأمها نحو »يوتيوب« ومواقع التواصل 
االجتماعي هي كسر الصورة النمطية عن 
العالم عنها، وأنها  لدى  التي رسمت  غزة 
مــجــرد مــكــان لــلــكــوارث فــقــط بفعل تاحق 

الحروب واستمرار الحصار.
وتوضح الفتاة العشرينية أنها وشقيقتها 
اســـتـــفـــادتـــا مـــن دراســـتـــهـــمـــا فـــي تخصص 
ــارة، لـــعـــرض أبــــــرز املــعــالــم  ــمــ ــعــ هـــنـــدســـة الــ

األثرية املوجودة في القطاع، والتي يجهل 
بطريقة  عرضها  عبر  وجــودهــا  الكثيرون 
للتعرف  املتابعني  أمـــام  ومترجمة  مميزة 

إليها عن قرب.
في  بسيطا  أسلوبا  اتباعهما  إلــى  وتشير 
عــمــلــيــة تــصــويــر الـــفـــيـــديـــوهـــات وطــرحــهــا 
التقليدي  واألســلــوب  الرسمية  عــن  بعيدًا 
لــضــمــان جــــذب الــجــمــهــور وكــســر الــروتــني 
املـــعـــتـــاد، وإليـــصـــال الـــرســـالـــة املـــرجـــوة من 

العمل للجمهور عبر شرح مفهوم وبسيط 
ــا تــرجــمــتــه أو إســـقـــاط الــتــرجــمــة  يــجــري إمـ
صوتيا عليه. وأصدر التوأم الخالدي عددًا 
مــن الــفــيــديــوهــات املــتــنــوعــة جـــرى عرضها 
لـــجـــمـــهـــورهـــمـــا عـــبـــر قـــنـــاتـــهـــمـــا الـــخـــاصـــة 
ومواقع التواصل االجتماعي املتنوعة، بني 
مشاهد خاصة لتلة املنطار، باإلضافة إلى 
موسم حصاد الــتــوت األرضـــي »الــفــراولــة« 
وعرض األراضي الزراعية الخاصة به. في 

األثــنــاء، تــقــول سجي الــخــالــدي لـــ »العربي 
أال  على  اتفقتا  وشقيقتها  إنــهــا  الــجــديــد« 
تــكــون مــقــاطــع الــفــيــديــو طــويــلــة، بــحــيــث ال 
تتجاوز املدة 10 دقائق لضمان عدم شعور 
املتابع بامللل في ظل وجود محتوى هائل 
عــبــر شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت ومـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي بشكل خاص.
ــالـــدي إلــــى أن الــقــنــاة  وتــشــيــر الـــفـــتـــاة الـــخـ
ــن اآلالف من  ــة مـ ــعـ تــحــظــى بــمــتــابــعــة واسـ
 
ً
مختلف الــدول العربية واألوروبــيــة فضا

لــهــا، بفعل االهــتــمــام  املــتــابــعــة املحلية  عــن 
يجهل  والتي  املعمارية  القديمة  باألماكن 
الــكــثــيــر مــن الــغــزيــني وجـــودهـــا فــي املدينة 

املحاصرة إسرائيليا.
التصوير  على  تعمان  أنهما  إلــى  وتلفت 
بــجــهــد ذاتــــــي عـــبـــر وضـــــع فـــكـــرة الــفــيــديــو 
والهدف الخاص به عبر سيناريو مسبق، 
ثــم تــعــمــان عــلــى الــقــيــام بعملية املــونــتــاج 
سويا مع أهمية إرفاق املحتوى اإلنكليزي 
الـــخـــاص بــالــفــيــديــو فـــي كـــل مــقــطــع يــجــري 

نشره عبر قناة اليوتيوب.
ــا  ــهــ ــاة الــــعــــشــــريــــنــــيــــة أنــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ وتـــــــوضـــــــح ال
ــأمـــان أن يــظــفــرا بــالــفــرصــة  وشــقــيــقــتــهــا تـ
للدخول إلى الضفة الغربية لتصوير أبرز 
الطريقة  األماكن وأجملها وعرضها بذات 
عــبــر قــنــاتــهــمــا الـــخـــاصـــة عــبــر الــيــوتــيــوب 
ــع  ــواقــ ــر مــ ــبــ وصـــفـــحـــاتـــهـــمـــا املـــخـــتـــلـــفـــة عــ

التواصل االجتماعي كفيسبوك وتويتر.
ويــطــمــح الــتــوأمــان الــخــالــدي بـــأن تتمكنا 
بــعــد إنـــهـــاء دراســتــهــمــا والـــحـــصـــول على 
شــهــادة الــبــكــالــوريــوس مــن التنقل خــارج 
أوسع  البرنامج بشكل  القطاع، وتصوير 
في مختلف دول العالم، وتطوير املحتوى 
 Khaldi( الذي يجري عرضه عبر قناتهما

Twins( قبل نحو عام.

خالل استقبال الملك األردني للملك السعودي )بندر العاقود/األناضول(

تبتعد أسماء وسجى عن الرسمية في الفيديوهات )عبد الحكيم أبو رياش(

وجد الصحافيون الذين يغّطون القمة العربية في البحر الميت أنفسهم معتقلين داخل فندق يبعد عن مكان الحدث، وسط شّح 
في المعلومات أو قدرتهم على الوصول إليها، في ظّل حملة أردنية ضخمة للترويج لها

أغضب المانشيت الجندري الذي 
نشرته صحيفة »دايلي مايل« 

البريطانية أمس عن أرجل رئيستي 
وزراء بريطانيا واسكتلندا تيريزا 

ماي ونيكوال سورجون، البريطانيين. 
واعتبر المغردون أّن ذلك النوع من 

العنصرية ضد النساء يجب أن يُمحى 
من التاريخ.

انطلق يوم المرأة المسلمة 
العالمي، األول من نوعه، يوم 

اإلثنين الماضي، مع وسم 
»#MuslimWomensDay« الذي 

وصل إلى األكثر تداوًال عالميًا. ونشرت 
مغردات صورهّن وفيديوهات لنساء 
مسلمات. ودعت هؤالء إلى محاربة 

اإلسالموفوبيا والجندريّة.

حاول رواد مواقع التواصل 
االجتماعي الوصول إلى تفسير لما 

وصل إليه حال مصر، عبر الوسم 
الذي دّشنوه وتصّدر قائمة األكثر 

تداوًال، وهو #سبب_اللي_فيه_مصر. 
وكتبت مغردة: » إننا خايفين نواجه 

العسكر وننزل الميادين، وقاعدين 
على النت«.

أطلق تونسيون على مواقع 
التواصل حملًة لجمع التبرعات 

لجمعية »مرام للتضامن مع 
األطفال مرضى السرطان«، تتمثل 

في تحّد لنشر صورة لكّل مشارك وهو 
طفل مع تقديم تبرع بقيمة دينار 

تونسي )نصف دوالر أميركي( لصالح 
الجمعية، القت تضامنًا واسعًا.
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األقــدم منهم. أحمد زكي هو أول كسر لهذا 
 
ً
أن يصبح بطال اســتــطــاع  مــن  أول  الــقــالــب، 
املــعــتــاد«،  البطل  أن يمتلك »شــكــل  مــن دون 
ــام فــعــلــهــا ولــكــنــه بــدأ  ــ ــــادل إمـ صــحــيــح أن عـ
ــوع يــســمــح  ــ ــيـــديـــة )وهـــــــو نــ مــــن أفــــــــالٍم كـــومـ
املهندس  فــؤاد  مــع  النمط وحــدث  بمخالفة 
 أو إســمــاعــيــل يــاســن وغـــيـــرهـــم( ولــكــن في 
 فــرض نفسه 

ً
أفــالم درامــيــة، زكــي كــان ممثال

على الشاشة.

المصرية في  الموجة  االستفادة من 
الثمانينيات

ــــي الــفــنــيــة  ــد زكـ ــمـ ال يــمــكــن فـــصـــل مـــســـيـــرة أحـ
وبــصــمــتــه فـــي الــســيــنــمــا املـــصـــريـــة والــعــربــيــة 
ــة الــواقــعــيــة  ــارة إلـــى أن »املـــوجـ ــ مـــن دون اإلشــ
الـــجـــديـــدة« )كــمــا ســمــاهــا بــعــض الـــنـــقـــاد( في 
الــثــمــانــيــنــيــات، والـــتـــي قـــادهـــا مــجــمــوعــة من 
ــت املـــيـــهـــي ومـــحـــمـــد خـــان  ــ ــ ــاء مـــثـــل رأفـ ــ ــمـ ــ األسـ
وعــاطــف الطيب وخــيــري بــشــارة، تلك املوجة 

محمد جابر

ال شك في أن املمثل الــراحــل أحمد 
ــــد مـــن أهــــم األســـمـــاء  زكــــي هـــو واحـ
ــة،  ــيـ ــعـــربـ ــخ الـــســـيـــنـــمـــا الـ ــ ــاريـ ــ ـــي تـ فــ
التفكير في قائمة بأفضل  ومــن الصعب جــدًا 
املــمــثــلــن الــذيــن مــــروا عــلــى الــشــاشــة مــن دون 
أن يأتي ضمن صــدارة القائمة، والسؤال هو: 
كيف صنع زكي تلك اإلمبراطورية الضخمة؟ 
ــح مـــســـيـــرتـــه الــفــنــيــة  ومــــــا الــــــــذي شـــكـــل مــــالمــ
العظيمة؟ نــحــاول فــي هــذا املــوضــوع اإلجابة 

عن هذا السؤال.

كسر قالب النجم السينمائي
هناك حكاية شهيرة عن أن أحمد زكي كان 
املرشح األول لبطولة فيلم »الكرنك«، ولكن 
منتجي وصناع الفيلم رفضوه وقالوا »من 
هذا ليقف أمام سعاد حسني«؟ كان التعليق 
في  املصرية  السينما  عــن شكل  جــدًا  دقيقًا 
هذا الوقت )منتصف السبعينيات(، والتي 
السينمائي،  للبطل  محددة  بمالمح  تؤمن 
أن يــكــون أبــيــض ووســيــمــًا وبــجــســد قـــوي، 
الجيل  أو  ياسن  محمود  أو  فهمي  حسن 

المذيع أكرم حسني في 
شخصية سيد أبو حفيظة 

في مختلف برامجه

جسد أحمد زكي أدورًا 
معقدة وتفرد بها ما 

جعله شخصية مستقلة

تأثر تشبيه المرأة باألوصاف 
الجميلة في الحيوان

بتطور المجتمعات

2223
منوعات

أعــطــتــه فــرصــة لــلــتــألــق والـــظـــهـــور، كـــانـــوا هم 
أيــضــًا يــبــحــثــون عـــن بــطــل )بــمــواصــفــات غير 
تقليدية( وبطل يشبه الناس أكثر مما يشبه 
نجوم السينما، ووجدوا ضالتهم في »الشاب 
األسمر«، ليشارك في بطولة أول أفالم امليهي 
»عــيــون ال تــنــام« وأول أفــالم بــشــارة »العوامة 
70« ويصنع شراكة طويلة مع خان والطيب 
نتج عنها أفــالم مثل »الــبــريء«، »زوجــة رجل 

مهم«، »الهروب«، »أحالم هند وكاميليا«.

القدرة على التلّون والتغير
أكتينغ«،  »ميثود  الـ ملدرسة  ينتمي  زكي  كان 
التي تقوم على محو  التمثيل  مــدرســة  وهــي 
املــســافــة بــن الــواقــع والــفــيــلــم، فيصير املمثل 
- كــجــزء مــن الــتــدريــب - هــو شخصيته، وهو 
أمر لم يحدث قبله ونــادرًا ما حدث بعده في 
السينما الــعــربــيــة. لــذلــك فـــ زكـــي كـــان يعيش 
شخصياته في الحياة الواقعية، والكثير من 
الحكايات والنوادر يرويها صناع أفالمه عن 
 وكيف 

ً
الــســادات« مثال مرحلة تصوير »أيــام 

الرئيس  وطريقة  بلكنة  يتحدث  لعامن  ظــل 
الراحل، أو أنه تعلم الطبلة من أجل  املصري 
فيلم »الراقصة والطبال«. ولكن أيضًا في نقطة 
أعمق فإن زكي يتنفس تحت جلد الشخصية، 
»أحمد  لشخصية  أدائـــه  بــن  بسيطة  مقارنة 
ــزي املــقــهــور  ــركـ ســبــع الــلــيــل« مــجــنــد األمــــن املـ
»الـــبـــريء« )1986( وبـــن شخصية  فــيــلــم  فــي 
»زوجــة  في  املتجبر  القوي  »هشام«  الضابط 
رجل مهم« )1988( تضعنا تمامًا في الصورة. 
كـــيـــف اســـتـــطـــاع جـــســـده وصــــوتــــه ومــالمــحــه 
شخصيتن  ليصنع  الــشــكــل  بــهــذا  تتغير  أن 
الحد في ظرف عامن؟  إلى هذا  متناقضتن 

زكي وحده من يعرف.

الموازنة بين الفني والجماهيري
امتلك أحمد زكــي قــدرة دائــمــة على أن يبقى 
بالقرب مــن الجمهور، وأنــه فــي الــوقــت الــذي 
يــصــنــع فــيــه أفـــالمـــًا فــنــيــة لـــن تــنــجــح تــجــاريــًا 
( فــإنــه في 

ً
)حــتــى لــو كــانــت ستعيش طـــويـــال

الوقت نفسه يبقى حريصًا على بطولة أفالم 
خفيفة بصبغة تــجــاريــة مــن أجــل الــبــقــاء في 
ببطولة  فيقوم  الــنــاس،  ينساه  وال  الــصــورة 
»شـــادر السمك« فــي نفس سنة »الــحــب فوق 
هــضــبــة الـــهـــرم«، و»الــبــيــه الـــبـــواب« فــي نفس 
سنة »زوجة رجل مهم«، و»البيضة والحجر« 
فـــي نــفــس ســنــة »الــــهــــروب«، وأن تــكــون تلك 
األفــــالم الــتــجــاريــة ذاتــهــا مــعــقــولــة جـــدًا فنيًا، 
فيكسب الجمهور والتاريخ في نفس الوقت.

الميل للشخصيات المعقدة
مال زكي دائمًا للشخصيات متعددة األبعاد، 
يكون  والتي  الفيلم،  مــدار  على  تتغير  التي 
لديها صراع داخلي وليس فقط صراعًا مع 
 يتغير مــن محام 

ً
فــنــراه مثال قــوة خارجية، 

فــاســد إلـــى شــخــص يــكــافــح مــن أجـــل قضية 
ــد الــحــكــومــة«، ومـــن مــوظــف بسيط  فــي »ضـ
إلـــى منتقم شـــرس فــي »الــــهــــروب«، أو رجــل 
يتساءل عن هويته وإذا كان ضابط شرطة 
أم مــهــرب مــخــدرات فــي »أرض الــخــوف«، أو 
فــاســد يــعــانــي مـــن أجــــل الـــنـــوم فـــي »مــعــالــي 
الــوزيــر«، وفــي تلك األفـــالم و-غــيــرهــا- هناك 
دائمًا مساحة أدائية مختلفة ومعقدة يحب 

الحركة داخلها.

التعامل مع الشخصيات التاريخية
أحمد زكي كان يحب التقليد، يظهر ذلك في 
أدواره املسرحية األولــى أو بعض الحفالت 
التي قام فيها ليقلد محمود املليجي وعبد 
الــحــلــيــم وغـــيـــرهـــمـــا، وقــــد اســـتـــفـــاد مـــن تلك 
القدرة لصنع عدد من اللحظات املنيرة في 
مــســيــرتــه، حـــن جــســد شــخــصــيــات يعرفها 
الــنــاس فــأدركــوا - أكثر مــن ذي قبل- كــم هو 
في  بداية مسيرته  في  أولها  متمكن،  ممثل 
السبعينيات حن  أواخـــر  »األيـــام«  مسلسل 
جــســد شــخــصــيــة عــمــيــد األدب الــعــربــي طه 
حسن، ثم الحقًا حن قدم في ظرف سنوات 
السادات«  قليلة فيلمي »ناصر 56« و»أيــام 
مــجــســدًا الــرئــيــســن بــأفــضــل صـــورة ممكنة، 
وفــي فيلمه األخير »حليم« رغــم كل ظروف 
مــرضــه. ولكل تلك األســبــاب فــإن أحمد زكي 
ــم بــــــارز والمــــــع وال يــنــســى فــــي مــســيــرة  ــ اسـ

السينما املصرية والعربية.

جنين ـ سامي الشامي

يـــواصـــل املـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــاب بــشــار 
واملنتجن،  الفنانن  مــن  عمل  وطــاقــم  النجار 
ــــي تـــصـــويـــر مــســلــســالت  أعـــمـــالـــهـــم الـــفـــنـــيـــة فـ
القضية  وتسرد  الفلسطيني،  الــواقــع  تحاكي 
الفلسطينية، لعرضها للعالم العربي، محاواًل 
الضوء  الفلسطينية وتسليط  الدراما  تطوير 
عــلــى قــضــايــا وطــنــيــة واجــتــمــاعــيــة هــامــة في 

تاريخ الشعب الفلسطيني.
العمل األخــيــر، هــو مسلسل بــدأ فــريــق العمل 
تـــصـــويـــره مــنــذ فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، تــحــت عــنــوان 
»أوالد املــخــتــار« حــيــث يــحــاكــي ثـــالث حقبات 
ــى تــحــكــي عـــن الــنــكــبــة وتــســلــيــم  ــ زمـــنـــيـــة، األولــ
الثانية  والحقبة  اإلسرائيلي،  للمحتل  البالد 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــن  ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـــنـــكـــســـة ومـ ــلـ مـــرحـ
للحرب والجيوش العربية ودخولها ملحاربة 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، وكــذلــك حقبة مــا بعد 
النكسة وفترة سيطرة االحتالل على األراضي 
ملكية  وثبوتيات  األوراق  وتــزويــر  وسرقتها 
ــنــــجــــار،  األراضـــــــــــــي. يــــقــــول املـــــخـــــرج بــــشــــار الــ

ــي أحـــد  ــ خــــاطــــر شـــخـــصـــيـــة »عــــــم شـــكـــشـــك« فـ
عروض مسرح تياترو مصر، و»عم شكشك« 
ــم أحــــد شــخــصــيــات مسلسل  ــل، اســ ــ فـــي األصــ
الــعــرائــس الــقــديــم »بــوجــي وطــمــطــم«، ويــبــدو 
أن نــجــاح »خــاطــر« فــي لــعــب ذلـــك الــــدور على 
بــرنــامــج تليفزيوني  بــتــقــديــم  ــراه  ــ أغـ املـــســـرح 
ــو« يـــظـــهـــر فــــيــــه بــنــفــس  ــ ــ بــــاســــم »شــــكــــشــــك شـ
شخصية وصــوت وأداء »عم شكشك«، ورغم 
أن البرنامج بدأ عرضه مؤخرًا إال أنه لم يلق 
النجاح املتوقع. سيد أبو حفيظة: قدم املذيع 
أكــــرم حــســنــي، شخصية »أبــــو حــفــيــظــة« أول 
ــو، ثــم كـــان أول ظهور  ــراديـ األمـــر مــن خـــالل الـ
ــه فـــي بـــرنـــامـــج »نـــشـــرة أخــبــار  تــلــيــفــزيــونــي لـ
الخامسة والعشرين« عام 2008، معتمدا على 
الشخصية األشــهــر على اإلطـــالق »ســيــد أبو 
حققه  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح  وبــعــد  حفيظة«. 
البرنامج، تم اعتماد الشخصية »تريند« في 
كــافــة بــرامــج أكـــرم حسني، مثل »الــكــابــوس«، 
»أســعــد الله مــســاءكــم«، »أســعــد الله مساءكم 
ــو«، »حــــدوتــــة بعد  ــ مـــن جــــديــــد«، »حــفــيــظــة شـ
الــتــي يظهر  املسلسالت  وفــي بعض  الــنــوم«، 
ــيـــهـــا كـــضـــيـــف شــــــــرف، وكـــــذلـــــك اإلعـــــالنـــــات  فـ
أنــه رغــم تكرار  األمــر،  املثير في  التلفزيونية. 
الشخصية فــي كــل الــبــرامــج ملــا يــقــرب مــن 10 

كريستين أبيض

التكرار، آفة أصابت صناع امليديا بشكل عام، 
يقدم  فــنــان  مــن  فما  خـــاص،  والسينما بشكل 
دورًا مختلفًا على الشاشة إال ويقع في أيدي 
املنتجن كحصان رابح تفرد له مساحة الدور 
في عمل يحمل اسمه ويصبح بطله، وســواء 
مرة  التجربة  تكرار  يتم  فشل  أو  العمل  نجح 
وراء مـــرة. وحــيــنــهــا ال يــكــون املــعــيــار نجاحه 
ــل يــتــوقــف الـــحـــســـاب بــاملــقــايــيــس  أو فــشــلــه، بـ
واالعتبارات، ويبقى الفنان حبيس دور واحد 
ال يستطيع الخروج منه، وإن حاول فشل. هنا 
نستعرض بعض النماذج الفنية التي فشلت 

في التكرار وتلك التي نجحت:
للممثل  »اللمبي«  شخصية  حظيت  اللمبي:   
مــحــمــد ســـعـــد، بــمــشــاهــدة مــمــتــعــة خــــالل أول 
ظــهــور فــي دور صغير لعبه ســعــد مــن خــالل 
لــلــمــخــرج شريف  ــام 2000،  فــيــلــم »الــنــاظــر« عـ
عــرفــة. ورغـــم أن »الــلــمــبــي« لــم يظهر إال فــي 3 
ــه حقق  ــداث الــفــيــلــم، إال أنــ ــ مــشــاهــد خــــالل أحــ

نجاحًا جيدًا.
قــّدم محمد سعد  الــتــاريــخ بسنتن،  بعد ذلــك 
أول بطولة مطلقة له من خالل فيلم »اللمبي« 
التي  فــيــه مــســاحــة الشخصية  اتــســعــت  الــــذي 
قــدمــهــا مـــن قــبــل فـــي مــشــهــد صــغــيــر، وتــوالــت 
الفيلم، معتمدًا  ذلــك  بعد  أعــمــال محمد سعد 
ــلـــى شــخــصــيــة »الـــلـــمـــبـــي«  بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي عـ
اسم  املختلفة وإن اختلف  أفــالمــه  فــي  وأدائــــه 
الــشــخــصــيــة فـــي بــعــض األعــــمــــال، لــكــن أداءه 
اعــتــمــد فـــي األســــــاس عــلــى تــقــديــم شخصية 
غريبة األطــوار، وكأن الــدور سبب في شهرته 

ونجاحه ولم يستطع الفرار منه.
ــم شــكــشــك: لــعــب الـــفـــنـــان الـــشـــاب مصطفى  عـ

تعمل  كبيرة  جهودًا  »إن  الجديد«،  »العربي  لـ
مــنــذ شــهــور عــلــى بــنــاء قــريــة الـــلـــوز، حــيــث تم 
بــنــاء بــيــوت قــديــمــة وســـالســـل حــجــريــة تــدلــل 
على القرية، وتجهيز أكثر من خمسن موقع 
تــصــويــر بــكــافــة مــكــمــالتــهــا ومـــعـــداتـــهـــا الــتــي 
تدلل على الحقب الزمنية التي يتحدث عنها 
املــســلــســل«. ويــشــيــر إلـــى أن اســـم الــقــريــة التي 
ُبنيت هــو قرية الــلــوز، وهــو اســم تــم اختياره 
ــم فــي  ــ ــذات االســ ــ نــســبــة لـــخـــربـــة فــلــســطــيــنــيــة بــ
اإلسرائيلي  االحــتــالل  احتلها  الــقــدس  مدينة 
ــر ســكــانــهــا عــــام 1948. مــشــيــرًا إلــــى أن  ــّجـ وهـ
قرية اللوز تم بناؤها من جديد في قرية رابا 
جـــنـــوب شــــرق جــنــن شـــمـــال الــضــفــة املــحــتــلــة، 
نــظــرًا لــجــمــال الــطــبــيــعــة هــنــاك وتــوافــقــهــا مع 

رؤيته اإلخراجية في املسلسل.
»أوالد  مـــســـلـــســـل  أن  عـــلـــى  ــار  ــنــــجــ الــ ــد  ــ ــؤكـ ــ ويـ
التركيز  فــي  يتخصص  أن  يــحــاول  املــخــتــار« 
عـــلـــى احــــتــــالل فــلــســطــن وعــــلــــى إظــــهــــار دور 
فــي وجــه  الــذيــن وقــفــوا  الفلسطينين  الـــثـــوار 
ــوا عــن قـــراهـــم، مــشــيــرًا إلـــى أن  ــعـ ــحــتــل، ودافـ

ُ
امل

اســــم املــســلــســل يــظــهــر أبـــنـــاء املــخــتــار الـــثـــوار، 
الطبيعية  حياتهم  يمارسون  الذين  وأبــنــاءه 
واالجتماعية بشكل يظهر الحياة االجتماعية 

الجميلة والبسيطة في تلك الفترة.
الغربية  الضفة  مــن  وممثلة   

ً
ممثال  50 نحو 

مــوقــع  ــــى  إلــ قــــدمــــوا  واألردن،  ــزة  ــ غــ وقــــطــــاع 
الــتــصــويــر مـــع بـــدايـــة الــتــصــويــر، بــاإلضــافــة 
أدوارًا  قــرابــة 200 »كــومــبــارس« يلعبون  إلــى 
ثــانــويــة فـــي الـــعـــرض، إذ يــتــوقــع املـــخـــرج أن 
ــة أيـــــــار/ مــايــو  ــدايــ ــع بــ يــنــتــهــي الـــتـــصـــويـــر مــ
املونتاج  مرحلة  إلــى  بعدها  لينتقل  الــقــادم، 
الفلسطيني  للمشاهد  لــلــعــرض  والــتــجــهــيــز 
على  سيعرض  املسلسل  أن  علمًا  والــعــربــي، 

عـــدد مــن املــحــطــات املــحــلــيــة والــعــربــيــة خــالل 
شهر رمضان القادم.

وعن إمكانيات العمل، يقول النجار بأن هناك 
العديد من اإلمكانيات التي يفتقر لها العمل، 
مـــن حــيــث الـــدعـــم الـــكـــافـــي، فــاالعــتــمــاد األكــبــر 
التلفزيونية،  للقنوات  املسلسل  بيع  على  هو 

وهو ما يوفر الجزء األكبر من تكاليف العمل، 
وعلى الرغم من ذلك فإن الطاقم يعمل على أن 
 دون أي نقصان في كافة 

ً
يجعل املشهد كامال

تفاصيل املسلسل.
طــاقــم الــعــمــل، عــــرض فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة 
أعــمــااًل درامــيــة لقيت رواجــــًا محليًا وعــربــيــًا، 

ــلـــســـل »األغـــــــــــــــــراب« الــــــــــذي تـــــحـــــدث عــن  ــمـــسـ كـ
»كفر  ومسلسل  املحتل،  ومقاومة  االستيطان 
الـــلـــوز« الــكــومــيــدي الــــذي اســتــعــرض الــحــيــاة 
االجتماعية الفلسطينية، وهذا ما جعل لطاقم 
العمل مشاهدين يتابعونهم ويسألونهم عن 

أعمالهم القادمة، وفق النجار.

ــوام، إال أنــهــا فـــي كـــل مـــرة تــحــظــى بنسبة  ــ أعــ
مشاهدة عالية وبالتالي نجاح كبير، وحن 
فــي عـــام 2013 من  التغيير  حـــاول »حــســنــي« 
خــالل شخصية »وســيــم هــدهــد« فــي برنامج 
يــحــمــل نـــفـــس االســـــــم، حـــيـــث أحــــــدث تــغــيــيــرًا 
 في الهيئة والشكل وطريقة الحوار، لم 

ً
شامال

يحظ بنفس نجاح »سيد أبو حفيظة« الذي 
تعلق به الجمهور، مما دفعه إلى تقديمه من 
اإلفيهات  نوعية  فــي  تطويرا  ُمحدثا  جــديــد، 
املكررة، ويبدو  والحوار في إطار الشخصية 
أن ذلـــك ســر نــجــاحــه.  دبــــور وحــزلــقــوم: لعب 
أحمد مكي شخصية »هيثم دبــور« في فيلم 
»مــرجــان أحــمــد مــرجــان« عــام 2007 للمخرج 
عــلــي إدريــــس، وكــذلــك مــن خـــالل الــجــزء األول 
في سيتكوم »تامر وشوقية« من نفس العام 
تقديم  فــي  ولنجاحه  عــرفــة.  للمخرج شــريــف 
ذلك الدور، تم إسناد أول بطولة مطلقة له عام 
2008 معتمدة على توسيع مساحة الدور من 
خالل تقديم شخصية »إتش دبور« في فيلم 
يحمل نفس االسم، ثم تكراره مرة أخرى كأحد 
شخصيات فيلم »طير انت«. ورغم تكرار مكي 
عــمــل سينمائي إال  مــن  أكــثــر  فــي  للشخصية 

أنها القت نجاحا كبيرا وتميزا في كل مرة.
خرج مكي من شخصية »هيثم دبــور« إلى 
قدمها ألول مرة  التي  شخصية »حزلقوم« 
في فيلم »ال تراجع وال استسالم« عام 2010 
للمخرج أحمد الجندي، وبعدها بعام واحد 
أعــاد تقديمها مــن خــالل فيلم »سيما علي 
بابا« لنفس املخرج، ونظرا للنجاح الكبير 
بها مكي  استعان  الشخصية  الــذي حققته 
في أعماله التليفزيونية من خالل مسلسل 
الـــثـــانـــي والــثــالــث  بـــجـــزأيـــه  »الــكــبــيــر أوي« 

والرابع والخامس.

»أوالد المختار«: دراما فلسطينية للجمهور العربينماذج فنية مكرّرة... لماذا يفشل بعضها؟
ينقل مسلسل »أوالد 
المختار« الذي يُصور 
حاليًا في فلسطين 

صورة واقعية، عن حال 
وأحوال الناس هناك، 

على أن يُعرض في 
رمضان المقبل

خديجة الطيب

باختالف  املـــرأة  لجمال  الشعوب  تقييم  يختلف 
بــيــئــتــهــم وقــيــمــهــم وتــاريــخــهــم، فــمــنــهــم مـــن يــرى 
الجمال في جمال الوجه وطول الشعر، وآخرون 
يعتبرون تناسق الجسم وبــروز بعض أعضائه 
يــرى جمال  مــن  ومنهم  الطاغية،  لألنوثة  عالمة 

املرأة في رقتها ووداعتها ورجاحة عقلها. 
مكانة  الشعوب على  لــدى بعض  الجمال،   

ّ
ويـــدل

املــــرأة وأصـــالـــة نسبها وصــفــاء عــرقــهــا، ويشكل 
عامال أساسيًا في زيادة مهرها وتصارع الرجال 

عليها. 
وعــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ ظــهــرت نــســاء اســتــثــنــائــيــات 
بــجــمــالــهــن ورجــــاحــــة عــقــلــهــن فـــتـــبـــارى الــشــعــراء 
ــرأة الجميلة  ــ لــوصــفــهــن وتــفــنــنــوا فـــي تــشــبــيــه املـ
مــجــازا وحــقــيــقــة، وكــــان لــلــشــاعــر الــعــربــي خياله 
ــرأة والـــربـــط بـــن صــفــات  ــ الـــخـــاص فـــي تــشــبــيــه املـ
وبــن صفات  في جسدها وشخصيتها  الجمال 

الجمال في البيئة وخاصة الحيوان. 
الجمال في  الغزل صفات  استعمل شعراء  حيث 
الحيوان والطير لوصف الحبيبة والتأكيد على 
ابـــة فـــي جــســمــهــا وشــخــصــيــتــهــا، 

ّ
الــصــفــات الـــجـــذ

املــرأة  شبهوا  حيث  نفسيتها،  على  التركيز  مــع 
واستعملوا  والــريــم،  بــالــغــزال  الرشيقة  الجميلة 
اسماء املها واملهرة والفرس لوصف كبرياء املرأة 

وجموحها وصعوبة الحصول عليها.

الظبي والغزال
املتناسق  الــقــوام  الجميلة ذات  املــرأة  ارتبط تشبيه 
قال  حيث  والـــغـــزال،  بالظبي  الجميلتن  والعينن 

أمير الشعراء امرؤ القيس في معلقته الشهيرة:
ــُه                
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الفرس المهرة
انــتــشــر تــشــبــيــه املــــــرأة الــعــربــيــة بـــالـــفـــرس األصــيــل 
الجميل الذي ال يستطيع ترويضه إال فارس خبير 
صبور، ولم يكن األمر يحمل مفهوما حسيًا كما هو 
عليه الوضع حاليا حيث أصبح الغالبية يلصقون 
هذه األوصاف بمفاهيم غير الئقة، بل إن الشاعرات 
لـــم يــتــحــفــظــن عــلــى هــــذه األوصـــــــاف واســتــعــمــلــنــهــا 
الــشــاعــرة الجميلة هند  أنــفــســهــن، وتــقــول  لــوصــف 
بزوجها  املتشنجة  عالقتها  واصــفــة  النعمان  بنت 

الحجاج بن يوسف الذي كانت تكرهه: 
وما هند إال مهرة عربية                                   

سليلة أفراس تحللها بغل

وال يعني وصف املرأة ببعض أوصاف الحيوانات 
ــة« والـــتـــي  ــيــ ــراقــ ــاك نــــــدرة فــــي األوصــــــــاف »الــ ــنـ أن هـ
تــحــمــل مــعــانــي مــعــنــويــة تــنــاســب مــشــاعــر األنـــوثـــة 
مــثــل الــحــنــان والـــرقـــة والـــوفـــاء والــرحــمــة، لــكــن هــذه 
الــعــاديــة تحقق مغزى اكبر  الــثــورة على األوصـــاف 
خـــاصـــة لــلــشــعــراء الــهــائــمــن بـــالـــجـــمـــال. وقــــد تــأثــر 
تــشــبــيــه املـــــرأة بــــاألوصــــاف الــجــمــيــلــة فـــي الــحــيــوان 
للمرأة  املجتمع  املجتمعات، وتغيرت نظرة  بتطور 
وأدوارهـــا وتطور نوع العالقة السائدة بن الرجل 
ــرأة، وبـــدأت هــذه األوصــــاف تحمل معاني غير  واملــ
العشق  وأهــل  للشعراء  املـــرأة، وتسيء  الئقة تحرج 
الذين يستعملونها.  ودخلت مصطلحات  والغرام 
ــربــــي،  ــعــ ــامــــي والــ ــعــ ــدة لـــلـــشـــعـــر الــ ــ ــديـ ــ وأوصـــــــــــاف جـ
وتفاوتت آراء الناس في تقييمهم لها، بن من يرى 
أنها تعبير عصري عن الرشاقة والجمال و»اللحم 
الـــطـــري« واألنـــثـــويـــة الــطــاغــيــة، وبـــن مـــن يعتبرها 
إســفــافــا وابـــتـــذاال يــخــدش الـــحـــيـــاء.  ومـــن بـــن هــذه 
ــاف الــتــي يــفــتــرض أن تــصــف املــــرأة الجميلة  األوصــ
من  وغيرها  والعصفورة،  والقطة  والفراشة  البطة 
األوصاف التي ال يخفى املراد الحسي الذي يقصده 
أسماء  يستخدمون  آخـــرون  بينما  منها،  البعض 

الحيوانات للتعبير عن مدى القبح.

كيف صنع إمبراطوريته في السينما المصرية؟

أثناء تصوير المسلسل )العربي الجديد(

ربط تشبيه المرأة 
الجميلة بالظبي 
والغزال

محمد سعد عاش في جلباب »اللمبي« )سامح شريف/فرانس برس(

أحمد زكي )فيسبوك(

12 عامًا على رحيل الممثل المصري القدير أحمد زكي، سلسلة من األحداث والمواقف طبعت 
حياته وجعلته واحدًا من أبرز الممثلين الذين تفردوا بأدوار يشهد لها تاريخ السينما الحديث

أحمد زكي

غزل أداته التشبيه بالحيوانات

فنون وكوكتيل
بورتريه

نساء

مسلسلفّن

في ذكرى رحيل أحمد 
زكي وصف الفنان محمود 

حميدة )الصورة(، زكي 
بأنه كان السند األول له ولم 
تحدث أي خالفات بينهما 

مثلما أشيع، موضحًا 
أنهما جسدا الشخصية 

نفسها في فيلمي »رغبة 
متوحشة«، و»الراعي 

والنساء«، ولم يخلق ذلك 
أية حساسية بينهما، مبينًا 

أن أول فيلم معه كان 
»اإلمبراطور«، ووفر عليه 
وقوفه أمام أحمد زكي 
عشر سنوات من السينما.

السند األول
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