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محتوى مواقع التواصل في 2020

العام الذي تحّول فيه »إنستغرام« إلى »فيسبوك«

حمزة الترباوي

شغلت الكثير من القصص مواقع التواصل 
ــذا الــــــعــــــام، خــــصــــوصــــا فــي  ــ ــ ــاعــــي هـ ــمــ ــتــ االجــ
ــيــــروس كـــــورونـــــا املــســتــجــد  ــفــ ــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــ مـ
ــة  ــنـــاهـــضـ واالحـــــتـــــجـــــاجـــــات األمــــيــــركــــيــــة املـ
لــلــعــنــصــريــة كــمــا انــفــجــار بـــيـــروت وغــيــرهــا. 
تطبيقات عديدة،  خدمت 

ُ
است  ،2020 وخالل 

سواء من أجل محاربة امللل أو لهدف نبيل. 
التي شغلت  القصص  أبــرز  هنا  نستعرض 

مستخدمني من حول العالم هذا العام.

ثورة الَخبز والكيكة
ــك تـــوك«  ــيـ ــاب الــفــيــديــو و»تـ ــعـ إلــــى جـــانـــب ألـ
ومشاهدة املسلسالت، تحولت املخبوزات إلى 
شغف مفضل عند الكثير من الشعوب حول 
أميركا  وفــي  الصحي.  الحجر  خــالل  العالم 
 كان للخبز حضور قوي. نشر النجوم 

ً
مثال

»الــشــاقــة  ــبــز 
َ

الــخ عملية  نتيجة  واملـــؤثـــرون 
بز( 

ُ
والدقيقة«. وتم استخدام وسم #bread )خ

أكثر مــن 30 ألــف مــرة خــالل 36 ساعة فقط، 
حسبما تقول »فوربس«، أي بمعدل 833 مرة 
تقريبا كل ساعة. وإلى جانب امللل، كان من 
بز محاولة تجنب 

َ
محفزات اإلقبال على الخ

للتباعد   
ً
مــراعــاة والطوابير  املــحــالت  زيـــارة 

االجتماعي. العرب بدورهم عشقوا املخبوزات 
وأدمنوها خالل الحجر الصحي، خصوصا 
أجل  مــن  الكثير  منها  صنعوا  الــتــي  الكيكة 

قضاء الوقت وملء البطن والوقت الفارغ. 

اإلنترنت لجمع التبرعات 
وتأثيراتها  املتوقعة  غير  الجائحة  قضت 
االقتصادية على مدخرات الكثير من الناس 
ــذيـــن وجــــــدوا أنــفــســهــم مــحــبــوســني داخـــل  الـ
بيوتهم من دون عمل ومن دون مال. دفعهم 
ذلك إلى اللجوء إلى مواقع التواصل من أجل 
املساعدة، بينما أطلق آخرون حمالت تبّرع 
لهم، كما لإلغاثة ومحاوالت اإلعانة وإعادة 
اإلعمار وهو ما حصل بعد انفجار بيروت 
بشكل بارز.  وتم استخدام عدة أدوات رقمية 
 GoFundMe من أجــل جمع املــال، من منصة
لدعم مشروع، إلى Patreon إلنقاذ فنان جائع، 
ــرورًا بــمــنــشــورات »فــيــســبــوك« و»تــويــتــر«  ــ مـ
انقلبت  غــريــب  أو  قــريــب  أو  ملساعد صــديــق 
حياته في سياق اقتصاد منهار.  واستخدم 
 venmo املعلقون حسابات البنوك ومنصات

منوعات
تسليم 
أسانج

عـــّبـــرت الــحــكــومــة األملـــانـــيـــة، األربــــعــــاء، عـــن القلق 
أسانج،  لجوليان  املحتمل  التسليم  إجــراءات  إزاء 
وحـــضـــت الــســلــطــات عــلــى األخـــــذ فـــي االعــتــبــار 
ــيـــة ملـــؤســـس مــوقــع  ــنـ الـــصـــحـــة الـــجـــســـديـــة والـــذهـ
لحقوق  الحكومة  مفوضة  وقالت  »ويكيليكس«. 
اإلنـــســـان بــاربــل كــوفــلــر، فــي بــيــان »أتـــابـــع بقلق 
إجــــــــراءات الــتــســلــيــم فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة بحق 
وأسانج  أســانــج«.  جوليان  ويكيليكس  مؤسس 

البالغ 49 عامًا، يقبع في سجن بلمارش الخاضع 
لتدابير أمنية مشددة في لندن، بانتظار صدور 
الثاني، لقاض  قــرار مرتقب في 4 يناير/ كانون 
بريطاني يبّت في طلب الواليات املتحدة تسلمه، 
في قضية يرى أنصاره أنها تسلط الضوء على 
حرية وسائل اإلعالم. ويواجه الناشر األسترالي 
املتحدة على خلفية نشر  الواليات  18 تهمة في 
في  وثيقة سرية  ألــف   500 »ويكيليكس«  موقع 

2010، تتضمن تفاصيل حول عمليات عسكرية 
ــعــــراق، مـــن ضــمــنــهــا جــرائــم  ــ فـــي أفــغــانــســتــان وال
حرب محتملة. وقالت كوفلر »ينبغي عدم غض 
بحقوق  واملرتبطة  اإلنسانية  النواحي  عن  النظر 
اإلنـــســـان لــعــمــلــيــة تــســلــيــم مــحــتــمــلــة«. وأضــافــت 
والذهنية  الجسدية  الصحة  أخذ  الضروري  »من 
القرار  اتخاذ  عند  االعتبار  في  أسانج  لجوليان 
على  مشددة  املتحدة«،  للواليات  تسليمه  بشأن 

»ُملزمة املعاهدة األوروبية لحقوق  أن بريطانيا بـ
اعتقل أسانج في 7 ديسمبر/ كانون  اإلنسان«. 
األول 2010، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدة 
تصل إلــى 175 عــامــًا فــي حــال اإلدانــــة. فــي عام 
2012 وعندما كــان في إطــالق ســراح مشروط، 
الــســويــد لتسلمه بعد أن  تــهــرب مــن مسعى مــن 

طلب اللجوء في سفارة اإلكوادور في لندن.
)فرانس برس(  

وcashapp وpaypal أو التنقل الشخصي من 
أجل إيصال املال إلى من يحتاجه. 

مجموعات »فيسبوك« العبثية 
شـــهـــدت مــجــمــوعــات »فـــيـــســـبـــوك« نـــمـــوًا مع 
ــذه الـــخـــدمـــة خـــالل  ــ تـــركـــيـــز الـــشـــركـــة عـــلـــى هـ
تضم  مغلقة  مــجــمــوعــات  الــتــســويــق.  عملية 
أناسا تجمعهم نفس االهتمامات يتبادلون 
ــكــــات، ويــجــعــلــهــم  ــنــ ــار والــ ــ ــكـ ــ الـــقـــصـــص واألفـ

ذلـــك مــثــل الــعــائــلــة املــتــجــانــســة. وفـــي مــواجــه 
الــوبــاء، ظــهــرت مجموعة ذات طــابــع عبثي، 
تقدم عن قصد محتوى سطحيا أو ساخرًا، 
املــلــل وقتامة وضع  وتحولت إلــى مــالذ مــن 
ح »فيسبوك« 

ّ
غير واضح املعالم. وعند تصف

ــكــــن الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــات مــثــل  ــمــ يــ
نــحــاول  فضائية  كــائــنــات  بــأنــنــا  »لنتظاهر 
أن نكون بشرًا«، أو »لنتظاهر بأننا نمل في 
»لنتظاهر  مجموعة  أو  الــنــمــل«،  مستعمرة 

 الــعــالــم الــعــربــي عن 
ّ
بــأنــنــا نــحــل«. ولـــم يــشــذ

دعى »لنتظاهر 
ُ
القاعدة. إحدى املجموعات ت

الناس  يتحدث  حيث  الجاهلية«،  في  بأننا 
ــــواقـــــف الـــعـــصـــريـــة بـــرؤيـــة  عــــن األحــــــــداث واملـ

قدامى الجزيرة العربية. 

»غوغل دوكس« و»تويتر« 
ضد العنصرية

في عز املعركة ضد العنصرية التي تعيشها 
املراهقون  كان  األميركية،  املتحدة  الواليات 
والطالب، بعيدًا عن أعني البالغني، يستخدمون 
مستندات »غوغل دوكس« و»تويتر« لفضح 
أقرانهم بسبب إدالئهم بتعليقات عنصرية. 
وتوضح »فوربس« أن الطالب كانوا يصنعون 
تحرك  وهــو  بالعنصرية،  للمتهمني  قــوائــم 
 ،Shitty Media Men يخدم نفس غرض قائمة
وهي وثيقة جماعية تم اإلعالن عنها في عام 
2017 وساهمت في حركة #MeToo من خالل 

نشر قوائم املتهمني. 

»ديسكورد«... من اليمين إلى السود
»ديــســكــورد« هــو تطبيق دردشـــة بالفيديو 
ــرتـــي »ريــــديــــت«  ــكـ والـــــصـــــوت يـــجـــمـــع بــــني فـ
ــم تــنــظــيــم مــجــمــوعــة  و»ســـــــــالك«. وعــــبــــره، تــ
احــتــجــاجــات داالس، وهـــي واحــــدة مــن أكثر 
»ديــســكــورد« مكرسة  مــن عشرين مجموعة 
الــســود مــهــمــة«. وتمثل سنة 2020  »حــيــاة  لـــ
اختالفا عّما كان عليه التطبيق في السابق 
املتطرف.  لليمني  يعتبر موطنا  كــان  عندما 
التطبيق منصة استخدمها  كان هذا  حيث 
الحــتــجــاجــات  للتخطيط  الـــجـــدد  الـــنـــازيـــون 
بنشر  ــامـــوا  وقـ  ،2017 لــعــام  شــارلــوتــســفــيــل 

رؤاهم على نطاق واسع عبره. 

نجوم »تيك توك« يحصدون المال
وقت الحرب بين الصين وأميركا

بينما كــان مصير ملكية »تيك تــوك« محط 
جدل بني األميركيني والصينيني خالل هذا 
العام، كانت مجموعة من املؤثرين تجني املال. 
وأطلقت »فوربس« للمرة األولى قائمة لنجوم 
»تيك توك« األعلى ربحا، وقالت املجلة إن أبرز 
األسماء حصلت على مليون دوالر على األقل 
في االثني عشر شهرًا حتى يونيو/حزيران 
املاضي، وذلــك من خــالل بيع البضائع ذات 
واملحتوى  الشخصية،  التجارية  العالمات 

املدعوم بعالمات تجارية بارزة.

طغت األحداث العالمية 
على توجهات رواد 

مواقع التواصل

ألغى زوكربيرغ 
استقاللية »إنستغرام« 

عبر التحديثات

واشنطن ــ العربي الجديد

ــبــــادل الــــصــــور واملـــقـــاطـــع  أمـــضـــى تــطــبــيــق تــ
»إنــســتــغــرام« ثماني ســنــوات مــن القتال من 
عن  وتمّيزه  استقالليته  على  الحفاظ  أجــل 
شــركــة »فــيــســبــوك«، أي منذ اللحظة األولــى 
 »الــقــتــال« ذاك انــتــهــى فــي عــام 

ّ
لــشــرائــه، لــكــن

2020. وتقول ورقة نشرها موقع »ذا فيرج« 
التقني إنه بات من الواضح أن »إنستغرام« 
على  القائمة  »فــيــســبــوك«  لفلسفة  استسلم 
الــنــمــو بـــأي ثــمــن، حــتــى لـــو كـــان ذلـــك يعني 

ج أقل متعة في االستخدام.
َ
صنع منت

فقد طرح »إنستغرام« هذا العام سلسلة من 
ُبــنــي عليها  الــتــي  الطبيعة  الــخــدمــات تشبه 
»فــيــســبــوك«: الــتــركــيــز عــلــى جــعــل املستخدم 
يبقى لوقت أطول في التطبيق، مع إحساس 
بالفوضى وعدم االكتمال. وتم دمج خدمتي 
الــتــراســل فـــي »إنــســتــغــرام« و»مــاســيــنــجــر«، 
وجرى استنساخ خدمة »تيك توك«، ومنحه 
قسما خاصا به داخل التطبيق، وتنحى الزر 
الزاوية،  األساسي »نشر صــورة« بعيدًا في 
وتم منح عالمة تبويب كاملة لقسم التسوق.

وكان التغيير األكثر داللة على هذا التحّول، 
بحسب »ذا فيرج«، هو تعديل »التايمالين« 
ــي الـــتـــطـــبـــيـــق(  ــ ــ ــة الــــرئــــيــــســــيــــة فـ ــ ــــحـ ــفـ ــ )الـــــصـ
ــلـــصـــور، الــــــذي بـــــات يــعــرض  الـــكـــالســـيـــكـــي لـ
صفا ال نهائيا مــن املــشــاركــات املــوصــى بها 
خـــوارزمـــيـــا بــمــجــرد أن يــتــصــفــح املــســتــخــدم 

الصور التي وضعها أصدقاؤه.
يعتبر التقرير هذا التغيير نوعا من الحيلة 
لعقد  »إنستغرام«  تجنبها  التي  الرخيصة 
ــا أنـــــه يــتــعــارض  مــــن الــــزمــــن. يـــبـــدو واضــــحــ
مــع الــهــدف الـــذي حـــدده الــرئــيــس التنفيذي 
»إنــســتــغــرام«، كيفني سيستروم،  لـــ املــؤســس 
الذي قال إن الوقت الذي يقضيه املستخدم 

فــــي الــتــطــبــيــق »يــــجــــب أن يــــكــــون إيــجــابــيــا 
ومتعمدًا«. في ذلك الوقت، كان »إنستغرام« 
يــضــيــف تــنــبــيــهــا يــخــبــر املــســتــخــدم عــنــدمــا 
ــــدة فــي  ــــديـ ــــجـ يــــكــــون خــــــــارج املـــــنـــــشـــــورات الـ
الــتــايــمــاليــن، وهــــو مـــا كــــان يــســمــح بــإغــالق 

التطبيق واالنتقال إلى شيء آخر.
»فيسبوك«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  لكن 
مـــارس ضغوطا متزايدة  مـــارك زوكــربــيــرغ، 
ــام مــع  ــــل االنـــســـجـ ــتـــغـــرام مــــن أجـ عـــلـــى »إنـــسـ

من  الــرغــم  على  الــرئــيــســي،  األزرق  التطبيق 
وبلغ  الشركة وشأنها.  بترك  األولـــي  الــوعــد 
الـــضـــغـــط ذروتـــــــــه عـــنـــدمـــا غــــــــادر مــؤســســو 
ــام 2018، وتـــم  ــ عـ فــــي أواخـــــــر  »إنـــســـتـــغـــرام« 
الــذي كــان يدير  بــآدم موسيري،  استبدالهم 
ســابــقــا شــريــط »فــيــســبــوك«. كــــان التطبيق 
هـــادئـــا عــلــى الــســطــح فـــي 2019، حــيــث يتم 
تعديالت لواجهة الكاميرا وتقييد املحتوى 
املثير للجدل، لكن خلف الكواليس، كان هناك 

»إنستغرام«،  تغيير كبير في القيادة العليا لـ
وبدأت األوامر تنزل من إدارة »فيسبوك«.

مــّهــد ذلــــك الــطــريــق لــهــذا الـــعـــام، فأصبحت 
ــيـــة لــلــمــســتــخــدمــني،  ــيـــرات مـــرئـ ــيـ ــتـــغـ ــذه الـ ــ هــ
الرئيسية  الــشــاشــة  تصميم  تغيير  تــم  فــقــد 
إلفــســاح املــجــال ملــبــادرتــني جــديــدتــني. وأبــرز 
تغييران هما أواًل »ريــلــز«، وهــو نسخة من 
تطبيق »تيك توك« من دون إضافات، هدفه 
الرئيسي هو سحق منتج مبتكر ومنافس، 
ــي مــجــمــوعــة  ــة الــتــســويــق، وهــ وثـــانـــيـــا بـــوابـ
بني  تمزج  بطريقة  املنتجات  منشورات  من 
»بــيــنــتــريــســت« و»غـــوغـــل شــوبــيــنــغ«. وكـــان 
التجارية  بــالــعــالمــات  يعج   

ً
أصـــال التطبيق 

واملــــــؤثــــــريــــــن، وخـــــدمـــــة »ســـــتـــــوريـــــز« وهــــي 
استنساخ لتطبيق »سناب شات« الذي كان 
ينافس بقوة قبل نسخ امليزة. وكان بني أبرز 
التغييرات أيــضــا بــدء دمــج املــحــادثــات بني 
»إنستغرام« وتطبيقات »فيسبوك« األخرى، 
وتــــحــــديــــدًا »مــــاســــيــــنــــجــــر«، إذ بــــــات يــمــكــن 
ملــســتــخــدمــي تــطــبــيــق الـــصـــور مـــراســـلـــة َمــن 
ملغادرة  الحاجة  دون  »ماسينجر«  على  هم 
التطبيق أو ألن يكون لهؤالء حسابات على 
»إنستغرام« في األصــل. وأثـــارت ميزة دمج 
التراسل جداًل واسعا خالل العام، خصوصا 

في ما يخّص باالحتكار واملنافسة.
وينجح  املنافسة،  على  »إنــســتــغــرام«  يعمل 
ــفـــارق الــرئــيــســي   الـ

ّ
ــنـــوات. لــكــن فــيــهــا مــنــذ سـ

السنوات  خــالل  السابقة  التغييرات  أن  هــو 
ــيـــة فــــي »إنــــســــتــــغــــرام« كـــانـــت ال تــــزال  املـــاضـ
أمــا في 2020،  التطبيق.  تحافظ على هوية 
بــــدت الــتــغــيــيــرات وكــأنــهــا خـــدمـــات جــديــدة 
تـــم دمــجــهــا فـــي »إنـــســـتـــغـــرام« بــشــكــل يبقي 
وقت  ألطـــول  التطبيق  فــي  الــنــاس مجبرين 
الجودة  لتحسني  تغييرات  وليست  ممكن، 

ملستخدمي التطبيق حول العالم.

)Getty( صار الَخبز توجهًا عالميًا في ظل الحجر الصحي

)Getty( باتت الخوارزميات تشّد المستخدمين للبقاء في التطبيق

من الجائحة إلى االحتجاجات وصوًال إلى القضايا السياسية واإلنسانية، ساهمت األخبار هذا العام بصنع المحتوى على شبكات التواصل، 
إذ انعكست في التوجهات والقصص األكثر تداوًال عالميًا
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ــاع كــذلــك، والــعــمــل يستمر ملـــدة سنة 
ّ
والــصــن

تــقــريــبــا، فــتــخــرج الـــدرامـــا الــثــاثــيــنــيــة بشكل 
مناسب ومتعوب عليه. لكن الظروف تغيرت 
في العقدين األخيرين؛ قنوات فضائية كثيرة، 
ـــاع واملــمــثــلــن، 

ّ
ــدد ال يــحــصــى مــــن الـــصـــن ــ وعــ

ــعــــرض  ــن الــــتــــنــــّوع والــ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ومــــســــاحــــة واسـ
إنتاجية  مختلفة،  ضغوط  وبسبب  والطلب. 
كتب 

ُ
ت املسلسات  تحديدًا، صارت  وتجارية 

أو 5 أشهر، مما قلل  صور وتعرض في 4 
ُ
وت

الــدرامــا املصرية، وجعلها تنحدر  من جــودة 
الجيدة  املسلسات  لتصبح  آخـــر،  بعد  عــامــا 
َعد على 

ُ
، في السنوات العشر األخيرة، ت

ً
فعا

أصابع اليد الواحدة. وحن أقبلت سنة 2020، 
بـــدا أن هـــذا الــشــكــل شــديــد الــرســوخ لــلــدرامــا 

التلفزيونية يمكن ــ أخيرًا ــ أن يتغير.

»يوتيوب« ومنّصات المشاهدة
شــهــدت الــســنــوات األخــيــرة تــغــيــرًا بطيئا في 

محمد جابر

ــبـــل 33 عــــامــــا، تــــصــــادف عـــرض  قـ
»ليالي  من مسلسلي  األول  الجزء 
ــان«  ــجــ ــهــ ــلــــمــــيــــة« و»رأفــــــــــــت الــ الــــحــ
فـــي رمـــضـــان عــــــــام 1987، وقــــد حــقــقــا نــجــاحــا 
تخلو  الــشــوارع  كانت  إذ  حينها،  استثنائيا 
مــــن املـــــــارة فــــي مـــوعـــد عـــرضـــهـــمـــا، وأصــبــحــا 
حـــدثـــا مــهــمــا يـــتـــشـــارك فــيــه الـــنـــاس بـــقـــدر ما 
ــرة الــــقــــدم. مــنــذ تلك  يــتــشــاركــون مـــبـــاريـــات كــ
الـــلـــحـــظـــة الـــبـــعـــيـــدة الـــتـــقـــط املـــنـــتـــجـــون فـــكـــرة 
الــرمــضــانــي« مــوعــدًا مثاليا لعرض  »املــوســم 
املــســلــســات. صــحــيــح أن »لــيــالــي الــحــلــمــيــة« 
و»رأفـــــت الــهــجــان« نــجــحــا بــســبــب جودتهما 
ــا تــحــضــر حــالــة  الــفــنــيــة الـــعـــالـــيـــة، لـــكـــن أيـــضـ
استرخاء عامة وشكل مواعيد محددة خال 
شهر رمضان تجعل فرصة مشاهدة األعمال 
ــذا نــشــأت  ــكــ الــتــلــفــزيــونــيــة خـــالـــه أعـــلـــى. وهــ
ــا الـــــ 30 حـــلـــقـــة«، فــــأي قــصــة أو حــكــايــة  ــ »درامــ
نهاية  مــع  لـــ30 يوما وتنتهي  تمتد  أن  يجب 

شهر رمضان.
في البداية لم تكن تلك مشكلة ضخمة، فعدد 
األعمال  التلفزيونية محدود، وعدد  القنوات 

العرض من مبتكري 
سلسلة الخيال العلمي 

»المرآة السوداء«

إنتاج »نتفليكس« 
األول في مصر وتوسع 

»شاهد« َطَبعا 2020

طلب الفنانون 
التونسيون السماح 

لهم بالعمل ليًال

2223
منوعات

عــادات املشاهدة عند املتفرج املصري، حتى 
فـــي رمـــضـــان. بـــدأ أواًل مـــع تــفــضــيــل شريحة 
كبيرة من الجمهور، وخاصة الشباب منهم، 
على  املفضلة  مسلساتهم  حلقات  مشاهدة 
»يوتيوب« بداًل من التلفزيون، وذلك لتجنب 
السيل املــزعــج مــن اإلعــانــات الــتــي تقطع أي 

حلقة تلفزيونية كل 5 دقائق.
ــع ذلــــــك، بـــدأت تـــجـــربـــة مــنــصــة  ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ
وتشتهر  تنجح  ومسلساتها  »نتفليكس« 

العالم، ومسلسات مثل »هــاوس أوف  حول 
 Narcos »و»ناركوس House of Cards »كاردز
تحظى   Stranger Things غــريــبــة«  و»أمــــــور 
بــشــعــبــيــة واســـعـــة وســــط الــجــمــهــور املــصــري 

والعربي.
كانت مسألة وقت كي تأخذ التجربة طابعا 
ــــت املـــســـألـــة بـــحـــدثـــن  ــمــ ــ مـــحـــلـــيـــا. فــــي 2020 تــ
األول في مصر،  »نتفليكس«  إنتاج  كبيرين: 
حقق  الطبيعة« الذي  وراء  »مــا  عبر مسلسل 
نــجــاحــا كــبــيــرًا عــنــد عــرضــه مــطــلــع نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي. وحتى مساحة الجدل 
الــضــخــمــة الــتــي جـــرت بـــن مــؤيــد ومــعــارض 
للمسلسل، والــنــقــاشــات عــن اخــتــاف أحــداث 
عــمــرو سامة  املــخــرج  قدمها  الــتــي  املعالجة 
ــرة الــتــي  ــهـ ــة الـــشـ ــعــ ــع روايــــــــات الـــجـــيـــب ذائــ مــ
في صالح  كانت  توفيق،  أحمد خالد  كتبها 
التجربة التي لم تمر مرور الكرام مثل إنتاج 
»نــتــفــلــيــكــس« الــعــربــي الــســابــق فـــي مسلسل 

« األردني.
ّ
»جن

ــهــــو تــــوســــع شــبــكــة  أمـــــــا الـــــحـــــدث الــــثــــانــــي فــ
»شاهد« في إنتاجها األصلي والخاص منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، فـــي مــســلــســات تـــدور 
غــالــبــا فـــي 10 حــلــقــات، وبــمــســاحــة أكــبــر من 
التحضير والتنفيذ بداًل من ضغط رمضان 
ــا مـــســـلـــســـات »فــــــي كــل  ــر، فـــشـــاهـــدنـ ــمـ ــتـ املـــسـ
أســبــوع يـــوم جــمــعــة« مــن بــطــولــة مــنــة شلبي 
وآســـر يــاســن وســوســن بـــدر ودارت أحــداثــه 
إبليس«  »مملكة  ومسلسل  10 حــلــقــات،  فــي 
من بطولة رانيا يوسف وغــادة عادل ودارت 
أحــداثــه على جــزأيــن كــل واحــد مــن 15 حلقة، 
أمــيــنــة خليل  ومسلسل »لــيــه أل« مــن بــطــولــة 
وإخـــــــراج مـــريـــم أبــــو عــــوف وكـــــان 15 حــلــقــة، 
ومــســلــســل »الـــحـــرامـــي« الــــذي أخــــذ الــتــجــربــة 
أنــه ال يمتد فقط  على 10  إذ  ملكان مختلف، 
حلقات، ولكن مــدة كــل حلقة ال تزيد عــن 10 
دقــائــق، وهــو مــن بطولة أحــمــد داش ورانــيــا 

يوسف.
ــــال الــشــهــريــن  ــد« عــــرضــــت أيــــضــــا خــ ــ ــاهـ ــ »شـ
األخيرين مسلسلها »نمرة اتنن« الذي يدور 
لكل حلقة مخرجها  منفصلة،  8 حلقات  فــي 
ومؤلفها وأبطالها املختلفن، وضمت أسماء 
مهمة جدًا في صناعة السينما والدراما في 
الله وطــارق  مصر، على رأسها يسري نصر 
العريان وتامر محسن ومريم نعوم. ونجحت 
التجربة في البروز وإثارة الجدل والنقاشات 
التي تجعلها قابلة لاستمرار في مسلسات 

أخرى تتبع النمط نفسه.

مستقبل أفضل
هناك أكثر مــن ميزة فــي مــا حــدث خال عام 
َمط الـ 

َ
2020، واألهـــم على اإلطــاق هو كسر ن

الــجــامــد، وســـرد القصص فــي املــدة  30 حلقة 
األكــثــر مــائــمــة لــهــا، مـــع وجــــود قـــوالـــب عــدة 
لـــذلـــك، ســـــواء حــلــقــة واحــــــــدة أو 10 أو أكــثــر، 
الحلقة نفسها بشكل  مــدة  تفاوت   عن 

ً
فضا

ُيناسب كل حكاية. »كسر النمط« هذا يكسر 
معه أيــضــا مركزية »شــهــر رمــضــان« كموعد 
ــم أنـــه يــجــاري مــا يــحــدث في  لــلــعــرض، واألهــ
العالم كله حاليا في جعل املسلسات »أكثر 
واملــواضــيــع  الــصــورة  جـــودة  سينمائية« في 
والـــتـــنـــفـــيـــذ والــــعــــنــــايــــة بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل كــلــهــا، 
مــمــا يــســمــح لــهــا بــجــذب أســمــاء فــي الــقــطــاع. 
الدينامية هذه مع وجــود منصات مشاهدة 
مثل  أيضا،  األصلية  إنتاجاتها  تقدم  أصغر 
ــــش إت!« Watch iT!، إلــــى  ــ »فــيــو« Viu و»ووتـ
جانب »شاهد« و»نتفلكس«، ُيبشر بمستقبل 
ــا والـــتـــلـــفـــزيـــون فــي  ــ ــــدرامـ أفـــضـــل لــصــنــاعــة الـ
ــي أثــــرت سلبا  ــتـ مــصــر، ويــجــعــل مـــن 2020 الـ
عــلــى السينما واألفـــــام، إن كـــان عــبــر إطــفــاء 
الــكــامــيــرات ومــنــع الــتــصــويــر أو إغــــاق دور 
ــا، هــــي انــطــاقــة جيدة  ــام روادهــ الــســيــنــمــا أمــ

لصناعة مسلسات تلفزيونية مختلفة.

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

التلفزيونية  األعمال  اع 
ّ
من صن عــدد  يستعد 

املصرية إلــى عرضها خــارج املــوســم الــدرامــي 
يناير/كانون  شهر  في  وتحديدًا  الرمضاني، 
الثاني املقبل، بعضها يضم عشرات الحلقات، 
وكــثــيــر مــنــهــا تــعــرضــهــا مــنــصــات املــشــاهــدة 

الرقمية.
ــــذي يــقــوم  ــرة« الـ ــ ــدائـ ــ ــذه املــســلــســات »الـ مـــن هــ
ــنـــانـــون أحـــمـــد صـــــاح حــســنــي  ــفـ بــبــطــولــتــه الـ
ــمــــان الـــعـــاصـــي ومـــهـــا أبــــو عـــــوف. وتــــدور  وإيــ
أحداثه في 45 حلقة، والقصة من تأليف محمد 

عبد املعطىي وإخراج أحمد سمير فرج.
ويـــنـــافـــس مــســلــســل »فــــي يــــوم ولـــيـــلـــة« بــعــدد 
حلقاته الــــ 35 فــي املــوســم الـــدرامـــي الــشــتــوي، 
ونضال  داليا مصطفى  بطولته  في  وتشارك 
الــشــافــعــي وصــــاح عــبــد الــلــه ووالء الــشــريــف 
ــد مـــــهـــــران. والـــعـــمـــل  ــمـ ــمـــد جـــمـــعـــة ومـــحـ ومـــحـ
مــن تــألــيــف مصطفى جــمــال هــاشــم، وإخــــراج 
ــدور أحـــداثـــه فـــي إطــــار من  ــ ــادل. وتـ ــ شــيــريــن عـ
الغموض والتشويق واإلثــارة، ويناقش عددًا 
مـــن الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة، ويـــرصـــد الــكــثــيــر 

ــع املــعــاش،  ــواقـ بـــأفـــام الــخــيــال الــعــلــمــي، ال الـ
فــســابــقــا لـــم يــكــن هـــنـــاك حــــدث يـــهـــدد حــرفــيــا 
العام، وال نتحدث  « مثلما شهدنا هذا 

ّ
»الكل

أو  ترامب  األميركي دونالد  الرئيس  هنا عن 
نظيره الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن، بــل نشير 
التي تمارسها وسائل  الــوبــاء واملــراقــبــة  إلــى 
التواصل االجتماعي وفقدان العمل وجدواه، 
وكأن 2020 عتبة ملستقبل جديد، كل ما قبله 

ماٍض نوستالجي صعب املنال.
السخرية في الفيلم وطبيعة التعليقات التي 
يقدمها الضيوف، سواء الصحافي أو املؤرخ 
ــام ســــؤال  ــ أو املـــعـــلـــق الـــســـيـــاســـي، تــتــركــنــا أمــ
مــهــم: كــيــف نـــــؤرخ لــعــالــم مـــا بــعــد الــحــقــيــقــة، 
ــتـــاف طــبــقــاتــهــا  ــراف عــلــى اخـ ــ ــ إن كـــانـــت األطـ
ومــســتــويــاتــهــا ال تــتــفــق عــلــى مــســألــة واحــدة 
ــتـــافـــات قد  ــذه االخـ مــهــمــا كـــانـــت واقـــعـــيـــة؟ هــ
تــكــون عــلــى خــســارة تــرامــب فــي االنــتــخــابــات 
الرئاسية األميركية األخيرة أو حول جائحة 
كـــورونـــا. حـــالـــة الـــا-اتـــفـــاق جــعــلــت الــتــأريــخ 
جهدا سياسيا بحتا، وأفقدته قيمته النقدّية، 
بعدما أصبحت الصور والكلمات غير كافية 
إمكانّية  بسبب  فــقــط  ال  للتوثيق،  كــوســائــط 
ــادرة على  ــ تــزيــيــفــهــا، بـــل لــغــيــاب أي ســلــطــة قـ
ادعـــــاء الــحــقــيــقــة، خــصــوصــا فـــي ظـــل هيمنة 

عّمار فراس

ــرًا بــعــرض  ــيــ بــــــدأت مــنــصــة »نــتــفــلــيــكــس« أخــ
 Death »2020 الوثائقي الساخر »املــوت لعام
to 2020، وصنفته ضمن »األعمال الكوميدية 
الــغــامــضــة«، وهــو مــن جــهــود تشارلي بروكر 
وأنـــابـــيـــل جــــونــــز، مــبــتــكــري ســلــســلــة »املــــــرآة 
كثيرون  شّبه  الــذي   Black Mirror الــســوداء« 
أحداثه بأحداث عام 2020، سواء في الحديث 
ــيـــوّيـــة أو ســــطــــوة وســـائـــل  ــة الـــحـ ــلـــطـ عــــن الـــسـ
إلى  اآلخرين  تحول  االجتماعّية أو  التواصل 

أعداء محتملن.
يستضيف الوثائقي الساخر عددًا من نجوم 
املتحدة،  والواليات  بريطانيا  في  الكوميديا 
عــام 2020 من  مــا شــهــده  تعليقا على  مقدما 
أحــــداث اخــتــلــط فيها الــواقــعــي بــاملــتــخــّيــل، إذ 
مراسل  دور  جاكسون  صامويل   

ً
مثا يــؤدي 

تــايــمــز«، وهــيــو غرانت  »نــيــويــورك  لصحيفة 
مــتــحــدثــة  دور  كــــــــودرو  ولــــيــــزا  مــــــــؤرخ،  دور 
الوثائقي  ويسخر  بــشــيء.  تؤمن  ال  محافظة 
مــن قـــّوة الــنــجــوم، كــحــالــة تـــوم هــانــكــس الــذي 
يــــقــــال إنـــــه مــــن فـــتـــح أعـــــن األمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى 

فيروس كورونا الجديد بعد إصابته به.
الــتــاريــخ الراهن  املــفــارقــة فــي الفيلم أنــه يقدم 
كحكاية ساخرة، تشمل سلسلة من األحداث 
التي هزت العالم التي ال يزال البعض يشكك 
في حقيقتها. هذه األحداث قسمت العالم إلى 
أعــداء وأصدقاء. وهذه  إلى  ضحايا وناجن، 
التقسيمات جــاءت إما بعد أحــداث سياسية 
أو كــــوارث لــم تــكــن مــتــوقــعــة، وهـــذا مــا يرسخ 

حالة عدم التصديق.
فما شهدناه هذا العام ترك أثرًا على الجميع 
مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء، وهـــــذا مـــا يــرتــبــط عـــادة 

مــن الــنــمــاذج اإلنــســانــيــة. وفــي 40 حلقة تقدم 
الــفــنــانــة هــنــا الــزاهــد أولـــى بــطــوالتــهــا املطلقة 
مــــن خـــــال مــســلــســل »حــــلــــوة الـــدنـــيـــا ســـكـــر«. 
العمل عبارة عن 9 حكايات منفصلة متصلة، 
كــل حــكــايــة مــن 5 حــلــقــات. يــشــارك فــي بطولة 
املــســلــســل مــحــمــد الــشــرنــوبــي ومــحــمــود عبد 
املغني ومحمد كياني وميدو عادل. والقصة 
من تأليف ضياء محمد وإياد صالح، وإخراج 

خالد الحلفاوي.
وبعد عرضه على إحدى املنصات اإللكترونية، 
تقرر عرض مسلسل »سكن البنات« تلفزيونيا 
املقبلة. والعمل مــن بطولة وفــاء  األيـــام  خــال 
عامر وأينت عامر وشيما الحاج. والقصة من 
تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي. 
يناقش املسلسل في إطار اجتماعي القضايا 
الــتــي تــخــص الــفــتــيــات املــغــتــربــات، مـــن خــال 
حــكــايــات ملــجــمــوعــة مــن الــطــالــبــات املــغــتــربــات 
 في إحــدى الفيات. ويبلغ عدد 

ّ
الاتي يسكن

إلــى ثاث  املسلسل 45 حلقة، مقسمة  حلقات 
قصص، كل قصة تمتد على 15 حلقة.

ــنـــصـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة خـــال  كـــمـــا تــســتــعــد املـ
بيتنا  »فــي  مسلسل  لعرض  املقبلة  األسابيع 
روبــــــــوت« لــلــفــنــانــة شـــيـــمـــاء ســـيـــف فــــي أولــــى 
الــجــن«  »وادي  ومسلسل  املــطــلــقــة،  بــطــوالتــهــا 
الذي تم االنتهاء من تصويره أخيرًا، وهو من 
وليلى  عثمان  وســلــوى  سعيد  فـــراس  بطولة 

أحمد زاهر، وإخراج حسام الجوهري.
ــام عـــرض مسلسل »لــؤلــؤ« الــذي  ــدأ قــبــل أيـ وبـ
ــى الـــبـــطـــوالت املــطــلــقــة لــلــفــنــانــة مــي  ــ يـــعـــد أولــ
ومحمد  زاهــر  أحمد  الفنانن  بمشاركة  عمر، 
ــدور  ــ ــن. وتـ ــ ــريـ ــ ــدر وآخـ ــ الـــشـــرنـــوبـــي ونــــجــــاء بـ
األحداث في إطار 40 حلقة حول قصة صعود 
مغنية من الصفر إلى املجد والشهرة. والقصة 

من تأليف محمد مهران وإخــراج محمد عبد 
السام.

كــمــا شــرعــت مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة، قــبــل أيـــام، 
فـــــي عـــــــرض مـــســـلـــســـل »إســــــعــــــاف يــــونــــس« 
الــذي تقوم ببطولته ســارة سامة ومحمد 
على رزق ورحــاب عرفة ومنة عرفة وهناء 

الـــشـــوربـــجـــي. ويـــعـــرض حــالــيــا أيـــضـــا على 
الحريم«  املــنــصــات مسلسل »جــمــال  إحـــدى 
الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نور، 
إلى جانب الفنانن فراس سعيد ودينا فؤاد 
وإيهاب فهمي. والقصة من تأليف سوسن 
عامر وإخراج منال الصيفي. تجدر اإلشارة 

إلـــى أن الــقــطــاع الــفــنــي املــصــري شــهــد حالة 
مــن الــركــود خـــال األشــهــر األخـــيـــرة، بسبب 
جائحة كورونا والقيود التي فرضت للحد 
مــن انــتــشــاره فــي الــبــاد، علما أن الفيروس 
أصــاب عــددًا من العاملن فيه من مخرجن 

ومنتجن وممثلن، وآخرهم يسرا.

مشبع  فــردانــّي  كوسيط  الشخصية  الشهادة 
بالسياق واملشاعر لكنه غير قابل للتعميم.

وهنا تظهر السخرية كساح فّعال، كأسلوب 
افــتــراض  الــعــاريــة« مــن دون  لــطــرح »الحقيقة 
إذ ُيشار إليها فقط  إثــبــات،  إلــى  أنها بحاجة 
إنــكــاره ويكفي  مــا ال يمكن  أن هناك  للتأكيد 

تصديقه. 
يـــســـلـــط الـــفـــيـــلـــم، عـــلـــى لــــســــان شـــخـــصـــيـــاتـــه، 
»األصــدقــاء«  بن  العميقة  على الهوة  الضوء 
ــك  ــ ــئـ ــ و»األعـــــــــــــــــــداء«، وبـــــــن الــــســــاخــــريــــن وأولـ
السبب بصورة  ويــحــال  بــآرائــهــم،  املتمسكن 
غير مباشرة إلى األخبار بوصفها أقرب إلى 
قواعد  تختلف  لعبة  أو  تلفزيوني،  مسلسل 
تــفــســيــرهــا بـــن الـــاعـــبـــن والــجــمــاهــيــر، فكل 
فريق يتحرك ضمن فهمه الــخــاص، وهــذا ما 
يهدد الديمقراطّية التي تفترض االتفاق على 

شكل من أشكال »الحوار«.
فــي الــوقــت نفسه، تعكس هــذه الــهــوة املأساة 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا، و هـــي أن املــعــرفــة 
ــذيـــن »يــعــلــمــون«  ال تــعــنــي الــــقــــوة، فـــأولـــئـــك الـ
فعاليتهم مع من »ال يعلمون«،  يتوازون في 
ــة بـــوصـــفـــهـــا أســـلـــوبـــا  ــرفــ ــعــ ونـــقـــصـــد هـــنـــا املــ
للتغيير وامتاك »القوة«، سواء كانت شعبية 

أم سياسية.
تــتــضــح هــــذه املـــفـــارقـــة حـــن نــشــاهــد أنــصــار 
تــرامــب الــذيــن ال يـــزالـــون مــؤمــنــن بــفــوزه في 
االنتخابات األخيرة، وهنا نتلمس شعرية من 
نوع ما، فاتفاق جماعة ما على أكذوبة يعكس 
لإليمان  في جوهره طبيعتنا كبشر بحاجة 
 للتصديق، إذ 

ً
بشيء ما حتى لو لم يكن قابا

لم يعد هناك مكانة للمعرفة. القوة وشرورها 
هي املحرك للتاريخ، واملتفرجون إما ضحايا 
ساخرون أو مؤمنون حتى العمى بهذه القوة.

أعمال تلفزيونية مرتقبة في 2021»الموت لـ2020«: وثائقي ساخر عن عام ال يصّدق
مسلسالت عدة يستعد 
صناعها لعرضها على 
شاشات التلفزيون خالل 

شتاء 2021، وإن كان 
بعضها حط أوًال على 

منصات بّث رقمية

تونس ــ محمد معمري

عانى الفنانون التونسيون خال عام 2020 أزمة 
ــادة، بــســبــب تــوقــف األنــشــطــة الثقافية  ــ مــالــيــة حـ
ــيــــروس كـــورونـــا  ــار فــ ــشـ ــتـ والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة جــــــراء انـ
الجديد، وما زاد األوضاع صعوبة قرار الحكومة 
الــتــونــســيــة بــإلــغــاء احــتــفــاالت رأس الــســنــة الــتــي 
بعض  لتعويض  إلــيــهــا  يتطلعون  املــغــنــون  كـــان 

خسائرهم.
وتعبيرًا عن ما يعانونه، أطلق فنانون تونسيون 
حــمــلــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تحت 
 ،»

ً
شــعــار »ســيــب الــلــيــل«، أي »دعـــونـــا نعمل لــيــا

احــتــجــاجــا عــلــى قــرار الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، منذ 
نحو 3 أشهر، بفرض حظر تجول وإقفال املطاعم 
واملنشآت السياحية عند الساعة السابعة مساء.
وكــــانــــوا قـــد نــظــمــوا فـــي الـــخـــامـــس مـــن أكــتــوبــر/

املـــاضـــي وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، في  تــشــريــن األول 
التونسية. وأعلن  العاصمة  الثقافة« في  »مدينة 
فـــيـــهـــا وزيـــر الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة، ولــيــد الـــزيـــدي، 
العروض  التونسية بوقف  رفضه قرار الحكومة 
اعتبر  الزيدي  الثقافية. موقف  الفنية واألنشطة 
تـــمـــردًا عـــلـــى قـــــــــرارات رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة هــشــام 

املشيشي الذي قرر إقالته في اليوم نفسه.
بـــعـــد هـــــذه اإلقــــالــــة وعــــــدم اســـتـــجـــابـــة الــحــكــومــة 
الثقافية، قررت  الفنانن بعودة األنشطة  ملطالب 
الــنــقــابــات الــفــنــيــة خــــوض اعــتــصــام مــفــتــوح في 

»مــديــنــة الــثــقــافــة«، فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
املاضي، وقد استمر ألكثر من شهر، إلى أن قررت 
الحكومة التونسية أخيرًا تقديم مساعدات مالية 
لــلــفــنــانــن املــتــضــرريــن تــســاعــدهــم عــلــى الــخــروج 
الفنانن  الخانقة. وقــال نقيب  املالية  من أزمتهم 
الجديد«  »العربي  لـ الهمامي،  ماهر  التونسين، 
إنــه يــرجــو أن تــكــون سنة 2021 أفــضــل للفنانن 
الــتــونــســيــن الــــذي عــرفــوا ضــائــقــة كــبــيــرة، راجــيــا 
بــتــعــهــداتــهــا  ــزام  ــتــ االلــ الــثــقــافــيــة  الــــشــــؤون  وزارة 

أمامهم.
إلغاء املهرجانات الفنية هذا العام استثنى »أيام 
قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة« الــتــي أقــيــمــت فــعــالــيــاتــهــا 
ديسمبر/ و23   18 بن  التونسية،  العاصمة  في 

فرضت  استثنائية  دورة  وكــانــت  األول.  كــانــون 
املنظمن  عــلــى  الــتــونــســيــة  الــصــحــة  وزارة  فــيــهــا 
فلم تجمع العروض  صارما،  صحيا  بروتوكواًل 
السينمائية املائة والعشرون حضورًا جماهيريا 
في  االستيعابية  السعة  حـــددت  بعدما  حــاشــدًا، 

القاعات السينمائية بالثلث. كما حجبت جوائز 
املـــهـــرجـــان، واكـــتـــفـــى املــنــظــمــون بــتــكــريــم املــمــثــل 

املصري عبد العزيز مخيون.
الساحة الفنية التونسية لم تشهد أيضا إنتاجات 
فــنــيــة كـــبـــرى، بــســبــب تـــوقـــف أعـــمـــال الــتــصــويــر، 
وأعــادت قنوات محلية عرض بعض املسلسات 
عبد  للمخرج   »2 وأبــرزهــا »الــنــوبــة  الرمضانية، 
الحميد بوشناق. كما قرر منتجو األفام سحب 
عرضها  السينما وتأجيل  دور  مــن  انــتــاجــاتــهــم 

إلى عام 2021.
كما فقد الوسط الفني في 2020 فنانتن من أبرز 
الــفــنــانــات الــتــونــســيــات فـــي الــســنــوات الخمسن 
ــوم 18  ــ األخـــيـــرة؛ فـــقـــد تـــوفـــيـــت الـــفـــنـــانـــة نــعــمــة يـ
املـــاضـــي عـــن ســـن يناهز  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
مــخــزونــا غنائيا كبيرًا،  تــركــت  أن  عــامــا، بعد   86
باللون  تميزت  أغنية   360 أغانيها  عــدد  بلغ  إذ 
الــتــونــســي تــحــديــدًا. ويــــوم 27 ديــســمــبــر/كــانــون 
األول املــــاضــــي، تـــوفـــيـــت الـــفـــنـــانـــة زهــــيــــرة ســالــم 
عـــن ثــمــانــن عـــامـــا. وتـــركـــت الــفــنــانــة الــتــي عــرفــت 
نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرًا 500 أغـــنـــيـــة، عــلــمــا أن شــريــطــهــا 
ــت زهــيــرة 

ّ
الــغــنــائــي األول صـــدر عـــام 1960. وغــن

سالم في فرقة اإلذاعة والتلفزة التونسية، تحت 
بلعلجية،  الحميد  عبد  الراحل  املوسيقار  قيادة 
التونسين  امللحنن  أشهر  ألــحــان  مــن  كما غنت 
ــا الــقــلــعــي وصـــالـــح املـــهـــدي. مـــن أشــهــر  مــثــل رضــ
أغانيها »يا أمي يا أمي« و»اعطيني شريبه لله«.

خطوة أولى نحو انطالقة مختلفة

تقدم هنا الزاهد أولى بطوالتها المطلقة في »حلوة الدنيا سكر« )خالد دسوقي/فرانس برس(

أقيمت دورة 
استثنائية من 
»أيام قرطاج 
السينمائية« 
)ياسين قايدي/
األناضول(

)Getty/يطل هيو غرانت بدور مؤرخ )أندرياس رنتز

منصات أصغر مثل »ووتش إت!« بدأت بإنتاجاتها األصلية )خالد دسوقي/فرانس برس(

أنعش عام 2020 المسلسالت الدرامية المصرية، إذ أجبرت ظروف وباء كورونا القائمين على 
القطاع على خوض أشكال جديدة والجنوح نحو المنصات الرقمية

المسلسالت المصرية

الفن في إجازة

فنون وكوكتيل
حصاد

استعادة

شاشةكوميديا

طرحت منصة »نتفليكس« 
مسلسل الغموض واإلثارة 

المصري المستوحى 
من سلسلة روايات الخيال 
األكثر مبيعًا في مصر »ما 

وراء الطبيعة« للكاتب 
المصري أحمد خالد 

توفيق، بتسع لغات بينها 
العربية، للجمهور في نحو 

190 بلدًا. وتدور أحداث 
المسلسل، المكون من 

ست حلقات، في ستينيات 
القرن الماضي حول 

مغامرات خارقة للطبيعة 
الختصاصي أمراض الدم 

رفعت إسماعيل الذي 
يؤدي دوره الممثل 

المصري الشاب أحمد 
أمين )الصورة(.

ما وراء الطبيعة
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