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الرياضة اإلنكليزية تقاطع منصات التواصل االجتماعي
ماجدولين الشموري

انــضــم »االتـــحـــاد األوروبــــــي لــكــرة الــقــدم« 
)يــويــفــا( و»االتـــحـــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم« 
)فيفا( و»االتحاد الدولي للتنس« وأندية 
الــكــريــكــت والـــرغـــبـــي اإلنــكــلــيــزيــة واتـــحـــاد 
التنس البريطاني إلى العبني ورياضيني 
وهــيــئــات ريــاضــيــة بــريــطــانــيــة فـــي حملة 
مــقــاطــعــة لــوســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ــة أيـــــــــام، لـــاحـــتـــجـــاج عــلــى  ــ ــعـ ــ مـــدتـــهـــا أربـ

اإلساءة عبر شبكة اإلنترنت.
ــدأ الــــصــــمــــت عــــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  بـــــ
االجتماعي عصر الجمعة، ويستمر حتى 
مــســاء اإلثـــنـــني املــقــبــل، ويــشــمــل مــبــاريــات 
الــيــوم األحــد فــي نصف  ينظمها »يويفا« 
الــنــســائــي. كما  نــهــائــيــات دوري األبـــطـــال 
انضم دوق كامبريدج، األمير ويليام، إلى 
»اتــحــاد  رئــيــس  أنــه  املقاطعة، علمًا  حملة 

كرة القدم«.
»ذا  الرياضي في صحيفة  القسم  وانضم 
شبكة  في  ونظيره  البريطانية«  غارديان 
»ســـكـــاي نـــيـــوز« إلـــى الــحــمــلــة. أمـــا »هيئة 
اإلذاعة البريطانية« )بي بي سي( فأعلنت 
العمل  لكنها »ستواصل  تشارك،  لن  أنها 
استخدام  إلســاءة  للتصدي  وعلنًا،  بجد، 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي وكــشــف 

العنصرية ومواجهتها«.
ــــدت »فــــورمــــوال 1« أنـــهـــا »مــلــتــزمــة  كــمــا أكـ
بــالــكــامــل بــمــكــافــحــة أي شــكــل مـــن أشــكــال 
ــك«،  ــ الــتــمــيــيــز عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت أو غـــيـــر ذلـ
و»تدعم« الهيئات الرياضية والرياضيني 
بيانها  من  وفهم  املقاطعة.  في  املشاركني 
أنـــهـــا لـــن تــنــضــم إلــــى املـــقـــاطـــعـــة، ألنـــهـــا ال 
تــــواجــــه نـــفـــس اإلســــــــــاءات عـــبـــر مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. لــكــن الــعــديــد من 
سائقي »فــورمــوال 1« يــشــاركــون فــي هذه 
الحركة االحتجاجية، وبينهم بطل العالم 

سبع مرات لويس هاميلتون.
كـــــان رئــــيــــس »االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي لــكــرة 
وّجــه خطابًا  ألكسندر تشيفرين،  الــقــدم«، 
ــادات املــكــونــة مـــن 55 عــضــوًا،  أمــــام االتــــحــ
ــبـــوع املـــاضـــي، لــحــث املــنــخــرطــني في  األسـ
كــرة القدم األوروبــيــة على تقديم شكاوى 
رسمية بشأن »الرسائل أو التغريدات غير 
املقبولة«. وقال تشيفرين، في بلدة مونترو 
الجبناء  »اكتفينا من هؤالء  السويسرية، 
لبث  مجهوليتهم  خلف  يختبئون  الــذيــن 

أيديولوجياتهم املسمومة«.
ــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز«  وأصـــــــدر »الـــــــــدوري اإلنـــكـ
بــيــانــًا قــبــل أيــــام، قـــال فــيــه إنـــه لــن يتوقف 
عـــن مــواجــهــة الـــشـــركـــات املــالــكــة ملــنــصــات 
ــزال  ــ ــاعــــي »إلــــــــى أن تـ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل االجــ
من  اإلنترنت  عبر  التمييزية  االنتهاكات 
لعبتنا ومـــن املــجــتــمــع«. وأضــــاف الــبــيــان: 
»نعلم أن املقاطعة وحدها لن تحل املسألة، 
لــذا ســنــواصــل اتــخــاذ خــطــوات استباقية 

للدعوة إلى التغيير«.
ونــشــر عــدد مــن الــاعــبــني بيانًا قبل وقت 
قصير من بدء االحتجاج، في حني غيرت 
أنــديــة كـــرة الــقــدم أيــقــونــاتــهــا عــلــى منصة 
»تــويــتــر« إلــى نسخة داكــنــة مــن شعارها. 
في 8 إبريل/نيسان أعلن نادي »سوانزي 
ــتــــي« والعــــــبــــــوه مـــقـــاطـــعـــة مـــنـــصـــات  ــيــ ســ
ــر«  ــتـ ــويـ ــرام« و»تـ ــغــ ــتــ ــســ ــبـــوك« و»إنــ ــيـــسـ »فـ
و»لــيــنــكــد إن« و»تــيــك تـــوك« و»يــوتــيــوب« 
ــدة 7 أيــــــــام، بــســبــب  ــ ــاب شــــــــات«، ملــ ــ ــنـ ــ و»سـ
اإلســــــــاءات الــعــنــصــريــة املـــرســـلـــة عــبــرهــا. 
ــادي إلــــى الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــنــ وكـــتـــب الــ
لــشــركــة »تــويــتــر« جـــاك دورســــي ونــظــيــره 
للمطالبة  زكربيرغ،  مــارك  »فيسبوك«  في 
الصارمة  الشرطية  اإلجـــراءات  من  بمزيد 
والعقوبات ملن ينشرون رسائل عنصرية.

ــال حــيــنــهــا كـــابـــن »ســــوانــــزي ســيــتــي«  ــ وقـ
فريقنا تعرضوا  مات غرايمز: »ثاثة من 
إلساءات عنصرية في األسابيع األخيرة، 
وكفريق ونـــاٍد، أردنـــا اتــخــاذ هــذا املوقف، 
ألنــنــا نــدعــو مـــرة أخـــرى أولــئــك الــذيــن هم 
االجتماعي  التواصل  شركات  طليعة  في 
إلــــى تــنــفــيــذ الــتــغــيــيــر املــطــلــوب اآلن وفــي 

املستقبل«. وأضاف غرايمز: »أجد أنه من 
املذهل أننا ما زلنا نتحدث عن العنصرية 
وانــتــهــاكــات مـــن هــــذا الـــنـــوع. نــحــن نـــدرك 
القدم على  كــرة  عالم  في  الضغوط  تمامًا 
االستهانة  ينبغي  ال  لكن  املــســتــوى،  هــذا 

باإلساءات وبتأثيرها على شخص ما«.
ــنـــجـــرز«، بــطــل »دوري  انــضــم حــيــنــهــا »ريـ
سيتي«  و»برمنغهام  املمتاز«،  اسكتلندا 
إلــــــى »ســــــوانــــــزي ســـيـــتـــي« فـــــي مــقــاطــعــة 
منصات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ألســبــوع، 

بــعــد تــعــرض العــبــني إلســـــاءات عنصرية 
ـــا مـــــدرب »وســـت  ــرنـــت. كــمــا دعـ ــتـ عــبــر اإلنـ
بروميتش ألبيون« املنافس في »الــدوري 
ــــدم، ســـام  ــقـ ــ ــيـــزي املــــمــــتــــاز« لـــكـــرة الـ ــلـ ــكـ اإلنـ
كلها  إنكلترا  فــي  القمة  أنــديــة  أالردايـــــس، 
»بالنسبة  أالردايــــس  وقـــال  املقاطعة.  إلــى 
ــذا ســـيـــكـــون الــســبــيــل الـــوحـــيـــد ألي  ــ لــــي هـ

تغيير محتمل«. 
فـــي مـــــــــارس/آذار املـــاضـــي، أغـــلـــق مــهــاجــم 
منتخب فرنسا وأرسنال السابق، تييري 

التواصل  وســائــل  على  حساباته  هــنــري، 
ــلـــى تــقــاعــس  ــًا عـ ــتـــجـــاجـ ــتــــمــــاعــــي، احـ االجــ
الــشــركــات املــســؤولــة عــن هـــذه املـــواقـــع في 
العنصرية  معاقبة املسؤولني عن رسائل 
ــرايـــر/ ــبـ ــي فـ ــ ــيــــة. وفــ ــراهــ ــكــ والـــتـــهـــديـــد والــ
شــبــاط املـــاضـــي، تــحــدث حـــارس أرســنــال، 
بـــيـــرنـــد لـــيـــنـــو، عــــن تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة 
الــتــي يتعرض لها العبون  ــاءات  مــع اإلســ
 إن متابعًا طلب منه 

ً
عبر اإلنترنت، قائا

ــارس أملــانــيــا  ــ ــار مـــثـــل مـــواطـــنـــه حــ ــحـ ــتـ االنـ
الــســابــق روبــــرت إنــكــه، مــمــا جعله يبتعد 
انتحر  االجتماعي.  التواصل  وسائل  عن 
إنكه حارس برشلونة وبنفيكا وهانوفر 
قــطــار  أمــــــام  بــالــقــفــز  فــــي 2009،  الـــســـابـــق 
سريع، جراء معاناته لسنوات طويلة من 

االكتئاب.
وقـــــال لــيــنــو )28 عـــامـــًا( لــشــبــكــة »ســكــاي 
سبورتس« حينها: »أديت مباراة شديدة 
ــل لـــي مــتــابــع على  ــ الـــســـوء، وبــعــدهــا أرسـ
ــاعـــي رســـالـــة  ــمـ ــتـ ــل الــــتــــواصــــل االجـ ــائــ وســ
إنــكــه«. وأضــــاف: »منذ  تــقــول افعلها مثل 
وصلتني هذه الرسالة تيقنت من وجود 
الكثير من الحمقى على وسائل التواصل 
االجتماعي. لهذا السبب ال أطالع وسائل 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي حـــتـــى لــــو أديــــت  الــ
مــبــاراة جيدة. ال أحتاج لهذا األمــر. تهدر 

وقتي وال تفيدني«. 
خال الشهر نفسه، حددت بعض الهيئات 
اإلدارية لكرة القدم التغييرات التي ترغب 
فيها، في رسالة إلى »فيسبوك« و»تويتر«. 
بفرض  املــتــحــدة  اململكة  حكومة  وهـــددت 
»غرامات باهظة« على منصات التواصل 
االجتماعي، قد تصل قيمتها إلى مليارات 
الــجــنــيــهــات االســتــرلــيــنــي، إذا فــشــلــت في 

التصدي لانتهاكات. 
قــبــل عـــامـــني، شــــارك عــــدد مـــن العــبــي كــرة 
القدم في حملة عبر وسم #Enough )كفى(، 
ملــقــاطــعــة مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
مــدة 24 ساعة، احتجاجًا على اإلســاءات. 
الــريــاضــات، ال  الاعبني، من مختلف  لكن 
يزالون يتعرضون لإلساءات والعنصرية، 
إلى درجة دفعت بعض األندية إلى اللجوء 
إلى الشرطة. ووجد تحقيق أجرته »رابطة 
مسيئًا  منشورًا   56 املحترفني«  الاعبني 
الثاني  عبر »تويتر« في نوفمبر/تشرين 
الــرابــطــة إدارة »تــويــتــر«  املـــاضـــي. نــّبــهــت 
إلى هذه التغريدات، لكن 31 منها ال تزال 

متاحة.
نــــادي  الـــجـــمـــعـــة، كـــشـــف  أمـــــس  مــــن  وأول 
ارتفاعًا  رصــد  أنــه  يــونــايــتــد«  »مانشستر 
ــــي اإلســـــــــاءات  فـ ــة  ــ ــائـ ــ املـ ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة 350 
املـــوجـــهـــة ضــــد العـــبـــيـــه، مــبــيــنــًا أن 3300 
سبتمبر/أيلول  بــني  استهدفهم  منشور 
 .2021 عــــام  وفـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   2019 عــــام 
ووجد أن 86 في املائة من هذه املنشورات 
كـــانـــت عــنــصــريــة، و8 فـــي املـــائـــة مــعــاديــة 

للمثليني أو العابرين جنسيًا.
التي  »فيسبوك«  شــددت  ثانية،  جهة  مــن 
التزامها  على  »إنــســتــغــرام«  منصة  تملك 
ــبـــر مــنــصــاتــهــا.  بـــمـــكـــافـــحـــة اإلســـــــــــاءات عـ
من  أكثر  التي تضم  »إنستغرام«  وأعلنت 
مــلــيــار مــســتــخــدم، األســـبـــوع املـــاضـــي، عن 
أداة جديدة تمّكن املستخدمني من تنقية 
ــواردة مــن الــعــبــارات املسيئة،  ــ الــرســائــل الـ
ــك فـــي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأيــرلــنــدا  ــ وذلـ
وأملــانــيــا وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا وكــنــدا. 
وقــالــت املــســؤولــة عــن الــســيــاســات العامة 
لوكالة  بريند،  كلوتيلد  »إنستغرام«،  في 
بـــرس« إن »بــعــض الشخصيات  »فــرانــس 
الـــعـــامـــة، كـــاعـــبـــي كـــــرة الــــقــــدم، تــعــرضــت 
املباشرة  الــرســائــل  عبر  مسيئة  لــعــبــارات 

في هذه الدول«. 
وأصـــــدرت شــركــة »تــويــتــر« بــيــانــًا مــطــواًل 
فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــــاضــــي، أكـــــدت فيه 
»الــتــزامــهــا بــضــمــان مــحــادثــة كــرويــة آمنة 
ــبـــني« عــبــر مــنــصــتــهــا،  لــلــجــمــاهــيــر والـــاعـ
مشيرة إلــى أنــهــا حــذفــت أكــثــر مــن 7 آالف 
اململكة  فــي  الــقــدم  بــكــرة  تــغــريــدة متعلقة 

املتحدة، النتهاكها قواعدها.

مانشستر يونايتد: 
ارتفاع نسبته 350% في 

اإلساءات ضد العبينا

التجاوب  تلقى  أن  دون  من  االجتماعي  التواصل  لمنصات  شكاوى  اإلنكليزية  القدم  كرة  أندية  وجهت  بعدما 
المنشود، أطلقت حملة مقاطعة مدتها أربعة أيام، احتجاجًا على العنصرية واإلساءات التي يواجهها الالعبون

قــاطــعــت شــركــة »أديـــــداس« الــتــي تصنع أطــقــم أكــثــر من 
وبينها  املــمــتــاز«،  اإلنــكــلــيــزي  »الــــدوري  مجموعات  ثلث 
ــال« و»لــيــســتــر«، نشر  ــنــ »مــانــشــســتــر يــونــايــتــد« و»أرســ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، خالل  اإلعــالنــات عبر منصات 
نــهــايــة األســبــوع الــحــالــي. وســيــدعــم »بــاركــلــيــز«، الــراعــي 
األمـــواج« واملصرف  لركوب  العاملي  »الــدوري  لـــ الرئيسي 
ــتــــاز«، مــنــصــات  ــمــ ـــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي املــ ــ »الـ ـــ ــ ــ الـــرســـمـــي ل
ــغـــرام«، خــــالل الــفــتــرة  ــتـ ــسـ ــتـــر« و»إنـ »فــيــســبــوك« و»تـــويـ
انضمت  إنكلترا  فريق  ترعى  التي  »بــدوايــزر«  نفسها. 
أيضًا إلى حملة املقاطعة، إضافة إلى متجر »كازو« لبيع 

السيارات بالتجزئة عبر اإلنترنت. 
ــرة األولـــــى الـــتـــي تـــواجـــه فيها  ــ ــذه لــيــســت املـ ُيـــذكـــر أن هــ
»فيسبوك«،  وتــحــديــدًا  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  منصات 
نظمت  املاضي  الصيف  فخالل  واســعــة،  مقاطعة  حملة 

جماعات داعمة للحقوق املدنية مقاطعة إعالنية واسعة، 
في محاولة للضغط على املجموعة العمالقة للتحرك إزاء 

خطاب الكراهية.
كانت شركات »نورث فيس« و»آر إي آي« و»باتاغونيا« 
ــات عــلــى مــنــصــات  ــالنــ تــعــهــدت بـــعـــدم الـــدفـــع لــنــشــر إعــ
»فيسبوك« في يوليو/تموز املاضي، للمشاركة في حملة 
مجموعات  أطلقتها  التي  الكراهية«  من  التربح  »أوقــفــوا 
ــــون  حــقــوقــيــة، بــيــنــهــا »رابـــطـــة مــكــافــحــة الــتــشــهــيــر« و»ل
امللونني«.  األشخاص  لتقدم  الوطنية  و»الرابطة  التغيير« 
ــى الــتــعــهــد مــوقــع الــعــمــل املــســتــقــل »أبـــــوورك«  وانــضــم إلـ
معلنني  لتشمل  الحملة  وتــوســعــت  »مـــوزيـــال«.  وشــركــة 
كـــبـــارًا، بــعــدمــا أعــلــنــت »شــركــة فــيــرايــزون لــالتــصــاالت« 
»فيسبوك« وتطبيق  إعالناتها على موقع  أنها ستعلق 

»إنستغرام« الذي تملكه الشركة نفسها.

الشركات تدعم

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

يتداول مستخدمون صورًا ادعوا 
أنّها لحادثة وقعت في حارة 

سورية، قام خاللها رجل بإخافة 
مسحراتي في الشارع متنكرًا بزّي 

شبح. لكّن الحادثة وقعت في مدينة 
كهرمان مرعش التركية، وقبضت 

الشرطة على الفاعل، ليتبين أّن لديه 
اضطرابات عقلية.

انتشرت صورة زُعم أنّها لمسلحين 
محليين من بني شنقول حيث يقع 
سّد النهضة، غربي إثيوبيا، في ما 

يوحي باضطرابات في منطقة 
السّد الذي يشكل مصدر توتّر مع 

مصر والسودان. االدعاء خطأ، 
والصورة لمتمردين في جنوب 

السودان عام 2017.

ظهر على مواقع التواصل 
االجتماعي في مصر منشور مرفق 

بصورة تحمل تصريحًا منسوبًا 
لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
يتوّعد بمالحقة من يسيء للرئيس 

عبد الفتاح السيسي على موقع 
»فيسبوك«. لكّن هذا االدعاء غير 

صحيح، والتصريح ملّفق.

كثيرًا ما تروج منشورات على 
مواقع التواصل االجتماعي 

لعشبة أو نبتة يُقال إنّها قادرة 
على القضاء على الخاليا 

السرطانيّة. آخر تلك المنشورات 
ادعى أّن خالصة الهندباء البريّة 
قادرة على القضاء على الخاليا 

السرطانيّة خالل 48 ساعة.
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حــيــث تــتــكــاثــر وتــقــفــز عــلــى ســطــح الــشــاشــة 
الصغيرة. 

 املغاربة حققوا كل شيء في ما يتّصل 
ّ
وكأن

بحقوقهم املهدورة حتى يجدوا وقتًا كافيًا 
لــلــجــلــوس أمــــام الــشــاشــة فـــي بــيــوتــهــم، كي 
يشاهدوا هذه البرامج السخيفة والساخرة 
مـــن حــيــاتــهــم. ويـــجـــد املــشــاهــد نــفــســه أمـــام 
يتغّير  كــأن ال شــيء  الفنية،  الــوجــوه  نفس 
فـــيـــهـــا عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، بــاســتــثــنــاء 
حياتهم الخاصة التي تــزداد جمااًل وراحة 

من فرط عائدات هذه البرامج. وعجزت هذه 
عليها  تــراهــن  التي  »املخضرمة«  التجارب 
شاهد إلى عوالم فنية 

ُ
صفاء بركة عن نقل امل

أخــرى من خــال قــّوة األداء، حتى يستطيع 
من  تنقله  بــصــريــة  مــتــعــة  املــشــاهــد تحقيق 
واقـــعـــه الــعــيــنــي الــرتــيــب املــنــكــوب سياسيًا 

واجتماعيًا. 

إشهار الرداءة
وألن التلفزيون املغربي يعمل بشكٍل يومّي 

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

الهزلي الجديد »كلنا  في عملها 
مغاربة« )2021( الذي بدأ عرضه 
مع بداية شهر رمضان، تحرص 
املخرجة املغربّية الواعدة صفاء بركة على 
مــن خال  التلفزيونية  اللعبة  فــي  الــدخــول 
الفني.  برنامجها  مقّدمة  في  الترفيه  جعل 
لــــجــــوء املـــخـــرجـــة إلـــــى وجــــــــوٍه تــلــفــزيــونــيــة 
ــة وال 

ّ
مــألــوفــة، جعل صــورهــا مبتذلة وهــش

تــرتــكــز عــلــى عــمــلــيــة الــخــلــق واإلبـــــــداع، رغــم 
املجهود الذي يتبّدى داخل بعض الحلقات 
على مستوى التصوير واللعب بجمالّيات 
الفضاء واأللوان الطبيعية وانعكاسها على 

مفهوم الصورة. 
ًرا 

ّ
لكن ذلك ال يكفي حتى يكون العمل متوف

على جميع الشروط الفنّية والجمالّية، التي 
 تلفزيونيًا رصينًا وناجحًا 

ً
تجعل منه عما

ــــة صـــالـــحـــة لــلــمــشــاهــدة  ــرّي بـــمـــقـــاديـــر بــــصــ
 ال جديد بصرّيا 

ّ
أن العلم  واالستمتاع. مع 

تــقــدمــه صــفــاء بــركــة فــي مــثــل هـــذه األعــمــال 
الكوميدية التي أضحت غير مستساغة من 
فرط التكرار، ال سيما خال شهر رمضان، 

متعة اكتشاف 
المدن والفضاءات 

مع أبطالنا المفضلين 
ال يمكن تجاهلها

السيناريو هو أساس 
الصورة في العمل الفني 

ألنه يصنع جمالياته

الهدف من البرنامج 
هو خدمة قطاع النقل 

من سائقين ومواطنين

2223
منوعات

على إمطار املشاهد بهذه الرداءة عن طريق 
 املـــغـــاربـــة يـــجـــدون أنــفــســهــم 

ّ
اإلشــــهــــار، فـــــإن

ي هذه األعمال في صمت، 
ّ
مجبرين على تلق

ألن ال بديل لها فنيًا، رغم ما يّدعيه أعيان 
هــذا الجهاز البصري مــن »قــفــزات« نوعية، 
َرجوا يتباهون بها قبل أيام على مواقع 

َ
خ

إلــكــتــرونــيــة مــرتــبــكــة، أمــــام عـــائـــات كــثــيــرة 
اإلنــتــاج  ل مــشــاهــدة هــذا 

ّ
مــن املجتمع تفض

ــثــيــر 
ُ
. فــامل

ً
ــان هــــزيــــا ــ  كـ

ْ
ــلـــي، حـــتـــى وإن املـــحـ

 أغلب املشاهدين في 
ّ
للدهشة والغنب، هو أن

البصري  التشويه  هــذا  يــحــّبــون  املــغــرب، ال 
ه في الوقت نفسه يحصد 

ّ
طيلة رمضان، لكن

أرقامًا قياسية وفي مّدة قصيرة.

حضور التقنية وغياب الدور
 ثّمة 

ّ
وفـــي الــوقــت الــــذي يــلــمــس املــشــاهــد أن

ــي ثـــنـــايـــا الــشــكــل  ــّوة فــ ــقــ ــرًا بــ ــاضــ ــًا حــ ــ ــــداعـ إبـ
 
ّ
الــبــصــري، يــتــأّكــد مــع تــوالــي الــحــلــقــات، فــإن
التقنية  ذلك يعود باألساس إلى جمالّيات 
ومؤثراتها وما تلعبه من توليف للَمشاهد 
والــلــعــب بها بصريًا فــي غــيــاب كــلــّي للدور 
في  للتحكم  املــخــرج  يلعبه   

ْ
أن يمكن  الـــذي 

مستوى أداء املمثل والدفع به إلى الدخول 
في مرحلة اإلبداع الحقيقي، عوض الوقوف 
ــبـــاشـــر والــــعــــادي.  ــاج الــتــعــبــيــر املـ ــيـ عـــنـــد سـ
هـــذا ال يــتــوقــف عــنــد »كــلــنــا مــغــاربــة« وإنــمــا 
أسماء  أنجزتها  كثيرة  أعــمــال  فــي   

ٌ
حــاصــل

ــات مــخــتــلــفــة ومــتــبــايــنــة مــن  ــدرجــ ــدة بــ ــ ــ واعـ
املعالجة الفنية ومدى تواشجها مع الواقع، 
فــقــد بــرهــنــت هــــذه الـــوجـــوه الـــجـــديـــدة على 
الثانية  الكتابة  قــدرات عالية على مستوى 
 

ّ
)الـــصـــورة( أمــا األولـــى )الــســيــنــاريــو( فتظل

فــي نظر الكثير مــن النقاد عــبــارة عــن مــادة 
عّرف 

ُ
 ت

ْ
معطوبة تسخر من ذاتها أواًل، قبل أن

كــومــيــديــة  ــادة  مــ تــقــديــم  لنفسها  ـــخـــّول 
ُ
ت أو 

 الــســيــنــاريــو 
ّ
داخـــــل تــلــفــزيــون عـــمـــومـــي. إن

ــاس الـــصـــورة ولــيــس الــعــكــس، فهو  هـــو أســ
الـــذي يصنع جمالّياتها  الــفــقــري  عــمــودهــا 
ــا ويـــمـــنـــحـــهـــا نــــفــــســــًا عــمــيــقــًا  ــهــ ــلــ ــ ــّي ــخــ ــتــ ــ وُم
حتى  واالجتماعية،  السياسية  بالتحّوالت 
ــرة 

ّ
تــســارع فــي الــتــقــاط أجــمــل الــصــور املــؤث

ل، فيبقى 
ّ
داخل تلك السياقات. أما أداء املمث

قيمة مضافة إلى عنصر الصورة، من خال 
ما يمارسه من سحر على مستوى مختلف 
الــحــركــات الــجــســديــة، بــحــيــث يــخــرجــهــا من 
جمودها التقني ويجعلها حّية وقريبة من 
الوجه  اليومية. هذا ويبقى  الحياة  طبيعة 
ــــه يــكــّرر 

ّ
املـــألـــوف فــي املــغــرب ال ُيــضــحــك، ألن

نفسه عن طريق تعبيرات الجسد رغبة منه 
ه ســرعــان مــا ُيثير 

ّ
فــي إضــحــاك الــنــاس، لكن

سخرية الناس منه، فيتحّول هو نفسه إلى 
مادة للضحك وليس العمل الفني.

افتقار إلى المادة األصلية
فــي »كــلــنــا مــغــاربــة« لــم تــخــرج صــفــاء بركة 
مــن االســتــنــاد إلــى وجوهها املــألــوفــة، حتى 
تــرفــع ضــمــنــيــًا مــنــســوب املـــشـــاهـــدة وســقــف 
 
ً
»نضارة« عملها الكوميدي املعطوب كتابة

ــى، بــســبــب افــتــقــاره إلــى  ــ مــنــذ حــلــقــاتــه األولــ
 »كوميدي« بدون 

ٌ
املــادة األصلية. فهو عمل

 مفهوم السيناريو غير موجود، 
ّ
مادة، أّي إن

وإلى  »الشفاهة«  إلى  تحتكم  وكل حواراته 
 جــمــيــع 

ّ
املـــحـــكـــي املـــغـــربـــي الـــــعـــــادي، وكــــــــأن

أفــــراد طــاقــم الــعــمــل لــم يفعلوا شيئًا ســوى 
ـــلـــوا الــكــامــيــرا وجـــعـــلـــوا املــمــثــلــن 

ّ
أنـــهـــم شـــغ

ــه 
ّ
يــتــحــاورون فــيــهــا بــيــنــهــم، عــلــى أســــاس أن

الكثير من  األمـــر، جعل   كوميدي. هــذا 
ٌ

عمل
الناس يستغربون الطريقة التي من خالها 
يتم تقييم مثل هذه السيناريوهات وكيف 
الــدعــم واملــوافــقــة  تستطيع الــحــصــول عــلــى 
يــتــم التدقيق   

ْ
ألــيــس األفــضــل أن ــاج.  ــتـ واإلنـ

 الوجوه الترفيهية 
ّ
قبل منح املوافقة؟ أم أن

ــهــا 
ّ
املــألــوفــة، هــي الــســّر الــخــفــّي، خــاّصــة وأن

باتت بمثابة جواز مرور من أجل استقطاب 
الرسمي  التلفزيون  في  والتأثير  الجمهور 
للحصول على موافقة املشروع، على أساس 
في  األخير  هــذا  كاذبة ومصطنعة؟  خبراٍت 
ــادي، يتم  ــ ــّرد رأســــمــــال مــ ــذه الـــحـــالـــة، مـــجـ هــ
عبره االستثمار في املخّيلة والذوق، وليس 
بعناية  فيه  التفكير  يجب  بشريًا،  عنصرًا 
وفــــي ذكـــائـــه املـــتـــجـــدد والـــنـــبـــيـــه، بــحــكــم ما 

يعاينه سنويًا في مسلسات عربية.

عدنان حمدان

راهـــن الــفــنــان الــســوري، حــســام تحسن بيك، 
على نص مسلسله األول »الكندوش«، وعانى 
عـــدة ســـنـــوات حــتــى عــثــر عــلــى فــرصــة جــيــدة 
الفنان أيمن رضا  فــي ذلــك  إلنتاجه، ســاعــده 
 »MB« وعبر شركة إنتاج جديدة تحمل اسم

لرجل أعمال يدعى ماهر البرغلي.
وكعادة شركات اإلنتاج الجديدة في سورية 
الــتــي تفتتح بــن يــوم وآخـــر، أغـــدق البرغلي 
مــيــزانــيــة عــالــيــة عــلــى الــعــمــل الـــذي تمكن من 
إقناع عدد من الفنانن الغائبن عن الدراما 
توليفة  ضمن  معًا  للعمل  بالعودة  السورية 
 من أيمن زيدان وسامية الجزائري 

ّ
تضم كا

وشقيقتها صباح، وشكران مرتجى وساف 
فواخرجي وكندة حنا وفايز قزق.

في حن رجح متابعون أن يكون رضا املنتج 
املنفذ للشركة اعتمَد على عاقاته الشخصية 
الفنانن إلقناعهم بالنص، والــذي تولى  مع 

الــرئــيــســّيــة، كــل ذلــك بينما يتطور األبــطــال 
الخارقون أمامنا. فكلما لعبنا أكثر، ازدادت 
قدراتهم القتالية، وظهرت حركات وهجمات 
»الكوميكس«،  عالم  من  مستوحاة  جديدة 
نــاهــيــك عـــن الـــقـــدرة عــلــى تــغــيــيــر أزيــائــهــم، 
ــتــــي يــمــكــن  ــع الـــقـــصـــص املــــــصــــــّورة الــ ــمــ وجــ
االطـــاع عليها خــارج زمــن اللعب. مــا يثير 
والتكرار،  التشابه  اللعبة، هو  في  اإلحباط 
فبعد عدة ساعات من اللعب تصبح »املهام« 
مــتــشــابــهــة، بـــل ويـــتـــكـــرر »األعـــــــــداء« ذاتــهــم 
الذين نقاتلهم، حد امللل، وحتى لو اخترنا 
شخصية مختلفة للعب، ال تتغير فضاءات 
القتال، لنجد أنفسنا نكرر ما سبق، بالرغم 
من تدفق الحكاية. وال يختلف األمر، سواء 
دون  منفرد  كشخص  أو  كفريق  نلعب  كنا 
أي اتصال باإلنترنت.  كل هذا السلبيات ال 
تعني أن اللعبة مملة، فمتعة اكتشاف املدن 
املفضلن  أبطالنا  باستخدام  والــفــضــاءات 
واحــد  كــل  أن  يمكن تجاهلها، خصوصًا  ال 
مــنــهــم يــخــتــلــف كــلــيــًا عـــن اآلخــــــر، فتحليق 
»أيـــــرون مــــان« ومــتــعــة الــتــســارع فـــي الــجــو، 
تختلف عن نشوة التحطيم التي يمارسها 
إن  أن تمتد لساعات  »هــالــك«، والتي يمكن 
كان الواحد منا من محبي البطل األخضر. 

عّمار فراس

ــال االنـــتـــظـــار قـــبـــل صــــــدور لــعــبــة »مـــارفـــل  ــ طـ
يمكن  الــتــي   ،marvel’s avengers أفــيــنــجــرز« 
اعتبارها استمرارًا للمرحلة الرابعة من عالم 
أصبحت  التي  اللعبة  السينمائي.  »مــارفــل« 
الـــلـــعـــب PS5، تــلــبــي  مـــتـــوافـــرة عـــلـــى مــنــصــة 
رغــبــتــنــا فــي اكــتــشــاف مـــهـــارات شخصياتنا 
ــــرون مـــان« و»كــابــن  »هــالــك« و»أيـ املفضلة كـــ
أميركا« و»ثور« و»األرملة السوداء«، وغيرها 
مــن الــشــخــصــيــات الــجــديــدة، وذلــــك فــي عــالــٍم 
- إرهــابــيــة األبــطــال  تــهــدد فيه منظمة تقنية 
الـــخـــارقـــن وتــــحــــاول إبــــادتــــهــــم، بــاســتــخــدام 
جــيــش مــن الــرجــال اآللــيــن والــبــشــر املعدلن 

جينيًا. 
تــبــدأ الــلــعــبــة بــاحــتــفــال بــاألبــطــال الــخــارقــن. 
حدث يحتفي بما قدموه للعالم، يرافقه إعان 
عـــن اخــــتــــراع جـــديـــد ســيــوفــر الـــطـــاقـــة ويــنــقــذ 
الكوكب. وتبدأ اللعبة بشخصية كاما خان، 
االحــتــفــال، ومــا تجابهه  التي نكتشف معها 
من عنصرية كونها ابنة مهاجر وال يمكن لها 
أن تكون معجبة بكابن أميركا ناهيك عن أن 
تكون واحدة من األفينجرز. يتعرض الحفل 
ويتبعثر  أميركا«  »كــابــن  ويــمــوت  للهجوم، 
األبطال الخارقون في أنحاء أميركا، وتصبح 
مــهــمــة »خـــــان« جــمــعــهــم، إلطــاعــهــم عــلــى ما 
تــعــرفــه وكـــشـــف حــقــيــقــة مـــفـــادهـــا أن »كــابــن 
أمــيــركــا« لــم يــمــت، بــل هــو محتجز، وعليهم 
العمل معًا من أجل إنقاذه، ثم إنقاذ العالم من 
تمثل بالهيمنة الكلّية 

ُ
الشر الذي ينتظره، امل

على أجساد الناس. 
ــارات تــــعــــدد الـــاعـــبـــن،  ــ ــيـ ــ تـــتـــيـــح الـــلـــعـــبـــة خـ
ــــى جــــانــــب املــهــمــة  ــات املـــنـــفـــصـــلـــة إلــ ــمــ ــهــ واملــ

املــــخــــرج ســمــيــر حـــســـن تــنــفــيــذه عـــلـــى مــــدار 
ها وصلت إلى ملياري 

ّ
جزأين بتكلفة قيل إن

لــيــرة ســوريــة. ومــع بــدايــة الــتــســويــق، أطلقت 
الـــشـــركـــة املـــنـــتـــجـــة حــمــلــة إعـــامـــيـــة ضــخــمــة 
العاصمة  شملت لوحات طرقية في شــوارع 
صحافين  استهجان  الحملة  لتجد  دمشق، 
سورين استغربوا من شكل الوعاء الذي مأل 
اللوحات حيث بدا مشابهًا لحاوية النفايات.
 رغــم ذلــك تمكنت الــشــركــة مــن تسويق 

ّ
ولــكــن

املسلسل في عدة قنوات فضائية منها غابت 
عنها األعـــمـــال الــســوريــة لــســنــوات، وهـــذا ما 
دفَع متابعي مواقع التواصل االجتماعي إلى 
التفاؤل نسبيًا بتقديم عمل شامي مختلف، 
 تحسن بيك دافع عن عمله واصفًا 

ّ
 أن

ً
خاصة

»األصدق«. وهذا ما لم يتحقق حن بدأ  إياه بـ
عرض املسلسل، إذ خابت آمال املشاهدين من 
ي عن العمل، 

ّ
حالة التشويق الغائبة بشكل كل

وتــحــول الــحــلــقــات إلـــى ســـرد مــكــرر لــحــوارات 
ال تــحــمــل خــصــوصــيــة أو تــمــايــزا مــن ناحية 

الصفات الجسدية أو النفسية.
 ذلك توفر مشاهد طويلة للغاية وغياب 

َ
رافق

اإليــقــاع املــرافــق لــألحــداث الــدرامــيــة، إذ بــدأت 
الحلقة األولــى بسارق يمر على سطح منزل 
»عزمي بيك« وتتالت الحلقات العشر األولى 
 أي تطور مشّجع 

َ
في البحث عن السارق دون

قــد يعمل عــلــى زيــــادة الــتــشــويــق. كــمــا تحول 
الفنانون املشاركون في املسلسل إلى البحث 
عــــن أداء فــــــردي لـــإقـــنـــاع فــــي ظــــل الـــهـــفـــوات 
املــتــواجــدة فــي الــنــص، فــجــاءت ثنائية أيمن 
رضـــا وحــســام تحسن بــيــك مــكــررة تتقاطع 
بشكل واضح مع شخصيات املسرح السوري 

الشهيرة »كراكوز« و»عواظ«.
ــودة الــفــنــانــة  ــعــ ــتــــظــــار الـــكـــبـــيـــر لــ ورغــــــم االنــ

القديرة سامية الجزائري بدور كوميدي، إال 
 الثنائية مع ابنتها في املسلسل شكران 

ّ
أن

يــقــارن بما سبق  لــم تحمل جــديــدًا  مرتجى 
وقــدمــتــاه مــعــًا فـــي عـــدة أعـــمـــال تلفزيونية 
زيــدان  أيمن  الفنان  املشاهدين.  لــدى  أثــيــرة 
 بــدور مختلف يــصــّدره في 

َ
بـــدوره لــم يحظ

طليعة نجوم البيئة الشامية بحضور عدد 

املوسم،  إنتاجات هــذا  كبير من زمائه في 
ــتـــي لم  ــال صـــبـــاح الـــجـــزائـــري والـ وهـــكـــذا حــ
 بــعــد الـــصـــورة الــشــهــيــرة لشخصية 

َ
تــتــخــط

»سعاد خانوم« في مسلسل »باب الحارة« 
على مــدى تسعة أجـــزاء. يحسب للمسلسل 
ــاد عــــن الـــحـــشـــو فــــي طـــرح  ــعـ ــتـ بـــاملـــقـــابـــل االبـ
الــشــعــارات، واالكــتــفــاء بــنــمــاذج بسيطة من 

املهن  الشعبية عــبــر مــجــمــوعــة مــن  الـــحـــارة 
مسلسات  عن  الغائبة  والحرف  التقليدية 
 
ً
عما »الــكــنــدوش«  ليكون  الشامية.  البيئة 

أثار الكثير من الجدل قبل عرضه، ولم يفلح 
في كسر الصورة النمطية ملسلسات البيئة 
رة 

ّ
املنف االستهاكية  حالتها  فــي  الشامية 

لشريحة واسعة من الجمهور.

ــداء  ــ ــ لـــكـــن غــــيــــاب أي أفـــــق لــلــتــغــيــر فــــي األعـ
االنغماس  على  قدرتنا  يشتتان  وتكرارهم 
فــي الــلــعــبــة، نــاهــيــك عــن أن الــعــالــم الــجــديــد 
الذي تدور ضمنه الحكاية يفترض منا أن 
اللعبة.  فــي  السينمائية  املقاطع  كــل  نتابع 
فــهــي لــيــســت مــحــاكــاة لــألفــام الــشــهــيــرة أو 
ســلــســلــة الـــكـــتـــب املـــــصـــــورة، بــــل مـــغـــامـــرات 
جديدة، لم نألفها من قبل، ما يحول تجربة 
اللعب إلى مجرد »تقطيع« للوقت في سبيل 
اكـــتـــشـــاف مـــا ســيــحــصــل الحـــقـــًا، أي تغلب 
الرغبة بالحكاية على الرغبة باللعب، وهو 
بالضبط ما يخلق امللل، كما علق الكثيرون 

ممن جربوا اللعبة. 
ــي الـــلـــعـــبـــة هــو  ــا يــثــيــر االهــــتــــمــــام فــ أكـــثـــر مــ
حكاية »خان« نفسها، فنحن مثلها محبون 
»األفينجرز« ومعجبون بهم، وفجأة نجد  لـ
ــعـــاون مــعــهــم إلنــقــاذ  ــتـ أنــفــســنــا بــيــنــهــم، ونـ
العالم، فاللعبة تخاطب الحاملن واملعجبن 
ــة  ــ ــّي ــوابــ ــوظـــــف الــــصــ وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه تـــ
ــداء ســـوى الـــروبـــوتـــات،  ــ الــســيــاســّيــة، فـــا أعـ
من  أمــا  أقلية مهاجرة.  من  الحكاية  وبطلة 
الدماغ،  مغسولو  فهم  باإلرهابين  اتهموا 
إذ ال نقاتلهم، أي من النادر أن نقاتل »بشرا« 
في اللعبة، بل علينا إيجاد حل ملشكاتهم 
واالســـتـــفـــادة مــن قـــواهـــم، مــا يــجــعــل اللعبة 
»الجميع«، ال مبالغة في التحطيم  صالحة لـ

وال العنف، ال حكاية يرفع لها الحاجبان. 
ــا نــــــراه مــصــمــم لـــكـــي يـــكـــون مــصــيــبــًا  ـــل مــ كـ
وصــالــحــًا لكل أفـــراد األســـرة وهــو مــا يهدد 
الــلــعــب نــفــســه، الــقــائــم عــلــى املــخــيــلــة وبــنــاء 
عــــوالــــم بـــديـــلـــة ال نــنــتــظــر مـــنـــهـــا أن تــكــون 
 أخــاقــيــة أو مــصــيــبــة، بــل أن تــكــون مسلّية 

إلى أقصى حّد.

»الكندوش«... البيئة الشامية في قالب رخو»مارفل أفينجرز« اللعبة:  اإلرهاب بمواجهة األبطال الخارقين
يضم مسلسل 

»الكندوش« مجموعة 
من الفنانين السوريين 

الذي عادوا للعمل بعد 
غياب طويل عن التمثيل، 

مثل سامية الجزائري 
وشقيقتها صباح 

الجزائري

عّمان ـ محمود الخطيب

يــتــخــذ املـــذيـــع مــحــمــد أبــوصــفــيــة مـــن املــايــكــروفــون 
صـــديـــقـــًا، يـــرافـــقـــه فــــي رحـــلـــتـــه اإلذاعـــــيـــــة الــيــومــيــة 
األصلية ومتابعة مشاكلهم  أبناء مهنته  إلنصاف 
واحــتــيــاجــاتــهــم، ووضــعــهــا أمـــام املــســؤولــن لحلها 
وتخفيف الــضــرر أمـــام زمــائــه الــعــامــلــن فــي مهنة 

السياقة.
وأبــوصــفــيــة رجــــل خــمــســيــنــي، يــمــتــلــك مـــن الــثــقــافــة 
واملعرفة الكثير على الرغم من أنه لم يكمل تعليمه، 
قوانن  قوية تحفظ  ذاكـــرة  عــن  يتفتق   ذهنه 

ّ
أن إال 

األردنــيــة  الحكومة  وضعتها  وتشريعات  وأنــظــمــة 
لتنظيم عمل سائقي النقل العام في مختلف أرجاء 
الــــبــــاد، فــهــو يــحــفــظــهــا صــمــًا ويـــتـــابـــع تــعــديــاتــهــا 
ويــنــاقــش مــع املــســؤولــن صــوابــيــة قــراراتــهــم ومــدى 
مائمتها ألوضاع السائقن، والقدرة على تطبيقها.

أصل الفكرة
أتخيل يومًا  يــروي أبوصفية حكايته بالقول: »لم 
البرنامج  مــقــدم  إلــى  بأنني ســأتــحــول مــن مستمع 
اإلذاعي الذي كنت أتابعه بشغف. كنت أعمل سائقًا 
اإلعــام  بعمل  مغرم  وألنــنــي  عمومي،  تكسي  على 
كنت أتابع البرامج اإلذاعية عبر محطات الراديو، 
ُيعنى  الــذي   )FM ســيــارة( برنامج  انتباهي  فلفت 
السائقن  مشاكل  ويناقش  عــام  بشكل  بالسيارات 
وكان يبث مرة أسبوعيًا عبر )راديو البلد(، فصرت 
مـــن أصـــدقـــاء الــبــرنــامــج واملــتــصــلــن الـــدائـــمـــن مع 

مقدمه محمد شما، ونشأت فيما بعد عاقة طيبة 
لزيارتهم، وبقيت  الذين دعوني  الراديو  أســرة  مع 
الـــعـــاقـــة مــســتــمــرة حــتــى عــــرض عـــلـــّي عــــام 2017، 
اب رئيس مجلس إدارة 

ّ
الكاتب والباحث داوود كت

الـــراديـــو، فــكــرة تــقــديــم الــبــرنــامــج بــعــد تحويله من 
ساعة أسبوعية إلى برنامج يومي، وهو ما أقدمه 
السائقن  فــريــق مهتم بقضايا  إلـــى جــانــب  حــالــيــًا 
وهـــم خــالــدة الــعــطــاري وســلــمــان أبـــو عــذيــة ونبيل 

القيسي«.

دعم األفكار الطازجة
ــاب فــي إســنــاد مــهــمــة تــقــديــم بــرنــامــج 

ّ
لــم يــتــردد كــت

مــن قناعته  أبــوصــفــيــة، منطلقًا  إلـــى   »FM ســيــارة«
بأنه داعم رئيسي لألفكار الجديدة والطازجة وغير 
املألوفة، ويضيف: »لن نجد دراية وخبرة في أوضاع 
مهنتهم،  يمارس  شخص  إال  ومشاكلهم  السائقن 
كــان سائقًا مختلفًا وعميق  أبوصفية  وألن محمد 
الثقافة ولــديــه االطـــاع على الــقــوانــن واالســتــعــداد 
ملساعدة زمائه، جاءت فكرة إسناد تقديم البرنامج 

له، وقمنا في شبكة اإلعام املجتمعي بتدريبه فنيًا 
وتــقــنــيــًا، حــتــى ظــهــر مــذيــعــًا عــلــى أثــيــر الـــراديـــو مع 
فريق عمله، ولغاية اليوم حقق البرنامج العديد من 
اإلنــجــازات التي تحسب لقطاع كبير ومهم ومؤثر 
فــي األردن، وهـــو قــطــاع الــنــقــل الــعــام، حــتــى صــارت 
بقية اإلذاعات املنافسة تقلدنا في سنة حميدة، عبر 

تخصيص برامح مشابهة«.

ال حد للخدمة
التوسع  فــي  مستمر  البرنامج  إن  أبوصفية  يــقــول 
النقل  شــركــات  لتشمل  يناقشها،  الــتــي  باملواضيع 
شارحًا:  والسياحي،  والجامعي  واألهلي  التجاري 
ــة قــــطــــاع الــــنــــقــــل، مــــن ســائــقــن  »الـــــهـــــدف هــــو خــــدمــ
ومواطنن، ولهذا السبب خصصنا حلقة أسبوعية 
نــقــدمــهــا مـــن املــــيــــدان، نــســعــى فــيــهــا لــحــل املــشــاكــل 
الــعــالــقــة مــــروريــــًا وخـــدمـــيـــًا، حــتــى أنـــنـــا فـــي بعض 
ومدى  الــطــرق،  حالة  على  الضوء  الحلقات سلطنا 
مع  ناقشنا  كما  عليها،  السيارات  لسير  مواءمتها 
هيئة تنظيم قــطــاع الــنــقــل، تــأثــيــر جــائــحــة كــورونــا 
في حل  البرنامج ساهم  أن  وأؤكــد  السائقن،  على 
يــعــانــي منها قطاع  الــتــي  الــعــالــقــة  الــقــضــايــا  معظم 
الــنــقــل«. ويــخــرج بــرنــامــج »ســيــارة FM« مــن رتــابــة 
ــروتــــن، بــاعــتــمــاده عــلــى الـــتـــواصـــل املــبــاشــر بن  الــ
ــــؤول، يــضــيــف أبـــوصـــفـــيـــة: »هــدفــنــا  ــــسـ املــــواطــــن واملـ
املواطنن  وتنبيه  استمراريتها،  ال  املــشــكــات  حــل 
البرنامج، فقرات  لحقوقهم، وذلك نقدم خال وقت 

توعوية وإرشادية تتعلق بالقوانن«.

وجوه مألوفة تبتذل روح الكوميديا

تشارك الممثلة السورية كندة حنا في بطولة المسلسل )فيسبوك(

أبوصفية: لم 
أتخيل يومًا بأنني 
سأتحول من 
مستمع إلى 
مقدم البرنامج 
اإلذاعي الذي كنت 
أتابعه بشغف 
)العربي الجديد(

)Getty( تبدأ اللعبة باحتفال باألبطال الخارقين، حدث يحتفي بما قدموه للعالم

تشارك دنيا بوطازوت في بطولة العمل )فيسبوك(

رغم الجهود المبذولة على مستوى الصورة والتقنية في مسلسل »كلنا مغاربة« للمخرجة 
صفاء بركة، إال أّن العمل فشل في مهمته األولى: أن يكون كوميديًا

كلنا مغاربة

سيارة FM: سائق على األثير

فنون وكوكتيل
دراما

إضاءة

مسلسلرصد

المشهد الفني المغربي 
تغيّر كثيرًا في السنوات 

الماضيّة، وتجاوز الطرائق 
السابقة في التعبيرات 
الكوميديَّة، أي العيش 
على »أمجاد« األجداد 
في هذا السياق. لم 

تعد السخافات القديمة 
المتوارثة مضحكة بالنسبة 

إلى المشاهد المغربي، 
خصوصًا في ظل العديد 
من التجارب الفنية الشابة، 

والتي نجحت بفيديوهاتها 
القصيرة على »يوتيوب« 
بنحت مسارها بكل براعة 
وبأسلوب كوميدي ساخر 

قريب من واقع الناس 
وسوريالية بلدهم. )الصورة 

من »كلنا مغاربة«(

تجاوز الماضي
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