
21

عميل أجنبي... تهمة تسكت الصحافة في روسيا
سامر إلياس

بــعــد نــحــو ثــاثــة أســابــيــع عــلــى تصنيف 
الروسية موقع »في تايمز«  العدل  وزارة 
املــســتــقــل فــي قــائــمــة »الــعــمــاء األجــانــب«، 
كــشــفــت إدارة تــحــريــر املــوقــع أنــهــا قــررت 
ــارًا مـــــن 12  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــتــــوقــــف عـــــن الــــعــــمــــل اعـ
ــاري الــــذي يــوافــق  ــران الـــجـ ــزيـ يــونــيــو/ حـ
ـــط بــيــان 

ّ
الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لـــروســـيـــا. يـــســـل

هــيــئــة الــتــحــريــر فـــي »فــــي تـــايـــمـــز«، الـــذي 
املوقع،  على  املــاضــي  الخميس  يــوم  شر 

ُ
ن

تواجهها  التي  الصعوبات  على  الــضــوء 
املــــواقــــع اإلعـــامـــيـــة الـــروســـيـــة املــســتــقــلــة، 
والـــتـــي تــحــصــل عــلــى أي دعـــم حــتــى ولــو 
 مــــن جـــهـــات أجـــنـــبـــيـــة. وفـــي 

ً
كــــان ضـــئـــيـــا

روســـيـــا، يــجــب عــلــى »الــعــمــاء األجــانــب« 
قــّر 

ُ
مــن منظمات أو أفـــراد، وفــقــا لــقــانــون أ

الــســلــطــات  لـــــدى  الــتــســجــيــل   ،2012 عـــــام 
ات إداريــــــــــــة مـــضـــنـــيـــة،  وتــــنــــفــــيــــذ إجــــــــــــــراء
ــارة بــوضــوح إلــى هــذا الــوضــع في  واإلشــ
العام  القانون  توسيع  وتــم  منشوراتهم. 
املاضي حيث بات يشمل األفراد ويوّسع 

هم.
ّ
ات بحق اإلجراء

للقراء  بيانها  فــي  الــتــحــريــر  هيئة  ذكـــرت 
أنــهــا درســــت ســبــعــة ســيــنــاريــوهــات بعد 
قرار وزارة العدل في 14 مايو/ أيار إدراج 
 
ً
»فـــي تــايــمــز« كـــ »عــمــيــل أجــنــبــي«، مــعــربــة

لم  السيناريوهات  »جميع  أن  أسفها  عن 
تــكــن مــنــاســبــة، وفـــي كــل واحــــد مــنــهــا كــان 
هـــنـــاك خــطــر لــلــمــاحــقــة الــجــنــائــيــة بحق 
ــــزج بهم  مــوظــفــي املـــوقـــع، مـــع إمــكــانــيــة الـ
بــالــســجــن«. وأوضـــحـــت الــهــيــئــة أن إغــاق 
املوقع، والتوقف عن النشر »ال يعود فقط 
إلــــى إمــكــانــيــة املــاحــقــة الــجــنــائــيــة، ألنــنــا 
أعلنا  وقــد  بأمانة،  املهني  واجبنا  نــؤدي 
مــنــذ الــبــدايــة »فـــي تــايــمــز« الــعــام املــاضــي 
بــل صحافة  بــروبــاغــانــدا،  أداة  أنــنــا لسنا 
اآلراء  لــتــبــادل  ومــنــصــة  نــوعــيــة،  مستقلة 
أننا نرغب في  »أعلنا  البناءة«. وأضافت 
إيــجــاد نــمــاذج وأفـــكـــار إيــجــابــيــة لتطوير 
ــال واملـــجـــتـــمـــع، وفــــي الــوقــت  ــمــ قـــطـــاع األعــ
ــه مــن الــطــبــيــعــي أال نــغــلــق أعــيــنــنــا عن  ذاتــ
القضايا  تجنب  وعــدم  القائمة،  املشكات 
ــارة الــبــيــان إلـــى أن  ــ الــحــســاســة«، ومـــع إشـ
أدت  ألنها  بالفخر  تشعر  التحرير  هيئة 
ــــذه األهـــــــــداف، لـــفـــت إلـــى  ــــق هـ مــهــمــتــهــا وفـ
أن »الــتــجــربــة أثــبــتــت لــنــا أن الــســلــطــات ال 
تريد وسائل إعام مهنية وغير خاضعة 

لسيطرتها«.
تــأســس مــوقــع »فـــي تــايــمــز« فـــي يــولــيــو/ 
تــمــوز مــن الــعــام املـــاضـــي، بــمــشــاركــة عــدد 
مـــن صــحــافــيــي صــحــيــفــة »فــيــدومــســتــي« 
املــعــروفــة.  وعـــزا، حينها، الــقــائــمــون على 
املـــوقـــع الــجــديــد قـــرارهـــم إلـــى أن »روســيــا 
في حاجة ماسة أكثر من أي وقــت مضى 
أن  إلــى مصدر مستقل لألخبار، في حني 
قـــيـــادة فــيــدومــســتــي الــجــديــدة تــخــلــت عن 
املوقع  وُسجل  النوعية«.  الصحافة  مبدأ 

في هولندا.               
وتـــم بــيــع صحيفة » فــيــدومــســتــي« لرجل 
األعمال إيفان يريمني، إثر ضغوط بسبب 
أخـــرى عن  مــواقــع  مــع  تحقيقات نشرتها 
شركة »روس نفت« الحكومية التي يرأس 
ــا إيـــغـــور ســيــتــشــني، أحــد  ــهــ مــجــلــس إدارتــ
أبـــرز أصــدقــاء الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــني، 
ومن أكثر الشخصيات املؤثرة في الباد. 
فـــيـــدومـــســـتـــي«   « أن صـــحـــيـــفـــة  ــلــــوم  ومــــعــ
الــتــي شـــاركـــت فـــي تــأســيــســهــا وامــتــاكــهــا 
ســتــريــت  و»وول  تــــايــــمــــز«  »فـــيـــنـــيـــنـــشـــال 
جـــــورنـــــال« وشــــركــــة »اإلعـــــــــام املــســتــقــل« 
الــتــابــعــة لـــرجـــل األعـــمـــال الــهــولــنــدي درك 
عـــلـــى حــقــبــة  عـــــام 1999، شـــهـــدت  ســـويـــر 
الرأسمالي، مع  النظام  دخــول روسيا في 
بــدء صعود شركات خاصة من أزمــة عام 
1998 االقتصادية. وعرفت بتغطيتها غير 
الــروســي.  لاقتصاد  والــدقــيــقــة  املسيسة، 
لكن في السنوات األخيرة تغير مالكوها 
عدة مرات، مع فرض مزيد من القيود على 
إمــكــانــيــة امـــتـــاك أجـــانـــب لــوســائــل إعـــام 

روســيــة، مــا أســهــم فــي تــراجــع صدقيتها، 
ــة قــــســــم واســـــــــع مــن  ــالــ ــقــ ــتــ وإقــــــالــــــة أو اســ

محرريها ومراسليها.
 قوية منذ 

ً
ى موقع »في تايمز« ضربة

ّ
تلق

14 مــايــو/ أيـــار املــاضــي، بعد إدراجــــه في 
قائمة »العماء األجــانــب«، وإجــبــاره على 
إضافة سمة »عميل أجنبي« على صفحته 
على جميع  السلطات  وفــرض  األساسية، 
ــاًرا أو  ــ ــبـ ــ ــتـــي تــنــقــل أخـ وســــائــــل اإلعـــــــام الـ

تــحــلــيــات مــــن املــــوقــــع اإلشــــــــارة إلـــــى أنـــه 
»عميل أجنبي«. وذكرت هيئة تحرير »في 
تــايــمــز« أن ســمــة »عــمــيــل أجــنــبــي« قضت 
عــلــى إمــكــانــيــة اســـتـــمـــرار نـــمـــوذج املــوقــع 
 
ً
ــــذي تـــأســـس كــمــشــروع ربـــحـــي، مــشــيــرة الـ

إلــــى أن »املــعــلــنــني والـــشـــركـــاء ال يــعــرفــون 
طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع الــعــمــيــل األجــنــبــي«، 
 »األســوأ هو أن سمة عميل 

ّ
ولفتت إلى أن

أجنبي تحرم املوقع من إمكانية التغطية 

ــًرا ألن كـــثـــيـــًرا من  ــداث، نـــظـ الـــجـــيـــدة لــــألحــ
ــال األعــمــال  ــ املــســؤولــني الــحــكــومــيــني ورجـ
لـ  التعليق  مــن  يــخــشــون  املحللني  وحــتــى 
ــع تــفــهــمــهــا ملــوقــف  ــبـــي(«. ومــ ــنـ )عــمــيــل أجـ
من يرفض التعليق للموقع، نظًرا لسعي 
السلطات إلى تقديم املوقع على أنه موقع 
ــا لــجــمــيــع املـــواطـــنـــني  مــــعــــارض، وشـــكـــرهـ
الذين دعموا املشروع بالتبرعات، شددت 
الهيئة على أنه »ال يمكن االستمرار بهذه 
وأعلنت  نــوعــي«،  إعـــام  لتمويل  األمــــوال 
أنها اختارت 12 يونيو/ حزيران الجاري 
املوافق لاحتفال باليوم الوطني لروسيا 

موعدًا إلغاق املوقع.  
»في  منها  عانى  التي  الصعبة  ــاع  األوضـ
تايمز« ليست استثناء، فبعد إدراج موقع 
»ميدوزا« اإلعامي املسجل في التفيا في 
إبريل/   23 األجــانــب« في  »العماء  قائمة 
نيسان املاضي، كشف املوقع أن كثيًرا من 
على صفحات  إعاناتهم  أوقفوا  املعلنني 

املوقع. 
النفقات  أنها خفضت  وكشفت »مــيــدوزا« 
فــي شكل حـــاد، وتخلت عــن مكتبيها في 
موسكو وريغا، وأوقفت العمل مع الكتاب 
مــن خــــارج املــؤســســة، وقــلــصــت مــعــاشــات 
املوظفني ما بني 30 و50 في املائة بسبب 
تراجع دخــل اإلعــانــات التي كانت تشكل 
املــــصــــدر الــــرئــــيــــس لـــلـــتـــمـــويـــل. ونــــاشــــدت 
»ميدوزا« قراءها ومتابعيها الدعم املادي 
ملرة واحدة أو حسب االستطاعة لتواصل 
ــــدوزا« إلــــى الــبــقــاء  ــيـ ــ عــمــلــهــا. وتــســعــى »مـ
اعـــتـــمـــاًدا عــلــى تــجــربــة صــحــيــفــة »نــوفــايــا 
ــتــــا« املــــعــــارضــــة الـــتـــي تــعــتــمــد مــنــذ  غــــازيــ
اليومي  وعملها  تحقيقاتها  فــي  ســنــوات 
ا عرضة 

ً
على تبرعات القراء، ولكنها أيض

املــصــدر مــع تصنيفها ضمن  لفقدان هــذا 
»العماء األجانب«.  

في الوقت نفسه، أعلنت إذاعة »سفوبودا«، 
يوم  األمــيــركــي،  الكونغرس  يمولها  الــتــي 
أن حساباتها املصرفية  املاضي،  الجمعة 
مـــوظـــفـــون  مـــقـــرهـــا  زار  بـــعـــدمـــا  غــــلــــقــــت، 

ُ
أ

قـــرارات  تنفيذ  عــن  مــســؤولــون  قضائيون 
أمرت  التي  الغرامات  وتجاوزت  املحكمة. 
ألف   780 )نحو  روبــل  مليون   70 بدفعها 

يورو(.
وفي حني كشفت تحقيقات الشهر املاضي، 
أعـــدهـــا »صـــنـــدوق مــحــاربــة الـــفـــســـاد«، عن 
ــل اإلعـــــام  ــائــ فـــســـاد وهــــــدر كــبــيــر فــــي وســ
املــــدعــــوم مــــن الـــكـــرمـــلـــني، عـــبـــر تــخــصــيــص 
العاملني  للصحافيني  مليونية  معاشات 
فـــيـــه، أو املــعــلــقــني مـــّمـــن يـــدعـــمـــون املــوقــف 
الــرســمــي، مــن خـــارج مــاك مــؤســســات مثل 
تلفزيونية أخرى  اليوم« وقنوات  »روسيا 
الـــدوالرات سنويا.  مليارات  لها  يخصص 
 ذلك، يعاني  قطاع اإلعام املستقل 

ّ
في ظل

أو املـــمـــّول كــلــيــا أو جــزئــيــا مـــن مــؤســســات 
خاصة من أزمة خانقة زادت األوضاع بعد 
جائحة كورونا من حّدتها. ومنذ أيام أعلن 
بعد  العمل  عــن  التوقف  رو«  »نــيــوز  موقع 
نحو 20 عاما بسبب األوضاع االقتصادية، 
ــه الـــســـلـــطـــات إلـــــى نـــهـــج جـــديـــد فــي  وتــــوجــ
اإلعـــام منذ  مــع وســائــل  السلطات  تعامل 
2014، حــســب املــوقــع الـــذي أكـــد أنـــه ســوف 
يتوقف عن النشر مع إفساح مجال للقراء 
لــاطــاع على أرشــيــفــه الــبــالــغ أكــثــر مــن 17 
انطاقه  أعــدهــا منذ  إعامية  مــادة  مليون 

حتى لحظة توقفه بداية الشهر الحالي.
ومــــع إغــــاق »فــــي تــايــمــز« ســــوف يضطر 
عدد من الصحافيني إلى البحث عن عمل 
ــل مـــن ســـنـــة، كــانــت  لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي أقــ
صـــعـــبـــة عـــلـــى اإلعـــــــــام الـــــروســـــي بــســبــب 
الــقــوانــني غــيــر املــســبــوقــة الــتــي تــم تبنيها 
مــن الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة بــحــق وســائــل 
اإلعـــام واملــدونــني والــصــحــافــيــني. ويبدو 
أن سياسة التضييق على وسائل اإلعام 
املـــســـتـــقـــلـــة، وتــــشــــويــــه ســـمـــعـــتـــهـــا ســــوف 
ــــي مــن  ــافـ ــ ــــي إفــــــــاس عــــــدد إضـ تـــتـــســـبـــب فـ
أكــثــر وأكثر  املــواقــع واملــؤســســات لنقترب 
من صحافة اللون الواحد كما كان الحال 

في الحقبة السوفييتية.

يغلق موقع »في 
تايمز« نهائيًا في اليوم 

الوطني الروسي

تلجأ السلطات الروسيّة إلى تصنيف وسائل إعالم مستقلّة ال تؤيّد الكرملين، وتنشر تحقيقات وتقارير ال ترضى عنها 
األوليغارشية، كـ»عمالء أجانب«، ما يؤدي إلى منعهم من العمل وصوًال إلى اإلغالق

الــروس في  الــنــواب  أقــّر  في ديسمبر/كانون األول 2020، 
الــقــراءة األولـــى مــشــروع قــانــون ينص على توسيع نطاق 
أن ينطبق عليه وصف »وكيل أجنبي«، وسط  من يمكن 
حملة شديدة على املعارضة. وقدم مشرعون في مجلس 
الدوما الروسي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 املاضي، 
واسعة  الحكومة سلطات  منح  شأنه  من  قانون  مشروع 
التجمعات  والــحــد مــن  أجــانــب،  األفــــراد عــمــاء  لتصنيف 
العامة، واملحتوى املنشور على اإلنترنت. ويقول منتقدو 
مشروع القانون إنه يهدف إلى التضييق على املعارضني 
وتكثيف الضغط على املعارضة، قبل االنتخابات البرملانية 

املرتقبة في سبتمبر/أيلول املقبل.
األجانب« صدر ألول مرة،  »العماء  يدين  الــذي  والقانون 
السلطات سلطة تصنيف  يمنح  قانون  وهــو  عــام 2012، 
أنها  على  اإلعامية  واملنظمات  الحكومية  غير  املنظمات 
عميلة أجنبية، وهو مصطلح يحمل أثر الحقبة السوفياتية. 
 من الــخــارج، فيجب 

ً
فــإذا تلقت مثل هــذه املنظمات أمـــواال

منشوراتها  ووســـم  الــعــدل،  وزارة  لــدى  التسجيل  عليها 

بتلك العامة، وتقديم أوراق مفصلة عن عملها تحت طائلة 
الغرامات. واتسع نطاق القانون في السنوات التي تلت ذلك، 
وال سيما العام املاضي عندما أصبح يشمل الصحافيني 

واملدونني األفراد.
بموجب التغييرات الجديدة املقترحة، يمكن اعتبار أي فرد 
 أجنبيًا إذا تلقى أي دعم مادي أو نقدي من الخارج 

ً
عميا

أو من منظمات تعتبر بالفعل عميلة أجنبية. كما يحظر 
الــقــانــون عــلــى هــــؤالء األفـــــراد تــولــي املــنــاصــب الحكومية 
للغاية،  مطاطة  التشريع  لغة  إن  الــخــبــراء  ويــقــول  البلدية. 
لــدرجــة أن الــدعــم مــن الــخــارج قــد يعني ببساطة حضور 

حدث تنظمه مجموعة بتمويل أجنبي.
تهم روسيا منذ وصول فاديمير بوتني إلى السلطة، 

ُ
ت

عام 2000، بكبح كل أشكال حرية التعبير على شاشات 
كانت  التي  اإللكترونية  اإلعــام  وفي وسائل  التلفزيون 
لفترة طويلة تتمتع بحرية نسبية. كما يبدو أن السلطات 
الــروســيــة تــرغــب فــي السيطرة على مــنــشــورات وسائل 

التواصل االجتماعي.

ما هو القانون؟

MEDIA
منوعات

اعتصم عشرات الصحافيين أخبار
الفلسطينيين أمام مكتب قناة 

الجزيرة الفضائية في مدينة رام 
اهلل، احتجاجًا على االعتداء على 

الصحافيين، وبينهم المراسلة 
جيفارا البديري، أثناء تغطية 

فعاليات التضامن مع حي الشيخ 
جراح في القدس.

أكد التقرير الرقابي الثالث »حقوق 
مقيدة« لمشروع »تغيير« أن 

أوامر الدفاع في األردن، خالل 
جائحة كورونا، زادت من القيود 

المفروضة على حرية التعبير 
والتنقل واالجتماعات العامة، مشيرًا 

إلى إحالة الصحافيين واإلعالميين 
للمحاكم.

أعرب كل من االتحاد األوروبي 
المتحدة  وبريطانيا والواليات 

وكندا عن أسفهم لتعليق 
بعد  نشاط »تويتر« في نيجيريا، 

حذف شبكة التواصل االجتماعي 
للرئيس محمد بخاري،  تغريدة 

معتبرًة أّن »حظر وسائل التعبير 
ليس هو الحل«.

وّقع 170 نائبًا في مجلس 
الشورى اإلسالمي )البرلمان( 

في إيران على مشروع 
قانون لـ«تنظيم نشاط العالم 

االفتراضي«. ويتكون المشروع 
من 20 مادة، ويربط استمرار 

عملها بااللتزام بقوانين البالد 
السلطات. وموافقة 

احتجاج مدافع عن حرية الصحافة في روسيا عام 2019 )نيكيتا شفيتسوف/األناضول(
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 Love, Death & عنوانه  كالسيكياته.  مــن 
ثــالثــة  )مــــوت وحـــب وروبــــوتــــات(.   Robots
الــرائــعــة  عــنــاصــر تــبــدو ضــروريــة لصناعة 
ــة، ومـــدفـــوعـــة بــالــطــبــع بــالــعــنــاصــر  ــادمـ ــقـ الـ
الـــضـــروريـــة األخـــــرى الــتــي ال يــكــمــن زجــهــا 
ــنـــوان، كــإنــتــاج ديــفــيــد فــيــنــشــر وتــيــم  فـــي عـ
الــتــاريــخ، هــذه املــرة،  ميلر للعمل. وإن كــان 
العناصر  طــابــع  أن  فــهــو  شــيــئــا،  منا 

ّ
عل قــد 

 قــد يــخــتــلــف عــن طــابــع الــكــل الــذي 
ً
مــتــفــرقــة

ــذا الــكــل  تــنــتــجــه، خــصــوصــا حـــن يـــكـــون هــ

النظر  أحــيــانــا  يــجــب  أنــطــولــوجــيــة  سلسلة 
إليها كأجزاء متفرقة.

عين على المستقبل، 
عين على الحاضر

 Love, Death and تبدو النقطة األفضل لفهم
الــيــوم،  حــتــى  الــعــمــل.  بــبــنــاء  متعلقة   Robots
ثانيهما  صــدر  مــوســمــن،  على  العمل  يمتد 
ــالـــث. وفــي  حــديــثــا، مـــع حـــديـــث عـــن مـــوســـم ثـ
التي  األشــيــاء  مــن  القليل  ثمة  فــإن  الحقيقة، 

محمد استانبولي

ــة، فـــإنـــنـــا  ــ ــعـ ــ ــائـ ــ ــة شـ ــولــ ــقــ ــا ملــ ــ ــقـ ــ وفـ
نعيش اليوم في الفترة الفاصلة 
الزائل  هو  أولهما  بن عصرين، 
الذي اكتشفنا خالله كوكب األرض بالطول 
لم يبدأ  الذي  والعرض، وثانيهما هو ذاك 
الــفــضــاء، وبــهــذا  بــعــد، وخــاللــه سنكتشف 
يبقى لدينا اإلبحار في اإلنترنت. يمكننا، 
ــــى ذلـــــــك، مـــحـــاولـــتـــي  ــة، أن نـــضـــيـــف إلــ ــقـ ــثـ بـ
إعـــــادة  أو  املــــاضــــي  ذاك  اكـــتـــشـــاف  إعــــــــادة 
كــتــابــتــه، والــتــنــبــؤ بــمــا ســيــبــدو عــلــيــه هــذا 
الــفــضــائــيــة وروبــوتــاتــه  املــســتــقــبــل، بسفنه 
الـــتـــي يـــوصـــلـــهـــا ذكــــاؤهــــا الـــصـــنـــاعـــي إلـــى 
الـــخـــالصـــات ذاتـــهـــا حــولــنــا كـــعـــرٍق بــشــري. 
الــغــرض، نخصص عــددًا ال يحصى  ولهذا 
ــــالم  الـــيـــوم مـــن الــــروايــــات والــقــصــص واألفـ
البيئة  واملــســلــســالت، وغــيــرهــا. ضمن هــذه 
املتقلبة، التي تثير شهية أي شركة منتجة، 
 
ً
حاولت نتفليكس تقديم عمٍل يرتفع قليال

ال تحصى، وبعضها  التي  األعمال  كم  عن 
ال ُيــذكــر، ضــمــن هــذا الــنــوع، ويــقــتــرب أكثر 

لم تنجح معظم 
المسلسالت التي جرى 
تصويرها في اإلمارات

تبدو بعض الحلقات 
كأنها فرضيات وتمارين 

في الكتابة

حّولت الفنانة بيتها إلى 
خشبة مسرح تقدم عليها 

عملها األخير

2223
منوعات

أو  املوسمن بعضهما ببعض،  تربط هذين 
تربط حلقات املوسم الواحد بعضها ببعض. 
فمع كل حلقة، ثمة تجربة مختلفة، وأسلوب 
مــنــفــرد بــالــتــحــريــك والـــرســـم وشــكــل مختلف 

لبناء القصة )أو غيابه(. 
ــذا الـــشـــكـــل مــن  ــ ــبـــدو هـ بــالــنــســبــة لــلــبــعــض، يـ
الــقــص بــقــصــره وعــــدم تـــرابـــط مــكــونــاتــه هو 
اليوم، بفترات االنتباه  الفرجة  األمثل لحالة 
للمشاهدة،  املــتــاحــة  املـــواد  ووفـــرة  القصيرة 
وحضور الهاتف الذكي كوسيط للمشاهدة. 

وبذلك، فإن العمل الذي يبدو مضمونه أبعد 
به  االلتصاق  الحاضر، يحاول  يكون عن  ما 

من حيث الشكل وطريقة التقديم. 
أي  الشكل  هــذا  يعيق  األخــــرى،  الجهة  على 
املعروفة،  بالطرق  للعمل  للتصدي  محاولة 
وال عجب حينها أن ترّكز املراجعات النقدية 
للسلسلة على تقييم حلقات كل موسم من 
األســـوأ لــأفــضــل، أو الــعــكــس، أو أي ترتيب 
املــمــتــد عــلــى 18  املـــوســـم األول،  فــفــي  آخـــــر. 
حــلــقــة، بــــأطــــوال تــــــراوح بـــن خــمــس دقــائــق 
وأقل من عشرين دقيقة، سيمر املشاهد على 
التي  الثالثة«،  »الروبوتات  كـ مثيرة  حلقاٍت 
البشرية ومــحــاولــة ثالثة  فــنــاء  تــجــري بعد 
م اللنب 

ّ
روبوتات فهم ما جرى، أو »حن تسل

القيادة«، التي ينجح خاللها نــوٌع ذكي من 
اللنب بحل مشاكل األرض، ومن ثم يهجرها، 
ذاتـــه  فـــي اآلن  تــطــرح  الــتــي  ــا«،  ــمـ زيـ و»أزرق 
تساؤالت عن العمل الفني والوعي والزمن، 
 .

ً
وربما تكون أكثر حلقات املوسم األول قوة

تــقــدم الــحــلــقــات الــبــاقــيــة مـــواد قــد تــكــون أقــل 
أقــرب  يــبــدو  فــإن بعضها   ،

ً
فاعلية. وحــقــيــقــة

مــن حيث  الكتابة  وتمارين  الفرضيات  إلــى 
ــزاًء صغيرة  الــبــنــاء، أو تصلح ألن تكون أجـ
ضــمــن عــمــٍل مـــوحـــٍد أكـــبـــر، أكــثــر مـــن كــونــهــا 
مـــــواّد كــامــلــة، تــعــمــل وفــــق حــبــكــات بسيطة 
أنــه خيار قصدي  أو مكشوفة، في ما يبدو 
أو  املــفــارقــة،  تــفــرض  بينما  السلسلة.  لــهــذه 
»عصر  اإلبهار البصري، قوتها في حلقاٍت كـ
إن  املانع؟  ما  لكن  السمك«.  و»ليلة  الجليد« 
كـــان هـــذا الــشــكــل هــو األنـــجـــح، فــهــذا الشكل 
هــو مــا سنحصل عليه فــي نــهــايــة املــطــاف، 
 Love Death and Robots وسيذكر املستقبل
تليه،  التي  لأعمال  الطريق  ممّهد  بوصفه 
والذي ينال الضرب بالعصي، كما حدث مع 
املــمــِهــدة تاريخيا، قبل أن تنال  كــل األعــمــال 

األعمال التي تليها الثناء واملديح. 

إبهار أقل
ال يعني ما سبق بأي حال أن التركيبة اليوم 
حققت نجاحا باهرًا، وربما يدلنا التغير في 
املوسم الثاني على ذلك. فعلى خالف سابقه، 
ــاٍت أقـــــل بــشــكــل  ــقـ ــلـ ــانـــي حـ ــثـ ــم الـ يـــقـــدم املــــوســ
مــلــحــوظ، حــيــث يــمــتــد عــلــى ثــمــانــي حــلــقــات 
وحسب، ويغلب بناء القصة )األكثر إحكاما 
نسبيا( على اإلبهار عبر رسوم و»جماليات« 
وإن   - بذلك  الحلقات  األول، وتصبح  املوسم 
كــان التفاوت ال يــزال حاضرًا - أشــد تماسكا 

من حيث البناء. 
»فـــرقـــة اإلبـــــــادة« مــســتــوًى من  تــقــدم حــلــقــة كــــ
ــاء عــــــرض مـــســـتـــقـــبـــٍل مــتــخــيــل  ــ ــنـ ــ ــقــــســــوة أثـ الــ
يــضــحــي فــيــه الــبــشــر بــالــقــدرة عــلــى اإلنــجــاب 
العمل  بالخلود، وتنجح ضمن شــرط  طمعا 
الثاني، بينما تختار  بالبروز ضمن املوسم 
أكبر حجما  إنسانا  الغارق«  »العمالق  حلقة 
لتتحدث عن أقرانه األصغر حجما وعالقتهم 
ــادئ لـــم تعتد  ــ بــالــزمــن والـــدهـــشـــة بـــإيـــقـــاٍع هـ
الحلقتان  هــاتــان  تــكــون  قــد  عــلــيــه.  السلسلة 
الــثــانــي، إال أن الدعابة  األبـــرز ضمن املــوســم 
تــحــضــر، أيــضــا، كــمــا فــي الــحــلــقــة األولــــى من 
الجزء الثاني أو حلقة عيد امليالد. وباستثناء 
حلقة »الــجــلــيــد«، فــإن أســلــوب الــرســوم حتى 
يــتــشــابــه بـــن حــلــقــات ثـــانـــي املــــواســــم. لــهــذه 
األســــبــــاب، شـــّكـــل الـــجـــزء الـــثـــانـــي لــلــعــديــديــن 
سقطة عما أحبوه في املوسم األول، لكنه في 
الحقيقة يقّدم شيئا ويضحي بآخر، ويبدو 
الحكم على أي من املوسمن أفضل، متعلقا 
بـــذائـــقـــة شــخــصــيــة وتــفــضــيــل عــنــاصــر على 
أخرى. وفي معرض الحديث عن العناصر، ال 
»الحب  أساسين؛  يمكننا تجاهل عنصرين 
واملـــوت«. فــإذا ما كــان ثالثهما »الروبوتات« 
ــلـــجـــدل، فـــإن   لـ

ً
 وأقــــــل إثــــــــارة

ً
ــة أســـهـــل مـــالحـــظـ

العنصرين اآلخرين ليسا كذلك.

فــي بـــالد الــســالــســا والــرومــبــا، انطلقت فرقة 
من الشباب الكوبين الذين ينتعلون أحذية 
ريــاضــيــة إلــــى ســاحــة الـــرقـــص، بــأســلــوب لم 
يــســمــع بـــه أحــــد حــتــى وقــــت قـــريـــب فـــي هــذه 
الــجــزيــرة... الهيب هــوب. وفــي ظل العقوبات 
على  الشيوعي  الــحــزب  وســيــطــرة  األميركية 
ذلــك ما  اليومية، بما في  الحياة  كل جوانب 
يشاهده املواطنون على القنوات التلفزيونية 
 بهذه 

ً
الــعــامــة، لــم يــتــأثــر الــكــوبــيــون إال قــلــيــال

املوسيقى األميركية التي انتشرت في سائر 
أنــحــاء الــعــالــم. لــكــن الــوضــع تــبــّدل فــجــأة مع 
وصــول اإلنترنت إلى البالد في العام 2015، 
الهواتف  إلى  الثالث )3 جي(  الجيل  وخدمة 
الــذكــيــة مــنــذ عـــام 2018، لــيــصــبــح قـــرابـــة 4,2 
 11,2 عــددهــم  البالغ  كوبا  مــن سكان  مالين 

مليون نسمة، موصولن باإلنترنت.
ومــــــع عــــــدم وجــــــــود مـــنـــصـــة أخــــــــرى لــتــقــديــم 
ــرقــــص الــكــوبــيــة  عــــروضــــهــــا، لـــجـــأت فـــرقـــة الــ
»داتواي« املكونة من 16 عضوًا إلى فيسبوك 
ــرام الســـتـــعـــراض رقـــصـــهـــا الــفــريــد  ــغـ ــتـ ــسـ وإنـ
مــن حــركــات هــيــب هـــوب مــمــزوجــة بــاألنــمــاط 
اكتساب  في  ذلــك  املحلية. وساهم  التقليدية 

العربية،  املنطقة  فــي  يــقــدم  درامــــي  فــورمــات 
ومــــن خـــاللـــه جــمــع الـــراحـــل حـــاتـــم عــلــي عــدة 
لتقديم  مــن ســوريــة ولبنان ومــصــر،  فنانن، 
 في صالون تجميل داخل 

َ
قصة نساء يعملن

دبــــي والـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــحــدث 
بينهن. ورغم نجاح شارة العمل بشكل كبير، 
الــذي حققه املسلسل ال يقارن   النجاح 

ّ
إال أن

بانتشار مسلسل »روبي«، الذي أنجزه املنتج 
الــراحــل أديـــب خير فــي بــيــروت، مــع الفنانن 

مكسيم خليل وسيرين عبد النور.
بعد ذلــك، قــرر املنتج الــســوري، إيــاد نجار، 
أثــنــاء اســتــالمــه إدارة اإلنــتــاج فــي مؤسسة 
 ،

ً
 طويال

ً
أن يقدم مسلسال أبوظبي لإلعالم، 

يجمع أبرز نجوم الدراما السورية الشبان 
في عمل واحــد، فاستطاع إقناع تيم حسن 
ــيــــخ نــجــيــب  ــــس الــــشــ ــيـ ــ ــاط وقـ ــ ــيـ ــ ــل خـ ــ ــاســ ــ وبــ
ومـــحـــمـــود نـــصـــر بـــااللـــتـــقـــاء فــــي مــســلــســل 
»األخــــــوة«، بــوجــود كــل مــن نــاديــن الــراســي 
وأمــــل بــوشــوشــة وســلــوم حــــداد، وعــــدد من 
العمل على جزأين،  وامتد  العرب،  الفنانن 
مـــع نــســبــة مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة، لــكــن مـــن دون 
املسلسل  الــشــارع، البتعاد  فــي  أثــر حقيقي 
بــأبــطــالــه الــســوريــن والــلــبــنــانــيــن عــن بيئة 
ــرق املـــتـــوســـط، وإقــــحــــام الــخــط  ــ املــنــطــقــة شـ
املصري عبر وضــع شقيق مصري لأخوة 

عدنان حمدان

في خطوة لم تكن مفاجئة، حصلت مجموعة 
من الفنانن السورين على إقامة مميزة في 
دولــة اإلمــارات سمّيت بـ »اإلقامة الذهبية«، 
ونالها معهم عدة فنانن لبنانين يعملون 
في إطار الدراما املشتركة. تزامن طرح هذه 
اإلقـــامـــات، مــع الــجــدل الــــذي القــتــه اإلمــــارات 
تطبيع  إعالنها  إثــر  الفائتة،  األشــهــر  خــالل 
ــك من  ــا تـــال ذلــ ــيـــل، ومــ ــرائـ الـــعـــالقـــات مـــع إسـ
أقــواهــا على صور  كــان  ردود فعل شعبية، 
الــفــنــان املــصــري محمد رمــضــان مــع فنانن 
إسرائيلين فــي دبــي. لكن فــي ســوريــة، كان 
الوضع مختلفا؛ فقبل أشهر، قررت أبوظبي 
إعــــــادة فــتــح ســفــارتــهــا فـــي دمـــشـــق، وعــلــيــه 
ــوالـــن  حـــضـــرت مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــنـــانـــن املـ
الــســفــارة، وكــالــوا عبارات  فــي عشاء نظمته 
املـــديـــح والــشــكــر لـــدولـــة اإلمـــــــارات »عــلــى ما 
قدمته لسورية«. ثم أتت املرحلة التالية من 
»تــطــبــيــع« الــفــنــانــن عــبــر الــتــوجــه لــإلمــارات 
الــذهــبــيــة. وبــعــد مجموعة من  لنيل اإلقــامــة 
ــعــــرب، جــــاء دور املــمــثــلــن  نـــجـــوم الـــغـــنـــاء الــ
السورين، وقّسموا على عدة فــرق، يحصل 
كـــل مــنــهــا عــلــى اإلقـــامـــة بــالــتــدريــج، وينشر 
 ملدينة دبي، وشكرًا 

ً
بعدها كروبوت صــورة

ــد آل مـــكـــتـــوم عــلــى  ــ لــلــشــيــخ مــحــمــد بــــن راشــ
تشريف الفنان بمنحه اإلقامة الذهبية. في 
املقابل، شكلت اإلمارات، خالل العقد الفائت، 
مسلوبة  درامية  لصناعة مسلسالت  ملعبا 
ــردة مــــن الــــشــــرط األســــاســــي  ــ ــجـ ــ الـــهـــويـــة ومـ

لإلمتاع، وهو توفر بيئة الحدث املناسبة.
رجــال«،  »مطلوب  مسلسل  من  البداية  كانت 
الــدرامــا بأنه أول  الــذي وصفه بعض صناع 

الــفــرقــة شــهــرة عــلــى الــصــعــيــد الــعــاملــي حتى 
بملك  امللقب  يانكي،  دادي  انتباه  لفتت  أنها 
ــتـــون، وهـــــو أســــلــــوب مـــوســـيـــقـــي مــن  ــيـ ــغـ ــريـ الـ
أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة قــريــب جـــدًا مــن موسيقى 

الهيب هوب والراب.
ــيـــديـــو حــــديــــث نـــشـــرتـــه الـــفـــرقـــة عــلــى  ــــي فـ وفــ
ــيــــر  ــقــــي األخــ ــيــ ــرام ملـــقـــطـــعـــهـــا املــــوســ ــغــ ــتــ ــســ إنــ
إيقاع  الفرقة على  تقفز  بــونــي«،  »إل  بعنوان 
فيما  رياضية  وأحــذيــة  بمالبس  الريغيتون 
أحــد األحياء  أطــفــال  مــن  تشاهدها مجموعة 
الفيديو  الفقيرة فــي وســط هــافــانــا. وحــصــد 

2,2 مليون مشاهدة.
الفرقة دارييل لوبيز املعروف  وقــال مؤسس 
أيــضــا بــاســم تــشــايــكــي داري لــوكــالــة فــرانــس 
بــرس إن »فــيــديــوهــات الهيب هــوب مــن دول 

أخرى تصّور دائما في أماكن جميلة جدا«.
ــــاف الـــشـــاب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 23 عــامــا  وأضـ
... حسنا غير  »نحن نبحث دائما عن أماكن 
قبيحة،  ليست  إلينا  بالنسبة  ألنها  قبيحة، 
بـــل حــقــيــقــيــة. تــلــك الـــشـــرفـــات فـــي حــاجــة إلــى 
يرتدون  الطالء، وشباب وأطفال ال  ملسة من 

مالبس جيدة«.
 33700 بــــاشــــتــــراك  داري  تـــشـــايـــكـــي  يــفــتــخــر 
وهو  إنستغرام،  في  الفرقة  بصفحة  معجب 
رقم مرتفع بالنسبة إلى بلد لديه ثالث أدنى 
تــردد عريض ثابت وفقا ملوقع  سرعة نطاق 
»سبيدتيست« رغم أنه يحتل املرتبة 88 من 

أصل 134 لسرعة إنترنت الهاتف املحمول.
تحت سقف من الصفيح مثبت على جــدران 
ــتـــدّرب أعـــضـــاء فــرقــة  مــغــطــاة بــالــغــرافــيــتــي، يـ
»داتــواي« من اإلثنن إلى الجمعة ليصّوروا 
األسبوع.  نهاية  في عطالت  الفيديو  مقاطع 
أعــمــار أعضائها  تــتــراوح  التي  الفرقة  وهــذه 

بن 18 و32 عاما، لديها خلفيات في الرقص 
املعاصر والشعبي كما أن بعضهم عمل في 

سيرك.
الــذي تعلم  )28 عاما(  ليوفن دوبيكو  وقــال 
الــرقــص »فــي الــشــارع« و»مــن خــالل مشاهدة 
الكثير من الفيديوهات«، »في الخارج، ما زال 

ينظر إلى كوبا على أنها بلد السالسا« لكن 
»هناك أيضا الكثير من املواهب في موسيقى 

الهيب هوب«.
ومع ذلك، فإن فكرة »داتواي« ليست التخلي 
عن جذور الرقص الكوبي. وأوضــح دوبيكو 
»غــالــبــا مـــا نــمــزج الــهــيــب هــــوب بــاملــوســيــقــى 

شيئا  ونبتكر  نمزجها  التقليدية،  الكوبية 
.»

ً
جميال

نمزجها  ســالــســا  كــانــت  »إذا  داري  وأضــــاف 
مـــع رقــصــة حــضــريــة، وإذا كــانــت ريــغــيــتــون، 

فنضيف خطوات السالسا إليها«.
)فرانس برس(

ــا حـــاولـــت  ــ ــدورهـ ــ بـ  MBC األربـــــعـــــة. شـــبـــكـــة
اســتــقــطــاب املــمــثــلــن الـــســـوريـــن إلــــى عمل 
ــاق دمـــشـــق الـــجـــغـــرافـــي،  ــامـــي خــــــارج نـــطـ شـ
فــحــضــر املـــخـــرج مـــؤمـــن املــــال إلــــى أبــوظــبــي 
اسم  كوميديا حمل  وقـــّدم مسلسال شاميا 
»حــمــام شــامــي«. ُصــّمــم لــهــذا العمل ديكور 
كــامــل يشبه حــمــام الــســوق فــي قلب دمشق 
 
ّ
ومــجــمــوعــة مـــن الـــحـــارات الــشــعــبــيــة، إال أن

 ذريعا في صناعة حالة 
ً
املسلسل فشل فشال

وامتنعت   ،
ً
كــامــال العمل عاما  فغاب  فــرجــة، 

ــة عـــــن عــــرضــــه لـــســـوء  ــوديــ ــعــ ــســ الـــشـــبـــكـــة الــ
الحكومية  قــنــاة »ســمــا«  املــحــتــوى، واكتفت 

ببثه بعد تأجيل ملوسم درامي.
ــة لـــــم تــــتــــوقــــف، إذ عــــــــادت شـــركـــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ املـ
ــي أبـــوظـــبـــي عــبــر  »كــــالكــــيــــت« لـــلـــمـــحـــاولـــة فــ
مسلسل شامي ضخم حمل اسم »حرملك«، 
التركية  النسخة  وصّمم على نية منافسته 
ــقــدم 

ُ
مــن مسلسل »حــريــم الــســلــطــان«. واســت

لهذا العمل عدد كبير من الفنانن السورين 
ــم يــــاخــــور وســـالفـــة  ــــرب؛ فــحــضــر بـــاسـ ــعـ ــ والـ
معمار وسامر املصري وقيس الشيخ نجيب 
وأحـــمـــد األحـــمـــد ووفـــــاء مــوصــلــلــي وجيني 
إسبر ودرة وأحمد فهمي وجمال سليمان، 
ــن الــعــمــل  ــكـ ـــة، لـ ــابـ ــشــ وعـــــشـــــرات الـــــوجـــــوه الــ
األصلية،  بيئته  خــارج  التصوير  مــن  عانى 
فــجــاءت الــديــكــورات غير مقنعة وأقـــرب إلى 
الــبــالســتــيــكــيــة، وحـــمـــل الـــنـــص هـــفـــوات في 
 عن أخطاء مونتاج 

ً
الكتابة والتنفيذ، فضال

أودت بأي احتمال لنجاح الجزء األول، فلم 
إنــتــاج جزء  الشركة  لتقرر  الــكــارثــة،  تتوقف 
ثان، واستنزاف مشاهد الجزء األول بإعادة 
مــونــتــاج بــعــض حــلــقــاتــه وتــغــيــيــب ممثلن 

وإنهاء العمل بشكل غير منطقي.

فرقة »داتواي« الكوبية... على إيقاع الريغيتوندراما اإلمارات: ليس كّل ما يلمع إقامة ذهبية
لجأت فرقة »داتواي« 

المكونة من 16 عضوًا 
إلى إنستغرام الستعراض 

رقصها على إيقاعات 
الهيب هوب الممزوجة 

باألنماط التقليدية المحلية

أمل كعوش

على الرغم من قسوة زمن وباء كورونا الذي فرض 
بقيت هناك  الحياتي،  واقعنا  تغييرات كبرى على 
ــتـــأمـــل، بــحــكــم الــعــزلــة الــتــي  ــل والـ ــ فــســحــات مـــن األمـ
ــــذي  تــســبــب بـــهـــا الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي اإلجـــــبـــــاري، والـ
أتــت نتائجه فــي حــاالت معينة باملزيد مــن اإلبــداع 
فادية  اللبنانية  الفنانة  والعطاء. هذا ما حدث مع 
ملــدة خمس سنوات تفّكر في  أن كانت  التنير، بعد 
الــعــمــل عــلــى عــــرض مــســرحــي خـــــاص، تــحــكــي فيه 
بــيــروت.  وبمدينتها  عائلتها  بــأفــراد  عالقتها  عــن 
خلق  الصحي،  الحجر  فترة  خــالل  البيت  التزامها 
كتابة  في  للبدء  نفسها،  مع  للجلوس  لها مساحة 
إلــى أن نضجت وصــارت جاهزة للعرض  أفكارها، 
ــام جــمــهــور حـــي فـــي نـــهـــايـــات شــهــر مـــايـــو/أيـــار  ــ أمـ
املــاضــي. »وحـــدة«/»وحـــدي«/ أم »وحــدتــي«؟ يحار 
الناظر للملصق الدعائي للعمل في تحديد عنوانه، 
حيث استترت التاء املربوطة خلف الياء )خط غالب 
حويال(، لتخلق تلك الحيرة لدى القارئ، كما أرادت 
لــهــا الــفــنــانــة أن تــكــون؛ هــي الــتــي بــاتــت وحــيــدة في 
منزل عائلتها البيروتي منذ رحيل شقيقتها حنان 
عام 2009. في »وحدتها« تحكي فادية التنير قصة 
تعشق  التي  املدينة  بــيــروت،  في  نشأتها وحياتها 
الــذي  املــكــان  فــهــي  وال تتخيل حياتها مــن دونــهــا؛ 
خــلــقــت فــيــه جــمــيــع ذكــريــاتــهــا عــبــر ســتــة عــقــود من 
فــي عائلتها والبيت  األحــبــة  بــروائــح  املفعم  الــزمــن 

وبيتها  عائلتها  املــســرح؛  مــع  محطاتها  ثــم  األول، 
ابــنــة املــســرح اللبناني  الــثــانــي. فــفــاديــة التنير هــي 
التي خاضت تجارب عديدة مع مخرجن لبنانين 
هم من مؤسسي الحركة املسرحية في لبنان، كفائق 
حميصي، روجــيــه عــســاف، والــراحــلــة سهام ناصر. 
وإلــــى جــانــب تــجــربــتــهــا كــمــمــثــلــة مــســرحــيــة، كــانــت 
لها أيضا تجربة في الرقص في تسعينيات القرن 
املسرحية  املخرجة  مع   ،»11 مع »ستوديو  املاضي 
التنير  لفادية  األقــرب  املسيرة  الغالي. ولعل  رويــدا 
الطفل،  فــي مجال مسرح  هــي مسيرتها  وأداء  قلبا 
فــهــي مــحــركــة دمـــى وعــضــو دائـــم فــي فــرقــة أصــدقــاء 
ــاء األوائـــــــل لــلــفــرقــة  الــــدمــــى، كــمــا كـــانـــت مـــن األعــــضــ
ــــروب، ولها  الــلــبــنــانــيــة لــلــدمــى مــع املــخــرج كــريــم دكـ
تجربتها أيضا في فن التهريج، وهي تطمح لبلورة 

عرض في ذلك املجال.
ــي مـــجـــال مــســرح  ــة الـــتـــنـــيـــر فــ ــاديــ ــــوم تــعــمــل فــ ــيـ ــ والـ
املقهورين، كمدربة في مجال املسرح وتحريك الدمى 
عـــدة جمعيات ومـــبـــادرات محلية. »وحــدتــي«  لـــدى 

ــفــــردي األول لــفــنــانــتــنــا،  هـــي الـــعـــرض املـــســـرحـــي الــ
الــــزوار... الضيوف هم   من 

ً
تستقبل فيه عــددًا قليال

املــزرعــة في  فــي محلة  الكائن  فــي بيتها  جمهورها 
بيروت وقد أفرغته الفنانة من بعض أثاثه ليتحول 
جــدا.  والحميمة  الخاصة  املسرحية  خشبتها  إلــى 
تــأخــذنــا فـــاديـــة الــتــنــيــر فـــي »وحـــدتـــهـــا« عــبــر رحــلــة 
تجمع ما بن فن الحكواتي واألداء املسرحي املتميز 
ما  بضيوفها  تنتقل  وصــدقــه.  وبساطته  بعفويته 
بن ردهة االستقبال، غرفة الجلوس، الشرفة وغرفة 
املــائــدة. فــي كــل مــن تلك املــســاحــات، ذكــريــات كثيرة 
تــشــاركــهــا فــاديــة مــع ضــيــوفــهــا بــتــفــاعــل مـــرح تـــارة، 
وبدموع تــارة أخــرى. يرتسم لون البحر األزرق في 
عيناها  وتلتمع  البيت،  زوايــا  في  املوزعة  األقمشة 
ى ببيروتها الحاضرة على شاطئ الرملة 

ّ
وهي تتغن

البيضاء، وفي أغنيات عمر الزعني وأحمد قعبور. 
تــذكــر والــديــهــا بــحــب كــبــيــر، وتــغــص وهـــي تحكي 
الــتــي عــاشــت معها بعد وفــاة  عــن شقيقتها حــنــان 
والديها ملدة سبعة عشر عاما قبل أن تفارق الحياة 
إنها كانت في  الفنانة  إنـــذار. تقول  من دون سابق 
البداية تود الكالم عن عالقتها بوالدتها وشقيقتها 
ــنـــص صــــــارت تــكــبــر لــتــشــمــل  ــكـــن دائـــــــرة الـ ــقـــط، ولـ فـ
عــائــلــتــهــا، أصـــدقـــاءهـــا وحــيــاتــهــا كـــامـــرأة ومــمــثــلــة 
مسرحية من بيروت. هاجس كان يشغل بالها أثناء 
بدخول  الناس  يهتم  قد  »ملــاذا  للعرض:  التحضير 
الــخــاصــة؟ وهــل سيعنيهم  بيتي وســمــاع قصصي 

األمر حقا أم أنه سيمر مرور الكرام؟«.

تمارين على مستقبل ما

تتراوح أعمار أعضاء الفرقة بين 18 و32 عامًا )فرانس برس(

تعمل فادية 
التنير في 
مجال مسرح 
المقهورين 
)سامي موسى(

جاء مسلسل »حرملك« لينافس العمل التركي »حريم السلطان« )فيسبوك(

من حلقة الروبوتات الثالثة )نتفليكس(

سلسلة  نتفليكس.  تنتجها  التي   ،Love, Death & Robots سلسلة  من  الثاني  الموسم  صدر 
بحلقات منفصلة، يجمع بينها، إلى جانب كونها أنيميشن، محاولة تنبّؤ بمستقبل ديستوبي

حب وموت وروبوتات

»وحدة« فادية التنير

فنون وكوكتيل
قراءة

مسرح

رصدإضاءة

ليست األعمال الدرامية 
أفضل مصدر للتنبؤ 

بالمستقبل. إال أن أعماًال كـ 
 Love, Death and Robots
مهمة للتنبؤ بمستقبل 
األعمال الدرامية بحد 

ذاتها. وكما تبدو الصورة 
اليوم، فإننا مقبلون على 
إمكانيات هائلة من حيث 
ما يمكن لهذه الصناعة 

أن تتصوره وتقدمه، أثناء 
عملها »عن بعد«، من 

دون وجود ممثلين في 
موقع تصوير أثناء جائحة 

تعيق ذلك، ومن حيث 
قدرتها على جمع أفضل 

المواهب الصنّاع ضمن 
فريق افتراضي.

ضمن فريق 
افتراضي
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