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ترامب »المواطن« سيخضع لقوانين السوشيال ميديا

الحكومة التونسية بصدد دعم اإلعالم ماديًا

للموازنة  وفيسبوك  تويتر  جهود  منحت 
ــادة الــســيــاســيــن يــخــاطــبــون  ــقــ بـــن تــــرك الــ
تطبيق  يفرضها  التي  القيود  دون  الناس 
القواعد املرتبطة باملنشورات املضللة وتلك 
التي تحض على الكراهية مساحة لترامب 
ال يــحــظــى بــهــا املــســتــخــدمــون الـــعـــاديـــون. 
الرئيس  بها  ع 

ّ
تمت أي معاملة خاصة  لكن 

األميركي دونالد ترامب تنتهي مع واليته 
الرئاسية.

ــة »تـــويـــتـــر« أكــــــدت أن الــرئــيــس  ــركـ  شـ
ّ
ــن ــكـ لـ

األميركي دونالد ترامب سيخضع للقواعد 
املــطــبــقــة عــلــى أي مــســتــخــدم عـــادي لتويتر 
عندما يتولى الرئيس املنتخب جو بايدن 
مهام منصبه يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وتـــضـــع تــويــتــر تــحــذيــرًا يـــقـــول »الــصــالــح 
العام« على بعض التغريدات التي تخرق 
قـــواعـــدهـــا والــــصــــادرة عـــن زعـــمـــاء الــعــالــم 
 

ً
والـــتـــي كــانــت ســتــحــذف لـــوال ذلــــك. وبـــدال

مــن الــحــذف عـــادة مــا تخفي الــشــركــة هذه 
ــتــــي يـــنـــشـــرهـــا مـــرشـــحـــون  ــتــــغــــريــــدات الــ الــ
ســيــاســيــون أو مــنــتــخــبــون أو مــســؤولــون 
وتتخذ  فوقها  يكتب  بتحذير  حكوميون 
ــهـــا  الــــشــــركــــة إجـــــــــــــراءات لـــتـــقـــيـــيـــد وصـــولـ
للمستخدمن. لكن تويتر قالت إن ذلك ال 
الــســابــقــن. وقــال  ينطبق على املــســؤولــن 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم تـــويـــتـــر فــــي بـــيـــان »هــــذه 
ــاء الــعــالــم  ــمــ الـــســـيـــاســـة تــنــطــبــق عـــلـــى زعــ
وليس  للمناصب  واملــرشــحــن  الــحــالــيــن 

على املواطنن الذين تركوا مناصبهم«.
وكـــانـــت الــشــركــة قـــد وضــعــت الــعــديــد من 
ــاب تــــرامــــب، مــنــذ  ــرات عـــلـــى حـــسـ ــذيـ ــحـ ــتـ الـ
ــي جــــــرت يـــوم  ــتــ ــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة الــ انــ
أساس  ال  مزاعم  على  الثالثاء الحتوائها 
لــهــا عـــن تـــزويـــر االنــتــخــابــات. وفـــي بـــادئ 
األمــر أخفت أحــد منشورات تــرامــب تحت 
تحذير »الــصــالــح الــعــام« فــي مــايــو/ أيــار 
عــنــدمــا خـــالـــف الـــرئـــيـــس قـــواعـــد الــشــركــة 

بتمجيد العنف.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم »تـــويـــتـــر« إن »نــهــج 
ــيــــال قـــــــادة الـــعـــالـــم واملـــرشـــحـــن  ــتـــر حــ تـــويـ
واملــســؤولــن الــعــامــن مبني على مــبــدأ أنه 
يجب أن يكون بإمكان الناس اختيار رؤية 
مـــا يــقــولــه قــادتــهــم ضــمــن ســيــاق واضــــح«. 
هذه  العمل  إطـــار  سياسة  »تنطبق  وتــابــع 
عــلــى قـــــادة الـــعـــالـــم الــحــالــيــن واملــرشــحــن 
ــنـــن الــخــاصــن  لــتــولــي مــنــاصــب ال املـــواطـ

منوعات
المقاطعة 

تتصدر
عّمان ــ العربي الجديد

 في 
ً

تــداول تصدرت مقاطعة النتخابات األكثر 
»تويتر« األردن قبل موعد النتخابات البرملانية 
الــثــاثــاء 10 نوفمبر/  الــيــوم  املـــقـــررة  األردنـــيـــة، 
نــاشــطــون حملة  أطــلــق  أن  بعد  الــثــانــي،  تشرين 
بــعــنــوان »#لـــن_أشـــارك_فـــي_انـــتـــخـــابـــات2020«، 
»#مــقــاطــعــون_ ــوم أخـــرى كـــ بــاإلضــافــة إلـــى وسـ

ــــوطــــن« و»#الـــشـــعـــب_يـــقـــاطـــع«. وتــفــتــح  ألجــــل_ال
صباحًا   7 الساعة  لانتخاب،  املستقلة  الهيئة 
ــاء، يــتــبــعــهــا  ــراع حـــتـــى 7 مــــســ ــ ــتـ ــ ــنـــاديـــق القـ صـ
تفشي  بسبب  املــعــزولــن  لألشخاص  ساعتان 
مـــرض كــوفــيــد-19 فــي جميع املــحــافــظــات و23 

دائرة انتخابية، لختيار البرملان املقبل. 
وقالت رقية كنعان في تغريدة لها: »أنا ل أشارك 
فـــي انــتــخــابــات قــوانــيــنــهــا مــشــوهــة ومــصــمــمــة 

هذا  البصم.  وظيفته  ديــكــوري  إلخـــراج مجلس 
مــبــدأي ول عــاقــة لــه بــالــوضــع الــصــحــي. ولكن 
اإلصــرار على توقيت إجرائها مع كل تداعيات 

كورونا يضيف شبهة أخرى«.   
وأشــار محمد حشمة إلى أنه شارك سابقًا في 
 »منذ عام 1993 وأنا بشارك 

ً
النتخابات، قائا

في النتخابات.. وكل مرة بقول في شوية أمل.. 
لكن ما جرى هذا العام من قمع للحريات.. أثبت 

أنــه ل يوجد أي أمــل في إنتاج مجلس نواب  لي 
ممثل للمواطنن وتحسن مستوى الديمقراطية 
ولو قليا«. لكن عزمي املساعيد له رأي مخالف، 
فــقــال: »شــــارك ول تــكــن مــحــايــدًا.. فــمــن املــؤكــد 
وجــود من يستحق وتأكد أيضًا من أن حجبك 
لصوتك هو أفضلية للشخص السيئ بأن يمثلك، 
وقرارك باملقاطعة لن يغير من األمر شيء سوى 

نسبة التصويت.. تفكر.. كن ايجابيًا«.

عندما ال يعودون يتولون هذه املناصب«.
ــذا، لــو كــان تــرامــب مــواطــنــا عــاديــا، لكان  ولـ
املـــوقـــع حــــذف مــنــشــوراتــه تــمــامــا بــــدال من 
االكــتــفــاء بــوضــع تــحــذيــرات عليها. وقــالــت 
األســـتـــاذة فـــي جــامــعــة كــــولــــورادو، بــولــدر، 
كاسي فايزلر »أفترض أن الحجة وراء عدم 
ــادر عـــن قــــادة الــعــالــم  إزالـــــة املــضــمــون الـــصـ

تــمــامــا هــي أن مــا يــقــولــونــه مــهــم بالنسبة 
إلينا وعلينا معرفته«. وأضافت »ال أعرف 
إن كــــان يــمــكــن وصــــف ذلــــك بـــأنـــه تــســاهــل. 
لكنها بالتأكيد طريقة مختلفة في تطبيق 

سياسات« هذه املواقع. 
ويشير تويتر إلى أن حسابات قادة العالم 
لـــيـــســـت بـــالـــكـــامـــل فـــــوق ســـيـــاســـات املـــوقـــع 

املــرتــبــطــة بـــحـــذف املــــنــــشــــورات، خــصــوصــا 
أو  ق األمــر بالترويج لإلرهاب 

ّ
عندما يتعل

التهديد بالعنف ونشر معلومات شخصية 
ــنـــاس مــثــل عــنــاويــنــهــم. لــكــن حقيقة  عـــن الـ
ــوادة التشكيك في  أن تــرامــب حـــاول بــال هــ
مصداقية االنتخابات وإعــالن فوزه بشكل 
زائــــف هــو أمـــر يــجــب أن يــعــرفــه املــواطــنــون 
األمــيــركــيــون، بحسب األكــاديــمــيــن، الــذيــن 
ــه بـــأن عــبــاراتــه بحد  يــقــرون فــي الــوقــت ذاتـ
وقالت  للديمقراطية.  تهديدا  ل 

ّ
تمث ذاتــهــا 

ــــن فــي  ــريـ ــ فـــايـــزلـــر »يـــجـــب أخـــــذ هـــذيـــن األمـ
الــحــســبــان... كــان بــإمــكــان تويتر أن يحذف 

حسابه منذ مدة طويلة«. 
لــشــن حملة  لــضــغــوط  وتــعــّرض فيسبوك 
في  أخــفــق  منذ  السياسي  التضليل  على 
 2016 حمالت  فــي  الخارجي  التأثير  منع 
االنتخابية في الواليات املتحدة، وذلك مع 
للنقاشات.  مفتوحة  بقائه منصة  ضمان 
ــذاك الــذي  ــخــذ املــوقــع مــســارا مــغــايــرا لـ

ّ
وات

اتــبــعــه تــويــتــر، الـــذي قـــرر فــي وقـــت سابق 
مــن الــعــام وضــع عــالمــات على منشورات 
ــا مــضــلــلــة والــــحــــد فــي  ــهـ ــتـــرامـــب عـــلـــى أنـ لـ
بعض الــحــاالت مــن الــقــدرة على الوصول 
إلى تصريحات الرئيس على اعتبار أنها 
على  الحض  بشأن  املنصة  قواعد  تنتهك 

العنف.
لفيسبوك  التنفيذي  الرئيس  قــاوم  بـــدوره، 
ــتـــواصـــل فـــرض  مــــــارك زوكـــــربـــــرغ بــشــكــل مـ
قيود على منشورات ترامب، مشيرا إلى أن 
السياسين هي  »الطريقة األمثل ملحاسبة 
عــبــر صــنــاديــق االقـــتـــراع وأعــتــقــد أن علينا 
ــوق بــالــنــاخــبــن لــلــحــكــم بــأنــفــســهــم«.  ــوثــ الــ
ــق 

ّ
ــده فـــي مـــا يــتــعــل ــواعــ وشـــــدد فــيــســبــوك قــ

ــرة املــحــتــدمــة، فحظر  ــيـ بــاالنــتــخــابــات األخـ
إعــالنــات سياسية فــي الــلــحــظــات األخــيــرة 
ومـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة بــــشــــأن الـــتـــصـــويـــت، 
وأضــاف عالمات تحمل معلومات على أي 

إعالن للفوز قبل أوانه.
ــة املــعــتــادة  ــقـــادات الـــالذعـ ــتـ ونـــظـــرا إلــــى االنـ
فــي مــنــشــورات تــرامــب، قــد ينتهي بــه األمــر 
شــخــصــا غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــه عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل االجتماعي فور خسارته وضعه 
ــاذ كــلــيــة  ــتــ ــة، بــحــســب أســ ــامــ كــشــخــصــيــة عــ
املعلومات في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، 

هاني فريد.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

صنّف تويتر تغريدات 
لترامب مضللًة لكنه أبقى 

منها »للصالح العام«

التخبط السياسي 
لحكومة الفخفاخ 

انعكس في عدم صرف 
المساعدات

تونس ــ محمد معمري

أفاد مصدر من رئاسة الحكومة التونسية 
 رئــيــســهــا هــشــام 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــــــأن

قــرار رئيس الحكومة  قــرر تفعيل  املشيشي 
بتقديم مساعدات  الفخفاخ  إلياس  السابق 
ــــالم الــتــونــســيــة تتمثل  مــالــيــة لــوســائــل اإلعـ
في تخصيص حزمة تقدر بخمسة مالين 
ديــنــار تــونــســي )حــوالــي 1.8 مــلــيــون دوالر 
أميركي(. لكن حزمة املساعدات املالية التي 
إبريل/نيسان  شهر  منذ  عنها  اإلعـــالن  تــّم 
املاضي لم تفّعل ولم يتّم صرفها رغم مطالبة 
»النقابة الوطنية للصحافين التونسين« 
بسرعة صرفها،  الصحف  مديري  وجامعة 
إثــــر األضـــــــرار االقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تسبب فيها تفشي »كوفيد-19« في تونس 
ــة ملـــدة  ــيــ وتــــوقــــف صـــــــدور الـــصـــحـــف الــــورقــ
ــــرف هـــذه  ــــدم صـ شـــهـــريـــن. ويــــعــــود ســـبـــب عـ
األموال إلى التخبط السياسي الذي عرفته 
استقالتها،  قدمت  والتي  الفخفاخ  حكومة 
 في انتظار تشكيل 

ً
فبقيت املساعدات معلقة

حكومة جــديــدة وهــو األمـــر الـــذي تــّم يــوم 2 
سبتمبر/أيلول املاضي، بعد نيل الحكومة 

الجديدة ثقة البرملان التونسي.
ــيــــة  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وطـــــالـــــبـــــت عــــــضــــــوة الـ
لــلــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن، أمـــيـــرة محمد 
نـــائـــيـــة، بــــضــــرورة الـــصـــرف الـــعـــاجـــل لــهــذه 
 الــقــطــاع اإلعــالمــي 

ّ
املـــســـاعـــدات، خــاصــة أن

تـــضـــّرر بــشــكــل كــبــيــر مـــن جــائــحــة كـــورونـــا. 
مطالب  يــومــيــا  تتلقى  الــنــقــابــة  أن  وبــّيــنــت 
الذين  الصحافين  عديد  قبل  من  مساعدة 
فــقــدوا عملهم وأحــالــتــهــم جــائــحــة كــورونــا 
إلـــى الــبــطــالــة اإلجــبــاريــة، بــعــد أن أصبحت 
ــتـــي يــعــمــلــون فــيــهــا عـــاجـــزة  ــات الـ ــسـ املـــؤسـ
ــت أن الــقــطــاع  ــافــ ــــم. وأضــ ــــورهـ ــــع أجـ عــــن دفـ

لذلك  أزمـــة مالية خــانــقــة،  اإلعــالمــي يشهد 
وبسرعة  تفعل  أن  الحالية  الحكومة  على 
العاملن  لتنقذ  السابقة  الحكومة  قـــرارات 
فــي الــقــطــاع مــمــا آل إلــيــه وضــعــهــم. أمـــا عن 
مــوعــد تــقــديــم املـــســـاعـــدات وطــــرق صــرفــهــا، 
فقد أفادت عضوة املكتب التنفيذي للنقابة 
املكلفة  التونسين  للصحافين  الوطنية 
الغيلوفي،  فــوزيــة  الــخــارجــيــة،  بــالــعــالقــات 
»األمــر   

ّ
بــأن الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 

الــتــونــســيــة.  الــحــكــومــة  يــتــوقــف عــلــى إرادة 
فيمكن صرف هذه املساعدات في أيام، كما 
يمكن أن تتأخر ألشهر، ألن هناك إجراءات 
عــلــى الــحــكــومــة الــتــســريــع فـــي الــقــيــام بــهــا، 
فــي الصحيفة  أمــر حكومي  ومنها إصـــدار 
الــرســمــيــة حــتــى تــصــبــح لـــهـــذه املــســاعــدات 
ــوزارة املــالــيــة  ــ الــصــفــة الــقــانــونــيــة ويــمــكــن لــ

حينها اإلذن بصرفها«.
ــــذه  ــع هـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــرق تـ ــ ــطــ ــ ــا يــــتــــعــــلــــق بــ ــ ــ وفـــــــــي مـ

 »املــبــلــغ 
ّ
املـــســـاعـــدات، بــيــنــت الــغــيــلــوفــي أن

اإلجمالي للمساعدات يبلغ خمسة مالين 
ديـــنـــار ســيــتــم تــخــصــيــص 250 ألـــف ديــنــار 
أمـــيـــركـــي(  دوالر  ألـــــف   85 )حــــوالــــي  مــنــهــا 
لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة لـــحـــوالـــي 230 
من  صحافيا وصحافية تونسية تضرروا 
جــائــحــة كــــورونــــا. وســيــخــصــص 150 ألــف 
أمــيــركــي(  ألــــف دوالر   55 ــوالــــي  )حــ ديـــنـــار 
ملساعدة اإلذاعات الجمعياتية، أي اإلذاعات 
الــتــابــعــة لــجــمــعــيــات نــاشــطــة فـــي املــجــتــمــع 
املدني وليست لها موارد مالية كبيرة. في 
حـــن ســيــخــصــص املــبــلــغ املــتــبــقــي، أي 4.6 
مليون   1.6 )حوالي  تونسي  دينار  مالين 
دوالر أميركي(، للقنوات التلفزيونية التي 
ســتــحــصــل عــلــى الـــجـــزء األكـــبـــر مـــن املــبــلــغ، 
باإلضافة إلى املحطات اإلذاعية والصحف 

الورقية واملواقع اإللكترونية«.
ــالـــت إن »الــــشــــرط األســــاســــي لــلــحــصــول  وقـ
الشغل  قوانن  احترام  املساعدات هو  على 
وتوفير ضمانات مهنية من قبل املؤسسات 
»أما  وأضــافــت:  فيها«.  للعاملن  اإلعالمية 
املالية  ألزمتها  ونــظــرًا  الــورقــيــة،  الصحافة 
الخانقة، فقد تّم تخصيص اعتماد إضافي 
ــارج مــبــلــغ الــخــمــســة مـــاليـــن ديــنــار  ــ لــهــا خـ
يقدر بـ1.2 مليون دينار سيتم صرفه على 
الصحافة  مجال  فــي  اإلعالمية  املؤسسات 
ــيــــة واإللـــكـــتـــرونـــيـــة بـــالـــتـــشـــاور بــن  الــــورقــ
األطراف النقابية وجامعة مديري الصحف 
 تــونــس 

ّ
والــحــكــومــة الــتــونــســيــة«. ُيـــذكـــر أن

تشهد موجة ثانية من جائحة كورونا أكثر 
ضراوة من املوجة السابقة، مما تسبب في 
شــلــل لــلــعــديــد مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
في  التجارية  اإلعــالنــات  مداخيل  وتــراجــع 
وسائل اإلعالم التونسية بسبب األزمة إلى 

أكثر من النصف.

)Getty/ضلّل ترامب مؤيديه خالل االنتخابات عبر حساباته )آدم ديوي

حزمة مساعدات أخرى للصحف كونها األكثر تضررًا )فتحي بلعيد/فرانس برس(

من  تحميه  كانت  حصانة  أي  كذلك  وراءه  سيترك  الثاني،  يناير/كانون  في  األبيض  البيت  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  يغادر  عندما 
قواعد وسائل التواصل االجتماعي، بالرغم من إجراءاتها السابقة التي طاولته
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املسلسل بسرد  يــبــدأ  الــعــاج.  بــن مصحات 
األحــداث بلقطة صادمة، حن يقطع توماس 
أنــهــا أضحية  فــي مكتبة عــامــة، معتقدًا  يــده 
يــســتــطــيــع مــــن خـــالـــهـــا تــجــنــيــب الــــواليــــات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة خــــوض حــــرب الــخــلــيــج، 
ويتنقل بذلك من املصح الذي يقطن فيه إلى 

آخر بحراسة أمنية مشددة. 
بالغوص  املسلسل  يبدأ  اللحظة،  ومنذ هذه 
ــبـــدأ دومــيــنــيــك  فــــي الــــعــــذاب أكــــثــــر. وحــــاملــــا يـ

ــن املــشــفــى  ــ ــاس مـ ــ ــومـ ــ مــــحــــاوالتــــه إلخـــــــــراج تـ
وإعادته إلى املصح القديم، يبدأ الترحال بن 
نقط زمنية عدة، كطفولة دومينيك وتوماس، 
هــويــة  يـــعـــرفـــا  أن  مــــن دون  عـــاشـــاهـــا  الــــتــــي 
والــتــي تعرضا خالها ملضايقات  والــدهــمــا، 
ــان يــتــقــصــد  ــ الـــــــذي كــ ــا الـــعـــنـــيـــف  ــمـ ــهـ زوج أمـ
الصرامة  أن  معتقدًا  تــومــاس،  على  التركيز 
دراستهما  مرحلة  أو  وضــعــه،  مــن  ستحسن 
الجامعية والفترة األخيرة التي سبقت وفاة 

محمد استانبولي

ثمة شيء واحد يستطيع املشاهد 
ــي إكـــمـــال  ــده حــــن يــنــجــح فــ ــيـ ــأكـ تـ
 I know This Much Is مــســلــســل 
True، وهو أن أيًا من القائمن على العمل لم 
يتخيلوا، تحت أي ظرف، مشهدًا عامليًا بائسًا 
كــالــذي يــطــغــى الـــيـــوم. ملــــاذا؟ ألنــهــم ببساطة 
كانوا سيؤجلون إنتاج املسلسل )HBO( إلى 
أن يعود املشاهد قادرًا على تحمل مزيد من 
التي  الرواية  املآسي. ففي هذا االقتباس عن 
تــحــمــل نــفــس االســــم لــلــكــاتــب وولــــي المــــب، ال 
مكان للفرح أو تغير الحظ املفاجئ، بل ثمة 
إحساس يتعاظم مع كل حلقة بأن األسوأ لم 

يحن بعد.
يـــــــروي املـــســـلـــســـل قـــصـــة الـــــتـــــوأم دومـــيـــنـــيـــك 
بــيــردزي منذ طفولتهما )والحــقــًا  وتــومــاس 
حكاية وصول جدهما إلى الواليات املتحدة 
ـــســـَرد الــقــصــة في 

ُ
األمــيــركــيــة مــن إيــطــالــيــا(. ت

غــالــبــهــا مـــن مــنــظــور دومــيــنــيــك، األخ املــلــيء 
بــــالــــغــــضــــب واإلحـــــــبـــــــاط املـــــزمـــــنـــــن، والـــــــذي 
بالشيزوفرينيا  املــصــاب  بــتــومــاس،  يعتني 
 
ً
ـــ 20 ســنــة األخـــيـــرة مــتــنــقــا ــــذي قــضــى الــ والــ

األلبوم يحمل 
أغنيات بلهجات مصرية 

ولبنانية وبدوية

كل ما يحيط بالعمل 
من تفاصيل يزيد من 

قتامته وتراجيديته

يرصد العمل اآلثار 
النفسية التي خلّفتها 

الحروب على العراق

2223
منوعات

والــدتــهــمــا بــالــســرطــان، وبــعــدهــا نــحــو قصة 
الجد عبر املخطوط الذي يطلب دومينيك من 

نيدرا ترجمته.
 إلى ذلــك، يمر خط دومينيك بعاقته 

ً
إضافة

ــا، الـــتـــي انــتــهــت  ــّســ مـــع زوجـــتـــه الـــســـابـــقـــة، ديــ
عن  وعجزهما  الرضيعة  ابنتهما  وفــاة  بعد 
تخطي هــذه املــأســاة، وقـــرار دومينيك إجــراء 
 إثر ذلك. 

ً
عمل جراحي كي ال ينجب مستقبا

نستطيع، عبر املرور على هذه األحداث، تلمس 

طبقات املعاناة واألسى التي تعيشها األسرة 
ا كان 

ّ
»امللعونة« كما سيصفها دومينيك. ومل

ــذا الــســرد لـــأحـــداث مــن مــنــظــور دومينيك  هـ
نفسه غالب الوقت، فإنه يبدو كالحامل لهذه 
املسلسل  في  الصراع  يبدو  الطويلة.  املعاناة 
دائـــرًا بــن الــرجــل والــتــاريــخ. فمن وجهة نظر 
دومــيــنــيــك، ثــمــة أزمــــة هــويــة مــزمــنــة، مــردهــا 
وإحــســاســه  الحقيقية  أبــيــه  هــويــة  عــن  بحثه 
الدائم بفقدانه، وبأن هذه الصفحة لن تطوى 
ــذا الــلــغــز. يـــبـــدو اضـــطـــراب  ــا لـــم يــنــكــشــف هــ مـ
عاقته بزوجته شبيهًا من حيث املبدأ، حن 
يفشل كل ما يمكن للحاضر أن يقدمه ويبهت 

أمام ذكرى املصيبة. 
إن اإلضـــــــاءة عــلــى تـــاريـــخ الــعــائــلــة وجــدهــا 
ــأن »الـــلـــعـــنـــة« الــتــي  ــ املــــؤســــس، تـــوحـــي لـــنـــا بـ
 أو 

ً
يــتــحــدث عنها دومــيــنــيــك ليست ســحــريــة

األســرة  بأساس  ق 
ّ
تتعل بل  للطبيعة،  خارقة 

ــا بــنــيــت عــلــيــه، مـــن ذكـــوريـــة الــجــد  ذاتـــهـــا ومــ
املفرطة وتعصبه وعدائيته، التي تتجلى في 
الطريقة التي يتعامل بها مع زوجته واختها 
رغم  األصــلــيــن،  بالسكان  وعــاقــتــه  وابنتها 
كونه وافدًا من إيطاليا. أهم من ذلك، ناحظ 
أن الـــجـــد ودومـــيـــنـــيـــك يـــتـــشـــاركـــان إحــســاســًا 
ــًا  بـــــااللـــــتـــــزام تــــجــــاه أخــــويــــهــــمــــا، وإحــــســــاســ

بفشلهما في ذلك الحقًا. 
الوقت  ذات  فــي  أن دومينيك يختلف  ال شــك 
عن جــده رغــم لعنة النسل هــذه. وإذا ما كان 
ك االثنن، فإن دومينيك –تحت 

ّ
الغضب يتمل

ــاٍن مــعــاصــر-يــبــدي مـــا نسميه  ضــغــوط إنـــسـ
التحكم بغضبه أحيانًا، ألسباب   في 

ً
مشكلة

ســنــتــحــدث عــنــهــا. كــمــا أن الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة 
الــفــاصــلــة بـــن حــيــاة الــجــد والــحــفــيــد تجعل 
حيث  مــن  أيــضــًا  مختلفن  شخصن  منهما 
الــعــاقــة مـــع الــجــنــس أو الـــعـــرق، الــتــي تــبــدو 
عند الجد عدائية ومتطرفة. ويبدو ما ورثه 
دومــيــنــيــك، وفــقــا ملعطيات عــصــره، إحساسًا 
ــدًا بــاملــســؤولــيــة تــجــاه مــن حــولــه وهـــو ما  زائــ
مــوازنــة  وتــبــدو  مشاكله،  تعقيد  فــي  يساهم 
ا  هذا اإلحساس ومعرفة لحظة التخلي جزًء
من حل مشكلته كما نرى في الحلقة األخيرة.
 كليًا، وإذا 

ٌ
تــومــاس مختلفة إن حكاية مــأســاة 

كان دومينيك يشعر بأن العالم في صراع كامٍل 
 .

ً
معه، فإن توماس يعيش هذا الصراع حقيقة

ي 
ّ
وفـــي جــوهــرهــا، فـــإن الــحــكــايــة تتعلق بتخل

أفــراد ومؤسسات عن فرد وعجزها عن القيام 
بدورها تجاهه. فرغم أننا ال نعرف بشكٍل مؤكد 
األسباب وراء الشيزوفرينيا، إال أننا نعلم أن 
مهمًا   

ً
عــامــا تشكل  أن  يمكن  املحيطة  البيئة 

مــا تعّرض  إن  أو تحّسنها.  الــحــالــة  تفاقم  فــي 
له توماس، منذ الصغر، يؤكد لنا دور البيئة 
السلبي عــلــى تــطــور حــالــتــه، كــمــا أن املسلسل 
 لــواقــع 

ً
يــقــدم -عــبــر شــخــصــيــة تـــومـــاس- إدانــــــة

وخلطها  بشأنه  املعنية  الصحية  املــؤســســات 
اختيار  يساهم  والعقاب.  العاج  مفاهيم  بن 
املـــوقـــع فـــي تــعــزيــز الــطــابــع الــقــاتــم للمسلسل، 
حيث يغلب على جــو القرية غير املــحــددة في 
كــونــيــتــيــكــت الـــبـــطء ويــســاهــم الــجــو الــعــاصــف 
ــذا أمـــام  بــتــعــزيــز هــــذا اإلحــــســــاس. ويــتــركــنــا هــ
إنها  عــديــدون  التي يقول  النقطة  األداء، وهــي 
املسلسل. ولننظر  في  توفيقًا  واألكثر  األنجح 
إلى األمر، حن يجد أي ممثل نفسه أمام تحٍد 
كلعب دور تــوأم، فــإن ثمة ما يدعو إلــى القلق. 
وقد يكون الخوف من عدم ظهور االختاف بن 
الشخصيتن هو ما يدفع املمثل إلــى املبالغة 
 I Know This Much Is فــي  منهما.  كـــٍل  بــــأداء 

True، ال يقع مارك روفالو في هذا الفخ. 
دوري  أداء  يـــفـــرضـــه  الــــــذي  ــتـــحـــدي  الـ ورغــــــم 
دومينيك وتوماس، باختافاتهما التي تبدأ 
مشاكل  بتجسيد  وتنتهي  الــبــدنــي  بالشكل 
كل منهما، فإنه ينجح نهاية األمــر في خلق 
وتثيران  ومتعبتن  متمايزتن  شخصيتن 

التعاطف واالستجابة من املشاهد.

عدنان حمدان

ــال  ــمـ ــتــــاج األعـ ــبـــدو أن بـــعـــض شــــركــــات إنــ يـ
الـــســـوريـــة قـــد اســتــنــفــدت وســـائـــل االبــتــكــار 
أعمال  استنساخ  فحاولت  جــديــدة،  ألفــكــار 
عربية أخرى وقولبتها بقالب سوري. هذه 
ــــن«، نسخ  ــــررت شـــركـــة »غـــولـــدن اليــ ــرة، قـ ــ املــ
املسلسل السعودي املؤلف من عشر حلقات 
ــو مـــن بــطــولــة أســـيـــل عــمــران  »إجــــــــازة«، وهــ
بعنوان  عشارية  فكانت  الــيــوســف،  وتــركــي 
مــن ِضمن مسلسل »بصمة  »طبق األصـــل« 
 
ً
حــدا« املــكــون مــن ثــاث عــشــاريــات. وحقيقة

لــم تنتِه »طــبــق األصـــل« بعشر حــلــقــات، بل 
امــتــدت حــتــى ثـــاث عــشــرة حــلــقــة، وهــــذا ما 
زاد األمر سوءًا، فالعمل كان بطيئًا بأحداثه 
تكثيف وال  فــا  القليل،  الحلقات  عــدد  رغــم 
ــرابـــط بــالــقــصــة، والــتــشــتــت كــــان واضــحــًا   تـ

في األحداث.
ــم أن الــقــصــة مــؤســســة عــلــى الــغــمــوض  ورغــ
ف خيوطه حتى النهاية، إال أن 

َ
كش

ُ
الذي ال ت

البطء كان سيد املوقف، ولم نعرف حقيقة 
الــتــي يــعــانــي منها بــطــل املسلسل  املــشــكــلــة 

اإلصابة بفيروس كورونا فكيف تعاملت معه؟
أصبت به أنا وأسرتي، ولكن مرت علينا مثل 

اإلنفلونزا العادية.

ــا الــســبــب فـــي إنـــقـــاص وزنـــــك بــهــذا  ¶ هـــل كــــورونــ
الشكل؟

ــــاق، فــهــي لــم تــؤثــر عــلــى وزنــي  ال، عــلــى اإلطـ
ــدال مـــن قـــضـــاء أوقـــاتـــنـــا فـــي الــحــجــر  ولـــكـــن بــ
املنزلي ونحن نتناول الطعام فقط؛ قررت أن 

أكسر القاعدة وأتبع نظاما غذائيا.

¶ اعــتــدنــا مــن بــعــض الــفــنــانــن املــصــابــن إعــانــهــم 
الخبر. ملاذا امتنعت عن ذلك؟

حتى ال أثير ضجة إعامية وأشغل محبيني. 
األزمة مرت بشكل سهل واعتزلت أنا وأسرتي 
فــي املــنــزل، كــل فــرد فــي غــرفــة منفصلة، وأنــا 
ــــب أن يــنــشــغــل جــمــهــوري  ــام ال أحـ ــ بــشــكــل عـ
سوى بالغناء الذي أقدمه، وليس بأي ظروف 

مرضية تمر بي أو بأسرتي.

¶ لــكــن مــا ســبــب إعـــان ابــنــك الــولــيــد عــن إصابتك 
وأسرتك بالفيروس بعدما تعافيتم؟

ــيـــب الــقــلــب  ــا مـــنـــدفـــع وطـ ــــى حــــد مــ ــيـــد إلـ الـــولـ

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

للعام الخامس على التوالي، يشارك املطرب 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــاصـــي الـــحـــانـــي فــــي مــهــرجــان 
املوسيقى العربية، حيث أحيا حفله الغنائي 
خاله مؤخرا وسط حضور جماهيري كبير.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الــتــقــت بـــه لــيــتــحــدث عن 
تجربة  وحقيقة خوضه  الجديدة،  مشاريعه 

التمثيل، ورأيه في غناء نجله الوليد.

¶ مــا رأيــــك فــي ردة فــعــل الــجــمــهــور املــصــري بعد 
حفلك في مهرجان املوسيقى العربية؟

أرى أن الــدورة الحالية مختلفة واستثنائية 
ـــــدورات الــســابــقــة، ألنــهــا أقــيــمــت في  عــن كــل ال
الوقت  للغاية، ففي  توقيت حساس وصعب 
الذي يعاني العالم كله من إغاق الفعاليات 
ــة، نــــــرى مـــهـــرجـــان  ــ ــافـ ــ الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة كـ
وأنــا  إقــامــتــه،  عــن  معلنا  يفاجئنا  املوسيقى 
ســعــيــد جــــدا بــالــغــنــاء وســــط هــــذه الـــظـــروف 
الــحــيــاة وليس  بــد أن تستمر  فــا  الــصــعــبــة، 
بــمــقــدورنــا إال أن نـــحـــرص عــلــى اإلجــــــراءات 

االحترازية.

¶ كان من املفترض أن تطرح ألبومك الغنائي 
منذ عدة شهور فهل تحدد له توقيت آخر؟

ال يــوجــد تــوقــيــت نــهــائــي لــطــرحــه، وإن كنت 
أتمنى أن يتم طرحه مع نهاية العام الجاري 
2020، علما بأني كنت سأطرحه في الصيف، 
ــكـــن مــــر لـــبـــنـــان بــــأحــــداث صـــعـــبـــة، بـــجـــوار  ولـ
فــيــروس كــورونــا. أتمنى أن يحظى  انــتــشــار 
األلبوم بإعجاب الجمهور في العالم العربي.

لهم تجربة  الذين كانت  الفنانن  تعد من ضمن   ¶

عندما  حتى  الجمهور  يفهمها  ولــم  وائـــل، 
ــــاءت مــتــوقــعــة وال  ـــت الــنــهــايــة، حــيــث جـ

ّ
حـــل

غريب فيها. في حن كان إخراج علي محي 
ساحرة،  لقطات  فا  كاسيكيًا،  علي  الدين 
وال حركات كاميرا سلسة أو الفتة، بل كان 
النمط تقليديًا يعيدنا إلى مشاهد األعمال 
أيام التسعينيات، حيث ال ابتكار متفرد وال 
تجديد تقني واضح، وربما لعبت امليزانية 

الضعيفة دورًا في هذا اإلطار.
أما على صعيد األداء، فلعب الفنان عباس 
الـــنـــوري دوره بــطــريــقــة مــتــقــنــة، لــكــنــه ربــمــا 
كان الفنان الوحيد املتميز في العمل، حيث 
باهتًا  أداًء  علي  نــور  الشابة  الفنانة  قدمت 
 عن 

ً
وغير مقنع، مع العلم أنها حلت بديلة

النجمة كاريس بشار، لكنها لم تقدم أفضل 
ــا لــديــهــا لــتــســتــطــيــع مــنــافــســتــهــا، وكــانــت  مـ
قــدراتــهــا مــحــدودة، رغــم تقديم نــور ألدوار 
بــيــروت«،  مهمة سابقًا، وال سيما »عـــروس 
ــيـــاد يـــوســـف وهــبــة  ــان دورا مـ ــ فــــي حــــن كـ
نور مكّرَرين ولم يخرجا عن التنميط، فلم 
يــذكــر أو رســمــا شخصيات  يضيفا جــديــدًا 

جديدة تبقى في ذاكرة املتلقن.
ــا الــشــخــصــيــات الــثــانــويــة مــثــل عــهــد ديــب،  أمـ
 في 

َ
ــم، وتـــــرف الـــتـــقـــي، تــهــّمــشــن ــيـ ــراهـ رشــــا ابـ

الشخصيات  لتكون  أنفسهن،   
َ
وكــررن العمل 

مهمشة، وكأن ال أثر لها، مع أن لها دورًا في 
تحريك األحداث ولو بالقليل. 

النص الذي كتبته سام كسيري، لم يعِط أي 
عــبــارات  بــا  بــل جــاء  للعمل،  روح تجديدية 
بالقصة  املحيط  الغموض  في  وبالغ  رنانة، 
بشكل مستفز ورديء شابه الشطط لتصبح 
الحكاية رتيبة يستعجل الجمهور نهايتها 
ــا تــنــتــهــي أيــضــًا  ــهــ ــكـــل لـــيـــتـــفـــاجـــأ أنــ ــأي شـ ــ بــ

 
ً
ــح يــمــنــح فــرصــة ــ ــر واضـ بـــا مــضــمــون أو أثــ
فـــي تــقــديــم ســيــنــاريــو مــخــتــلــف. مـــن جــديــد، 
إذن، يــقــع نــص ســــوري فــي فــخ االســتــنــســاخ 
والــتــعــلــيــب والـــــحـــــوارات املـــطـــاطـــة، مـــن دون 
للجمهور  يــقــدم  مبتكر  تفصيل  أي  إضــفــاء 

قصة جاذبة تشده من األلف إلى الياء. باتت 
عجالة،  على  نجز 

ُ
ت الجديدة  األعمال  معظم 

ــة الـــدعـــم  ــلـ بــــذرائــــع مــرتــبــطــة بـــالـــتـــمـــويـــل، وقـ
أسماء  على  االتــكــاء   

ّ
أن ويــبــدو  اللوجستي. 

أجل  الجمهور من  المعة ومهمة، الستدراج 

متابعة املسلسات، لم يعد كافيًا أو مرضيًا. 
التي  املتعة  عن  باحثًا  املشاهد  يبقى  هكذا، 
الـــدرامـــا الــســوريــة يــومــًا حــن كانت  قدمتها 
بدايتها،  منذ  التفاصيل  محبوكة  الحلقات 
وحتى نهاية آخر مشهد في الحلقة األخيرة.

لــلــغــايــة، لــــذا تــحــدث لـــإعـــام عـــن إصــابــتــنــا، 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ وصـــــار املــــوضــــوع حـــديـــث مـ

االجتماعي.

¶ ما رأيك في خطوات الوليد الغنائية؟
ــدا، ويـــســـيـــر بـــخـــطـــوات  ــ ــ الـــولـــيـــد مــــوهــــوب جـ
هــادئــة، ويــعــرف مــا يــريــده، هــو محب للغاية 
الديو  للغناء، وقــد أعــد عــدة أغنيات بــجــوار 

الذي سيجمعني به.

¶ خاض كثير من املطربن تجربة الحفات أوناين 
في فترة منع الحفات املباشرة. ملاذا لم تجربها؟

بــصــدق شــديــد ال أفــضــلــهــا ألن الــحــفــات في 
أن يكون هناك تفاعل بيني وبن  رأيــي هــي 
الوقوف على خشبة  لوجه،  الجمهور وجها 
املسرح ورؤية الجمهور حولك متعة عظيمة.

¶ نعود للحديث عن ألبومك ما أبرز مامحه؟
ــبــــوم يــحــمــل أغـــنـــيـــات بــلــهــجــات مــصــريــة  األلــ
ولــبــنــانــيــة وبــــدويــــة، وهـــنـــاك أغــنــيــة شعبية 
أقدمها، بجوار أن األلبوم يحتوى على ديو 
اسم  يحمل  الــولــيــد  بابني  يجمعني  غنائي 
»حبيبي«، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس 
ــرضــي 

ُ
ــادل الــعــراقــي، وأتــمــنــى أن ت وألــحــان عـ
األغنيات كافة أذواق الجمهور العربي.

¶ بمناسبة ذكر الغناء الشعبي، هل أنت من محبيه؟
األمــر ال يرتبط بُكره أو حب بقدر ما يرتبط 
والتراثي  الشعبي  فالغناء  األغنية،  بكلمات 
كلمات  يحمل  كــان  ولكن  عليه،  ترّبينا  كلنا 
تليق بأذن املتلقي العربية، وال تحتوي على 
أي كلمات مبتذلة مخجلة، وهناك كذلك في 

األلبوم أغنية من ألحاني.

صورة مشوهة وليست »طبق األصل«عاصي الحالني... في انتظار األلبوم الجديد
سارت حلقات المسلسل 

السوري، »طبق األصل«، 
ببطء شديد، من دون 

أي ترابط أو تكثيف في 
الحكاية. هنا، قراءة في 

العمل

بغداد ــ عالء المفرجي

عبد،  أحمد  للعراقي  الخامسة«،  »الــقــّصــة  ُيــشــارك 
ـ  الــــ33 )18  الـــدورة  فــي برنامج »العمل األول«، فــي 
لـــ«مــهــرجــان   )2020 الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   29
أمـــســـتـــردام الـــدولـــي لـــأفـــام الــوثــائــقــيــة«، فـــي أول 
ــروى تــجــربــة  ــ ــ ـ

ُ
ــه. فــــي 90 دقـــيـــقـــة، ت ــ ــــي لـ ــــرٍض دولــ عــ

عميقة ومريرة، ممتّدة على 4 عقود من الصراعات 
العراق: »كتبُت 5 قصص في ليالي  والحروب في 
ــوام،  الـــحـــرب، عـــام 2003. حــيــنــهــا، كــنــُت أبــلــغ 9 أعــ
القّصة  أوراق  تــاركــًا  مــنــهــا،   4 فــي  أبــطــالــي  فقتلُت 
 يــظــهــر ومــيــض القصف 

ْ
الــخــامــســة مــبــعــثــرة، لــكــن

قال  كما  أخـــرى«،  أحيانًا  ويختفي  أحيانًا،  عليها 
»العربي الجديد«. عبد لـ

أحــمــد عــبــد، كــاتــب ومــونــتــيــر، ُولـــد فــي بــغــداد عــام 
ــّدة، منها:  ــ أفـــامـــًا قــصــيــرة عـ ــــرج  أنــتــج وأخـ  .1994
ــيــــور ســنــجــار«،  »ِعـــــش الــــحــــرب« و»صـــافـــيـــا« و»طــ
الفائز بجائزة أفضل عمل صحفي، في »بــي. بي. 
)لــنــدن(. عمل مساعد مخرج ألفــام طويلة،  ســي« 
الــدراجــي، و»شـــارع حيفا«  »الرحلة« ملحمد  منها: 
ــرج فيلمه  ــ ملــهــنــد حـــيـــال، وغــيــرهــمــا، ثـــم كــتــب وأخـ
الــخــامــســة«. عــن احتفاظه  الــطــويــل األول »الــقــّصــة 
ــه بعد أعـــوام على 

ّ
أن بفكرة الفيلم، أشــار عبد إلــى 

تركه القّصة، عاد مجّددًا إليها، ُملقيًا عليها نظرة 

ظهر 
ُ
ل في الكاميرا، التي ت

ّ
خاصة هذه املــّرة، تتمث

واآلثــار  ية، 
ّ
املتشظ لشخصياته  الصامت  الجانب 

فتها الحروب عليها، منذ الحرب 
ّ
النفسية التي خل

العراقية اإليرانية )1980 ـ 1988(.
يبدأ فيلم »القّصة الخامسة« من صبّي يعيش في 
بــاديــة املــوصــل، تركته ُصـــَور الجثث املــحــشــّوة في 
رأســـه يــعــانــي نــفــســيــًا، هــو املــنــعــزل مــع أغــنــامــه. ثم 
يحدث انتقال إلى جبال سنجار، حيث تعيش فتاة 
ُمقاتلة منذ دخــول »داعـــش« إلى  )18 عــامــًا( باتت 
 ُيقيم ُمنعزاًل في منزله، 

ٌ
مدينتهم. هناك أيضًا رجل

ويــحــاول رســـم وجـــوه الــذيــن كـــان يدفنهم فــي تلك 
الحرب؛ باإلضافة إلى رجل ُمسن، يقطن وحيدًا، هو 
أيضًا، بن قطارات مهجورة، بعد عودته من األسر، 
مــنــذ 30 عــامــًا فـــي الـــحـــرب نــفــســهــا: »بـــحـــذر، يــدعــو 
»الــقــّصــة الــخــامــســة« إلـــى الــتــأّمــل واالنـــغـــمـــاس في 
دواخل الشخصيات، من خال الصمت الذي يهيمن 

عليها«. عــن تجربته فــي اإلنــتــاج والــتــصــويــر، قال 
 التصوير حصل في العراق ولبنان: 

ّ
أحمد عبد إن

»استغرق العمل 4 أعــوام، في ظــروف ليست جّيدة 
أبدًا«، إلى درجة اضطّر عبد معها إلى بيع مقتنيات 
لـــه، هـــو وصــديــقــه ســيــف الـــديـــن، مــديــر الــتــصــويــر، 
ليتمكنا من إكماله. وعن تكاليف إنتاجه، والجهات 
التي مّولته، قال: »لم أجد من يساعدني في العراق، 
فبحثت عن جهات إنتاجية خارجية، وتمّكنت من 
املــعــروف  املــخــرج األمــيــركــي جيمس لونكلي،  لــقــاء 
»أوسكار«.  لـ بعضها  ــح 

ِّ
ُرش وثائقية،  أفــاٍم  بصنع 

ساعدني في العثور على ُمنتج. خال البحث عامًا 
ت 

ّ
وتبن لــؤي حفار،  السوري  املنتج  التقيُت   ،

ً
كاما

لت بمصاريف 
ّ
»الجزيرة الوثائقية« املشروع، فتكف

إنــتــاجــه بــالــكــامــل. وحــصــلــُت أيــضــًا عــلــى دعـــم من 
مؤّسسة »آفاق«، إحدى أبرز مؤّسسات الدعم الفني 
املعهد  أيضًا منحة من  األوســـط. هناك  الشرق  في 
األملاني »غوته«، كما اختير املشروع في »مهرجان 
»أفضل مشروع«،  كامدن السينمائي« في أميركا، كـ
إلى أفــاٍم قليلة للغاية، من أصل 160 مشروعًا من 

العالم«.
وتحّدث عبد عن كــوادر عربية عاملة في »القّصة 
 سيف الــديــن رافــقــه فــي رحلة 

ّ
 إن

ً
الخامسة«، قــائــا

لنا خالها 
ّ
ة للغاية، تنق

ّ
إنجاز الفيلم: »رحلة شاق

بن املوصل وبغداد طوال 4 أعوام«.

I Know This Much Is True

أدى عباس النوري دورًا الفتًا في العمل )فيسبوك(

يدعو الفيلم 
إلى التأّمل 
واالنغماس 
في دواخل 
الشخصيات )من 
الفيلم(

سيقدم أغنية باالشتراك مع ابنه الوليد )أنور عمرو/ فرانس برس(

)HBO( أّدى مارك روفالو دورين صعبين في العمل

توأٌم، أحدهما يعاني شيزوفرينيا، واآلخر يسعى إلى إنقاذ األول، باحثًا عن تاريخ عائلته، وهوية 
أبيه، ويخوض صراعًا مع ماضيه، وواقع المؤسسة األميركية

رجالن ضّد التاريخ

»القصة الخامسة«: رحلة شاقة

فنون وكوكتيل
مسلسل

لقاء

نقددردشة

 I know يُحَسب لمسلسل
this much is true، مأخذه 

على موضوع الصحة 
النفسية عند الرجال، وال 

نقصد بذلك حكاية توماس 
وحسب، بل دومينيك أيضا. 
وثمة جهد مبذول لتجنب 

الكليشيهات والقوالب 
الكسولة التي تلجأ إليها 
األعمال التلفزيونية أحيانًا 
حين تحاول التطرق إلى 

الموضوع. مع ذلك، 
أثير النقاش حول قدرة 

المشاهد اليوم على تجنب 
اإلجهاد العاطفي حين 

يتابع العمل، بسبب اتسامه 
بالقتامة الشديدة، وندرة 

لحظات الفرح فيه.

دومينيك أيضًا

Tuesday 10 November 2020 Tuesday 10 November 2020
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