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المؤثرون والنيكوتين: الترويج وجدله
لندن ـ كاتيا يوسف

تـــقـــّدم مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــبـــاب مـــن منسقي 
املؤثرين  االجتماعيني  والعارضني  األغاني 
على  للتشجيع  لــقــطــات  »إنــســتــغــرام«  عــلــى 
املــعــروفــة  الــنــيــكــوتــني، منها  شـــراء منتجات 
تجارية  عــامــة  وهــي   ،)velo( »فيلو«  بــاســم 
من أكياس النيكوتني املنكهة التي تصنعها 

شركة التبغ البريطانية األميركية.
وعلى الرغم من تأكيد منظمي شركة التبغ 
الــبــريــطــانــيــة األمــيــركــيــة، فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، أن مــنــتــجــاتــهــا الـــجـــديـــدة بـــمـــا فــي 
ذلــــك الــتــبــغ املــســخــن والــنــيــكــوتــني الــفــمــوي، 
الــحــالــيــني،  الــبــالــغــني  لــلــمــدخــنــني  مخصصة 
نراها في املقابل تطلق حملة تسويقية قوية 
مليار   1.36( إسترليني  مليار جنيه  بقيمة 
دوالر أمـــيـــركـــي(، تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي والــحــفــات 
التي يمكن  الرياضية  املوسيقية واألحــداث 
أن يكون لها تأثير في تشجيع الشباب على 
اكــتــســاب عــــادة الــتــبــغ الــقــاتــلــة الــتــي ال تــزال 
الرغم  على  سنوًيا  شخص  مايني   8 تقتل 
منع  إلــى  تهدف  التي  الراسخة  القواعد  من 

ذلك.
 
ّ
أن االستقصائية  الصحافة  مكتب  ويكشف 

الــشــركــة تــســتــخــدم تــكــتــيــكــات فــّعــالــة تجذب 
 جــديــدًا مــن غــيــر املــدخــنــني الســتــخــدام 

ً
جــيــا

تقديم  التكتيكات،  هــذه  تشمل  النيكوتني. 
مــنــتــجــات الــنــيــكــوتــني عــلــى أنــهــا رائـــعـــة في 
حملة إعانية تركز على الشباب وتستخدم 
التواصل االجتماعي  املؤثرين على وسائل 
لــلــتــرويــج لــلــســجــائــر اإللــكــتــرونــيــة وأكــيــاس 
على  »إنــســتــغــرام«،  على  والــتــبــغ  النيكوتني 
إلى  املمارسة.  لهذه  املنصة  الرغم من حظر 
جانب ذلك، تقوم برعاية األحداث املوسيقية 
ــا بــطــولــة »الــفــورمــوال  ــرزهـ والــريــاضــيــة، وأبـ
وان« والرياضات اإللكترونية التي يتم بثها 
مــبــاشــرة عــلــى »يــوتــيــوب« ويــمــكــن لألطفال 
البلدان  بعض  فــي  تــقــدم  كــذلــك  مشاهدتها. 
النيكوتني  ألكــيــاس  دولــيــة  مجانية  عينات 
والــســجــائــر اإللــكــتــرونــيــة الـــتـــي يـــبـــدو أنــهــا 
نجحت في جذب القاصرين وغير املدخنني.

وبحسب ما أوردت صحيفة »ذا غارديان«، 
يـــوم اإلثـــنـــني املـــاضـــي، يــتــبــاهــى حـــوالـــي 26 
مـــؤثـــًرا عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ــارب مـــن 2.2 مــلــيــون  ــقـ ــا يـ بــالــتــأثــيــر عــلــى مـ
الوصول  الــذيــن يصعب  الشباب  مــن  متابع 
إليهم من خال القنوات اإلعانية التقليدية. 
ومن بني هذه اللقطات نرى منّسق املوسيقى 
)دي جي( البريطاني الشهير جورج دبليو 
هاريسون يحمل علب »فيلو« أمام الكاميرا 
ويقول ملتابعيه الذين يبلغ عددهم 35 ألفًا: 
»ال بــّد أن تكون نكهة الــيــاقــوت األحــمــر هي 
لة؟«. 

ّ
املفض نكهتكم  هي  ما  عندي.  املفضلة 

من جهته، يشيد مغني الراب جوش بروس 
ـــام« لــجــمــهــوره  ـــظـ »تــقــنــيــة الــــوهــــج فــــي الـ بـــ
البالغ عدده 156 ألف شخص، بينما يخبر 
»دي جي« آخر، يدعى جيس بايز، متابعيه 
 »املنتج رائع جًدا خاصة في النوادي«. 

ّ
بأن

وأيضًا ينشر نجم تشيلسي السابق أليكس 
مــيــتــون مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى شــكــل »فــيــلــو« 
ــًا. كــذلــك،  ــفـ ملــتــابــعــيــه الــبــالــغ عـــددهـــم 391 ألـ
يــظــهــر ســائــق الــســبــاق أرتـــشـــي هــامــيــلــتــون، 
الذي يملك 207 آالف متابع، في سلسلة على 
اإللكترونية  الرياضات  بعنوان  »يوتيوب« 
بـــاالشـــتـــراك مـــع فــريــق الــســبــاق الــبــريــطــانــي 

ماكارين.
 هذا الصنف الجديد 

ّ
تلفت الصحيفة إلى أن

من مؤثري النيكوتني على وسائل التواصل 
ــي الـــجـــبـــهـــة  ــ ــود فــ ــ ــنــ ــ ــم »جــ ــ ــي، هــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اإلجـ
ها 

ّ
البريطانية« لحرب تسويقية لطاملا تشن

شركة التبغ البريطانية األميركية، ومقرها 
لندن، على أرض أجنبية. في السياق، تقول 
كارولني رينزولي، من »حملة أطفال خالية 
من التبغ«: »الهدف الحقيقي لهذه اإلعانات 
واضـــح تــمــاًمــا: إبــقــاء الــعــمــاء مدمنني على 
النيكوتني وإغراء الشباب بتجربة منتجات 
الــنــيــكــوتــني«. وتــضــيــف »شـــركـــات الــتــبــغ ال 
تهتم بصحتك. في الواقع، إنهم ال يهتمون 

ــــذي يــســبــب اإلدمـــــــان، ألنــه  حــتــى بــاملــنــتــج الـ
طــاملــا يــمــكــنــهــم االســـتـــمـــرار فـــي اســتــخــدامــك 
ألحد املنتجات فسيكون لديهم عميل مدى 

الحياة«.
الصحافة  مــكــتــب  أجــــراه  وقـــد وجـــد تحليل 
االســـتـــقـــصـــائـــيـــة فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
العام، أن شركة التبغ البريطانية األميركية 
على  إسترليني  جنيه  مليار  بنحو  راهــنــت 
تــوك«  املــؤثــريــن على »تــيــك  تسخير شعبية 
و»إنــســتــغــرام« و»فــيــســبــوك« لــلــوصــول إلــى 

الــشــبــاب فــي دول مــثــل بــاكــســتــان والــســويــد 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا. وتــــســــتــــخــــدم هــــــــذه الــــشــــركــــة 
ــه لــكــســب قــلــوب وعــقــول  الـــيـــوم الــتــكــتــيــك ذاتــ
الــبــريــطــانــيــني. ومــنــتــج »فــيــلــو« الــــذي يضج 
بــه إنــســتــغــرام، هــو عــبــارة عــن كــيــس صغير 
واللثة  الشفة  بني  بنكهات مختلفة، يوضع 
ــكـــوتـــني إلشـــبـــاع  ــيـ ــنـ ــن الـ ــ ويـــطـــلـــق جــــرعــــة مـ

الحاجة أو الرغبة الشديدة للتبغ.
األميركية  البريطانية  التبغ  شــركــة  تــســّوق 
ملــنــتــج »فـــيـــلـــو« كــبــديــل لــلــســجــائــر. مـــع ذلــك 

لــــم يــــذكــــر أي مــــن مــــؤثــــري الـــنـــيـــكـــوتـــني فــي 
ــّراء  ــ ــع عــــن الـــتـــدخـــني جـ ــلـ ــــــه أقـ

ّ
مـــنـــشـــوراتـــه أن

اد 
ّ
النق يشير  الــواقــع،  في  »فيلو«.  استخدام 

إلــى أن املنتجات تــدور حــول تجنيد عماء 
التبغ  إلـــى تحليل شــركــة  جــــدد، ويــشــيــرون 
األمــيــركــيــة الــبــريــطــانــيــة الــــذي يــلــفــت إلـــى أن 
مــن أشخاص  تأتي  الــســوق  نصف مبيعات 

لم يستخدموا النيكوتني من قبل.
ــاء الــتــنــفــيــذيــني في  وفـــي رســالــة إلـــى الـــرؤسـ
»فـــيـــســـبـــوك« و»إنــــســــتــــغــــرام« و»تــــيــــك تــــوك« 
و»تــويــتــر«، يــطــالــب تــحــالــف يــضــم أكــثــر من 
للتدخني  ومناهضة  صحية  مجموعة   100
من جميع أنحاء العالم بوضع حد للترويج 
للمنتجات التي تسبب اإلدمان على وسائل 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي. ويــلــفــت هــــؤالء إلــى 
ــراح الــــعــــام لـــلـــواليـــات  ــ ــجـ ــ تـــقـــريـــر أصــــــــدره الـ
املتحدة )طبيب األمة الذي يزود األميركيني 
بــأفــضــل املــعــلــومــات الــعــلــمــيــة املــتــاحــة حــول 
كــيــفــيــة تــحــســني صــحــتــهــم وتــقــلــيــل مــخــاطــر 
املــرض(، الــذي وجد أن استخدام النيكوتني 
يــمــكــن أن يــكــون لــه تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى نمو 
ــا قــبــل الـــــــوالدة. ووجـــد  ــاغ املـــراهـــقـــني ومــ ــ دمـ
 جــــوهــــرًيــــا« عـــلـــى أن 

ً
ــا ــيــ ــه »دلــ ــ الـــتـــقـــريـــر ذاتــ

اســتــخــدام الــنــيــكــوتــني فـــي مــرحــلــة املــراهــقــة 
يمكن أن يزيد من احتمال إدمان النيكوتني 

في مرحلة البلوغ.
ــقـــول مـــتـــحـــدث بـــاســـم شــركــة  فــــي املـــقـــابـــل، يـ
»منتجاتنا  الــبــريــطــانــيــة:  األمــيــركــيــة  الــتــبــغ 
مــخــصــصــة لـــلـــبـــالـــغـــني فــــقــــط، ونـــعـــتـــقـــد أنـــه 
ال يــنــبــغــي أبـــــًدا لــلــشــبــاب اســـتـــخـــدام أي من 
منتجات التبغ أو النيكوتني. يتم التسويق 
لدينا بمسؤولية، بما يتفق بدقة مع مبادئ 
ــادات منع وصــول  ــ الــدولــيــة وإرشـ التسويق 
وسياسات  التشريعات  عــن   

ً
فضا الشباب 

مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي«. ويضيف 
الـــتـــواصـــل  ــل  ــ ــائـ ــ عـــلـــى وسـ  حـــســـابـــاتـــهـــم 

ّ
أن

بحيث  العمرية  بالفئة  مقيدة  االجــتــمــاعــي 
البالغني،  للمستخدمني  فقط  مرئية  تــكــون 
على سبيل املثال في سوق اململكة املتحدة 
ينبغي أن يؤّكد املستخدمون أنهم أكبر من 
منشوراتهم  تعرض جميع  كذلك  عــاًمــا،   18
العمر  الثامنة عشرة من  تــجــاوزوا  ها ملن 

ّ
أن

وملستهلكي النيكوتني البالغني فقط.
مــن جــهــتــهــا، تــحــقــق »مــيــتــا«، وهـــي الــشــركــة 
»فيسبوك« و»إنستغرام«، في ما إذا  املالكة لـ
كانت املنشورات تتوافق مع إرشاداتها التي 
تحظر اإلعان عن منتجات النيكوتني. وقد 
معها  تواصلت  بعدما  منها  العديد  أزالـــت 

صحيفة »ذا غارديان« البريطانية.
 حمات الدعاية ملنتجات 

ّ
وعلى الرغم من أن

الــتــبــغ تــســتــهــدف الــبــالــغــني الــذيــن تــجــاوزت 
من  ق 

ّ
التحق يبقى  لكن  عامًا  الــــ18  أعمارهم 

عمر مستخدمي »إنستغرام« مسألة صعبة. 
وبحسب تقرير صــادر عن شركة تحليات 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »كــلــيــر«، فإن 
املــنــشــورات تقل  35 باملئة مــن جمهور هــذه 

أعمارهم عن 24 عاًما.
وال تــنــفــرد الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة األمــيــركــيــة 
للتبغ فــي اســتــغــال قـــوة وســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي لترويج منتجاتها، بل يبدو أن 
شركة »سويدش ماتش«، وهي شركة ألكياس 
الــنــيــكــوتــني ال تــبــيــع الـــســـجـــائـــر، تــســتــهــدف 
التجارية  بعامتها  املــتــحــدة  اململكة  ــا 

ً
أيــض

»زين«. وتنشر صفحتها على »فيسبوك« أن 
الحاليني  للمدخنني  فقط  مخصص  املنتج 
ها توضح أن املنتج 

ّ
في اململكة املتحدة، لكن

ال يــســاعــد عــلــى اإلقــــــاع عـــن الـــتـــدخـــني. في 
بعض الحاالت، يتم تسويق منتجات التبغ 
ــدت شركة 

ّ
ا على وســائــل الــتــواصــل. جــن

ً
علن

أجــهــزة تسخني  تبيع  التي   ،Ismod UK Ltd
الـــتـــبـــغ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، شـــخـــصـــيـــات مـــؤثـــرة 
فــي املــوضــة مــن الــشــبــاب عــلــى »إنــســتــغــرام« 
اململكة  املتعاونني في  لتسويقها. ومــن بني 
املــتــحــدة فــوركــان أوسينمز، وهــو مــؤثــر في 
مـــجـــال املـــابـــس الــرجــالــيــة ولـــديـــه أكـــثـــر من 
 9800 مــتــابــع، وكــلــوي بــايــن، وهـــي عــارضــة
ــاء مـــع 140 ألـــف مــتــابــع، بــاإلضــافــة إلــى  ــ أزيـ
عارضة األزياء صوفيا سبوكس التي لديها 

145 ألف متابع.

أكثر من مليار 
دوالر ُدفعت لمؤثرين 

للترويج للتبغ

منحت منصات التواصل شركات التبغ والتدخين فضاًء جديدًا إلعالناتها التي تثير الجدل منذ ما قبل اإلنترنت. يطفو 
كّل ذلك على السطح ليظهر صرف مبالغ قياسية واالستعانة بالمؤثرين للترويج الجديد

ها 
ّ
تغير فــضــاءات مــواقــع الــتــواصــل أشــكــال اإلعــانــات، لكن

بالدرجة األولى تعتمد على سياسة نشر األفكار عبر الحديث 
عنها ضمن سياق حوار مع الجمهور. ويبدو أّن هذا األسلوب 
يحقق نجاحًا عامليًا، إذ بدأت الجهات التشريعية تلتفت لهذه 
ز شركات التسويق عليها لزيادة االنتشار.

ّ
 السوق، فيما ترك

وفي السياق، كشف تقرير سابق لشركة التسويق »إيزيا« 
االجتماعي  التواصل  وسائل  مؤثرو  يجنيه  الــذي  املــال  أّن 
إذ  املــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  فــي  ازداد  )إنــفــلــويــنــســرز(، 
»إنستغرام«،  على  الدعائية  الــصــورة  سعر  متوسط  ارتفع 
إلــى 1642 دوالرا عــام 2019.  مــن 134 دوالًرا عــام 2014 
لــدفــع مــبــالــغ طائلة  الــتــجــاريــة مستعدة  الــعــامــات  شــركــات 
لرعاية املنشورات ومقاطع الفيديو واملدونات على صفحات 
املؤثرين. لكن هل يعني هذا نهاية عصر اإلعانات التقليدية؟ 
يصر أحد الخبراء على أّن هذا ال يعني نهاية عصر اإلعانات 

التنفيذي  الرئيس  إسحاق،  بن  يوفال  قال  التقليدية، حيث 
»سوشيال  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  تسويق  ملنصة 
بيكرز«: »صار التسويق الرقمي منتشًرا بشكل كبير، ولكن 
 سيكون دائًما هنالك مزيج بينه وبني التسويق التقليدي«.
»فيسبوك«،  على  الترويجي  املحتوى  فــي  التقرير  وبــحــث 
و»يــوتــيــوب«، و»إنــســتــغــرام«، واملــدونــات، مــا بــني عــام 2014 
وحتى عام 2019، ووجد أّن متوسط سعر الصورة الدعائية 
على »إنستغرام«، ارتفع بنسبة 44% من عام 2018 حتى 
تحصل  »يــوتــيــوب«  على  الفيديو  مقاطع  وأّن   ،2019 عــام 
على أعلى الفوائد، حيث ارتفع سعرها من 420 دوالًرا عام 
2014 إلى 6700 دوالر عام 2019. كما ارتفع سعر منشور 
»فيسبوك« الترويجي من 8 دوالرات عام 2014، إلى 395 
 29 مــن  »تويتر«  تغريدة  وارتــفــع سعر  عــام 2019،  دوالًرا 

دوالًرا عام 2014 إلى 422 دوالرا عام 2019.

صناعة ضخمة

MEDIA
منوعات

قناة 
حنبعل

تونس ـ العربي الجديد

دخل عدد من العاملني في قناة »حنبعل تي في« 
الخاصة مساء أمس االثنني في اعتصام مفتوح 
ــل مــقــر الــهــيــئــة الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لــاتــصــال  داخــ
السمعي البصري )الهايكا(. اعتصام يأتي على 
خلفية قرارات »الهايكا« التي طالبت إدارة القناة 
بوقف البث حتى تسوي ملفها القانوني وهو ما 

املعتصمات،  القناة طوعيًا. إحدى  له  استجابت 
اإلعــامــيــة املــعــروفــة فــي تــونــس هــالــة الـــــذوادي، 
بــالــتــســريــع في  يــطــالــبــون  املعتصمني  أن  أكـــدت 
حل اإلشكال القانوني للقناة حتى تعود للعمل 
عـــامـــل من  أن حـــوالـــي 200  ســـريـــعـــًا، خـــاصـــة 
وإداريــني وجدوا  وتقنيني  ومنتجني  صحافيني 
أنفسهم في بطالة إجبارية وهو ما سيكون له 
انعكاس مادي على عائاتهم. وطالبت »الهايكا« 

بضرورة اإلسراع في الحسم في امللف القانوني 
الوثائق حتى  إداراتها كل  أن قدمت  للقناة بعد 

تعود القناة للبث من جديد.
االعـــتـــصـــام شــهــد تـــوافـــد عــــدد مـــن اإلعــامــيــني 
والحقوقيني الذين أعلنوا تضامنهم مع العاملني 
فــي الــقــنــاة، ومنهم اإلعــامــي زيــاد الهاني الــذي 
أكد للمعتصمني أنهم ال يدافعون فقط عن قناة 
»حنبعل تي في« بل عن كرامة املهنة ككل ضد 

الهايكا التي اعتبرها »هيئة غير قانونية« وكل 
أعضاءها  قانوني متهًما  ما يصدر عنها غير 

بالفساد وبأنهم أداة طيعة في يد االستبداد.
يذكر أن السلطات التونسية قامت خال شهر 
على  البث  بقطع  أكتوبر 2021   / األول  تشرين 
قــنــاتــني تــلــفــزيــوتــني هــمــا قــنــاة »نــســمــة تــي فــي« 
وقــنــاة »الــزيــتــونــة« ومــحــطــة إذاعـــيـــة هــي »إذاعـــة 

القرآن الكريم«.

)Getty( يتم تسويق منتجات التبغ علنًا في بعض الحاالت
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كلية الفلسفة، وميرا )جيسيكا تشاستني(، 
ــرة الــتــنــفــيــذيــة الــطــمــوحــة فـــي إحـــدى  ــديــ املــ
خيانتها  تــكــون  والــتــي  التقنية،  الــشــركــات 
الــســبــب املــبــاشــر فـــي انــهــيــار الـــــــزواج، بعد 
تــراكــمــات كــثــيــرة، على مــدى عشر ســنــوات، 

متوارية تحت السطح.
عـــن عـــاقـــة زواج تــمــر بــمــنــعــطــفــات كــبــيــرة 
ومـــدمـــرة، تـــم عــكــس األدوار بـــني الـــزوجـــني، 
نسبة إلـــى نــص بــرغــمــان األصــلــي؛ إذ نــرى 
مــيــرا، هــنــا، هــي الــطــرف املعيل فــي العاقة، 

ــًا، والـــــتـــــي تــــتــــرك زواجــــهــــا  ــيـ ــلـ ــمـ األنـــــجـــــح عـ
رغباتها،  وراء  سعيًا  الــوحــيــدة،  وطفلتها 
الطفلة،  برعاية  املهتم  هو  جوناثان  بينما 

ل الجانب األكثر تمّسكًا بالعاقة.
ّ
ويمث

»في بداية العاقة، يبدو أنه ال شيء يمكن 
أن يـــؤذيـــك، وبــعــد ذلـــك تــبــدأ تــدريــجــًيــا في 
إدراك حقيقة أن أي شيء بإمكانه إيــذاؤك«. 
هذه إحدى إجابات ميرا على أسئلة طالبة 
الـــدراســـات الــعــلــيــا، الــتــي تلتقي بــالــزوجــني 
فــي إطـــار أطــروحــتــهــا حــول دراســــات النوع 

لبنى صويلح

ــال، وانـــهـــيـــار  ــ ــــصـ ــفـ ــ الــــــــــــزواج، االنـ
ــات  ــمــ ــيــ ــا ثــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الــــــــــعــــــــــاقــــــــــات... كـ
ومــواضــيــع قــابــلــة دائـــمـــًا إلعـــادة 
الــتــشــكــيــل، واملــعــالــجــة مـــن زوايـــــا مختلفة، 
وصــنــع أعـــمـــال نــاجــحــة، كــــان آخـــرهـــا فيلم 
إنــتــاج  مـــن  زواج(  )قــصــة   Marriage Story
نــواه بومباك. أخيرًا،  »نتفليكس«، وإخــراج 
 Scenes بعنوان   

ً
عما  HBO منصة  أطلقت 

From a Marriage )مشاهد من حياة زوجية( 
مسلسل  وهــو  املاضي،  سبتمبر/أيلول  في 
)مــدة كل  مــن خمس حلقات  يتألف  قصير، 
مــنــهــا ســاعــة تــقــريــبــًا(، ُعــــرض عــلــى هامش 
مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي. الــعــمــل 
مــقــتــبــس عـــن مــســلــســل املـــخـــرج الـــســـويـــدي، 
االســم نفسه،  الــذي يحمل  إنغمار برغمان، 
وخرج من عباءته كثير من األعمال الاحقة 

التي ناقشت هذه الثيمات.
يـــتـــنـــاول املـــســـلـــســـل الـــــــذي كـــتـــبـــه وأخــــرجــــه 
هاغاي ليفي، قصة زوجــني أميركيني، هما 
جــونــاثــان )أوســـكـــار إســـحـــق(، األســـتـــاذ في 

»حديث الصباح 
والمساء« عالمة فارقة 

في مسيرته الفنية

يتناول المسلسل 
الشعور بالوحدة كثمن 

للتحرر من العالقة

ما الذي يقترحه 
هاني شاكر في أغانيه سوى 

البكاء والنحيب؟

2223
منوعات

ــم مــحــاولــة كـــل من  ــكـــن، رغــ االجـــتـــمـــاعـــي. ولـ
ــاثــــان ومــــيــــرا تــنــمــيــق األجـــــوبـــــة، بــمــا  جــــونــ
التي يصدرانها عن  الــصــورة  مــع  يتناسب 
»الزواج السعيد«؛ فإن اضطراب ميرا يوحي 
حاكي 

ُ
 ت

ٌ
بأن شيئًا على وشك الحدوث. بداية

الزوجني  إلــى  نتعرف  إذ  برغمان؛  مسلسل 
من خال مقابلة تجريها صحافية لصالح 

إحدى املجات .
مــع تــقــدم الــحــلــقــات، تــقــول مــيــرا لجوناثان 
فـــي حــديــث دار بــيــنــهــمــا: »ال أعــــرف مـــا إذا 

كـــان بــإمــكــانــنــا أن نــكــون فــي نــفــس الــغــرفــة، 
من دون أن نــؤذي بعضنا بعضًا«. يمكننا 
ــقـــول، فـــي هـــذا الــســيــاق، إن املــســلــســل عن  الـ
الحب املؤذي، وآالم االنفصال، وانعكاساته 
الرهيبة، وتأثيره على الحياة بعدها. عمل 
عــن الــشــعــور بــالــوحــدة، كــثــمــن لــلــتــحــرر من 
الــعــاقــة، عــن الحب والــخــســارات واملتاهات 
العاطفية واالزدواجية، والغضب املكبوت.. 
كــذلــك، عــن الغليان فــي الــداخــل الــقــادر على 
التخفي أحيانًا، واالنفجار املدمر في أحيان 

أخرى.
ــذي اتــبــعــه املـــخـــرج فـــي عــرض  ــ األســــلــــوب الـ
ــة، جــعــل  ــقـ ــلـ ــل بــــدايــــة كــــل حـ ــبـ الـــكـــوالـــيـــس قـ
قابلة  الكاميرا  التالية بعد دوران  األحــداث 
لــلــتــفــكــيــر بـــمـــعـــزل عــــن املـــمـــثـــلـــني، بــــل يــمــكــن 
تخيلها كـــأحـــداث يــمــكــن أن تــتــكــرر بــني أي 
ــراقـــب عـــن بــعــد مــشــاهــد  ــــني، وكـــأنـــنـــا نـ زوجــ
ا.. 

ّ
حدثت، أو قابلة للحدوث، في حياة أّي من

ولــكــن، فــي نفس الــوقــت، بــدا هــذا األســلــوب 
كعامل مشتت للمشاهد.

ــرا وهـــــي تــاحــق  ــيـ ــامـ ــكـ ــــوء، وحــــركــــة الـ ــــضـ الـ
ــا الـــشـــعـــور  ــ ــخـ ــرف، رّســـ ــ ــغــ ــ ــ ــــني بـــــني ال ــزوجــ ــ الــ
بالضيق املازم للشخصيات. كذلك، اعتماد 
ــوارات الــــطــــويــــلــــة، جــعــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلـــى الـ ــــرد عـ ــــسـ الـ
اللحظات  على  معتمدة  الحبكة  انعطافات 
الــكــاشــفــة فـــي الـــحـــوار، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
تــصــّعــد أو تــخــفــف مـــن وتـــيـــرة املـــشـــهـــد، ما 
وضـــع مــعــظــم الــثــقــل عــلــى أوســـكـــار إســحــاق 
وجيسيكا تشاستني في استخدام أدواتهما 
بها.  يمران  التي  املختلفة  الحاالت  إليصال 
فالكيمياء  الــعــالــي؛  أدائــهــمــا  إلـــى  وإضـــافـــة 
واضــحــة بينهما. هــمــا أصــدقــاء دراســــة في 
جامعة جوليارد للدراما في نيويورك، عما 
مــعــًا فــي عـــدة أعـــمـــال، كــمــا أديــــا ســابــقــًا دور 
زوجني في فيلم »العام األكثر عنفًا« )2014(.
تجاهل  يمكننا  ال  املــســلــســل،  متابعة  عــنــد 
الزوجية«  الحياة  من  »مشاهد  مع  املقارنة 
ــفـــســـون  جـــوزيـ ــد  ــ ــرالنــ ــ إيــ بـــطـــولـــة   ،)1973(
)يــــوهــــان( ولـــيـــف أوملــــــان )مـــــاريـــــان(. كــانــت 
الــســلــســلــة أول عــمــل تــلــفــزيــونــي مـــن كــتــابــة 
وإخراج إنغمار برغمان في حياته املهنية، 
التي أمضاها في صناعة األفام. استوحى 
املــــخــــرج الـــســـويـــدي املــســلــســل مــــن ســيــرتــه 
الذاتية، وضّمنه التحوالت الثقافية وأثرها 

على املجتمع والعاقات.
في ذلك الوقت، كانت املوجة الثانية للحركة 
النسوية في أوجها، وهو الوقت الذي كانت 
فــيــه مـــعـــدالت الـــطـــاق تــرتــفــع بــشــكــل كبير، 
وكان كثيرون يدركون أنه ال بد من التمرد 
تم  الــتــي  للجنسني  التقليدية  األدوار  على 
الكتابة  إلــى  برغمان  سعى  لهم.  تحديدها 
يلحقه  مــا  الــذي غالًبا  العاطفي،  األذى  عــن 
الرجال بالنساء، وإسقاطه على تلك الفترة 
مــن خــال عــرض أجـــزاء مــن عاقة الزوجني 
يـــوهـــان ومــــاريــــان، مـــن خــــال مــســلــســل بث 
الحقًا في الواليات املتحدة األميركية، بعد 
كما  فيلم،  إلــى  اختزاله  تــم  الهائل،  النجاح 
في  عرضت  مسرحيات،  عــدة  منه  اقتبست 

ميونيخ عام 1981.
ــافـــة واحـــــــــدة مــن  ــسـ ــلـــى مـ ــقـــف بــــرغــــمــــان عـ يـ
الزوجني، ويتوغل في خلفيات شخصياته 
ودوافعها، بينما يتبنى »مشاهد من الحياة 
ذكـــوريـــة،  نــظــر  وجـــهـــة   )2021( الـــزوجـــيـــة« 
وصراعاته  وعواطفه  جوناثان  فانفعاالت 
الــداخــلــيــة مــفــهــومــة ومـــبـــررة، بــيــنــمــا هــنــاك 
نقص في بناء شخصية ميرا، يمنعنا من 
باستثناء  معها،  والتعاطف  سلوكها  فهم 
مرور ضئيل على عاقتها بوالديها اللذين 
»للجميع  أن  ورغــم  طفولتها.  منذ  انفصا 
 أن مقاربات خوفها من االلتزام، 

ّ
أسبابه«، إال

مخاوفها  بجوناثان،  املضطربة  وعاقتها 
من األمومة، تركت لوحة »البازل« ناقصة.

إبراهيم علي

تحاول شركات اإلنتاج العربية العمل على 
الــدرامــا فــي رمــضــان 2022،  كسب »معركة« 
في وقت بدأ فيه العد العكسي للعرض الذي 
يصادف في األول من إبريل/ نيسان، وهذا 
يعني أن أمام شركات اإلنتاج خمسة أشهر 
فقط. كيف تبدو استعدادات هذه الشركات 

للموسم املقبل؟ 
ــــرة، اتـــجـــهـــت شـــركـــات  ــيـ ــ ــنـــوات األخـ فــــي الـــسـ
ــّصـــات  ــنـ  اإلنــــــتــــــاج الــــعــــربــــيــــة إلـــــــى درامــــــــــا مـ
ــام لــفــريــق  ــ ــهـ ــ ــبــــث الــــتــــدفــــقــــي، وأوكـــــلـــــت املـ  الــ
عمل متخصص يعمل على تسريع عملية 
ــاج والــــتــــصــــويــــر، لـــــضـــــرورات تــنــفــيــذ  ــ ــتـ ــ  اإلنـ
ــركــــات مــع  ــذه الــــشــ ــ الـــعـــقـــود الــــتــــي تــــربــــط هــ
ــبـــر، بـــرأي  املـــنـــّصـــات، فــيــمــا يــبــقــى الــهــم األكـ
الدراما  موسم  معركة  كسب  هو  الشركات، 
الــرمــضــانــي، وكــســب املـــزيـــد مـــن الــجــمــهــور، 
ــتــــوى الـــخـــاص  ــًا أن املــــحــ والــــــواضــــــح أيــــضــ
عن  تماًما  يختلف  اإللكترونية  باملنصات 
الدراما  بموسم  الخاص  الــدرامــي  املحتوى 

من كل عام.

املراكيبي«.  »عطا  شخصية  فيه  قــدم  الــذي 
فــي الــســيــنــمــا، شـــارك خليل فــي أفـــام عــدة، 
أبـــرزهـــا »ضــــد الــحــكــومــة« مـــع أحــمــد زكـــي، 
و»كتيبة اإلعــدام« أمــام نور الشريف. وقدم 
أيضًا »امــرأة فوق القمة«، و»القتل اللذيذ«، 

وغيرها.
ــنـــان املــــصــــري فــي  ــفـ ــال الـ ــمــ ـــر أعــ ــلــت آخــ

ّ
تــمــث

الثاني  الجزء  بطولة  في  أخــيــرًا،  مشاركته، 
الــفــنــانــة ميرفت  مــع  ــا«  أنــ »إال  مــن مسلسل 
أمني. القصة من تأليف أمني خليل، وإخراج 

أحمد حسن.
ــول رحـــيـــل أحـــمـــد خـــلـــيـــل، يـــقـــول الــفــنــان  ــ حـ
ــــي، نــقــيــب املـــهـــن الــتــمــثــيــلــيــة، في  ــــرف زكـ أشـ
حديث إلى »العربي الجديد« إن خليل »كان 
شــخــصــًا ال يـــريـــد شــــيء مـــن الــحــيــاة ســوى 
الـــهـــدوء والـــســـام، ال يــريــد ســـوى أن يمثل 
فقط، لم تهمه األمــوال والشهرة واألضــواء، 

كان يعمل بصمت«.
بدر  سوسن  الفنانة  تحدثت  ناحيتها،  من 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن الــفــنــان الـــراحـــل  لـ
الذي شاركته في مسلسل »حديث الصباح 
واملساء«، قائلة إنه »كان فنانًا دقيقًا للغاية، 
ولم يكن مقتنعًا أبــدًا أنه وصل إلى مرحلة 
الكمال في التمثيل، بل كان يجلس ليشاهد 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

امــتــدت رحــلــة املــمــثــل املــصــري أحــمــد خليل 
مــتــأثــرًا  أمــــس  ــل  رحــ ــــذي  الـ  )2021  -  1941(
بــإصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا إلـــى مــا يزيد 
 بني التلفزيون 

ً
على 60 عامًا، قضاها متنقا

لــهــا جميعًا  قــــّدم  والــســيــنــمــا واملــــســــرح؛ إذ 
قــرابــة 200 عــمــل ومــشــاركــة. ُولـــد خليل في 
محافظة الدقهلية. ظهرت ميوله الفنية في 
أثناء طفولته، إذ كان يمثل بعض املشاهد 
ــام أصــدقــائــه وأقــــاربــــه. الحـــقـــًا، طــلــب من  أمــ
»املعهد العالي للفنون  عائلته أن يلتحق بـ
املــســرحــيــة« فـــي قــســم الــتــمــثــيــل. وبــالــفــعــل، 
التحق، لكن بعد معاناة مع األب الذي كان 

يريد أن يكون ابنه مهندسًا. 
لـــكـــن عـــلـــى أن  إلــــحــــاح، وافــــــق األب،  وبـــعـــد 
أن  إال  التمثيل.  ال  اإلخــــراج،  بقسم  يلتحق 
الشاب الطموح التحق بقسم التمثيل، فيما 
قـــال لـــوالـــده إنـــه يــــدرس فــي قــســم اإلخــــراج. 
للمعهد.  بعد تخّرجه، أصبح خليل عميدًا 
حينها، عمل في بعض املسرحيات بأدوار 
ــثــــل »حـــــــب تــــحــــت الــــحــــراســــة«  صــــغــــيــــرة، مــ
ــا طــالــع الــشــجــرة«.  و»يـــاســـني وبــهــيــة« و»يــ
وقــدم هــذه األعــمــال على »مــســرح الجيب«، 
ــلـــيـــل إلـــى  غــــــِلــــــق، لـــيـــتـــجـــه خـ

ُ
وبــــعــــد فــــتــــرة أ

البرية«  أفامًا مثل »زهور  السينما ويقدم 
و»التاقي«.

مـــرت ســنــوات، وحــقــق أحــمــد خليل نجاحًا 
كبيرًا. ورغم ذلك، لم يتقلد البطولة املطلقة 
ــــي مــســلــســات  ــد مــــتــــأخــــرًا، وذلـــــــك فـ ــعـ إال بـ
»هوانم جاردن سيتي«، و»الفتوة«، و»ملك 
روحــي«. لكن العمل الــذي كان عامة فارقة 
في مشواره، هو »حديث الصباح واملساء«، 

للموت
ــلـــمـــوت«  يــســتــكــمــل فــــريــــق عـــمـــل مــســلــســل »لـ
تــصــويــر مــشــاهــد الـــجـــزء الـــثـــانـــي، كــمــحــاولــة 
ــمــــر إلتــــمــــام الــعــمــل  مــــن املــــخــــرج فــيــلــيــب أســ
بـــهـــدوء، ومـــنـــح فــريــقــه املــســاعــد مــتــســعــًا من 
الحلقات،  وجــمــع  املــونــتــاج  لعمليات  الــوقــت 
»عشرين  في مسلسل  أسمر  فعل  كما  تمامًا 
عــــشــــريــــن«، مــــا ضـــمـــن لــــه الـــتـــفـــوق والـــتـــفـــرد 
املوسم  هــذا  تنافس  املخرج  وكــأن  بالنتائج. 
مــــع نــفــســه فــــي مــســلــســلــني حـــصـــدا إجــمــاعــًا 

ونجاحًا جماهيريًا جيدًا.
مجموعة من الشخصيات الجديدة دخلت في 
»لــلــمــوت«، يرسمها فيليب  الثاني مــن  الــجــزء 
أســمــر بــمــعــاونــة الــكــاتــبــة كــلــوديــا مــرشــلــيــان، 
نــاديــن جابر،  األول  الــجــزء  وبــمــشــاركــة كاتبة 
في إطار مشوق يكمل الوقائع واملواقف التي 

شغلت الجمهور في الجزء األول.

2020
من جهتها، تسلمت شركة الصباح »التصور« 
األول لــلــجــزء الــثــانــي مـــن »عــشــريــن عــشــريــن« 
ــادات(، لــكــن مـــن املــســتــبــعــد  ــ ــحـ ــ )كــتــبــه بــــال شـ
تنفيذ هذا الجزء، بسبب رفض املمثلة نادين 
نسيب نجيم املشاركة. ويحكى عن خاف بني 
الــشــركــة ونــجــيــم بــســبــب »عــشــريــن عــشــريــن«، 
فــي حــيــرة، بعد  الصباح نفسها  لتجد شركة 
قــــرار نــجــيــم بــأخــذ اســتــراحــة واعـــتـــذارهـــا عن 

موسم رمضان 2022.

من.. إلى
كـــذلـــك، أعــلــنــت شـــركـــة الـــصـــّبـــاح عـــن تــصــويــر 
ــن.. إلــــى« ملــوســم رمـــضـــان 2022،  ــ مــســلــســل »مـ
السابقة  لبنان  ملكة جمال  بــني  يجمع  الــذي 

من  العمل  أبــو شقرا وقصي خــولــي.  فاليري 
ــراج  ــ ــا، وإخـ ــّيـ ــرح شـ ــ قــصــة بــــال شــــحــــادات وفـ
الــتــونــســي مــجــدي ســمــّيــرة. وبــحــســب الكاتب 
بــال شــحــادات، فــإن املسلسل قــريــب جــدًا من 
الــــواقــــع، ويـــطـــرح مــشــاكــل وقــضــايــا ال تغيب 
املــفــتــرض أن تجمع بني  عنها قصة حــب مــن 
معلومات خاصة  وتؤكد  وأبــو شقرا.  خولي 
 
ً
أن شركة الصّباح ستنفذ للمرة األولى عما

سوريني،  ممثلني  ثاثة  بني  يجمع  مشتركًا، 
ــد فـــهـــد، ومــعــتــصــم  ــابـ هـــم ســــاف مـــعـــمـــار، وعـ
الــنــهــار. وكــلــفــت الــشــركــة الــكــاتــب ســيــف رضــا 
حـــامـــد بــالــعــمــل واالنـــتـــهـــاء بـــأقـــرب وقــــت من 
إنجاز النص للبدء بالتصوير. هذا ما سيضع 
توظيف  فــي  كبيرة  أمـــام مسؤولية  الــصــّبــاح 
ثاثة وجــوه ســوريــة مــن »الــصــف األول«، في 
إطار درامي مشترك، إلى جانب مجموعة من 

القصة  أحــداث  وتتقاطع  اللبنانيني.  املمثلني 
بني بيروت ودمشق، في إطار يبدو أن الكاتب 
ســيــف رضـــا حــامــد خبير بـــه، ويــقــضــي وقته 
بامتحان. كما  األشبه  التجربة  لهذه  متفرغًا 
تجري الصّباح مفاوضات مع أكثر من مخرج 
ــربـــي، لــتــنــفــيــذ املـــشـــروع وعــرضــه  لــبــنــانــي وعـ
كأول تجربة درامية مشتركة يتبارى أبطالها 

الثاثة من سورية في امللعب اللبناني.

املمثلني وهم أمام الكاميرا، كما لو كان يريد 
بــدر أن وجود  أن يتعلم منهم«. وأوضحت 
خليل في أي عمل يضيف إليه بشكل كبير، 
وأشارت إلى أن شخصية »عطا املراكيبي« 
واملساء«  الصباح  »حديث  في  قدمها  التي 
ـــم صــعــوبــة  ــ مــثــلــهــا بـــســـهـــولـــة وهــــــــــدوء، رغـ
املمثل  بــني  الــفــارق  يكمن  وهنا  تفاصيلها، 

املوهوب وغير املوهوب.
مــن جــهــتــهــا، وصــفــت الــفــنــانــة مــيــرفــت أمــني 
في تصريحات خاصة لـ »العربي الجديد«، 
ــــن ضـــمـــن كـــــــــوارث 2021،  بـــأنـــهـــا مـ ــه  ــ ــاتـ ــ وفـ
أنها ما لبثت أن فقدت صديقة  وأوضــحــت 
ــز، بــســبــب  ــزيــ ــعــ ــبـــد الــ ــثـــل دالل عـ عـــــزيـــــزة، مـ
تتجدد  أحزانها  إن  قائلة  كورونا،  فيروس 
. تشير ميرفت أمــني إلــى أنه 

ّ
ولــم تخمد قــط

 عزيزًا، سعيدة بأنها عملت معه 
ً
كان زميا

فــي آخــر مــشــاركــاتــه مــن خــال مسلسل »إال 
الخلوق  املــهــذب  بالشخص  أنـــا«، ووصفته 

خفيف الظل.
التي  يــســرا،  املمثلة  ــر، كتبت  آخـ فــي ســيــاق 
عملت معه في بعض األعمال مثل، مسلسل 
»ملك روحي« )لعبت فيه دور ابنته(: »فقدنا 
الــيــوم رمــــزًا كــبــيــرًا مــن أغــلــى وأنــقــى وأحــب 
أحمد  القدير  الفنان  لقلبي، حبيبي  الناس 
وأسكنه  رحمته  بواسع  الله  تغمده  خليل، 
ــه الصبر  ــ فــســيــح جــنــاتــه وألـــهـــم أهــلــه وذويـ
ــك، نــعــتــه وزيــــــرة الــثــقــافــة  ــذلـ ــلــــوان«. كـ والــــســ
املصرية، إيناس عبد الدايم، وقالت في بيان 
أصدرته الوزارة لوسائل اإلعام إن »الراحل 
إحـــدى أيــقــونــات الــفــن املـــصـــري، ونــجــح في 
االجتماعية  القضايا  مــن  الــعــديــد  تجسيد 
خــــال رحــلــتــه الــفــنــيــة الـــطـــويـــلـــة«، وقــدمــت 

العزاء ألسرته وأصدقائه ومحبيه.

رمضان 2022: اختبار الدراما الُمشتركةأحمد خليل... 60 عامًا على تخوم الدراما
لم تكتمل خريطة 
طريق المسلسالت 

الخاصة بموسم رمضان 
2022. شركات اإلنتاج 

في حالة استنفار لكسب 
السباق والمعركة

فوزي باكير

ــدون رجــــعــــة، ألنـــه  ــ »ســحــبــنــا تــرخــيــصــه نـــهـــائـــي بــ
الحقيقة إحنا مش ناقصني في الوسط الفني هذه 
بالناقص  الــفــن..  مــن  والعجيبة  الغريبة  النوعية 
مــن حــســن شـــاكـــوش«. بــهــذه الــكــلــمــات، قــــّرر نقيب 
املوسيقيني املصريني، األستاذ هاني شاكر، إيقاف 
ي املهرجانات، املعروف بـ حسن شاكوش، عن 

ّ
مغن

الغناء نهائيًا. 
ى هاني شاكر منصبه هذا للمرة الثانية، في 

ّ
تول

أعلن  أسبوعني،  بعد   .2019 عــام  من  يوليو/تموز 
ي املــهــرجــانــات فــي مــصــر. جلس 

ّ
الــحــرب على مغن

صــاحــب »عــيــد مــيــاد جــرحــي أنــــا« عــلــى كــرســيــه، 
ينظرون   

ُ
الخلق وقــف  بينما  الكثيرة،  كراسيه  أو 

جميعًا إلى قواعد مجده الزائف، الذي يسعى إلى أن 
يستمّده عبر الظهور على الشاشات للسخرية من 
ني، بلغة وضحكات تحقيرية تعاملهم 

ّ
هؤالء املغن

ص منها. 
ّ
التخل اجتماعية يجب  آفــة  هم 

ّ
أن لو  كما 

أبرزهم  كثيرين،  إلــى جانب  يمضي هاني شــاكــر، 
همني إياهم 

ّ
امللّحن حلمي بكر، بمهاجمة هؤالء، مت

باملساهمة فــي انــحــطــاط الــــذوق الــعــام، واملــســاس 
بأخاق الشعب املصري وعاداته وتقاليده... إلخ.. 
ة الضخمة 

ّ
وكــل ما يمكن إدراجـــه تحت هــذه املظل

دعى قيمًا عاّمة.
ُ
التي ت

يستند شاكر، أو األستاذ هاني شاكر، إلى قانون 
يــعــود إلـــى عـــام 1978، يقضي بــعــدم الــســمــاح ألي 

فنان ليس منتسبًا إلى النقابة بالغناء أو ممارسة 
أي نــشــاط فــنــي. نــص الــقــانــون: »يــعــاقــب بالحبس 
مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على 3 شهور وغرامة 
ال تقل عن ألفي جنيه وال تزيد عن 20 ألف جنيه، 
 
ً
أو بــإحــدى هــاتــني الــعــقــوبــتــني، كــل مــن زاول عما
املـــاّدة  املــنــصــوص عليها فــي  مــن األعــمــال املهنية 
القانون، ولم يكن من املقيدين بجداول  2 من هذا 
النقابة أو كان ممنوعًا من مزاولة املهنة ما لم يكن 
رابعة  فقرة   5 للمادة   على تصريح طبقًا 

ً
حــاصــا

من هذا القانون وتعدياته بالقانون رقم 8 لسنة 
املــســؤول  هــو  للنقابة  الــداخــلــيــة  والــائــحــة   ،2003
عن املوسيقى والغناء وغيرها ممن تنص عليهم 
الــائــحــة الــداخــلــيــة لــلــنــقــابــة، ويــنــبــه عــلــى جميع 
املــنــشــآت الــحــكــومــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة واملــحــات 
الــقــرار  ذلــك  بتنفيذ  والــقــرى  والــفــنــادق  السياحية 
من تاريخه، ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه 

لة القانونية«. للمساء
 شاكر »مسؤول عن املوسيقى والغناء«، له 

ّ
وبما أن

ي كما يشاء، وأن يمنع ممارسة هذا الفعل، 
ّ
أن يغن

ي كما 
ّ
وفــقــًا ملشيئته أيــضــًا. وعــلــى ســيــرة أنــه يغن

يشاء، ويــدافــع عن األصــالــة والـــذوق العام الرفيع؛ 
فما الذي أورثنا إياه سوى النواح واالستيهامات 
العاطفية املبتذلة؟ ما الذي اقترحه طوال تجربته، 
سوى صعوده على أكتاف عبد الحليم حافظ؛ إذ 
الــحــزن،  ــاء  واّدعــ فــي »تسبيلة« عينيه،  ــده 

ّ
يــقــل راح 

ــذه قـــيـــم تـــنـــطـــوي عـــلـــى أصـــالـــة  ــ والـــنـــحـــيـــب؟ هــــل هـ
ها مجّرد بكائيات 

ّ
تتناسب والذائقة العامة؟ أم أن

مجانية ال يزال يجتّرها منذ ظهوره حتى أيامنا 
هـــذه؟ هــل عـــدم وجـــود مــا ُيــســّمــيــه شــاكــر بـــ ألــفــاظ 

ًا رفيعًا؟
ّ
نابية، كاٍف العتبار ما يقّدمه فن

لسنا هنا في معرض الدفاع عن حسن شاكوش، 
أو حمو بيكا، أو مجدى شطا، أو كزبرة وحنجرة، 
أو فرقة الصواريخ، أو العفاريت، أو العصابة، أو 
بصلة، أو الزعيم، أو وزة مطرية، أو عمرو حاحا، 
أو الديزل، أو عاء فيفتي، أو فريق الكعب العالي، 
أو شواحة، أو أبوليلة، أو أنــدرو الحناوي... لسنا 
هنا للدفاع عــن كــل هـــؤالء، الــذيــن بعددهم، وعــدد 
جمهورهم، يستطيعون الوقوف من أجل أنفسهم. 
لــكــنــنــا نــتــســاءل حــــول هــــوس شـــاكـــر فـــي ســلــطــتــه، 
وطريقة تنفيذه ملا يريد استنادًا إليها، وكذبه حني 
 هابط، بينما تمّد الدولة املصرية 

ّ
يقول إن هذا فن

ذراعها إلى محمد رمضان، ألن املخابرات والجيش 
الــدرامــيــة التي  يستفيدان منه، مــن خــال األعــمــال 

يلّمع صورة املؤسسة العسكرية فيها.

كأنّها حكاية قابلة للحدوث

)MBC( يعود عابد فهد للعمل مع شركة الصبّاح بعد أربع سنوات

تالقي أغاني 
المهرجانات 
شعبية عالية 
)Getty(

آخر مشاركاته مع ميرفت أمين في مسلسل »إال أنا« )فيسبوك(

)HBO( المسلسل مأخوذ عن آخر يحمل نفس العنوان لـ إنغمار برغمان

أطلقت منصة HBO عمًال بعنوان Scenes From a Marriage. مسلسل قصير، يتناول حكاية 
زوجين يشهدان انهيار عالقتهما، ويحاوالن عبور التجربة باقل خسائر ممكنة

مشاهد من حياة زوجية

حسن شاكوش، نحن مساميرك!

فنون وكوكتيل
مسلسل

موقف

رصدرحيل

لطالما انشغلت المنّصات 
بالعمل على أفالم 

ومسلسالت تتناول الحياة 
الزوجية ومشاكلها 

ومنعطفاتها، أو حياة 
األشخاص بعد انتهائهم 
من الزواج، وخالفاتهم 

أو توافقاتهم بعد هذه 
العالقة، خصوصًا إن 

أفضت إلى وجود أبناء. 
من األفالم الالفتة، في 

 Private هذا السياق، نذكر
Life )حياة خاصة(، من 
إنتاج نتفليكس، وإخراج 
تمارا جنكينز. لكننا، في 
هذه المرة، نجد أنفسنا 

أمام زوجين يريدان 
اإلنجاب بأي ثمن.

اإلنجاب 
بأي ثمن
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