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ثورة اليمن... ضريبة الصحافيين من دم وخوف
شادي ياسين

ت أصوات شباب الثورة اليمنية 
َ
عندما عل

الصحافي  ــان  كـ لــلــحــريــة،  طــلــبــا  ــام 2011  عـ
عــبــد الــخــالــق عــمــران يــديــر مــركــزًا إعــامــيــا 
فـــي ســاحــة الــتــغــيــيــر فـــي صــنــعــاء. مـــن بني 
عـــشـــرات املـــقـــاالت واملـــــواد اإلخـــبـــاريـــة الــتــي 
كتبها حينذاك، كــان حلمه األبــرز أن يكون 
لإلعام على األقل هامش حرية أكبر. لكنه 
ــوام مـــن الــحــلــم، بـــات وراء  ــ وبــعــد عــشــرة أعـ
ــدام. فمنذ  بـــاإلعـ الــقــضــبــان ومــحــكــوم عليه 
انقاب مليشيا الحوثيني في 21 سبتمبر/ 
أيــلــول مــن الــعــام 2014، واجــه الصحافيون 
ــوداء. وبــعــدمــا خففت  ــ الــيــمــنــيــون أيـــامـــا ســ
الــســلــطــات الـــتـــي تـــولـــت الــحــكــم فـــي أعــقــاب 
اإلطــاحــة بــالــرئــيــس الــراحــل عــلــي عــبــد الله 
ــلـــى املــشــهــد  ــة عـ ــابــ ــرقــ ــالــــح إجـــــــــــراءات الــ صــ
اإلعـــامـــي، انــقــلــب الــوضــع لتمضي الــبــاد 
نــحــو أســـــوأ مــراحــلــهــا عــلــى اإلطــــــاق منذ 

اجتياح الحوثيني لصنعاء.

قتل الصحافيين.. 
ثمن التغطية والموقف  

ــة الـــصـــحـــافـــيـــني  ــابــ ــقــ ــه نــ ــتـ ــلـ ــا ســـجـ ــ وفــــــــق مــ
اليمنيني، فإن 45 صحافيا ومصورًا يمنيا 
فقدوا حياتهم منذ عام 2010، 38 منهم منذ 
التحالف،  وقــصــف  املليشيا  بــنــيــران   2015
كــمــا اعــتــقــل الـــعـــشـــرات وتـــعـــرضـــت مــقــرات 
وسائل اإلعام لاقتحام واالحتال من قبل 
الحوثيني. وقتل ستة صحافيني ومصورين 
إبان الثورة اليمنية، أبرزهم حسن الوظاف 
)مــصــور قــنــاة الـــحـــرة(، وجــمــال الــشــرعــبــي، 
ــاشـــطـــني لــحــظــة  ــرات نـ ــيــ ــامــ ــقــــت كــ الـــــــذي وثــ
اختراق رصاصة القناصة لرأسه في جمعة 
آذار 2011.  الدامية في 18 مــارس/  الكرامة 
وفي عام 2011، انتقل اليمن إلى املرتبة 171 
في التصنيف السنوي الذي تنشره منظمة 
مراسلون با حدود، وأكدت أن قوات األمن 
يغطون  الذين  الصحافيني  بعنف  واجهت 
وقائع التظاهرات. ولقي نحو 26 صحافيا 
مدفعي  وقصف  قناصة  بــرصــاص  حتفهم 
وصاروخي من قبل مليشيا الحوثيني في 
محافظات تعز، ومــأرب، وذمــار، والجوف، 

والضالع، وحجة، والحديدة، والبيضاء. 

أحكام باإلعدام 
وإخفاء قسري

مــنــذ الــتــاســع مــن يــونــيــو/ حــزيــران 2015، 
الخالق عمران مختطف  عبد  والصحافي 
لــــدى الـــحـــوثـــيـــني، وقــــد تـــعـــرض لــلــتــعــذيــب 
ــــورت حـــالـــتـــه الــصــحــيــة،  ــدهـ ــ الـــجـــســـدي وتـ
ــدد مــن  ــ ــاء مــــع عـ ــبــ ــه عـــلـــى أطــ ــنــــع عـــرضـ وُمــ
إبــريــل/   11 وفــي  املختطفني.  الصحافيني 
ــي، أصـــــــدرت  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــام املـ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ ــان مــ ــســ ــيــ نــ
بإعدام  للحوثيني حكما  محكمة خاضعة 
زمائه وبسجن عشرة  من  وثاثة  عمران 
صحافيني، لكنها أطلقت سراح املحكومني 
لتبادل  مراحل من صفقة  بالسجن ضمن 
األسرى في أواخر العام املاضي. وينتمي 
لــإلصــاح  اليمني  التجمع  لــحــزب  عــمــران 
وكان  املسلمني(،  اإلخـــوان  على  )محسوب 
أونــايــن«  »اإلصـــاح  رئيس تحرير ملوقع 
الــنــاطــق بــاســم الـــحـــزب. وقــضــت األحــكــام 
ــدام الـــصـــحـــافـــيـــني  ــ ــإعــ ــ الـــحـــوثـــيـــة أيــــضــــا بــ
وأكــرم  املنصوري، وحــارث حميد،  توفيق 
الوليدي، فيما يواجهون مصيرًا مجهواًل، 
بــشــأن  ــبــــار  أخــ الـــحـــوثـــيـــون أي  يــخــفــي  إذ 
الحوثيون  الصحية. كذلك حــّول  حاالتهم 
 مدينة الصالح السكنية في محافظة تعز 
ــبــــاد(، إلــــى ســجــن كبير  ــرب الــ ــنـــوب غــ )جـ
ــيـــون.  ــافـ ــحـ ــم الـــصـ ــهـ ــنـ ــيـ لـــلـــمـــعـــارضـــني، وبـ
وتوفي الصحافي أنور الركن بعد يومني 
مــن إطـــاق ســراحــه إثـــر اعــتــقــال دام لنحو 
عـــام فــي ســجــن الــصــالــح، تــعــرض خالها 
لــلــتــعــذيــب. وقـــالـــت مــنــظــمــة مــراســلــون با 
حدود، في يونيو/ حزيران من عام 2018، 
إن الحوثيني تركوا الركن يهلك أثناء األْسر 
دون تمكينه من الرعاية التي يحتاجها أو 

حتى إخطار عائلته في الوقت املناسب. 

احتالل منازل صحافيين 
ومقرات إعالمية

ــر األولـــــــى بـــعـــد ســبــتــمــبــر/  ــهــ ــم تـــمـــّر األشــ لــ
إذ تحّولت  العام 2014 بسهولة.  أيلول من 
معظم مكاتب وسائل اإلعام في العاصمة 
ــتـــاريـــخ إلــى  الــيــمــنــيــة صــنــعــاء بــعــد هــــذا الـ
ــقــــرات يــحــتــلــهــا املـــســـلـــحـــون الـــحـــوثـــيـــون.  مــ
وبـــــــــدأت الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة تــســتــهــدف 
الــحــكــومــيــة  اإلعـــــــام  ــائــــل  ــقــــرات وســ مــ أواًل 
إمــا بالقصف أو االقــتــحــام، كما حــدث ملقر 

تلفزيون اليمن الحكومي وصحيفة الثورة 
ومــبــنــى وزارة اإلعــــام فــي صــنــعــاء. ووفــق 
إحصائية ملنظمة حقوقية، فقد وثقت أكثر 
من 50 انتهاكا تعرضت لها وسائل اإلعام، 
بــعــد شــهــر واحــــد مـــن ســيــطــرة الــحــوثــيــني، 
إعــام حكومية، وخاصة،  وشملت وسائل 
وحــزبــيــة، وحـــمـــات تــحــريــض واعـــتـــداءات 
تـــعـــرض لــهــا صـــحـــافـــيـــون. ولــــم يــكــن األمـــر 
متوقفا على مقرات وسائل اإلعام، إذ شن 
الــحــوثــيــون حــمــلــة اقــتــحــامــات اســتــهــدفــت 

منازل صحافيني مناهضني لهم باإلضافة 
الجسدية  بالتصفية  تهديدات  إرســال  إلــى 
ــــارض.  ــعــ ــ ــر نـــشـــاطـــهـــم املــ ــمــ ــتــ ــــي حـــــــال اســ فــ
وفـــي املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، نــفــذ املجلس 
اإلمـــارات،  مــن  املــدعــوم  الجنوبي  االنتقالي 
منذ فرضه السيطرة على العاصمة املؤقتة 
عــدن في أواخــر عــام 2019، اعــتــداءات بحق 
صــحــافــيــني ووســــائــــل إعـــــــام، إلـــــى جــانــب 
قــوات تابعة للحكومة  ارتكبتها  اعــتــداءات 

وأخرى سجلت ضد مجهولني. 

عودة البث من خارج اليمن 
الحوثيون  التي وجهها  العنف  مع موجة 
ــــام  لــلــصــحــافــيــني، اضــــطــــرت وســــائــــل اإلعـ
الحكومية والخاصة إلى نقل نشاطها إلى 
خارج اليمن. واستقر الحال بوسائل إعام 
الحكومة في العاصمة السعودية الرياض، 
ــا الــيــمــن وعــــدن وإذاعــــات 

َ
أبـــرزهـــا تــلــفــزيــون

من  بتمويل  الرسمية  محلية ووكالة سبأ 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة. واخـــتـــارت محطات 
ــيـــة إســـطـــنـــبـــول  ــكـــومـ ــلـــفـــزيـــونـــيـــة غـــيـــر حـ تـ
كــمــقــرات الستئناف  والــقــاهــرة وأبــوظــبــي 
ــيــــون  ــا بــــعــــدمــــا اقــــتــــحــــم الــــحــــوثــ ــهــ نــــشــــاطــ
أجهزتها.  وصـــادروا  صنعاء  في  مكاتبها 
ــادر عــــشــــرات الــصــحــافــيــني الــيــمــن،  ــ كـــمـــا غــ
وتوزعوا على بلدان عدة، فمنهم من اختار 
املنفى والــلــجــوء هــربــا مــن الــحــرب وبطش 
املـــلـــيـــشـــيـــات. ويـــتـــحـــدث الـــصـــحـــافـــي ولــيــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، كيف أنــه في  البكس لـــ
بعقد  العربي  الربيع  سبقت  التي  املرحلة 
ونصف كان للصحافيني دور أساسي في 
مــقــارعــة نــظــام صــالــح ومــواجــهــتــه. يــقــول: 
»أتذكر أن الصحافة خاضت معارك واسعة 
ــابـــرات فـــي نـــظـــام صــالــح،  ــهـــزة املـــخـ مـــع أجـ
ت حربا 

ّ
ووسائل إعام الحزب الحاكم شن

ضــروســا ضــد الــصــحــافــيــني املــدافــعــني عن 
كانوا يتصدرون  والحريات ومن  الحقوق 
الــفــســاد. لكن هــؤالء  وقــتــذاك مشهد فضح 
إفشال  قطار  قــادوا  الشجعان  الصحافيني 
مــشــروع الــتــوريــث الـــذي كــان صــالــح ينوي 
نــقــلــه إلــــى نــجــلــه الــعــقــيــد أحـــمـــد عــلــي عبد 
ــبـــكـــس: »حــتــى  الـــلـــه صــــالــــح«. ويـــضـــيـــف الـ
ــاءت ثــــورة 11 فــبــرايــر الــتــي وجـــد فيها  جــ
الصحافيون املستقلون والحزبيون أو من 
السلطوي  الــتــوجــه  خـــارج ســيــاق  يعملون 
ت، 

ّ
ماذًا، معتبرين أن ساعة الحقيقة قد دق

خصوصا أن الظاهرات ترافقت مع انفتاح 
كبير على وسائل التواصل االجتماعي، ما 
سهل العمل اإلعامي بمختلف الوسائل«. 
ويــتــابــع أن »هـــذه املــرحــلــة بــالــذات شهدت 
حماسة كبيرة لدى الصحافيني، إذ تحول 
ثــوار انخرطوا في الساحات  إلــى  بعضهم 
بالفعل  وللمشاركة  للتغطية  واملــســيــرات 
إلى  البكس  ويصل  االحتجاجي«.  الثوري 
إلى  ذلــك  »اســتــمــر   

ً
قــائــا الفاصلة  اللحظة 

أن تــعــرضــت الـــثـــورة لــطــعــنــات غــــادرة بعد 
منح النظام السابق حصانة من املاحقة، 
تحالفاته  ترتيب  ليعيد  املجال  له  فتركت 
كــمــا هــو مــعــروف مــع مليشيات الــحــوثــي، 
ــام فــــبــــرايــــر«.  ــلـــى نــــظــ شــــركــــاء االنـــــقـــــاب عـ
ــقـــاب  ــــدث بـــعـــد انـ ــبـــكـــس مــــا حــ ويــــصــــف الـ
 الــحــوثــيــون 

ّ
الــحــوثــيــني بــالــنــكــبــة، إذ شــــن

اإلعـــــــام،  ــلـــى وســــائــــل  عـ األول  هـــجـــومـــهـــم 
اإلعــامــيــني لاختطاف  عــن تعرض   

ً
فضا

واإلخـــفـــاء والــتــعــذيــب. ويــضــيــف »كــثــيــرون 
غـــــــــادروا صـــنـــعـــاء والـــيـــمـــن وتـــــوزعـــــوا فــي 
املليشيات.  بطش  من  فــروا  بعدما  املنافي 
هــؤالء ال يــريــدون أن يتحولوا إلــى شهود 

زور في نظام مليشياوي«. 
عـــشـــر ســــنــــوات مـــــرت عـــلـــى الـــــثـــــورة، عــشــر 
ــنـــوات عــلــى تــلــك الــلــحــظــة الـــتـــي المــســت  سـ
اليمنيني نسائم خاطفة من  فيها قبضات 
لتكون  انقضى،   

ً
كــامــا لكن عقدًا  الــحــريــة... 

الــصــحــافــة قـــد دفــعــت ضــريــبــة ضــخــمــة من 
واملــنــفــى...  والترهيب  الحرية  وحجز  الـــدم، 
في انتظار وقت آخر ترتفع فيها القبضات 
مـــجـــددًا، لــكــن هـــذه املـــرة لــبــنــاء وطـــن تتسع 
ــيــــرات  ــامــ شـــــوارعـــــه وســــاحــــاتــــه ألقــــــــام وكــ

وأصوات تصنع مشهدًا إعاميا مختلفا.

حكم الحوثيون 
على 4 صحافيين 

معتقلين باإلعدام

اليمن ببالد أكثر  التي أطاحت بعلي عبد اهلل صالح، حلم صحافيو  الثورة  الزمن، عند اندالع شرارة  قبل عقد من 
حرية. لكّن انقالب الحوثيين والحرب بّخرت أحالمهم وجعلت منهم أهدافًا للتنكيل والمطاردة والقتل

بل  تغيير،  بــأي  اليمنيني  الــجــديــد  عــام 2021  ــر 
ّ

ُيــبــش لــم 
ــتــل مراسل 

ُ
ق فقد  إليهم.  بالنسبة  والــدمــوع  بــالــدمــاء  بــدأ 

تفجير  خــال  الجناني،  أديــب  »بلقيس«،  قناة  تلفزيون 
مطار عدن يوم 30 ديسمبر/كانون األول 2020، بعدما 
مباشرة،  الهواء  على  تغطيته  أثناء  معه  االتصال  انقطع 
وهـــو يــنــقــل بــصــوت مــتــهــدج االنـــفـــجـــارات املــتــتــالــيــة التي 
استهدفت مطار عدن الدولي. وكانت آخر كلماته خال 
باملطار،   

ّ
حــل الـــذي  الــدامــي  املشهد  أوجـــزت  قــد  التغطية 

ومهبط  االستقبال  صــالــة  الهجمات  استهدفت  أن  بعد 
الطائرات وبوابة املطار الجنوبية، قبل أن ينقطع االتصال 
به وُيعلن بعد ساعات عن وفاته متأثرًا بإصابة بليغة إثر 

ت بطنه.
ّ
شظية شق

وكـــانـــت حــصــيــلــة هــجــوم مــطــار عـــدن كــارثــيــة بالنسبة 
إذ أصيب  الـــحـــدث،  مــوقــع  فــي  املــتــواجــديــن  للصحافيني 
نحو تسعة بني مراسلني ومصورين، فيما نجا آخرون 
الثاني  يناير/كانون  من  الثالث  وفي  يومها.  الهجوم  من 

الصريمي  الــبــارز عقيل  اليمني  اإلذاعـــي  وفي 
ُ
ت املــاضــي، 

)62 عــامــا( بــعــد صــــراع مــع املــــرض، فــي مــســقــط رأســه 
بــقــريــة الــقــريــشــة فـــي مــديــنــة تــعــز جــنــوب شـــرق الــبــاد. 
أيقونة إذاعية فريدة  املولود عام 1958  وكان الصريمي 
ب بعميد املذيعني، وارتبط صوته بالذاكرة 

ّ
في اليمن ولق

امتد طيلة حياته في  الــذي  الطويل  الشعبية خال عمله 
اإلذاعات املحلية اليمنية.

أما شهر فبراير/شباط الحالي، فقد شهد في اليوم الثاني 
ف بث قناة »سهيل« الناطقة باسم حزب اإلصاح 

ّ
منه توق

اليمني التي كانت تبث من العاصمة السعودية الرياض، 
اشتراك  دفــع  على  قدرتها  وعــدم  مديونياتها  تراكم  بعد 
الــقــمــر الــصــنــاعــي ومــرتــبــات املــوظــفــني مــنــذ ســتــة أشــهــر. 
ها منتصف 2015، كان املسلحون 

ّ
التي أعــادت بث القناة 

الحوثيون قد صادروا، في الثاني والعشرين من سبتمبر/
أيلول من عام 2014، أجهزة بثها واستولوا على مكتبها، 

بعد يوم واحد من اجتياحهم للعاصمة صنعاء.

عام غير مبّشر

MEDIA
منوعات

قال مدير محطة »كلوب راديو«، أخبار
المستقلة الرائدة في مجالها 

في المجر، إنها ستتوقف عن البث 
مساء األحد المقبل بعد رفض 

طلبها أمام محكمة االستئناف، 
ما أدى إلى خسارة ترخيص بثّها 

بسبب ما اعتبرته السلطات »خرقًا 
لألنظمة«.

دعت 24 منظمة تعنى بالدفاع 
عن حقوق اإلنسان وحرية 

الصحافة، بينها »هيومن رايتس 
ووتش« و»منظمة العفو 

الدولية« و»مراسلون بال حدود«، 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن إلى 

التخلي عن المالحقات بحق مؤسس 
ويكيليكس جوليان أسانج.

بدأت محاكمة الصحافيتين 
البيالروسيتين، داريا تشولتسوفايا 

وكاترينا باخفالوفاتا، وهما مراسلتا 
محطة »بيلسات« المعارضة 

ومقرها بولندا، في مينسك، حيث 
تواجهان عقوبة السجن لمدة ثالث 

سنوات بتهمة »اإلخالل بالنظام العام 
بشكل خطير«.

أعلن »تويتر« أّن قاعدة 
مستخدميه قفزت إلى 192 مليونًا 

في الفصل الذي شهد االنتخابات 
الرئاسية األميركية والحملة 

التي شنّت ضّد نشر المعلومات 
المضلّلة، بمعّدل 27 بالمائة مقارنة 

بالعام الماضي، وارتفعت أرباحه 
لتصل إلى 222 مليون دوالر.

45 صحافيًا ومصورًا يمنيًا فقدوا حياتهم منذ العام 2010 )فرانس برس(
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الشخصيتني على  إصــرار هاتني  أسهم  كيف 
االستمرار في البحث، رغم عدم إيــاء متحف 
ــام الـــكـــافـــي لــجــهــدهــمــا،  ــمــ ــتــ إبـــســـويـــتـــش االهــ
ومــحــاولــة الــقــيــمــني عــلــيــه صـــرف نــظــرهــم عن 
تتبدى  عالية  رمــزيــة  فــي  بالعمل.  االســتــمــرار 
حــالــة حـــب غــيــر مــلــمــوس يــنــشــأ بـــني الــســيــدة 
بريتي وبني براون.. حب يشبه التقاء روحني 
مــتــوقــدتــني بشغف الــتــاريــخ وبــفــضــول علمي 
عال. اختاف شخصية السيدة بريتي، مرهفة 

بـــراون املتصلب والعنيد،  بــازيــل  الــحــس، عــن 
يمنع  ال  بينهما،  والــعــمــري  الطبقي  والــفــارق 
ــود طـــاقـــة من  ــ مـــن أن يــســتــشــعــر املـــشـــاهـــد وجـ
بلذة  املشهد  وتــلــون  تجمعهما،  األحــاســيــس 
خفية. يتكثف املعنى حيث تقع األحــداث في 
ســيــاق الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة فـــي حــاضــر 
مضمون.  غــيــر  ومستقبل  بالعنف  مــشــحــون 
 بــقــيــمــة مــضــافــة 

ً
لـــــذا، يـــبـــدو املـــاضـــي مــحــمــا

لـــواقـــع تــعــجــز فــيــه الــشــخــصــيــات عـــن ضبط 

مايا البوطي

ُيعرض  الـــذي   ،The Dig فيلم  حــاز 
على منصة نتفليكس، استحسان 
الـــنـــقـــاد، وجــــــذب عــــــددا كـــبـــيـــرا مــن 
مبني  الفيلم  املــراجــعــات.  بحسب  املشاهدين 
بالعنوان نفسه،  على روايــة جون بريستون، 
ومن إخراج سيمون ستون. يستعرض العمل 
ــــدة مـــن أكــثــر الــحــفــريــات  واقـــعـــة اكــتــشــاف واحـ
األثـــريـــة شــهــرة فـــي بــريــطــانــيــا، وهـــي سفينة 
أنغلوسكسونية كانت تستخدم للدفن، وتقع 
فـــي تـــال مـــزرعـــة ســـاتـــون هـــوو فـــي املــقــاطــعــة 
اإلنكليزية سوفولك، في عام 1939. الفيلم من 
بطولة كاري موليغان، ورالف فاينس، وليلي 
وبــن شابلن، وكني  فلينس،  جيمس، وجوني 

ستوت، وأرشي بارنز، ومونيكا دوالن. 
املـــحـــور الــرئــيــســي لــلــحــدث الــســيــنــمــائــي هو 
السيدة إيديث بريتي، الثرية ومالكة األراضي 
فــي ســوفــولــك. يتملك الــســيــدة بــريــتــي حــدس 
بوجود كنز أو أثر مهم مدفون في أراضيها، ما 
يدفعها إلى توظيف بازيل بــراون، وهو عالم 
م نفسه في هذا املجال، ليتولى 

ّ
آثار محلي عل

لتعكس  األحــــداث  تــتــطــور  التنقيب.  عمليات 

تنقسم الرواية إلى 
ثالثة أزمنة واقعية في 

البناء السردي للعمل

يحمل الفيلم روح 
الدراما البريطانية 

الكالسيكية وريفها 
الهادئ

يجب حفظ التونة 
في درجة حرارة أقل برودة 

من األسماك األخرى

2223
منوعات

الجنون املحيط بها. تحمل شخصية السيدة 
ــــول مــعــنــى  إيــــديــــث بـــريـــتـــي ســـــــؤااًل عــمــيــقــا حـ
الوجود وجدواه، مع خسارتها لزوجها ومع 
إصابتها بمرض يتهدد حياتها ووجودها، 
السيدة  بحث  في  وحيد.  لطفل  وأم  كإنسانة 
بــريــتــي عـــن آثـــــار مـــدفـــونـــة رغـــبـــة فـــي تــحــدي 

الخواء والفقدان والخسارة. 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الــــــدرامــــــا  الـــفـــيـــلـــم روح  يـــحـــمـــل 
الكاسيكية بهدوء الريف الساحر، وبمشاهد 

كما  وسكينتها.  الطبيعة  تعكس  بانورامية 
تنطوي الحوارات على أحــام وآمــال وفلسفة 
التي تهدد  العنيفة  الحرب  واقــع  تتفق مع  ال 
املتسارع  العالم  يناقض  الريف  هذا  الجميع. 
ــــدن، حـــيـــث اســــتــــعــــدادات  ــنـ ــ ــــي لـ وضـــجـــيـــجـــه فـ
الطوارئ للحرب. هكذا تصبح الطبيعة واحة 
الخاص األخــيــرة، والــذي يقطع صمتها بني 
حــني وآخــــر ضــجــيــج الــطــائــرات الــنــفــاثــة التي 
مــن نقطة غير بعيدة عن  تــمــارس تدريباتها 

أراضي السيدة بريتي.
الرمزية  تــأتــي هــذه  فــي لحظات معينة،  لــكــن، 
عــلــى حــســاب خــلــق شــخــصــيــات أكــثــر واقــعــيــة 
وإنسانية؛ إذ يقتصر حضورها على تحقيق 
حــالــة أشــبــه بــالــحــلــم. فــاملــشــاهــد ال يستطيع 
الــتــعــمــق بــرغــبــات وأفـــكـــار ودافــــع الــشــخــوص، 
ــي املـــحـــرك  ــ ــيـــة هـ ــالـ ــتـ ــتـ وتـــصـــبـــح األحـــــــــــداث املـ
لفريق  الجميل  األداء  لكن  لــلــدرامــا،  الرئيسي 
الـــتـــمـــثـــيـــل، خـــاصـــة كــــــاري مـــولـــيـــغـــان ورالـــــف 
فاينس، يستمر بأسر املشاهد وبرصد الروح 

اإلنسانية في سعيها إلى تحدي الفناء. 
العمل كونه ينصف مهنة  تتبدى أهمية هذا 
علم اآلثار التي غالبا ما يتم تنميط محترفيها 
في السينما واإلعام كصائدي كنوز وباحثني 
عن الربح املادي. وعلى العكس من ذلك، يمثل 
بــازيــل بــــراون روح الــبــاحــث عــن املــعــرفــة التي 
ــة. وكــمــا يــظــهــر فــريــق  تــمــنــح الــحــكــمــة والــــراحــ
العلم  يدفعها  محترفة  كمجموعة  التنقيب 
إلـــى الــعــمــل، ولــيــس الــرغــبــة فــي جــنــي الــثــروة.  
كــاري  املمثلة  أثـــار اختيار  أخـــرى،  مــن ناحية 
بــريــتــي  إيـــديـــث  الــســيــدة  مــولــيــغــان ألداء دور 
جداًل كبيرًا. فكاري موليغان تم تقديمها في 
الــثــاثــيــنــات مــن عــمــرهــا، عــلــى خـــاف الــواقــع، 
من  الخمسينات  بريتي  السيدة  بلغت  حيث 
الــعــمــر. تسبب هــذا الــجــدل بــلــوم فــريــق العمل 
بالتمييز ضد النساء األكبر سنا، وعدم منح 
املمثات في عقدهن الخامس أدوارًا جيدة في 
السينما. ففي هوليود، كثيرًا ما يتم تهميش 
العمر لصالح نساء  فــي  املــتــقــدمــات  املــمــثــات 
أصغر عمرًا، حتى لو كان شركاؤهن في الدور 
رجااًل كبارًا في السن. هذا التغييب للممثات 
األكبر سنا، غالبا ما يحرم سيدات قديرات من 
االستمرار في عملهن ويعرضهن للتهميش.  

فــي املــقــابــل، أخـــذ الــكــثــيــرون عــلــى الــعــمــل عــدم 
دقـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، إذ تــظــهــر بـــاحـــثـــة اآلثـــــار 
املــعــروفــة، مــارغــريــت غــيــدو، وامللقبة بـــ بيغي 
بيغوت، كسيدة شابة متلعثمة ذات شخصية 
ضــعــيــفــة. فــعــنــد وصـــــول بــيــغــي بــيــغــوت إلــى 
موقع التنقيب، يعاملها املشرف الجديد على 
املشروع بتعال، ويخبرها أن اختياره لها لم 
الصغير  لحجمها  بل  العلمية،  ملهارتها  يكن 
الذي يسّهل الحفريات من دون التسبب بأذى 
لآلثار. تقديم هذا الحدث بشكله السينمائي، 
ــد الـــنـــســـاء، ويــعــرض  ــى الــتــمــيــيــز ضـ يــشــيــر إلــ
بعضا من اإلســاءات التي يتعرضن لها. إذن، 
ــاء بــعــدم الــدقــة الــتــاريــخــيــة،  ــ عــلــى عــكــس االدعـ
التمييز ضد  أشــكــال  مــن   

ً
الفيلم شكا يعالج 

النساء في بيئة العمل. ومن الافت أن كاتب 
الرواية، جون بريستون، قد تناول في حقيقة 
األمــــر قــصــة عــمــتــه بــيــغــي بــيــغــوت الــواقــعــيــة، 
وقـــدمـــهـــا بـــشـــكـــل روائــــــــي لــيــخــلــد مــســيــرتــهــا 
املميزة في مهنة التنقيب عن اآلثار. باإلضافة 
ــــك، يــســتــعــرض الــعــمــل صـــراعـــا طبقيا  إلــــى ذلـ
يتمثل بسعي بازيل بــراون فرض ذاته ضمن 
من  األضعف وتهمش  تلغي  منظومة هرمية 

هم في أدنى السلم االجتماعي.  
آثــار  التنقيب بالكشف عــن  فــريــق  نــجــاح  بعد 
هامة تنتمي للحقبة األنغلوسكسونية وليس 
للفايكنغ، كما كان متوقعا، يتبني أن العصور 
املظلمة لم تكن عصورًا من دون حضارة، كما 
يــزعــم كــثــيــرون. فــالــعــمــات الــنــقــديــة والــحــلــي 
العصور  أن  أكـــدت  املكتشفة،  الــدفــن  وطــقــوس 

املظلمة كانت تتميز بحضارة معقدة.

ربيع فران

يــجــمــع كــثــيــر مـــن الــنــقــاد واملـــشـــاهـــديـــن على 
موهبة املمثل السوري تيم حسن. لكن، ومن 
خال مساره التمثيلي الدرامي في السنوات 
األخيرة، ثمة ما هو مفقود في كمال عناصر 
النجومية، ألسباب كثيرة، تكمن في قلة ثقة 
صاحب أهم الشخصيات التاريخية بنفسه، 

بعيدًا عن كادرات التصوير.
األدوار  في  يعزز حضوره  أن  يحاول  الرجل 
األداء  بــمــخــزون  مستعينا  يــجــســدهــا،  الــتــي 
الجيد للممثل، الذي يمتلك مساحة معقولة 
املــواقــف واملشاهد  الــدراســة، واستيعاب  مــن 

في وقت واحد.
في عام 2007، اجتمع املخرج السوري الراحل 
فــي مسلسل  والــفــنــان تيم حسن،  حاتم علي 
»املــلــك فـــــاروق«. كـــان الــــدور الــرئــيــســي للملك 
الراحل يقضي بشخصية تستطيع استفزاز 
ــلـــك« الـــذي  ــام »املـ املــشــاهــد، وإقــنــاعــه بــأنــه أمــ
ــداًل واســـعـــا فـــي شخصيته  ــزال جــ ــار وال يــ أثــ
ــده حــاتــم  وأســـــرار حــيــاتــه. هـــذا ربــمــا مـــا وجــ
املسلسل  وتنفيذ  تيم حسن  فــرض  فــي  علي 

املشهدي واملونتاج الدرامي سلوًكا يجاري 
الحالة النفسية واالجتماعية الطاغية أكثر 
التوصيف  عملية  في  اإلبداعية  الحالة  من 
كان  وعليه،  للمسلسل.  والسردي  البصري 
الــتــركــيــز عــلــى املـــراحـــل الــعــمــريــة للبطلتني، 
مــذيــلــة بــمــحــاور وســـيـــاقـــات تــبــنــي الــعــقــدة 
ــة فـــيـــهـــا، يــعــتــمــد عـــلـــى مـــــدى وقـــع  ــيــ ــدرامــ الــ
الــعــنــصــر الــزمــنــي فـــي خــلــق حــالــة تشتيت 

وتعقيد درامي. 
ــة  ــ ــدايـ ــ بـ فـــــــي  املـــــــراهـــــــقـــــــة، أي  ــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ مـ فـــــــي 
تالي  من  كل  مغامرة  تنطلق  السبعينيات، 
وكــيــت. مــغــامــرة بــنــيــت عــلــى فــاصــل نفسي 
طباًعا  تحمان  اللتني  البطلتني  بــني  جمع 
مــتــنــاقــضــة، تـــكـــّمـــل نـــواقـــصـــهـــا مــــا تــفــتــقــره 
إحــداهــن لـــدى األخــــرى. فــرضــيــة كاسيكية 
لبناء قصة عن واقع املراهقات. فتاة جميلة 
وقوية وذات شعبية وطموحة، تعيش حالة 
انقسام وضياع بني جدتها وأمها الهيبية. 
هذه األخيرة لها التأثير األكبر على سلوك 
تفتقر  مــا  إلــى  نــظــًرا  وشخصيتها،  ابنتها 
لــه مــن حــس املسؤولية واالهــتــمــام. وأخــرى 
لطيفة وهادئة وتعيش ضمن أســرة كاملة 
األفــــــراد، ولــكــنــهــا مــنــبــوذة ال أصـــدقـــاء لــهــا، 

وتعيش ضمن عالم خاص بها.
ــا 

ً
هــذه املــعــادلــة خلقت جـــًوا حميمًيا صــادق

سالم أبو ناصر

ــنـــاء عـــاقـــة مــتــيــنــة بــني  لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل بـ
أسرية  ظــروف  بينهما  تقاطعت  شخصني، 
واجتماعية قاسية، من مرحلة املراهقة حتى 
بــلــوغ ســنــوات الــيــأس. هـــذه الــعــاقــة ليست 
العراقيل  لكن  بالطبع،  باملثالية  محكومة 
والــصــعــوبــات الــتــي تعترض أيــة عــاقــة، من 
شأنها أن تخلخل متانتها، وفي مكان آخر، 
تــوازنــهــا، وتزيد  بــاألصــح  أو  تعيد بناءها، 
من ثباتها حني تكون الصداقة في أساسها، 
صالحة ومناسبة بغض النظر عن الظروف 
لحساب  مقياًسا  تعتبر  لــن  الــتــي  املحيطة، 
ــــذه الـــعـــاقـــة أو فــشــلــهــا بــالــنــســبــة  نـــجـــاح هـ
لـــبـــطـــلـــتـــي مـــســـلـــســـل »شــــــــــارع فــــايــــر فـــــاي« 
)نتفليكس(،  األمــيــركــي   FIREFLY LANE
وكيت  هيغل(  كاثرين  )املمثلة  هــارت  تالي 

موالركي )املمثلة سارة تشالك(.
ـــك أن بـــنـــاء الـــعـــمـــل الـــقـــصـــصـــي، مــرتــبــط  ذلــ
بتوجيه قضايا عامة وخاصة، لها تأثيرات 
اإلنــســان  على  والحساسية  األهمية  بالغة 
ــا. ولـــتـــوثـــيـــق هـــذه  ــًعــ املــــراهــــق والـــنـــاضـــج مــ
القضايا واملواضيع االجتماعية، وتأثيرها 
على سلوك اإلنسان وحياته، كان ال بد على 
الــروايــة أن تنقسم إلــى ثاثة أزمنة واقعية 
لــلــعــمــل. تتنقل بطلتا  الـــســـردي  الــبــنــاء  فــي 
العمل والشخصيات الثانوية، في ما بينها، 
مــراحــل تكوينية تمس بشكل مباشر  وفــق 
بشخص البطلتني وسلوكيهما وتطورهما 
لــتــغــذيــة الــعــاقــة نــفــســًيــا وعــاطــفــًيــا، بشكل 
مــتــســلــســل ألــغــت مــعــهــا عــنــصــري املــفــاجــأة 
والـــدهـــشـــة الـــلـــذيـــن يـــلـــزمـــان الــعــمــل ليظهر 
بشكل أفــضــل مــمــا هــو عــلــيــه. بـــدا التقسيم 

للملك،  الــذاتــيــة  الــســيــرة  بطريقة  حــلــقــة(   33(
اد من أفضل ما قدم على 

ّ
والتي اعتبرها النق

ــاروق.  الــشــاشــة الــصــغــيــرة مـــن ســيــرة املــلــك فــ
وربــمــا فــهــم تــيــم حــســن مــا هــو هـــدف املــخــرج 
في  مسيرة جيدة  منه  واستلهم  علي،  حاتم 
التمثيلي بنى له شهرة واسعة. لكنه،  األداء 
في املقابل، ظل أسيرًا لعمله بعيدًا عن ردود 
غياب  الفعل،  بــردود  نقصد  والتقدم.  الفعل، 
تيم حسن عن »الشارع« والجمهور الحقيقي، 
واملــنــاســبــات الــفــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة، إال تلك 
الــتــي تضمن لــه جــائــزة خــاصــة. ولــو حضر، 
امتنع عن اإلدالء بأي تصريح، واختفى عن 
عيون الناس ووسائل اإلعام، من دون سبب 
وجــيــه، لكن البعض يصف ذلــك بقلة ثقة أو 

»حذر« املساءلة أمام اإلعام.
لم يكن زميا تيم حسن، مكسيم خليل وباسل 
خياط، دخا القاهرة عندما بدأ حسن العمل 
من هناك، وأطل على الجمهور في مجموعة 
قّيمة من األعمال الدرامية. لكن مكسيم خليل، 
وباسل خياط، أفضل بأشواط، والسبب هو 
محاكاة املمثلني الشارع املصري بطريقته، ال 

باالستعاء أو الغياب.
ربــمــا كــــان تـــعـــاون خــلــيــل/خــيــاط مـــع املــنــتــج 
القاهرة  فــي  الــبــارع محمد مشيش  الــســوري 
الـــخـــطـــوة األولــــــــى لـــتـــقـــديـــم أعــــمــــال مــصــريــة 

شعبية حقيقية، وليست نخبوية.
الواضح بعد كل ذلك، محاولة خياط/خليل 
الــتــنــويــع فــي خــيــارات املــشــاركــة فــي األعــمــال 
ــقـــد، وخـــاصـــة  ــت قـــبـــل عـ ــ ــتـــي درجــ الـــعـــربـــيـــة الـ
عــبــر شـــركـــات اإلنـــتـــاج الــلــبــنــانــيــة )الــصــّبــاح 
ــلـــم(، فــــي الــــوقــــت الــــــذي ســـلـــم تــيــم  ــيـ وإيــــغــــل فـ
حــســن نــفــســه إلـــى شــركــة الــصــّبــاح عــبــر عقد 
حــصــري لـــســـنـــوات، ويـــبـــدو أن الــعــقــد يــجــدد 

بصورة دوريــة من دون اإلعــان عن ذلــك، ملا 
تيم حسن  على  تفرضه  أن  الصباح  تــحــاول 
من أعمال تتفاوت قيمة جودتها في القصة 
التباين  بالطبع  ومنها  واإلخـــــراج،  والــنــص 
في تصنيف تيم حسن كبطل ألربــع سنوات 
ملسلسل واحــد هو »الهيبة«، الــذي عانى من 

الركاكة والتكرار، بعد الجزء األول. يبدأ خال 
أيــام عــرض مسلسل »أنـــا« ليعيد تيم حسن 
إلى الدراما القصيرة )15 حلقة( على منصة 
للصّباح:  اإلعامي  البيان  بحسب  »شاهد«. 
ــداث املسلسل فــي إطـــار اجتماعي  »تـــدور أحـ
درامـــي رومــانــســي حــول »كـــرم« الـــذي تضعه 

الــظــروف أمـــام مجموعة مــن الــتــحــديــات بني 
املبادئ ومغريات الحياة، األمر الذي يفرض 
في  قــــرارات صــارمــة ومفصلية  اتــخــاذ  عليه 
مشاهدة  بعد  الفصل  الكلمة  تبقى  حياته«. 
املسلسل، للحكم على حضور تيم حسن الذي 

بّدل في شكله هذه املرة.

بـــني الــصــديــقــتــني، نــخــتــبــر مــعــهــمــا قصص 
مــســار حياتيهما،  فـــي  والــنــجــاح  الـــخـــذالن 
خــــــــذالن تـــســـتـــعـــيـــض عــــنــــه كــــيــــت بــحــيــويــة 
ــي انــعــكــســت  ــتــ ــي الــ ــالــ ــاط وعـــبـــثـــيـــة تــ ــ ــشـ ــ ونـ
طباع كــاود، والــدة تالي، عليها، وتمأل به 
الــفــراغ والــرتــابــة والــزيــف الـــذي يخيم على 
جــو أســرتــهــا. وهـــو مــا تــجــد بــه تــالــي، على 
الــنــقــيــض مــن صــديــقــتــهــا، مــا يــمــأل حياتها 
التعيسة والــفــوضــويــة مــع والــدتــهــا. للزمن 
ــر لــيــخــلــق مـــن هــذه  ــبـ الــنــفــســي الــتــأثــيــر األكـ
املــتــنــاقــضــات عــاطــفــة دافــئــة بــني البطلتني. 
ليس فقط من جهة كيت وتالي الناضجتني، 
ا بني الشخصيتني البديلتني اللتني 

ً
بل أيض

أدتا دور املراهقتني.
األحــــداث بشكل متناسق ومــتــدرج،  تــتــزاحــم 
ــــوارب فـــي ســيــاق  وتــعــزلــنــا عـــن أي مـــغـــزًى مــ
ــن الــتــنــبــه إلــــى بعض  ــد مـ الـــعـــمـــل، ولـــكـــن ال بـ
ــان مـــن شــأنــهــا  الــقــضــايــا الــحــســاســة الـــتـــي كــ
أن تــصــوغ هــدف املسلسل بشكل مــبــاشــر، ال 
يــتــعــلــق فــقــط بــالــتــربــيــة والــتــنــشــئــة األســريــة 
وســلــبــيــاتــهــا. فــالــحــاضــر لـــه وقــــع كــبــيــر في 
نفوس البطلتني. وعندما نقول الحاضر، أي 
فاالختبارات  القصصي(.  )الــزمــن   2003 عــام 
أمــام واقــع مختلف يفرض قوانينه  النفسية 
وأســالــيــبــه فـــي تــحــديــد خـــيـــارات الــبــطــلــتــني، 
تـــنـــشـــأ خـــــــارج حـــــــدود الـــــخـــــذالن والــــنــــجــــاح، 
وتصب في خانة األنا. حيث النوازع النفسية 
والــشــخــصــيــة تــعــكــســان مــصــيــر قـــراراتـــهـــمـــا 
الــزمــن وتقلباته  مــع  مــواجــهــة  فــي  وتضعها 
ــلــــوغ ســــن الــــيــــأس تــصــبــح  ــمـــع بــ ــه. فـ ــدمــ ــقــ وتــ
الصورة أوضح والقرارات التي اتخذت في ما 
مضى من شأنها أن تفرض عملية حسابية 

على الصعيد السلوكي واملستقبلي.

»أنا« تيم حسن: هل تكفي الموهبة؟»شارع فاير فالي«... صديقتان تكبران وتصغران معًا
ينطلق في الرابع عشر 

من الشهر الحالي، عرض 
مسلسل »أنا« ليعيد تيم 

حسن إلى الدراما القصيرة 
)15 حلقة( على منصة 

»شاهد«

لندن ـ العربي الجديد

يـــبـــدو الــبــوفــيــه املــفــتــوح بــالــنــســبــة لــبــعــض الــنــاس 
تـــحـــديـــا، لــلــحــصــول عــلــى أقـــصـــى اســـتـــفـــادة مـــن كل 
قــرش يدفعونه فــي الــفــاتــورة. غير أن هــذا قــد يضر 
يمكن ألي  واألغــلــى.  العليا  الفاتورة  ذات  بالصحة 
طعام تقريبا أن يعرضك لخطر اإلصابة باألمراض 
إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح، كما تاحظ 
األميركية شيلي فيست، املديرة التنفيذية للشراكة 
املخاطر،  ولتقليل  األغــذيــة.  تعليم سامة  أجــل  مــن 
إلــيــك بــعــض األشــيــاء الــتــي يــجــب تجنبها فــي املــرة 
البوفيه، بحسب  إلــى خــط  فيها  التي تصل  املقبلة 

موقع »ريدرز دايجست«.

واقي العطس
الواقي معروف في املطاعم منذ عقود، وزادت  هذا 
جائحة كورونا من استخدامه في أماكن كثيرة غير 
املطاعم، وهو عبارة عن لوح زجاجي أو  باستيكي 
التعرض  مــن  األشــخــاص  أو  الطعام  شفاف يحمي 
لرذاذ الجهاز التنفسي، عند السعال أو العطس أو 
حتى التحدث. قبل كل شيء، يجب عليك دائما غسل 
يديك قبل االقتراب من البوفيه. واحرص على عدم 
ملس واقي العطس الذي يمكن أن يكون أرضا خصبة 
لــلــجــراثــيــم مـــن جــمــيــع األشـــخـــاص الـــذيـــن يسعلون 
ويتنشقون من حولك. تقول جينيفر كوينان، عاملة 
األحــيــاء الدقيقة فــي جامعة دريــكــســيــل: »غــالــبــا ما 
يكون الخطر األكبر للتلوث من األشخاص اآلخرين 

الذين يتناولون هذا الطعام، سواء كان ذلك بأيديهم 
أو إذا كان محمواًل في الهواء«.

مغارف التقديم
قـــد تــعــتــقــد أنـــك تــقــدم مــعــروفــا للجميع عـــن طــريــق 
في  مــا  بطريقة  التي سقطت  التقديم  مغرفة  إنــقــاذ 
املــعــكــرونــة والـــجـــن. لــكــن فــّكــر فــي عـــدد األشــخــاص 
اآلخـــريـــن الـــذيـــن ملـــســـوا هــــذه األداة بــالــفــعــل. تــقــول 
كــويــنــان »غــالــبــا مـــا نـــكـــون حــريــصــني بـــشـــأن ملس 
الــحــمــام... حسنا، إنها  الــبــاب عند مــغــادرة  مقبض 
نفس الفكرة«. تعتبر مقابض األواني ملوثة، لذا ال 
تلمسها أكثر مما يجب. باإلضافة إلــى ذلــك، يجب 

استبدال أي طعام سقطت فيه املغرفة.

البراعم
ــدًا فــي  ــ ــيـ ــ ــارًا جـ ــ ــيــ ــ ــا خــ ــمــــومــ ــــروات عــ ــــضــ ــخــ ــ ــد الــ ــعــ تــ
الــبــوفــيــهــات، باستثناء واحـــد، وهــو الــبــراعــم. أي 
البذور التي ترطب باملاء حتى تبرز براعمها ثم 

جمع لتستخدم في السلطات.
ُ
ت

السوشي
لكن تحضيره  خــيــارًا صحيا،  السوشي  يبدو  قــد 
بـــأمـــان يــتــطــلــب الـــبـــدء بـــمـــأكـــوالت بــحــريــة عــالــيــة 
الــجــودة والكثير مــن الــخــبــرة. تــقــول فيسك: »إنــك 
لو ذهبت إلى مطعم سوشي راٍق، فا يــزال هناك 
بـــه«. وتضيف:  بـــك، وأنـــت تستمتع  خــطــر يــحــدق 
ــا حـــني تــضــع الــســوشــي فـــي بــوفــيــه وتـــحـــاول  ــ »أمـ
فأنت  املناسبة،  الــحــرارة  بــدرجــة  عليه  أن تحافظ 
تطلب في األســاس أن تمرض«. تشير فيسك هنا 
 
ً
إلـــى حساسية الــســوشــي فــي الــبــقــاء زمــنــا طــويــا

ــذا الــطــعــام عــلــى وجــه  فــي الــبــوفــيــه، والـــحـــال أن هـ
ر ويقدم فورًا.

ّ
الخصوص يجب أن يحض

التونة
من الصعب معرفة كيفية االحتفاظ بالطعام البارد 
في البوفيه، مما يجعل التونة خيارًا ال يبدو رائعا. 
التونة في درجــة حــرارة  تقول فيسك: »يجب حفظ 
أقل برودة من أنواع األسماك األخرى، ألنها معرضة 

بشكل خاص ألنواع معينة من البكتيريا«.

طعام مقلي
غــالــبــا مــا تــســتــخــدم الــبــوفــيــهــات املــفــتــوحــة زيــوتــا 
ــة مــلــيــئــة بــــالــــزيــــت املـــــهـــــدرج الـــــــذي يــســد  ــيـــصـ رخـ
ــــرة تــضــع  ــة. فـــفـــي كــــل مـ ــمـ ــعـ الــــشــــرايــــني، لــقــلــي األطـ
فيها شيئا ما في مقاة عميقة، فإنها تعمل مثل 
اإلســفــنــج وتــمــتــص أكــبــر قـــدر ممكن مــن الشحوم 

والدهون املشبعة واملتحولة.

تلك اآلثار التي نتركها خلفنا

يعود تيم حسن هذه المرة بمسلسل قصير )الصبّاح لإلنتاج(

ال يحتمل 
السوشي كثيرًا 
من الوقت قبل 
أن يصبح غير 
صالح لألكل 
)Getty(

نختبر مع الفتاتين قصص الخذالن والنجاح في مسار حياتيهما )نتفليكس(

القى العمل بعض االنتقادات حول تجاهله الممثالت الكبيرات في السن )نتفليكس(

أكثر  من  واحدة  اكتشاف  واقعة  نتفليكس،  على  يُعرض  الذي   ،The dig فيلم  يستعرض 
الحفريات األثرية شهرة في بريطانيا، وهي سفينة أنغلوسكسونية كانت تستخدم للدفن

فيلم »التنقيب«

بوفيه مفتوح وخيارات مغلقة

فنون وكوكتيل
قراءة

تغذية

مسارمسلسل

 The Dig يحملنا فيلم
للتفكير بقيم كبرى ترتبط 
بمعنى وجودنا وبحاجتنا 
لآلخر الذي نتشارك معه 
إرثًا من الذكريات تحمينا 

من النسيان؛ فنجاح فريق 
التنقيب في عمله، ال يلغي 

خطر الحرب المحدق 
الذي يتبدى بشعرية 

عالية في لقطة سقوط 
إحدى الطائرات البريطانية 

وتحطمها وموت قائدها 
غرقًا في النهر. هذا الواقع 

األسود تتحداه شخصيات 
الفيلم بانتزاع لحظات أخيرة 
من حب محرّم، كما في 
قصة بيغي بيغوت وابن 

عم السيدة بريتي.

لحظات 
أخيرة
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