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موسكو تحارب »مصابيح الحب« المعارضة
سامر إلياس

في إطار سعيها إلى التخفيف من مشاركة 
شعبية واسعة، استجابة لدعوة املعارضة 
الــروســيــة املــواطــنــن إلـــى الـــخـــروج لدقائق 
وإضــــاءة مصابيح الــهــواتــف الــنــقــالــة أمــام 
البيوت والتجمعات السكنية، اليوم األحد، 
الــســلــطــات للتضييق عــلــى وســائــل  تــجــهــد 
اإلعــــام ومــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
كما أطلقت تحذيرات من هجمات إرهابية.

املوالية للكرملن  وأفـــردت وســائــل اإلعـــام 
ــه ســـمـــعـــة  ــ ــويـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ مــــــســــــاحــــــات واســــــــعــــــــة لـ
املــعــارضــن، عبر مقارنة إضـــاءة مصابيح 
الـــهـــواتـــف الــنــقــالــة بــمــشــاعــل كــــان يحملها 
عــــمــــاء الـــــنـــــازيـــــة، أثـــــنـــــاء حــــصــــار مـــديـــنـــة 
لــيــنــيــنــغــراد )ســــــان بـــطـــرســـبـــورغ حـــالـــيـــا(، 
إلرشاد الطيران املعادي على أهداف فيها. 

وفــي األيــام األخــيــرة، أرسلت هيئة الرقابة 
الروسية على االتصاالت )روسكومنادزور( 
طلبات إلــى وسائل اإلعــام بــإزالــة األخبار 
ــة. واعــتــبــرت  ــعـــارضـ ــول فــعــالــيــة املـ كـــافـــة حــ
الــهــيــئــة هـــذه املــــواد دعــــوات لــلــمــشــاركــة في 
»غير القانونية  الفعاليات التي وصفتها بـ

وأعمال الشغب«.
وأصــــــــدرت »روســــكــــومــــنــــادزور« أمــــــرًا إلـــى 
وكـــالـــة TV 2، فـــي مــديــنــة تــومــســك، بــإزالــة 
خبر نشرته تحت عنوان »أنصار نافالني 
الــشــوارع بمصابيح  إلــى  النزول  يقترحون 
ــاء في  فــي 14 فــبــرايــر«، أي يـــوم الــحــب. وجـ
على  يحتوي  املــنــشــور  أن  الــرســمــي  الطلب 
دعـــــوات لــلــمــشــاركــة فـــي أعـــمـــال شـــغـــب، لــذا 
الـــدائـــرة ستحجب  فـــإن  يــجــب إزالـــتـــه، وإال 

املوقع اإللكتروني لوسيلة اإلعام. 
من  أجـــزاء  أي  الرقابية  السلطة  تحدد  ولــم 
املنشور تنتهك القانون، لكن TV 2 اضطرت 
إلى حذفه. ووصف رئيس تحرير الوكالة، 
»حالة جنون  فيكتور موشنيك، األحــداث بـ
دولــــــة«، مــشــيــرًا عــبــر صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع 
»فيسبوك« إلى أنه »ال توجد لدينا موارد 
للتقاضي مع )روسكومنادزور( مرة أخرى، 
الــتــرويــج الهائل  لــكــن بفضل  كــمــا اعــتــدنــا. 
يمكنها  الــتــي  املصابيح  حــول  اآلن  للدولة 
إسقاط النظام وجذب طائرات )الناتو( إلى 
أهدافنا االستراتيجية، على ما يبدو، بات 

الجميع في بلدنا يعرف عن األمر«.
كما واجه موقع »أتكريتويه ميديا« موقفا 
ــادزور«  ــ ــنـ ــ ــــومـ ــكـ ــ إذ طـــلـــبـــت »روسـ  ،

ً
ــا ــاثــ ــمــ مــ

إزالـــــة خــبــريــن تــحــت عــنــوانــي: »زاخـــاروفـــا 
ـــــ عـــن حــمــلــة أنـــصـــار نــافــالــنــي بــاملــصــابــيــح 
يستبعد  ال  الدوما  و»مجلس  الكهربائية« 
فــرض عقوبات إداريــة بعد حملة صندوق 

مكافحة الفساد باملصابيح«.
وقالت رئيسة تحرير املوقع، يوليا ياروش، 
ــا« إن »هـــاتـــن  ــتـ ــازيـ ــا غـ ــايـ ــوفـ لــصــحــيــفــة »نـ
املادتن ليستا حول الحملة، بل عن رد فعل 
السلطات عليها. هناك شعور بأن أحدا لم 
يحلل أي شيء، وقارن ما هو دعوة بما هو 
ليس كذلك. منذ 10 فبراير/شباط، تطالب 
)روســكــومــنــادزور( بــإزالــة أي مــواد تقريبا 
حول هذا اإلجــراء«. وأوضحت يــاروش أنه 
املــحــررون  قــرر  املحامن،  مــع  التشاور  بعد 

إزالة املواد املحددة.
الهيئة أيضا، حــذف عمود  بناًء على طلب 
الكاتب إيغور ياكوفينكو، في موقع »املجلة 
املزمعة.  للحملة  أيضا  واملكرس  اليومية«، 
ووفــقــا لطلب مكتب املــدعــي الــعــام لاتحاد 
الـــروســـي، يـــوم الــخــمــيــس، فـــإن املــعــلــومــات 
املنشورة في العمود »تحتوي على دعوات 
ــي األحـــــــــــداث الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة  ــ ــة فـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ لـ
ــنــظــم، فــي انــتــهــاك للنظام 

ُ
)الــعــامــة( الــتــي ت

املعمول به«. كما بلغ موقع »نيوز رو« إنذار 
اإلجــراءات  مماثل، بشأن خبر يتحدث عن 
التقييدية بحق وسائل اإلعام، على خلفية 

األنباء عن الحملة املعارضة.
ــا املــــعــــارض لــيــونــيــد  ــ ــــوع، دعـ ــبـ ــ بــــدايــــة األسـ
ــن ألــيــكــســي نــافــالــنــي،  ــقـــرب مـ فـــولـــكـــوف، املـ
الخروج  إلى  الكبيرة  الروسية  املدن  سكان 
يــوم 14 فبراير/شباط  أمــام بيوتهم مساء 
ــواتـــف  ــهـ الــــحــــالــــي، وإشـــــعـــــال مـــصـــابـــيـــح الـ

ــق. وكـــتـــب  ــ ــائـ ــ ــدقـ ــ املــــحــــمــــولــــة، والـــــــوقـــــــوف لـ
السياسي: »جعل بوتن )الرئيس الروسي 
فاديمير بوتن( الخوف ساحه الرئيسي 
والــوحــيــد. لــذلــك، نــحــن بــحــاجــة إلـــى تبني 
مــا هــو أقـــوى مــن الــخــوف«، فــي إشـــارة إلى 
الحب، لتزامنها مع  إلى  الفعالية تدعو  أن 

ذكرى عيد العشاق.
وأوضح فولكوف أن الكثير من املتعاطفن 
مـــع املــتــظــاهــريــن ال يــمــكــنــهــم الـــذهـــاب إلــى 
املسيرات، خوفا من االعتقاالت والغرامات 

والعواقب األخــرى، مشيرًا إلى أن »الحملة 
ــتــــســــمــــح بــــعــــدم  ــة ســ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــرتـ ــ املـ
االحتكاك« مع قوات األمن. األمر الذي علق 
الــخــارجــيــة  الـــدومـــا ووزارة  مــجــلــس  عــلــيــه 
الــــروســــيــــة، بــــالــــقــــول إن مــنــظــمــي الـــحـــدث 

يتصرفون بتوجيه من الغرب. 
تعليق  أعلنوا  نافالني  أنصار  أن  ومعلوم 
التظاهرات االحتجاجية، بعد اعتقال أكثر 
مـــن 10 آالف مـــن املــشــاركــن فـــي تــظــاهــرات 
23 و31 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي و2 

فبراير/شباط الحالي. من جانبها، حذرت 
ومكتب  الــداخــلــيــة  ووزارة  التحقيق  لجنة 
ــد تــقــريــبــا،  ــ ــ ــام، فــــي وقـــــت واحـ ــ ــعـ ــ املــــدعــــي الـ
مــن املــســؤولــيــة عــن املــشــاركــة فــي األحــــداث 
الجماهيرية »غير املصرح بها« والدعوات 
إلى أعمال شغب جماعية، من دون اإلشارة 

مباشرة إلى فعالية املصابيح.
ــــى أســالــيــب  ــــي ظــــل لـــجـــوء املـــعـــارضـــة إلـ وفـ
مــبــتــكــرة لــتــنــفــيــذ حــمــاتــهــا االحــتــجــاجــيــة 
مـــع تــجــنــب قــمــع وتــرهــيــب الـــدولـــة، وجـــدت 
الـــســـلـــطـــات نــفــســهــا مـــضـــطـــرة لـــلـــجـــوء إلـــى 
ــــن عــن  ــنـ ــ ــــواطـ وســـــائـــــل إضــــافــــيــــة لــــــــردع املـ
ــيـــب  ــتـــرهـ ــة. فــــبــــاإلضــــافــــة إلـــــــى الـ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ املــ
ــيــــة، خـــرج  ــالــ بـــاالعـــتـــقـــاالت والــــغــــرامــــات املــ
الروس بتصريحات وتأكيدات  املسؤولون 
مــتــنــوعــة، تــقــول إن الـــداعـــن إلـــى الــحــمــات 
املــعــارضــة عــمــاء لــلــغــرب وطـــابـــور خامس 

ومأجورون وأعداء للباد.
ــارات«  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــلــــى »ابــ ومـــــــن أبـــــــــرز األمــــثــــلــــة عــ
ــيـــس مــجــلــس  ــائـــب رئـ ــــف نـ الـــســـلـــطـــات، وصـ
ــيـــوتـــر تـــولـــســـتـــوي، املـــشـــاركـــن  ــا، بـ ــ ــدومــ ــ الــ
بالخونة،  املصابيح  في مسيرة  املحتملن 
وتشبيههم بعماء النازين الذين أضاءوا 
املشاعل أثناء حصار لينينغراد في الحرب 

العاملية الثانية.
وقــــال تــولــســتــوي: »فـــي الـــواقـــع، هـــذا ليس 
 لطيفا عــن الــحــب. هــذه ليست مجرد 

ً
عــمــا

محاولة لتعبئة الشباب. هذه تقنية شارب 
املـــلـــونـــة )جــــن شـــــارب أســـتـــاذ فـــي الــعــلــوم 
بكتبه  معروف  أميركي  وكاتب  السياسية 
ــفـــي ضــد  ــنـ ــول أســـالـــيـــب الـــنـــضـــال الـــاعـ ــ حــ
األنظمة االســتــبــداديــة(. وعــامــة، هــذا تكرار 
أثناء حصار  واملتعاونن  املنشقن  ألفعال 
لينينغراد، عندما أضاءوا أهداف الطيران 

األملاني باملصابيح«.
وواضــــــح أن الــســلــطــات الـــروســـيـــة تــحــاول 
إقـــحـــام مـــوضـــوع الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة 
ــنـــشـــاط  ــــن وربــــــطــــــه بـ ــازيــ ــ ــنــ ــ ــ ــة ال ــ ــاربــ ــ ــحــ ــ ومــ
املعارضة. وفي هذا اإلطار تندرج املحاكمة 
في  نافالني،  أليكسي  للمعارض  األخــيــرة 
إلضفاء  قديم«،  بمحارب  »التشهير  قضية 
طـــابـــع »الـــخـــائـــن« عــلــيــه وتــشــويــه صــورتــه 
في أذهان املواطنن. وبشأن هذه القضية، 
االعتذار  نافالني  رفــض  تولستوي  وصــف 
»الــتــجــديــف والــهــجــوم  لــلــمــحــارب الــقــديــم بـــ

على تاريخنا«.
وعــلــى نــهــج الــســيــاســيــن اآلخـــريـــن، وصــف 
لفرض  نافالني  أنصار  دعــوات  تولستوي 
عــقــوبــات عــلــى روســـيـــا واجــتــمــاعــاتــهــا مع 
مــمــثــلــي الــــــدول األجــنــبــيــة بــأنــهــا »خــيــانــة 
الجارية« ضد  الهجينة  الحرب  للوطن في 
»يجب  بالقول:  روسيا، مختتما تصريحه 
الــتــوقــف عــن الــدفــاع! يجب أن نــهــاجــم! لقد 
جعلنا الغزاة يقتربون منا مرتن بالفعل، 
ثم طاردناهم إلى باريس، وفي املرة الثانية 
إلــى بــرلــن. الــقــوة فــي الحقيقة«، مــؤكــدًا أن 

»النصر سيكون لنا«.
ولم يقتصر خطاب التخوين والتعاون مع 
الــعــدو على الــنــائــب الــبــرملــانــي، إذ انضمت 
ــم وزارة  ــاســ بــ الـــرســـمـــيـــة  املـــتـــحـــدثـــة  ــه  ــيــ إلــ
الخارجية ماريا زاخاروفا التي قالت، عبر 
علن عن 

ُ
أثير إذاعــة »صــدى موسكو«، إنــه أ

حملة املصابيح بعد لقاء معاوني نافالني، 
فــولــكــوف وفــاديــمــيــر أشــوركــوف،  ليونيد 

بممثلي الواليات املتحدة وبريطانيا.
أما نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس 
كـــان لديه  فــقــد  يـــوري شفيتكن،  الـــدومـــا، 
مبرر مختلف ملعارضته حملة املعارضة، 
إذ قال في مقابلة مع صحيفة »بوديوم« 
املصابيح،  الكثير من  إنه »سيكون هناك 
وسيكون ذلك بالطبع غير مريح بالنسبة 
للمقيمن في نفس الفناء واملنزل«، مشيرًا 
إلـــى أن »الـــنـــاس يـــعـــودون إلـــى املــنــزل من 
الــراحــة،  إلــى  ويحتاجون  متعبن،  العمل 
ولــيــس الــنــظــر إلـــى ضـــوء املــصــابــيــح الــذي 
اتخاذ  مستبعد  غير  نــوافــذهــم«،  سينير 
التشريعية  أو  اإلداريــــــة  الـــقـــرارات  بــعــض 
ـــاء عـــلـــى نـــتـــائـــج الــحــمــلــة  ــنـ الـــعـــقـــابـــيـــة، بــ

املعارضة في 14 فبراير/شباط.

رقابة مشددة على 
أخبار الفعالية التي دعا 

إليها أنصار نافالني

جندت السلطات الروسية اإلعالم الموالي لشيطنة المعارضين وفعالية إضاءة مصابيح الهواتف المحمولة المرتقبة 
اليوم األحد، والحقت أي منصة إعالمية تذكرها في أخبارها

ضــمــن الــحــمــلــة اإلعـــامـــيـــة الـــروســـيـــة الـــتـــي تـــصـــوب على 
ــنــي، بــثــت مــحــطــة »روســـيـــا 1«  املـــعـــارض إلــيــكــســي نــافــال
الحكومية، مــســاء األحـــد املــاضــي، تــقــريــرًا ُعـــرض ضمن 
بروباغندا  صانعي  لكبير  األســـبـــوع«،  »حــصــاد  بــرنــامــج 
واسعة،  أثــار سخرية  وقد  ديمتري كيسليوف.  الكرملني 
بــعــدمــا قــــارن فــيــا فـــي أملـــانـــيـــا، قــالــت مــعــدة الــتــقــريــر إن 
الواقع  نافالني عاش فيها »حياة بذخ« شهرين، بالقصر 
املــعــارض الروسي  الــذي أعــد  على شاطئ البحر األســـود 
الروسي  للرئيس  ملك  إنــه  وقــال  عنه،  استقصائيًا  فيلمًا 
فاديمير بوتني، وإن أصدقاء األخير شّيدوه بكلفة تزيد 
عن مائة مليار روبل )نحو مليار و200 مليون يورو(، في 

»أكبر رشوة في تاريخ روسيا«. 
ــة«، اســتــعــرضــت  ــيـ ــانـ وتــحــت عـــنـــوان »حـــيـــاة نــافــالــنــي األملـ
ــا، أنــاســتــاســيــا بــوبــوفــا، موقع  ــ ــ مــراســلــة الــقــنــاة فــي أوروب

وتصميم الفيا »الفخمة التي تضم غرف نوم عدة ووعاًء 
من الفاكهة وآلة صنع قهوة وإطالة على غروب الشمس«.

وحظي التقرير بمشاهدات كبيرة مقارنة بتقارير القناة 
على »يوتيوب«. وعلق اآلالف على الفيديو، فعبر بعضهم 
عن »سخافة فكرة مقارنة حصن بوتني ومحيطه بفيا 
زجاجة  أن  إلــى  أملاني  ولفت صحافي  أملانيا«.  في  عادية 

النبيذ التي عرضها التقرير ال يتجاوز ثمنها 3 يورو.
ــنــــدوق  ــيـــســـة قـــســـم الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي »صــ وعــــرضــــت رئـ
بيفتشيخ،  ماريا  نافالني،  أسسه  الــذي  الفساد«  مكافحة 
عــبــر »تــويــتــر« صــورتــني لــبــابــوفــا، وســخــرت: »فـــي 2014 
الــصــحــافــيــة عــمــلــت فــي الــنــقــاط الــســاخــنــة، وحــمــلــت العلم 
األوملــبــي فــي افتتاح األلــعــاب األوملبية فــي ســوتــشــي... في 
2021 هي نفسها ترفع فرشاة تنظيف التواليت في املكان 

الذي استأجره نافالني ألسابيع«.  

»حياة نافالني األلمانية«

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

يتداول مستخدمون لمواقع 
التواصل االجتماعي، منذ سنوات 

عدة، صورة يّدعي ناشروها 
أنها أقدم وأندر صورة للكعبة 

والحرم المّكي. إال أن االدعاء خطأ، 
والصورة، التي ُتظهر مجّسمًا يشبه 

الكعبة، التقطت خالل المرحلة 
التحضيرية لمسلسل تاريخي.

انتشرت صور قيل إنها 
لمنازل وزّعها الرئيس التركي رجب 
طيّب أردوغان على الفقراء. لكّن 

الصور تظهر أردوغان متفقدًا 
منازل بنيت للمتضرّرين من زلزاٍل ضرب 

شماليَّ تركيا، وأخرى بنيت بدًال من 
تجّمع سكنّي ستغمره المياه جرّاء 

بناء سّد.

تبادل مستخدمون فيديو 
زعموا أنّه يظهر تحليق طائرات 
حربيّة إسرائيليّة فوق جبال لبنان 

للتوّجه نحو سورية. لكّن الفيديو 
ال عالقة له بالغارات اإلسرائيلية على 

مواقع في سورية، بل يعود إلى 
استعراض عسكرّي سويسرّي فوق 

األلب عام 2019.

مع انطالق حمالت التلقيح 
ضّد فيروس كورونا، عّجت مواقع 

التواصل االجتماعي بصور ادعى 
ناشروها أن تونس أرسلت طائرة 

عسكريّة إلى روسيا الستقدام 
جرعات من لقاحها. لكن االدعاء 

خطأ، وتونس نفت تسلّمها جرعات 
هذا اللقاح.

)Getty/دعت المعارضة إلى إضاءة مصابيح الهواتف يوم الحب )فاليري شريفولين

Sunday 14 February 2021
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إلــيــه من  أحـــد ينتبه  الــبــلــد، ال  الــــذي يعيشه 
 عــاء أكعبون 

ّ
أن العلم  هــؤالء املخرجن. مــع 

قد اهتم بهذا الجانب في مسلسله »الزعيمة« 
ها تبقى ُمهّمة 

ّ
ة، لكن

ّ
)2019(، ولو بطريقة هش

على مستوى طرح بعض األسئلة حول مكر 
بها.  حيط 

ُ
ت التي  األحـــزاب  وبـــادة  السياسة 

اجتماعية  مــوضــوعــات  تــكــرار  أن  مقابل  فــي 
ــٌر مــّمــل وال  ــــوه تــلــفــزيــونــيــة بــعــيــنــهــا، أمــ ووجـ
يخدم مشروع الدراما باملغرب، وال يستطيع 

أن يفتح لها آفاقا جديدة على مستوى النقد 
محتشمة  نــمــاذج  أمــام  والتخييل،  والتفكير 
أضحت تطبع صورتها داخل العالم العربي.
ساهم فيه عوامل عّدة، ال ترتبط 

ُ
وهذا األمر ت

غة املحكّية( غير املفهومة 
ّ
بمسألة اللهجة )الل

بالنسبة إلى بلدان عربّية أخرى، كما تتجاوز 
 ضعف وهــزالــة اإلنــتــاج 

ّ
الــتــوزيــع، ألن عنصر 

الـــــدرامـــــي، يــحــتــكــمــان بــالــضــبــط إلــــى عــوامــل 
داخلية وليست برانية عن فعل اإلبــداع، فهي 

أشرف الحساني

ــتــيــحــهــا 
ُ
ثـــّمـــة مـــاحـــظـــات كــثــيــرة ت

ُمشاهدة املسلسل املغربي الجديد 
»البيوت أسرار« )2021(، للُمخرج 
 ال أحــد ينكر الطفرة 

ّ
عــاء أكــعــبــون، منها أن

املسلسات  بها  تحظى  بــاتــت  الــتــي  التقنية 
الــدرامــيــة املــغــربــّيــة فــي الــــ5 ســنــوات األخــيــرة. 
ــا تمنحه  الــتــقــنــيــة ومــ الـــرهـــان عــلــى   

ّ
غــيــر أن

لــلــمــســلــســات الـــدرامـــيـــة مـــن اســتــســهــال في 
ــاف لــيــكــون  صــيــاغــة مــعــالــم بـــصـــريـــة، غــيــر كــ

العمل الدرامي جيدًا. 
سوء الفهم هذا، ُيفاقم الباهة ويجعل الكثير 
من املخرجن يراهنون على هذا الُبعد التقني 
ــل فـــي الــكــامــيــرا واملــونــتــاج 

ّ
ــتــمــث

ُ
الـــصـــرف وامل

ــيـــة  ــــــــــرات الـــصـــوتـ
ّ
ــــــــــؤث

ُ
واإلكـــــــســـــــســـــــوارات وامل

 أســاســي ومــهــم. لكن 
ٌ

والــبــصــريــة. هـــذا عــامــل
لــيــس بــالــطــريــقــة الـــتـــي تـــغـــدو فــيــهــا الـــدرامـــا 
أو  ــهــا ولــيــدة وســائــط بصرية 

ّ
املغربّية وكــان

للُمخرج ودوره  تــام  في غياب  استديوهات، 
فــي اجــتــراح صــورة درامــيــة عــن مجتمع يئن 
تحت ُسلطة قاهرة ووقائع مغربّية ُمتشظّية 
وُمنفلتة من قبضة املنطق. البؤس السياسي 

كان الجامع معبدًا 
وثنيًا ثم تحول إلى كنيسة 

ومنها إلى مسجد

عناصر جمالية 
منفلتة ناتجة عن 

ضعف السيناريو

العراقيون »الهواة« 
شكلوا نواة أساسية لقيمة 

برامج الغناء

2223
منوعات

معطوبة في أساسها وفي ُمتخّيلها. لن نّدعي 
شتركة مع بلدان عربّية أخرى، قد 

ُ
 الدراما امل

ّ
أن

على  قوية  نهضة  لها  ق 
ّ
حق

ُ
وت صورها  فيد 

ُ
ت

بحكم  الفنية،  وصناعتها  بنيانها  مستوى 
 الـــتـــلـــفـــزيـــون عــــامــــة، يــبــقــى مـــجـــرد وســيــط 

ّ
أن

بــصــري تــرفــيــهــي، مــهــمــا اجــتــهــد فـــي صناعة 
مسلسات درامية، تنضح بكثافة القول وقّوة 
التخييل. وهــو أمـــٌر ُيــؤّكــده عــاء أكــعــبــون في 
ــرار«، مــن خــال حكاية  مسلسله »الــبــيــوت أســ

بصريا  ومستساغة  أدبيا  مألوفة  اجتماعية 
جتمع مغربي، غدت حياته اليومية 

ُ
بالنسبة مل

منكوبة اجتماعيا ونفسيا وتتجاوز قصصه 
وحكاياته الخيال السينمائي والدرامي، حتى 
تغدو ضربا من الخيال، تتحّكم فيه هشاشة 
الــعــمــل وصــــــوره وعـــــدم قـــدرتـــه عــلــى الــتــقــاط 
ــادة  تــفــاصــيــل صــغــيــرة مـــن حــيــاة الـــنـــاس وإعــ
تخييلها داخل قالب درامي، بقدر ما يتماهى 

مع الواقع، ينفصل عنه في آن واحد.
ــيـــوت أســــــرار«،  ــبـ فـــي الــحــلــقــة األولــــــى مـــن »الـ
شخصياٌت  فّجة.  بعشوائية  الصور  تتوالى 
تدخل وأخرى تخرج، دون أّي متعة بصرية. 
لــكــن ســــوء تــنــظــيــم الــشــخــصــيــات هــــذا وعـــدم 
استقرارها داخل نسج الحكي، بدا ُمتجاوزًا 
ــة، الـــتـــي أضـــحـــت فــيــهــا  ــيـ ــانـ ــثـ ــي الـــحـــلـــقـــة الـ فــ
املغاربي،  أكثر تجذرًا في االجتماع  الصورة 
نفسية  أعطابا  فّجر 

ُ
وت ق سلوكات 

ّ
رت

ُ
ت وهي 

املــغــربــي.  املجتمع  ــع  واقـ تنخر  واجــتــمــاعــيــة، 
النّية في خلق صــورة درامــيــة، تتبّدى جيدًا 
ـــفـــردات 

ُ
فــــي طـــريـــقـــة الـــتـــصـــويـــر والـــلـــعـــب بـــامل

استلهام  فــي  كافية  غير  ــهــا 
ّ
أن مــع  البصرية، 

واقــع يحبل بأعطاب ومــآزق. العنف الرمزي 
ــادًا ُمــتــشــّعــبــة، تــبــدأ من  ــعـ حــاضــر ويــتــخــذ أبـ
تــحــايــل مــديــر املــصــنــع عــلــى دفـــع مستحقات 
الضّرر الذي أصاب الطفل، وينتهي بتعنيف 
املـــــرأة رمـــزيـــا وعــــدم تــقــديــم حــلــول مــشــروعــة 
الرئيسي،  شكل 

ُ
امل  

ّ
لكن حملها.  واجهة 

ُ
مل لها 

يكمن في كون هذه القصص الجانبية، التي 
تتفّرع عن خيط القّصة األصل، ال تعمل على 
شّكل 

ُ
ت بقدرما  بصريا،  وتغذيتها  تثمينها 

نشازًا بالنسبة للحكاية.
ــنــفــلــتــة من 

ُ
 هــــذه الــعــنــاصــر الــجــمــالــيــة امل

ّ
إن

املــســلــســل والــنــاتــجــة بـــاألســـاس عــن هشاشة 
ــدة بـــــاعـــــدي وحــفــيــظــة  ــيــ ــعــ الــــســــيــــنــــاريــــو )ســ
ــورة  ــ ــــصـ ــت الـ ــفــ ــعــ بــــــــاعــــــــدي(، وهــــــزالــــــتــــــه، أضــ
النفسية واالجتماعية،  الدرامية وحموالتها 
املجهودات  إلــى  بالنظر  حة، 

ّ
ُمسط وجعلتها 

املـــبـــذولـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى صـــنـــاعـــة الـــصـــورة 
 ضعف النّص ناتٌج 

ّ
وجــودة األداء. بحيث أن

باألساس من عدم قدرته على أن يكون مرآة 
تــعــكــس مـــا يـــــروج فـــي املــجــتــمــع مـــن شـــروخ 
وتصّدعات، نتيجة غياب التخييل واالرتكان 
إلــى حـــوار تلقائي واقــعــي، ال يتضمن حتى 
 هذا االستسهال في كتابة 

ّ
ذرة من اإلبداع. إن

ما 
ّ
»البيوت أسرار«، وإن سيناريو، ال يرتبط بـ

الـــذي يعترض سير  ــشــكــل األســــاس، 
ُ
امل يبقى 

وتــقــّدم الــدرامــا املــغــربــّيــة وعـــدم قــدرتــهــا على 
طرق موضوعات جديدة، ليس بالضرورة أن 
 
ّ
تكون أكثر انغماسا في الواقع العربي، ولكن
ــقــّدم صـــورة شــذريــة عــن هذا 

ُ
، أن ت

ّ
على األقــــل

ُيمكن  الدرامية ال  الصورة   
ّ
أن الواقع، بحيث 

 
ّ

عطي الحق
ُ
درك وت

ُ
ما ت

ّ
التفكير فيها فقط، وإن

لــلــُمــتــفــّرج فـــي مــواصــلــة بــنــاء ونــســج عملية 
 
ّ
إن إذ  والجمالية.  الفنية  ذائقته  وفق  املعنى 
ــورة درامـــيـــة مــزدوجــة  الـــقـــدرة عــلــى خــلــق صــ
ــحــدث أّي 

ُ
تــمــزج الـــواقـــع بــالــخــيــال، دون أن ت

نشاز داخل أنماط الصورة، هي التي تجعل 
 إبداعيا وتخييليا، 

ً
من املسلسل الدرامي عما

ال أن تغدو صوره ُمرتبكة وتقريرية وباهتة 
تخّيلة. 

ُ
في نقل األحداث وقصصها امل

ــرار« لــعــاء  ــ هـــذا حـــال مــســلــســل »الــبــيــوت أســ
أكعبون وصورة الكثير من التجارب الدرامّية 
ــغــــرب، الــــتــــي ال تـــعـــمـــل عـــلـــى الـــحـــفـــر فــي  ــاملــ بــ
واجتماعيا  سياسيا  املغربي  املكبوت  بنية 
وثقافيا، في غياب تــاّم للدور الــذي ُيمكن أن 
هذه  من  الحد  في  املغربي  التلفزيون  يلعبه 
الخروقات الفنية واالستسهال الذي أصابها 
التأليف والتخييل ورفــض ما  على مستوى 
ُيقّدم لها من مشاريع وسيناريوهات ُمبتذلة 
ــخــرج 

ُ
ــف وامل

ّ
ــؤل

ُ
عــن أحـــداث ووقــائــع، يــّدعــي امل

 لها عاقة وطــيــدة بالتغّيرات 
ّ
أن املــغــرب  فــي 

التي طاولت البلد اجتماعيا وسياسيا.

بيروت ــ العربي الجديد

الفيلم   ،»)Memory Box( اختير »دفاتر مايا 
اللبناني  للثنائي  الجديد  الطويل  الــروائــي 
جــــوانــــا حــــاجــــي تــــومــــا وخـــلـــيـــل جــــريــــج، فــي 
»مهرجان  لـ الــــ71  لــلــدورة  الرسمية  املسابقة 
ــقــام 

ُ
بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي«، الـــتـــي ســت

افتراضيا بــن األول والــخــامــس مــن مــارس/ 
م 

ّ
نظ

ُ
عروضا خاّصة ست  

ّ
أن علما   .2021 آذار 

ــــي املـــســـابـــقـــة نــفــســهــا،  ــــام املــــشــــاركــــة فـ ــــأفـ لـ
بعرضها أمــام الجمهور بن 9 و20 يونيو/ 

حزيران املقبل، في مدينة برلن. 

قّصة الفيلم
ل 

ِّ
مث

ُ
يروي جديد حاجي توماـ  جريج، الذي ت

التركي )مــايــا األم(، ومــنــال عيسى  فيه ريــم 
)مايا املراهقة(، وبالوما فوتياه )ابنة مايا، 
ــدعــى مــايــا، 

ُ
أِلـــكـــس(، قــّصــة ســّيــدة لبنانية ت

تسافر إلى كندا للعيش مع والدتها منذ أكثر 
من 30 عاما، وال تــزال تعيش في مونتريال 

ومـــصـــر مـــا يــمــاثــلــهــا فـــي إحـــكـــام الــصــنــعــة 
إال مــئــذنــة الــجــامــع الكبير فــي حــلــب، وهــي 
مقسمة إلى ثمانية أبراج متساوية بالطول 
والعرض واالرتفاع وفي كل برٍج أربع نوافذ 

متماثلة.

هجمة النظام
ويــشــيــر إلـــى أن الــجــامــع الكبير هــو عــنــوان 
كــبــيــر لــبــاد الـــشـــام ولـــســـوريـــة، وفــيــه دلــيــل 
ــنـــة الــــذيــــن أعــــــادوا  ــل املـــديـ ــ ــة أهـ عـــلـــى صـــابـ
إعـــمـــاره بــعــد كــل غـــزو خـــارجـــي، ملــا فــيــه من 
ــة شــــاهــــدة عـــلـــى املـــعـــرة  ــامـ ــالـــم هـ آثــــــار ومـــعـ
ــزو. ويــؤّكــد أن  وإعــــادة إعــمــارهــا بــعــد كــل غـ
مدينة  لها  تعّرضت  التي  األخــيــرة  الهجمة 
عــــام 2020 تختلف  مــطــلــع  الــنــعــمــان  مــعــرة 
لها   

ٌ
فهي هجمة مخطط الهجمات،  كل  عن 

أهلها،  وتهجير  املــعــرة  لتدمير  وممنهجة 
بالحقد  وتــمــّيــزت  األثــريــة  معاملها  وتدمير 
النظام  من  املهاجمون  الــذي يحمله  الكبير 
وحــلــفــائــه عــلــى املـــديـــنـــة وتـــاريـــخـــهـــا. وعــن 
املدينة،  السيطرة على  الــذي سبق  القصف 
يــقــول الــرحــوم إن الــنــظــام يــرعــى مليشيات 
ال تــحــتــرم ال الــبــشــر وال اآلثــــار الــتــي تعتبر 
للمنطقة،  الحضاري  التاريخ  على  شواهد 

عبد الرحمن خضر

ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ تـــــــداول نـــاشـــطـــون عـــلـــى مــ
 
ً
االجتماعي، يوم الخميس املاضي، تسجيا
مصورًا من داخل املسجد األموي الكبير في 
لسيطرة  الخاضعة  النعمان  مــعــرة  مدينة 
ــــوري، جـــنـــوبـــي مــديــنــة  ــسـ ــ ــنـــظـــام الـ قــــــوات الـ
إدلب شمال غربي سورية، وقد بدت معامله 
األثـــريـــة مــخــربــة، وقــــد ســـرقـــت مــحــتــويــاتــه، 
وهــجــره الــســكــان، بعد أن كــان تحفة دينية 
ــة تــفــتــخــر بـــهـــا املــــديــــنــــة، وتــضــاهــي  ــ ــريـ ــ وأثـ
الــجــامــعــن األمـــويـــن فــي الــعــاصــمــة دمشق 

وفي مدينة حلب.

تحّوالت المكان
املدينة  أهــل  يسّميه  كما  أو  الكبير  الجامع 
جامع املعّرة ال ينفصل عن املدينة بحسب 
املؤرخ وابن معرة النعمان شريف الرحوم، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــجــامــع  الــــذي قـــال لـــ
يد  على  والهدم  والحرق  للتخريب  تعّرض 
كل القوى املحتلة، التي هاجمت املدينة في 
النظام  إلــى  التاريخية، وصــواًل  الحقب  كل 
الــســوري الـــذي يعتبر مــن أكــثــرهــا توحشا. 
ــــذي كـــان  ــوم أن الـــجـــامـــع الــ ــرحــ ويـــضـــيـــف الــ
ومنها  كنيسة  إلــى  تحول  ثــم  وثنيا  معبدًا 
مــيــادي،  للهجرة 638  عــام 17  إلــى مسجد 
ــام،  ــــع بــــــاد الــــشــ ــــوامـ ــــن أوســـــــع جـ يـــعـــتـــبـــر مـ
وكــان يرتقى إليه بـــ13 درجــة وأصــبــح بعد 
ذلــك يــنــزل إلــيــه بــــ10 درجـــات نتيجة الــهــدم. 
الــســاحــة وقبتها واملنبر  أبـــرز مــعــاملــه  ومـــن 
األثري والقباب السّت، واملئذنة ذات الطراز 
العمراني البديع، التي يتجاوز عمرها ألف 
سنة، وليس في منارات املساجد في الشام 

مع ابنتها املراهقة أِلكس. عشية عيد املياد، 
ع«، 

ّ
ى النساء الثاث »غرضا غير متوق

ّ
تتلق

ــنــــدوٍق يــحــتــوي عــلــى دفــاتــر  عـــبـــارة عـــن صــ
مايا  أرسلتها  وُصـــوٍر،  »كاسيت«  وأشــرطــة 
 
ّ
ـ عندما كــانــت ال تـــزال فــي بــيــروت ـ إلــى أعــز
صديقة لها، هاجرت إلى فرنسا عام 1982. 
ــا فـــتـــح الــــصــــنــــدوق، ومـــواجـــهـــة  ــايـ تـــرفـــض مـ
ومذّكرات،  ُصــَورًا  قتنيات، 

ُ
امل  

ّ
لكن ذكرياتها. 

ثير فضول االبنة أِلكس، فتغوص في هذا 
ُ
ت

األرشــيــف، وفــي أســـرار حياة أمــهــا. وتدخل، 
بـــن خـــيـــاٍل وواقـــــع، عــالــم ُمــراهــقــة والــدتــهــا، 
الــصــاخــبــة والــعــاطــفــيــة، فــي الــحــرب األهلية 

اللبنانية، وتكشف ألغاز املاضي الخفّي. 

أصداء غريبة من الماضي
بحسب بيان صادر عنهما، يقول املخرجان 
 فكرة 

ّ
جوانا حاجي توما وخليل جريج إن

الفيلم ترتكز على مراسات ُعثر عليها بعد 
30 عاما، تّمت بن حاجي توما وصديقتها، 
 في 

ً
 لنا، وأثار رغبة

ٌ
ملّدة 6 أعوام: »هذا حافز

وإلى  ابنتنا عليا،  إلى  لننقل  الفيلم،  صنع 
القرن  ثمانينيات  من  مامح  جيلها،  أبناء 
الـ20، في لبنان«. أضاف املخرجان: »أصداء 
هذا املاضي غريبة لنا، في هذا الوقت الذي 
يشهد عيشنا انهيارًا وأزمة ال سابق لهما«. 
وعـــن مــشــاركــة »دفـــاتـــر مــايــا« فــي املسابقة 
ـــهـــا تعني 

ّ
»بــرلــيــنــالــه«، قـــاال إن الــرســمــيــة لــلـــ

 في هذا الوقت والظروف 
ً
لهما كثيرًا، خاصة

ــّر بـــهـــا لـــبـــنـــان واملـــنـــطـــقـــة: »نــحــن  الــــتــــي يــــمــ
بحاجة اليوم إلى هذا النوع من املشاركات، 
 والسينما«. أما الشركتان 

ّ
واالحتفاء بالفن

ــاج(،  ــتــ ــاج« )إنــ ــتـ ــوط لـــإنـ ــ ــ الــلــبــنــانــيــتــان »أبـ
ــع(، فــاملــشــاركــة »إصـــــراٌر  و»أم ســــي« )تــــوزيــ

عــلــى الــــدور الــثــقــافــي لــلــبــنــان فــي املــنــطــقــة«. 
»رغــــم الـــظـــروف  بــحــســب الـــبـــيـــان نـــفـــســـه، فـــــ
األمنية واالقتصادية والصحية واملعيشية 
قــّوة  تــزال  ال  لبنان،  بها  يمّر  التي  الصعبة 
 تــحــارب مــن أجــل بقائها، ومن 

ّ
الفكر والــفــن

أجـــل وجــــود بــلــٍد يــعــانــي لــلــحــفــاظ عــلــى ما 
ى له من صورة حضارية، عامليا«. 

ّ
تبق

وتعاونت جوانا حاجي توما في العديد من 
 يعتبر »يوم آخر« 

ْ
أفامها مع خليل جريج. إذ

أحد أبرز أفامهما، وحاز على جائزة »دون 

مهرجان  في   FIPRESCI وجــائــزة  كيخوتة« 
لوكارنو الــدولــي لــأفــام. كما كــان فيلمهما 
»البيت الزهر« مرشح لبنان الرسمي ألفضل 
فيلم أجنبي في األوسكار، إال أنه لم يكن بن 

املرشحن النهائين للجائزة.

فقد قصفوا الجامع أكــثــر مــن مــرة ودّمـــروا 
جزءًا من املئذنة وسقف القسم الشمالي من 
كما  الــفــريــدة،  القباب  واســتــهــدفــوا  املسجد، 
من  العديد  ودمـــروا  املدينة  قصفوا متحف 

اللوحات الفسيفسائية واآلثار القيمة.

الدفاع المدني
وكانت قوات النظام قد استهدفت ببرميلن 
ما  أو  املــديــنــة  2015 متحف  عــام  متفجرين 
»خان مراد باشا« الذي يعتبر ثاني  يعرف بـ
أهم متاحف العالم على صعيد الفسيفساء 
ــات وقـــطـــعـــا تـــعـــود لــلــعــصــور  ويـــضـــم لــــوحــ
القديمة املختلفة، ويتضمن 1600 متر مربع 
من املوازييك، ما أحدث فيه أضرارًا ال يمكن 
إصــاحــهــا بــحــســب خـــبـــراء اآلثـــــار. وبــــدوره 
يقول عــبــادة ذكـــرى، مــســؤول الــدفــاع املدني 
»العربي الجديد«  في مدينة معرة النعمان لـ
في  تعمل  كانت  التي  املؤسسات  إن جميع 
املــديــنــة قــبــل ســيــطــرة الــنــظــام عليها، كانت 
تهتم بحماية اآلثار وتعمل على تنظيفها، 
وكــان الــدفــاع املــدنــي على وجــه الخصوص 
ف الجامع في املناسبات الدينية وعند 

ّ
ينظ

الحاجة. ويضيف أن فرقه كانت تحضر بعد 
كل قصف تعّرض له الجامع، وكانت تعمل 
على إزالـــة األنــقــاض، مــع مــراعــاة االحتفاظ 
نها 

ّ
بالقطع األثرية التي تسقط، وكانت تخز

في أماكن خاصة من أجل إعادة ترميمها.
وســيــطــرت قـــوات الــنــظــام بــدعــم مــن روســيــا 
وإيــــران عــلــى مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان أواخـــر 
بعد   ،2020 عــــام  الـــثـــانـــي  كـــانـــون   / يــنــايــر 
قصف اســتــمــّر نحو شهر كــامــل، أســفــر عن 
القتلى والــجــرحــى، وتهجير   ســقــوط مــئــات 

300 ألف مدني.

»دفاتر مايا«... استعادة مالمح ثمانينيات بيروت اليومجامع المعرّة األثري... همجيّة النظام تحّوله خرابة
اختير الفيلم اللبناني 

»دفاتر مايا«، للثنائي 
اللبناني جوانا حاجي 

توما وخليل جريج، في 
المسابقة الرسميّة للدورة 

الـ71 من »مهرجان برلين 
السينمائي الدولي«

إبراهيم علي

عنوان  العراقّية  األغنية  كانت  العصور،  مــّر  على 
ــرت عــلــى محيطها الــعــربــي  ــ ـ

ّ
الــشــجــن والـــحـــزن، وأث

عن  العراقية،  األغنية  تتمّيز   
ْ
إذ ة.  الحساسيَّ بهذه 

باقي األغاني العربّية، بأنها تدور في فلك خاص 
ــر بما حولها وال تتأثر.  شهدت فترة 

ّ
جـــًدا، وتــؤث

الحرب والحصار وأخيًرا الغزو األميركي للعراق، 
ضياعا لـــروح األغــنــيــة الــعــراقــيــة. وال تـــزال الفنون 
الحصار  من  تعاني  الغناء،  فقط  وليس  العراقية، 

الداخلي، وهجرة املواهب إلى الخارج.  
ــل الــفــنــان  ــ ــقــــرن املــــاضــــي، وصـ فــــي تــســعــيــنــيــات الــ
ــر إلـــــى بــــيــــروت. صــاحــب  ــاهـ الــــعــــراقــــي كـــاظـــم الـــسـ
بعد سنوات،  بــيــروت  مــن  فنًيا  انطلق  »أحبيني« 
 الساهر عانى من الحصار 

َّ
م عربًيا. علًما أن ونجَّ

السياسي في العراق، والعقوبات من الغناء، سواء 
قبل أو بعد سقوط نظام صــدام حسن.  ويعتبر 
كاظم الساهر اليوم واحدًا من أكثر النجوم العرب 
شهرة ونجاًحا في العالم العربي، حتى أن البعض 
يــصــفــه بــالــنــجــم الـــعـــاملـــي بــعــدمــا وقــــف عــلــى أهــم 
ــة، وحــقــق حضورًا  ــيـ املــســارح األمــيــركــيــة واألوروبـ
أســطــوريــا. لــكــن الــســاهــر حــــاول أن يــتــحــايــل على 
استطاع من خالها  أخــرى،  بألوان  العراقي  الفن 
الــفــنــي، وهـــذا مــا شــكــل بالنسبة  تنشيط مــســاره 
بعضهم،  فهاجر  عــقــدة.  أبــنــاء جيله  مــن  للبعض 

فيما بــقــي آخــــرون داخـــل الــعــراق مــحــاصــريــن بما 
حققوه ما قبل فترة الحرب والغزو األميركي.

ة MBC بعرض برنامج 
ّ
قبل أسبوعن، بدأت محط

ــا عــن صـــوت عــراقــي يستحق 
ً
»عــــراق أيــــدول« بــحــث

الضوء والشهرة. لكن البرنامج بطبيعته يبقى من 
املسابقات،  مــن  الــنــوع  لهذا  طويلة  سلسلة  ضمن 
وهي برامج سكنت الشاشات العربية منذ عقدين، 
تقّدم  تعيق  استهاكية«  »معضلة  إلــى  وتحولت 
الــهــواة إلــى دنــيــا االحــتــراف والنجومية. لــم يغفل 
املشاركة  عــن  السابقن  العقدين  طيلة  العراقيون 
في برامج املسابقات الغنائية، ويصح القول هنا 
أن معظم العراقين »الهواة« شكلوا نواة أساسية 
قدرة  ملا يحملونه من  وذلــك  الغناء،  برامج  لقيمة 
في الصوت واألداء والتراث املوسيقى لباد ما بن 
النهرين، وأعادوه بالصوت واملوسيقى للجمهور.
أســمــاٌء عــراقــّيــة كثيرة مــرت على بــرامــج املــواهــب، 
لم  والتي  املهاجرة،  بــاألصــوات  تسميتها  وتصّح 

عــرض هذه  املؤقتة خــال  الشهرة  تجربة   
ّ

تستغل
النجومية  برحلة  وتــبــدأ  لــلــعــراق،  لتعود  الــبــرامــج 
املفترضة، بل استفادت من الشهرة املؤقتة واتخذت 
من بيروت أو عمان وحتى دبي مقرًا لها. وتاهت 
بعض هذه املواهب في البحث عن شركات إنتاج 
وإدارة  األغـــانـــي  اخــتــيــار  لــهــم عملية  ــســهــل 

ُ
ت فنية 

األعــمــال والــحــفــات والــنــدوات اإلعــامــيــة. تفاوتت 
نــســبــة نــجــاح هــــؤالء، لــكــن ارتــفــعــت أســهــم املغنية 
ــــذى حـــســـون بـــعـــد عـــبـــورهـــا بــرنــامــج  الـــعـــراقـــيـــة شـ
»ســـــتـــــاراك« وفــــوزهــــا بـــالـــلـــقـــب. حـــســـون اســتــغــلــت 
إقــامــتــهــا فـــي بـــيـــروت، لــتــحــرز تــقــدًمــا جــيــدًا بــدايــة 
شركة  مــع  التوقيع  اخــتــارت  ثــم  الفنية،  مسيرتها 
ــا إلقامتها. 

ً
اعــتــمــدت دبــي مــكــان »روتـــانـــا«، بعدما 

وهي تعتبر اليوم من األصــوات العراقية الجيدة، 
لكن انتشارها العربي قلل من حضورها العراقي.

أمــــا رحـــمـــة ريـــــاض فــهــي أيـــضـــا خــريــجــة بــرنــامــج 
»ستاراك« ووصلت اليوم إلى املشاركة كمدربة في 
لجنة تحكيم »عراق آيدول«. ورغم ضعف خبرتها 
فــي الحكم على املــواهــب، خطفت ريــاض األضــواء 
في البرنامج، أمام مجموعة تعتبر األشهر عراقًيا 
ذلك  كل  لكن  العراقي.  نبيل وحاتم  الــيــوم، كسيف 
وفن  وتـــراث  فرقعات ألغنية  كونه مجرد  يعدو  ال 
عراقي تائه هو أيضا، ويبحث عن هوية تعيد إليه 
املجد الذي أتت عليه الحروب والتهجير، وجعلته 

يتأخر عن منافسيه في العالم العربي.

مآزق التأليف الدرامي مّرة أخرى

يروي الفيلم قّصة سيّدة لبنانية ُتدعى مايا، تسافر إلى كندا للعيش مع والدتها )الملف الصحافي للفيلم(

رحمة رياض 
عضو لجنة 
تحكيم برنامج 
»عراق آيدول« 
)MBC(

يعتبر جامع المعّرة من أوسع جوامع بالد الشام )العربي الجديد(

)Getty/يشارك محمد خيي في بطولة العمل )دومينيك شاريو

رغم محاوالت صناع مسلسل »البيوت أسرار« إدراج تقنيات التصوير الحديثة والتدخالت البصريّة، 
إال أنَّ ضعف العمل والحوار لم يسعف العمل كي يلمس الواقع المعاش للمشاهدين

البيوت أسرار

المواهب العراقية الصاعدة

فنون وكوكتيل
نقد

إضاءة

فيلمأمكنة

»البيوت أسرار« يبقى محاولة 
متواضعة على مستوى 

التخييل الدرامي، لكن 
أهميّته تبرز انطالقًا من 

عنصر االهتمام بجماليّات 
الصورة وتبئير الَمشاهد 
وقّوة األداء لدى بعض 

الشخصيات، مثل: محمد 
خيي، سعيدة باعدي، ثريا 

العلوي، سعيد باي. فهؤالء 
من منطق الخبرة، التي 

اكتسبوها في تعاملهم 
مع مسلسالت درامية، 
والتي أُنتجت منذ بداية 

األلفية الجديدة، ساهموا 
في بروز هذا العنصر الفني 
الُمتمثّل في األداء. كما أّن 
المخرج عالء أكعبون قام 

بإشراك وجوه جديدة.
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