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MEDIA

أخبار

أفرجت السلطات المصرية عن
الناشط المعروف بانتقاده الصريح
للحكومة ،خالد داود ،بعدما
أمضى أكثر من عام ونصف العام
قيد الحبس االحتياطي ،وفق ما
أعلنه محاميه ،الثالثاء .ولم يتضح
على الفور ما إذا كان اإلفراج عنه
مشروطًا.

كشف تحقيق لصحيفة «ذا
غارديان» اإلثنينّ ،
أن «فيسبوك»
سمحت لزعماء العالم وسياسييه
باستغالل منصتها في خداع
المواطنين أو مضايقة المعارضين
في الدول الفقيرة غير الغربية ،لكي
تركز جهودها في الواليات المتحدة
والدول الغنية.

قررت وكالة «رويترز» لألنباء تعيين
أليساندرا غالوني رئيسة للتحرير،
لتصبح أول امرأة تقود الوكالة
اإلخبارية العالمية ،في تاريخها
الممتد لمائة وسبعين عامًا.
ّ
وستحل غالوني ( 47عامًا) ،وهي من
سكان روما ،محل ستيفن جيه .أدلر
الذي يتقاعد هذا الشهر.
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حظرت السلطات البيالروسية
بث قناة «يورونيوز» التلفزيونية
األوروبية في البالد ،اإلثنين،
وستستبدلها ببرامج عن الحرب
العالمية الثانية أنتجتها روسيا.
وأوضحت مينسك ّ
أن رخصة البث
جدد ،بسبب ّ
بث اإلعالنات
للقناة لم ُت ّ
باللغة اإلنكليزية.

بعد عام وشهرين من نشر تحقيق «العربي الجديد» االستقصائي ،استُهدف الزميل معاذ حامد المقيم في
إسبانيا ،حيث حقق معه ضابط استخبارات إسرائيلي ،في فضيحة قانونية ــ سياسية

معاذ حامد لـ«العربي الجديد» :أخشى االنتقام
محمد هديب

كــان يمكن ألي صحافي فــي فلسطني أن
يـعـتـقــل إداري ـ ـ ــا ومل ـ ــدة م ـف ـتــوحــة م ــن دون
الئحة اتهام .هذا هو االحتالل وهذه هي
أدواتـ ــه .لـكــن مــا وق ــع ملــراســل «التلفزيون
ال ـعــربــي» فــي إسـبــانـيــا ،الـصـحــافــي معاذ
ح ــام ــد ،ل ــم ي ـكــن أق ــل م ــن ف ـض ـي ـحــة ،إذ إن
ضــابــط اس ـت ـخ ـبــارات إســرائـيـلـيــا ه ــو من
تولى التحقيق معه في مؤسسة أمنية في
العاصمة مدريد ،وباللغة العربية ،حيث
لم يكن الضابط اإلسباني ســوى موظف
تجهيزات لتحقيق أجنبي على أرضه ،مع
ضحية أعزل يأمل في لجوء آمن.
«ب ــال ــوث ــائ ــق ...ه ـك ــذا ي ـس ـت ـهــدف امل ــوس ــاد
فلسطينيي ال ـخ ــارج فــي دول أوروب ـي ــة»
عـنــوان التحقيق ال ــذي أع ــده مـعــاذ حامد
لصالح صحيفة «الـعــربــي الـجــديــد» يوم
 30دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول عـ ــام .2019
وهــو تحقيق مــزعــج بالتأكيد ،إذ يتتبع
بالوثائق والتسجيالت الصوتية محاولة
املــوســاد تجنيد الفلسطينيني فــي الــدول
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ع ـب ــر عـ ـ ــروض ع ـم ــل وهـم ـيــة
وغـ ـي ــره ــا ،ع ــن ط ــري ــق م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي وامل ـن ـظ ـمــات ال ـخ ـيــريــة ،بغية
التجسس على التنظيمات الفلسطينية
والناشطني في أوروبا.
عمل حامد في تركيا ،ثم قرر اللجوء إلى
إسبانيا .حدث هذا في إبريل /نيسان عام
 ،2019أي قبل ثمانية أشهر من قراره بنشر
التحقيق الذي جهزه في تركيا .ملاذا إذًا لم
ينشر التحقيق قبل وصوله إلى إسبانيا؟
يقول معاذ حامد فــي حــوار مــع «العربي
الجديد» إن تحقيقه كان جاهزًا قبل عام
من تاريخ نشره ،لكن عدم شعوره باألمان
في تركيا ّ
أجــل النشر ،مضيفًا «ظننت أن
إسـبــانـيــا سـتـكــون املستقر اآلم ــن ،ألفــاجــأ
ب ــأن ـن ــي أت ـ ـعـ ــرض ل ـت ـح ـق ـيــق اس ـت ـخ ـب ــاري
بسبب تحقيق صحافي».
من الغريب استدعاء صحافي الجئ إلى
مقر «الحرس املدني اإلسباني» ،وهو جهة
أمنية عسكرية مهمتها حــراســة املــوانــئ
وال ـطــرق الـســريـعــة وم ـقــرات الشخصيات
الـسـيــاسـيــة ،ومــاح ـقــة مـهــربــي امل ـخــدرات
واإلرهابيني.
ال ـج ـه ــة املـ ـت ــوق ــع أن ت ـس ـت ــدع ــي شـخـصــا
ل ـســؤالــه ع ــن م ـلــف ل ـجــوئــه ه ــي «ال ـشــرطــة
ال ــوط ـن ـي ــة» .ل ـكــن ال ــاج ــئ ،ح ـتــى ل ــو كــان
صحافيًا متعلمًا يتقن لغات عدة يبتعد
عــن أي احـتـمــال ل ـصــدام مــع مــؤسـســة من
مؤسسات الدولة التي سمي الجئًا فيها.
ً
حــن يتلقى مـعــاذ حــامــد ات ـصــاال ودع ــوة
لشرب فنجان قهوة سينحي فــورًا سؤال
ال ـج ـه ــة األمـ ـنـ ـي ــة «أن ـ ـتـ ــم ل ـس ـت ــم ال ـش ــرط ــة
الوطنية .ما عالقتكم بي كالجئ؟» ،وهذا
مــا حـصــل فــي  9ديـسـمـبــر /كــانــون األول
املاضي .وهو يعرف ،كما بالتأكيد تعرف
محاميته ،أن «الحرس املدني» ليس جهة
االختصاص .ما جال في خاطر حامد هو
أن جـهــاز املعلومات فــي «الـحــرس املدني
اإلسـبــانــي» تلقى معلومات مــن املــوســاد.
رب ـم ــا ي ــري ــدون ال ـت ــأك ــد م ــن أنـ ــه ال يشكل
خ ـط ـرًا عـلــى أم ــن إســرائ ـيــل ال ـتــي اعتقلته
سابقًا ،وهــو اليوم لديه اعتماد حكومي
كصحافي محترف.
فــي مـقــر ال ـحــرس األم ـنــي ك ــان حــامــد أمــام
ضابطني إسبانيني :نيكوالس وخافيير،
ودارت ج ـل ـســة م ـط ــول ــة .وب ـخ ـب ــرة حــامــد
الـ ـ ــذي عـ ــرف ال ـس ـج ــون اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة فــي
اع ـت ـقــال إداري م ــرات ع ــدة ،انـتـبــه إل ــى أن
أح ــد ال ـضــاب ـطــن ي ـس ــأل وال ـث ــان ــي يــراقــب
لغة جـســده ،وردود أفـعــالــه .كــل ذل ــك ،كان
يـمـكــن اع ـت ـبــاره طــريـقــة تـحـقـيــق مـعــروفــة
في العالم ،قبل أن يأتي التحقيق الثاني
بحضور ضابط مــوســاد إسرائيلي ،يوم
 11ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،لينكشف
الغطاء كليًا عن الفضيحة .نسأله« :بعد
ظهور الضابط اإلسرائيلي ،هل انتبهت

إلــى أن الضابطني اإلسبانيني فــي اللقاء
األول كــانــا يـســأالن أسئلة استخبارية»؟
ي ـج ـيــب :بــال ـط ـبــع .ت ـع ــرض ـ ُـت ف ــي ال ـبــدايــة
ألسئلة عادية ،لكن في نهاية اللقاء بدت
األسئلة غير منطقية ،بل أستطيع القول
غ ـي ــر اح ـت ــراف ـي ــة ،م ـث ــل ل ــو رأيـ ـ ــت الـسـفـيــر
اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي مــؤتـمــر ص ـحــافــي ،كيف
يمكن أن تتصرف؟ ورددت بأنني أعمل في
مؤسسة إعــامـيــة محترمة ،وأن ــا معتمد
لدى الدولة اإلسبانية رسميًا ،لذلك أدرك

أشعر بالخوف،
وأفكر في ترك إسبانيا
إذا لم ُتحل القضية

وأل ـت ــزم بـتـقــالـيــد مـهـنـتــي .ث ــم سـئـلــت «لــو
رأيت ضابط استخبارات إسرائيليًا ،ماذا
يـمـكـنــك أن ت ـت ـصــرف ج ـس ــدي ــا؟ وس ـخــرت
مــن ال ـســؤال لـيــس فـقــط لــأسـبــاب املهنية
ً
الـتــي ذكــرتـهــا ،بــل ألن مــراســا تلفزيونيًا
ي ــراد ل ــه أن ي ـعــرف بــرمـشــة ع ــن شخصًا،
ويحدد مهنته ،فما بالك بــأن يكون رجل
ً
استخبارات ،وظيفته أن يكون مجهوال».
وأض ــاف حامد «لــدي صــراع سياسي مع
إســرائ ـيــل ،ه ــذا ال أخـفـيــه ،ب ــدءأ بالعنوان

استدعي حامد إلى التحقيق في ديسمبر/كانون األول الماضي (العربي الجديد)

السعي وراء مصادر التحقيق

ـدر كشف
كشف مـعــاذ حــامــد أن الضابط ســألــه عــن مـصـ ٍ
تحقيق «العربي الجديد» عن مـحــاوالت املــوســاد تجنيده،
وكيف توصل إلى طريقة التجنيد وإرسال الحواالت املالية
ّ
مــن عناوين وهمية ،حتى أنــه أخطأ وذكــر اسـمــا ،وحــاول
ّ
إجبار معاذ حامد على القول إنــه هو املصدر الــذي أخفى
«العربي الجديد» هويته حفاظًا على أمنه الشخصي .ثم
سأله عن أحــد املتصلني الذين كانوا يحاولون استقطاب
الشباب الفلسطيني ،ومن هو املصدر األمني الذي كشف
ّ
عن محاوالت سابقة ُرصــدت وتتفق مع ما وثقه تحقيق
«العربي الجديد».
كــان التحقيق قد كشف عن ادعــاء استخبارات االحتالل
الـعـمــل م ــن خ ــال مـنـظـمــات دول ـي ــة وإن ـســان ـيــة الس ـت ــدراج
الفلسطينيني املقيمني في الخارج ،بسبب التسهيالت التي
تحصل عليها تلك املنظمات للتحركات املختلفة وتنظيم

األنشطة ،وإرسال الحواالت البنكية أيضًا .ويعمل االحتالل
اإلسرائيلي ،عبر شبكة من الشركات الوهمية في جورجيا
ورومانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ،الستقطاب الشباب
الفلسطينيني الباحثني عن العمل في مجاالت عدة ،كالبحث
العلمي فــي الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة ،والتصوير
واألفالم ،والصحافة ،كما يستهدف الناشطني على مواقع
التواصل االجتماعي ،وفقًا للتحقيق.
وال تـتــوقــف م ـح ــاوالت امل ــوس ــاد اإلســرائ ـي ـلــي ال ـهــادفــة إلــى
توريط فلسطينيني في الخارج للتعاون معهم ،وفقًا ملصدر
أمني في االستخبارات الفلسطينية ،طلب عدم الكشف عن
اسمه ،مشيرًا إلى رصد حــاالت أخــرى كثيرة مشابهة ملا
وثقه التحقيق ،حدثت بني  2016و ،2019والتقى خاللها
ُامل َ
ستهدفون مع شخصيات تدعي العمل لصالح القضية
الفلسطينية تحت غطاء العمل الخيري.

ً
الكبير لـلـصــراع مــع اح ـتــال وص ــوال إلــى
التعبير عــن موقف صغير ،كــالــذي حدث
ً
حني كنت أتلقى فصال دراسـيــا في اللغة
اإلسـبــانـيــة ،وكــانــت ت ــدرس مـعــي مجندة
إســرائ ـي ـل ـيــة .عــرفـتـهــا م ــن حـســابـهــا على
(فيسبوك) وهــي ترتدي البزة العسكرية
وت ـح ـمــل س ــاح ــا .ك ــل م ــا ف ــي األم ـ ــر أنـنــي
طلبت بوضوح أن تجلس في أبعد زاوية
عني ،أثناء تلقي الدرس» .جهاز املعلومات
في الحرس املدني اإلسباني ،يقول حامد،
هو االسم امللطف لالستخبارات .وما هو
غير طبيعي وانكشف بشكل فاقع هو أن
يــأتــي ضــابــط مــوســاد مــدعـيــا أن ــه ضابط
م ـخــابــرات بلجيكي مــن أص ــل فلسطيني
واسمه عمر .من السهل على أي فلسطيني
مـعــرفــة لـهـجــة اإلســرائ ـي ـلــي حــن يتحدث
العربية ،ومن املؤكد أنه سيرفض إظهار
هويته كما طلب حــامــد ،لينكشف األمــر،
أمــام الضابط اإلسباني خافيير الــذي لم
يكن يريد التورط في هذا املأزق .نعم .بدا
خافيير واقـعــا فــي حيص بيص ،وبوجه
م ــن أم ـس ــك ب ـج ــرم م ـش ـه ــود .ل ـقــد انـكـشــف
ح ـجــم دوره ،ح ـتــى إن «ض ــاب ــط امل ــوس ــاد
طلب مني أن أتجاهل خافيير وأال أتحدث
باإلنكليزية ،وتركنا الضابط اإلسباني
نتحدث بالعربية».
وعـ ــن م ـس ـتــوى ردود ال ـف ـعــل ف ــي وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام اإلس ـب ــان ـي ــة ومـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعية ،قال حامد إن تقرير صحيفة
«ببليكو» حول القضية أحدث هزة كبيرة،
ً
وكــان الخبر مــن األكـثــر ت ــداوال فــي مواقع
التواصل االجتماعي في إسبانية لنهار
كــامــل ،وكـثـيــر مــن التعليقات اعـتـبــرت أن
امل ــوس ــاد يـحـكــم ال ـعــالــم ،وأن إسـبــانـيــا ال
تـ ـ ــزال ،فــاش ـيــة ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى اس ـت ـمــرار
نهج نظام فرانكو (الجنرال فرانشيسكو
فرانكو ديكتاتور إسبانيا من  1939حتى
.)1975
وأقـ ــر ح ــام ــد ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،بــأنــه
يشعر حاليًا بــالـخــوف أكـثــر مــن أي وقت
ً
سابق ،مشيرًا «هــذا اليوم تلقيت اتصاال
مــن وكــالــة األن ـب ــاء الـفــرنـسـيــة ،وم ــن مدير
ال ـعــاقــات الــدول ـيــة ف ــي الـكـتـلــة الـيـســاريــة
امل ـ ــوح ـ ــدة فـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي .مــن
الــواضــح أن القضية أفلتت مــن أي قيود،
وب ــات ــت ت ـمــس س ـم ـعــة ج ـه ــاز دولـ ـ ــة .لكن
فــي الـجــانــب اآلخ ــر ،هـنــاك مــراقـبــة دؤوب ــة
لهاتفي املحمول .أخشى بسبب الضغط
على (ال ـحــرس املــدنــي) مــن عمل انتقامي
سري».
وأض ـ ـ ـ ــاف «لـ ـ ــك أن ت ـت ـخ ـي ــل أيـ ـض ــا حـجــم
ال ـض ـغــط ع ـلــى زوج ـت ــي ال ـت ــي تـعـيــش في
ّ
طفلي
قلق دائم كلما غادرت املنزل ،وعلى
عبيدة (خمس سنوات) وسوار (سنتان).
في النهار ال أعاني بشكل عميق ،لكن في
الليل تهاجمني كوابيس ،ومنها أن أعتقل
ّ
وأرحل إلى فلسطني ،حيث
في غمضة عني
تنتظرني أسهل التهم التي يعرفها طفل
فلسطيني :الخطر على أمن إسرائيل».
ذكر تقرير صحيفة «ببليكو» أن السفارة
ً
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــة مـ ــدركـ ــة ب ــال ـف ـع ــل أن ع ـم ـيــا
واح ـدًا على األقــل للموساد يتظاهر بأنه
جــاســوس لــاسـتـخـبــارات البلجيكية في
إسبانيا ،لكن حامدا أوضح «وقع التباس
فــي الـتـقــريــر .هــذه ق ــراءة الصحافي الــذي
كتبه .لم يرد أي تصريح من السفارة ،وال
مــن أي مــؤسـســة وط ـن ـيــة .الـجـمـيــع لــزمــوا
الصمت».
وأكـ ــد م ـع ــاذ ح ــام ــد أن مـكـتــب ال ـل ـجــوء لم
ي ـت ــواص ــل م ـعــه إط ــاق ــا ،و«ل ـ ــم يـتـلــق ولــو
حتى مكاملة أو استفسارًا بسيطًا» ،كاشفًا
أنه يفكر في الرحيل من إسبانيا «إذا ما
حـلــت القضية حـتــى الـصـيــف املـقـبــل .لقد
ظننت أن إسبانيا بلد أوروب ــي آمــن لي.
ال ي ـبــدو األم ــر ك ــذل ــك» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه ال
يتوقع استدعاءه مجددًا ،و«إذا استدعيت
فـيـنـبـغــي أن ي ـح ـض ــروا أمـ ــر م ـح ـك ـمــة .لن
أتحرك من دون محاميتي».
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منوعات فنون وكوكتيل
وثائقي

محمد استانبولي

ي ــدف ــع ت ــوم ــاس س ـت ــوك ـم ــان ،بـطــل
مـســرحـيــة «ع ــدو ال ـش ـعــب» لهنري
إب ـســن ،ثـمــن مـجــاهــرتــه بالحقيقة
ويصل ،نهاية املسرحية ،إلى خالصة مفادها
أنه الرجل األقوى في املدينة ،ألنه يقف وحيد ًًا
ف ــي ال ــواق ــع .ف ـمــا يـظـهــر بـ ــادئ األمـ ــر مـشـكـلــة
متعلقة بالحمامات العامة ،يحاول ستوكمان
ّ
يتطور ليمس حال املدينة وجهازي
فضحها،
ال ـس ـل ـطــة واإلعـ ـ ـ ــام ف ـي ـه ــا ،وحـ ـت ــى س ـكــان ـهــا،
ويصبح بذلك بطل املسرحية هو العدو األول.
لن ندخل في التفاصيل الدقيقة التي أنتجت
ه ــذا ال ـن ــص امل ـس ــرح ــي ح ـي ـن ـهــا ،وبــالـتـحــديــد
بطلها الــذي ال يجد نصيرًا له حني يفعل ما
تمليه أخالقياته وعالقة ذلك بما كتبه إبسن
قبلها ،ألن ما يهمنا في هذه اللحظة بالذات
هو ذاك الخلل ،الذي قد يبدو صغيرًا لوهلة،
ثــم يكشف بالتتابع الـعـفــن ال ــذي تــرقــد عليه
منظومة بأكملها .وفــي الــواقــع ،فــإن هــذه هي
قصة  ،Collectiveالوثائقي الروماني ،ملخرجه
ألـيـكـسـنــدر ن ــان ــاو ،وامل ــرش ــح ل ـل ـفــوز بـجــائــزة
األوسكار عن أفضل فيلم وثائقي لهذا العام.

شب فيه وحسب ،بل
لم يطاول الحريق الذي اندلع في رومانيا عام  2015النادي الليلي الذي
ّ
كان كفيًال بالكشف عن فساد الحكومة .هنا ،قراءة في الوثائقي الذي تناول القضية

كوليكتيف

الحريق الروماني الذي اندلع في 2015
ماذا يجري في الفيلم؟

ينطلق الوثائقي من حادثة نادي Collective
الليلي والحريق الذي شب فيه عام  2015أثناء
حـفـلــة موسيقية وأودى بـحـيــاة  27شخصًا
داخل النادي ،و 37شخصًا في املشافي خالل
الفترة التي تلت ذلك .حينها ،أجبرت حكومة
الحزب االشتراكي الديمقراطي على االستقالة
بفعل االحتجاجات وردود الفعل الساخطة،
مـفـسـحــة امل ـج ــال أمـ ــام ح ـكــومــة تـكـنــوقــراطـيــة
مؤقتة تستلم زمــام األمــور حتى االنتخابات

ال ـقــادمــة .وف ــي ه ــذا ال ـظــرف ،ي ـقـ ّـرر الصحافي
ك ـت ــال ــن ت ــول ــونـ ـت ــان م ـت ــاب ـع ــة ق ـض ـي ــة أول ـئ ــك
الذين قضوا في املستشفيات بعد تعرضهم
ل ـل ـح ــروق .وي ـجــد ن ـف ـســه ،بــرف ـقــة م ــن م ـعــه في
صحيفة «غازيتا سبورتوليرور» ،أمام قضية
تمس املنظومة السياسية في البالد بأكملها.
فـبـعــد اك ـت ـشــاف ع ــدم فـعــالـيــة املـعـقـمــات الـتــي
تستعملها هذه املشافي ،ويبلغ عددها أكثر
مــن  200مـشـفــى ،يتتبع الـصـحــافـيــون األدل ــة،
ً
وصــوال إلــى الشركة التي تنتجها وتالعبها

أسفر الحريق عن مقتل
 64شخصًا  37منهم نتيجة
صحي
فساد
ّ

بــإجــراءات الـســامــة ،األم ــر ال ــذي لــم يكن ً ليتم
لوال تواطؤ مسؤولني حكوميني ،إضافة إلى
شـبـهــات تتعلق باختالسها األم ــوال العامة
أثناء توريد هذه املواد عديمة الفعالية.
ال يـتــم ذل ــك بــالـســاســة الـتــي توحيها الفقرة
السابقة ،بل بعد مناوشات مع وزارة الصحة
املواد،
التي تجري هي األخرى فحوصات على
ً
وت ــداف ــع بـ ــادئ األمـ ــر ع ــن فـعــالـيـتـهــا مـحــاربــة
الـصـحــافـيــن ،قـبــل أن تـعـتــرف الح ـقــا بعكس
ذل ــك ،ويستقيل وزي ــر الـصـحــة عـلــى أث ــر هــذه

عالم
كوفيدـ19
يقدم  Collectiveقصة
من شأنها لفت االنتباه من
كثير من العناء أينما
دون
ٍ
س ِر َدت ،إال أن الفيلم يكتسب
ُ
أهمية مضاعفة اليوم في
عالم كوفيد .19-إذ أثبتت
جائحة فيروس كورونا
هشاشة النظم الصحية في
بلدان عدة وباتت جودة
ٍ
هذا النظام واحدًا من
المعايير الرئيسية لتصنيف
بلد ما .وإذا ما كان حريق
ٍ
النادي قد باغت المنظومة
الصحية في رومانيا ،فإن
شيئًا شبيهًا يجرى على
الساحة الدولية منذ
العام الماضي.
خرجت الجماهير في مظاهرات دعمًا للصحافي الذي حقق في القضية (فرانس برس)

مسلسل

سالم أبو ناصر

ث ـمــانــي ح ـل ـقــات م ـشــوقــة ومـشـبـعــة ب ـم ـفــردات
درام ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـن ـض ـب ـط ــة األدوات ،ق ــدمـ ـه ــا ل ـنــا
ـوري «ق ـيــد م ـج ـهــول» .وعـنــدمــا
املـسـلـســل ال ـس ـ ّ
نذكر األدوات ،فإننا سنمتنع عن ذكر بعض
الـ ـهـ ـف ــوات ل ـص ــال ــح ال ـن ــات ــج ال ـ ـعـ ــام ،ونـكـتـفــي
ب ــاإلش ــارة إل ــى ال ـق ــدرات املـعـهــودة الـتــي باتت
الــدرامــا السورية على موعد جديد معها في
األعـمــال املرتقبة والـسـنــوات املقبلة ،مــن دون
أن ي ـكــون ه ـنــاك حـجــب مـتـعـمــد ل ـعــدد ضئيل
من األعـمــال السابقة ،التي رفعنا القبعة لها
أم ــام الـهـبــوط املـتــاحــق ،ال ــذي أص ــاب الــدرامــا
السورية منذ بدء الحرب (.)2011
تـجــربــة م ـت ـجــددة ،ال تـحـتــاج إل ــى واقـ ــع بــالــغ
ّ
الـتـشــوه وال ـتــأزم ،للغوص فيها درام ـيــا .لكن
املرور بهامش هذا الواقع كفيل بأن يخلق لنا
واقـعــا مـغــايـرًا ،مــؤثـرًا ،إذا مــا كــانــت مفاتيحه
تـ ـغ ــازل أب ـ ـ ــواب امل ـس ـت ــور ف ـي ــه .ف ــواق ــع ال ـح ــال
السوري ليس رهني الشاشة الفضية بمطلقه،
إذا مــا عرفت الكاميرا كيف تبسط سطوتها
بحنكة ،في انتقاء األجــواء املناسبة ،والبطل
كيف يختزل بــأدائــه وشخصيته ،اختالجات
املــواطــن وعذاباته ،نفسيًا وفكريًا ومعيشيًا،
فـيـغــدو ال ـت ــزام م ـش ــروع ق ـصــة ،ت ـتــواطــأ فيها
املوسيقى واأللـ ــوان ،مــع الحكاية األســاسـيــة،
م ـشــروطــا بـتـنــاغــم سـيـنـجــح امل ـخ ــرج الـســديــر
م ـس ـعــود وأداء بـطـلــه ع ـبــد امل ـن ـعــم ع ـمــايــري،
فــي تحقيقه ،مــن دون الــرهــان على الحبكات
ال ـف ــرع ـي ــة الـ ـت ــي مـ ــا إن ق ـ ـ ــادت ال ـح ـك ــاي ــة فــي
مـطـلـعـهــا ،ح ـتــى خـضـعــت لـقـبـضــة الـتـشــويــق
بقيادة مسعود وعمايري.
الحكايات الفرعية لها وقع خاص .أشخاص

ابتكر بطل العمل
شخصيات وهمية تخوض
معاركه بدًال منه
العمل من بطولة باسل خياط ،الظاهر في الصورة ،وعبد المنعم عمايري ()OSN

الفضيحة .مــا َ يـحــدث بـعــد ذل ــك يــزيــد األم ــور
تعقيدًا ،إذ ُيعثر على مالك الشركة  -الذي كان
مــن املـفـتــرض أن يـفـحــص أس ـمــاء املـتــواطـئــن
معه  -ميتًا بسبب تــدهــور سـيــارتــه ،مــن دون
ً
تحديد ما إذا كان ذلك فعال مقصودًا أم حادثًا.
ت ـتــوالــى الـتـســريـبـ ًـات مــن داخ ــل امل ـشــافــي إلــى
تولونتان ،فاضحة سوء معاملة املرضى وتلك
التي تجري على املستويني املالي واإلداري،
ش ــاب جــديــد
وي ـتــزامــن ذل ــك م ــع تـعـيــن وزيـ ـ ٍـر ً
نفس إصالحي مقارنة بسابقيه.
للصحة ،ذي
ٍ
ينتقل الـفـيـلــم عـنــدهــا لـيــرصــد مــا يـقــوم به
محاوالت إلنعاش هذا القطاع
الوزير ضمن
ٍ
املتعفن ،والعوامل السياسية املختلفة التي
تــؤثــر عـلــى عـمــل الـقـطــاع الـصـحــي بأكمله،
مــا يـجـعــل م ـح ــاوالت اإلن ـع ــاش ه ــذه أسهل
على ال ــورق مما هــي عليه فــي الــواقــع ،على
األق ــل بالنسبة لـلــوزيــر الـشــاب ال ــذي يسأل
نـفـســه واملـحـيـطــن بــه م ــرات ع ــدة عــن أصــل
هذه الدوامة الكبيرة ،أو الطريقة إلنهائها
ً
مــرة واحــدة ولألبد ،من دون فائدة .ينتهي
ال ـف ـي ـلــم ع ـنــد االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي ي ـف ــوز بها
الحزب الديمقراطي االشتراكي مرة أخرى،
ـاص عــديـمــي الـخـبــرة إلدارة
وتـعـيــن أش ـخ ـ ٍ
ومشهد يقف فيه أحد
املشافي مرة أخــرى،
ٍ
آب ــاء الضحايا عند قبر ابـنــه ويقفل عائدًا
مع أسرته ،بينما يقف صحافيو الجريدة
ح ــائ ــري ــن إزاء ت ـ ـهـ ــديـ ــدات م ـب ـط ـن ــة تـمــس
سالمتهم وسالمة أسرهم.
بهدوء ،لكن بثبات

علينا الـتـفــريــق بــن مــا ي ـجــري فــي الفيلم،
والفيلم نفسه .إذ يسهل على أحدنا االنجرار
وراء قـصــة تــولــون ـتــان ،بـمـســارهــا املـتـعــرج
وامل ـع ـق ــد ،وت ـخ ـص ـيــص امل ـ ــدح ل ـهــا وحــدهــا
(كـمــا تفعل الحشود فــي إح ــدى املظاهرات
عكس مــا يجري مع
عندما تهتف باسمه.
ً
ستوكمان بالطبع) .حقيقة ،يعود الفضل
ملخرج الفيلم أليكسندر ناناو بذلك .يعتبر
مــاي ـكــل م ــور أن الـفـيـلــم الــوثــائ ـقــي الـنــاجــح
يجب أن يحمل طابعًا شخصيًا بالنسبة
ملن يصنعه .أنتجت القاعدة السابقة نماذج
ع ــدي ــدة ،ط ـغــى فـيـهــا امل ـخ ــرج ع ـلــى حـســاب
مــوضــوعــه ،وقــد يـكــون آخــرهــا ،Seaspiracy
الـ ــذي عــرضـتــه نتفليكس أخ ـي ـرًا ،وتضيع
خ ــال ــه املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ًح ـق ـي ـق ـيــة مـ ــع اآلراء
واألحكام الذاتيةّ ،
مفرطة بقصة تستحق أن
وترو .إال أن ناناو ،في ّفيلمه
تعالج بهدوء
ٍ
األخ ـي ــر ،يبتعد عــن ذل ــك كـلـيــا ويـســخــر كل
شيء ليسهل عرض القصة املعقدة.
فــي  ،Collectiveال وج ــود لــاسـتـسـهــال أو
ال ـق ـف ــزات امل ـفــاج ـئــة أو االس ـت ـع ــراض ــات ،بل
التزام كامل بتتبع الوقائع والتزام مسافةٍ
بينها وب ــن ال ـصــانــع .ي ـفــرض ذل ــك إيـقــاعــا
ً
بطيئًا أحيانًا ،لكن هذا ما يجري فعال في
غ ــرف الـتـحــريــر عـنــدمــا تـتـعــامــل مــع قضية
بـهــذا الـحـجــم ،وتصبح مــواجـهــة النهايات
امل ـي ـت ــة وتـ ــراكـ ــم اإلح ـ ـبـ ــاط أجـ ـ ـ ـ ً
ـزاء ال يـمـكــن
إغفالها مــن التجربة التي ال يحضر فيها
ّ
املعلق أو املقابالت مع الخبراء وغيرها من
أدوات الفيلم الوثائقي التقليدي ،وتستبدل
بــاملـتــابـعــة الــدقـيـقــة لـلـصـحــافـيــن؛ محركي
القصة الحقيقيني الذين سيعرف املشاهد
أنهم أهل لهذه الثقة.
ورغ ـ ــم هـ ــذا الـ ـب ــرود والـ ـحـ ـي ــاد ،إن صحت
تسميته كذلك ،يتبنى الفيلم مواقف معينة
عندما يجب عليه ذل ــك ،ويـبـتــدئ هــذا منذ
لـحـظــة ع ــرض شــريــط الـفـيــديــو األخ ـي ــر من
الحفلة فــي ال ـنــادي الـلـيـلــي .ال شــك أن هــذه
ً
ً
املـقــاطــع ع ــادة يـتــم الـتــوقــف عـنــدهــا مـطــوال
قبل عرضها بسبب طبيعتها الحساسة ،إال
أنها في الفيلم تبدو ً
جزء ا من الحقيقة غير
املفلترة التي يقف إلى جانبها الفيلم.

علوم

دماغ اإلنسان الحديث
محمد الحداد

ّ
توصلت دراســة جديدة إلــى أنــه حتى بعدما اتخذ
ال ـب ـشــر ال ـق ــدام ــى خ ـطــوات ـهــم األولـ ـ ــى ل ـل ـخ ــروج من
أفــري ـق ـيــا ،ك ــان ــوا ال ي ــزال ــون  -بـشـكــل غـيــر مـتــوقــع -
يمتلكون أدمـغــة تشبه أدمـغــة الـقــردة العليا ،أقــرب
الـكــائـنــات إل ــى اإلن ـس ــان ال ـحــديــث ،أك ـثــر مـمــا تشبه
أدمغة البشر املعاصرين.
لعقود طويلة ،اعتقد العلماء أن التنظيم الحديث
لهياكل الــدمــاغ ،على غــرار اإلنـســان ،قد تطور بعد
فـتــرة وج ـيــزة مــن ظـهــور الـســالــة الـبـشــريــة ،Homo
ً
ّ
مـنــذ م ــا ي ـقــرب م ــن  2.5مـلـيــون س ـنــة .ل ـكــن تحليال
جديدًا لجماجم بشرية متحجرة ،تحتفظ ببصمات
األدمغة التي احتفظت بها في السابق ،يشير اآلن
ّ
إلى أن تطور الدماغ هذا حدث بعد ذلك بكثير.
وذك ــر الـبــاحـثــون فــي دراس ــة نـشــرت يــوم  9إبــريــل/
ن ـي ـســان ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي م ـج ـلــة «س ــايـ ـن ــس» ،قــادت ـهــا
ّ
جامعة «زيــورخ» السويسرية ،أن األدمغة الحديثة
رب ـم ــا ظ ـه ــرت ف ــي س ـب ــاق تـ ـط ــوري بـ ــدأ م ـنــذ قــرابــة
 1.7مـلـيــون سـنــة ،عـنــدمــا أصـبـحــت ثـقــافــة األدوات
الـحـجــريــة فــي أفــريـقـيــا مـعـقــدة بشكل مـتــزايــد .بعد
فترة وجيزة ،انتشرت مجموعات الهومو الجديدة
في جنوب شرق آسيا.
ظهرت أولى مجموعات الجنس البشري في أفريقيا
منذ قرابة  2.5مليون سنة .امتلكت هذه املجموعات
البشرية األولى القدرة على املشي منتصبة القامة،

ّ
لكن حجم دمــاغ الـفــرد منها كــان فقط نحو نصف
حجم الدماغ البشري اليوم .كانت ،هذه املجموعات
البشرية املبكرة في أفريقيا ،تمتلك أدمغة شبيهة
بأدمغة القردة العليا ،تمامًا مثل أسالفها املنقرضة
«األسترالوبيثيسني».
تقول عاملة األنثروبولوجيا والحفريات البشرية
في جامعة «زيورخ» ،واملؤلفة ّاملشاركة في الدراسة،
ـض ســوى
م ــارس ـي ــا ب ــون ــس دي لـ ـي ــون ،إن ـ ــه ل ــم ت ـم ـ ِ
فترة وجيزة حتى بــدأ السكان األفــارقــة بأدمغتهم
الحديثة في الـخــروج من أفريقيا مــرة أخــرى ،وفق
مــا تبني مــن األدلــة األحـفــوريــة التي عثر عليها في
جــزيــرة ج ــاوة ،بــإنــدونـيـسـيــا .وتــوضــح بــونــس دي
ّ
ـ«العربي الجديد» أن ما يجعل
ليون في تصريح ل
ّ
نتائج الدراسة مهمة ،هو أنه أصبح بإمكاننا اآلن
وألول مـ ــرة ،تـحــديــد وق ــت وم ــوق ــع أصـ ــول دمــاغـنــا
الحديث (منذ  1.7مليون سنة).
ملـعــرفــة املــزيــد ح ــول كيفية تـطــور ال ــدم ــاغ الـبـشــري
ال ـح ــدي ــث ،ق ــام ال ـفــريــق بـتـحـلـيــل ال ـن ـســخ املـتـمــاثـلــة

أصبح بإمكاننا اآلن
تحديد وقت وموقع أصول
دماغنا الحديث

تطور الدماغ
في مناطقه
التي تتولّى
المهام
المعرفية
المعقدة ()Getty

لـلـسـطــح ال ـخــارجــي امل ـل ـتــوي ل ـلــدمــاغ ،وال ـت ــي أعـيــد
تـكــويـنـهــا م ــن أقـ ــدم األح ــاف ـي ــر امل ـع ــروف ــة ،لـلـحـفــاظ
على األسطح الداخلية للجماجم البشرية املبكرة.
واس ـت ـخــدم الـبــاحـثــون الـتـصــويــر املـقـطـعــي وإع ــادة
البناء االفـتــراضــي السـتـخــراج وإع ــادة تكوين (إذا
لزم األمر) وتصور األجزاء الداخلية من الحفريات.
ثم استخدم الفريقة طريقة «التضاريس القحفية
ّ
الــدمــاغـيــة» لتحدد لـكــل عينة أحـفــوريــة مــا إذا كان
دماغها يشبه دماغ القرد أو اإلنسان.
يتراوح عمر هذه الحفريات بني  1.77مليون و 1.85
مليون عام ،وقد عثر عليها في موقع دمانيسي األثري
في ما يعرف اآلن بدولة جورجيا ،عند أحد الخطوط
الفاصلة بني شمال غربي آسيا وشرقي أوروبا .وتمت
مقارنة هذه الحفريات بعظام عثر عليها في أفريقيا
وجنوب شرقي آسيا ،يتراوح عمرها بني ما يقرب من
 2مليون إلى  70ألف عام .ركز العلماء على الفصوص
األمامية للدماغ ،والتي ترتبط باملهام العقلية املعقدة
مثل صناعة األدوات واللغة.
تضيف الباحثة« :تـطــور الــدمــاغ فــي مناطقه التي
تـ ـش ــارك ف ــي املـ ـه ــام امل ـعــرف ـيــة امل ـع ـق ــدة ،م ـثــل الـلـغــة
وصناعة واستخدام األدوات .وال نعرف ما إذا كان
هؤالء السكان األوائل كانت لديهم لغة .لكن يمكننا
ّ
القول إن املسرح قد تم إعداده منذ  1.5مليون سنة
ّ
لـتـطــور ال ـل ـغــة .كـمــا نـعـتـقــد أن ال ــزي ــادة ف ــي تعقيد
ال ــدم ــاغ ،والـتـعـقـيــد ال ـث ـقــافــي ه ــي نـتـيـجــة للتطور
املشترك في ثقافة الدماغ».

نقد

ً
نيابة عنّا
«قيد مجهول» ...حياة يعيشها اآلخرون
اعـتـبــاريــون مـتــورطــون بقضايا ف ـســاد .عالم
الـغـنــاء واإلن ـتــاج الـفـنــي مفاتيحها .فجريمة
قـتــل غــامـضــة ،ضحيتها تــاجــر أسـلـحــة كبير
يدعى «مثنى الفيصل» (املمثل السوري ميالد
يوسف) تفتح بابًا لتفاصيل أخرى تقود عملية
التشويق واإلثــارة ،على نار حامية ،ترفع من
لهيبها ،في الجانب اآلخر من الحياة املخملية،
ش ـخ ـص ـيــة س ـم ـيــر ع ـب ــد ال ــرح ـي ــم (ع ـم ــاي ــري)
الـخـيــاط وســائــق الـتــاكـســي الفقير والـجـبــان.
عاملان متوازيان في إطــار غامض ،سنتعرف
خــالــه إل ــى شـكــل ال ـت ـفــاوت الـسـخـيــف لحجم
األزمــات وشكلها لــدى طبقة األغنياء مقارنة
بطبقة الفقراء فــي املجتمع الـســوري .تهريب
آثــار وأسلحة ومناكفات وكيديات ومصالح
مشتركة بني كبار رجال الدولة والتجار.
بينما ،فــي املـقـلــب اآلخ ــر ،مــواطـنــون تعسون
ي ـك ــاب ــدون م ـش ـقــات ال ـح ـيــاة ومــآس ـي ـهــا ،الـتــي
أفرزتها الحرب السورية .أغنياء ال يكترثون
بالقوانني واملحرمات والضوابط القانونية،
ويستبيحون الهدم على حساب الثروة واملال
واملقام ،وشخصيات معدمة تبحث عن الغاز
ولقمة العيش والهجرة من واقع مأساوي.
هناك خيط رفيع يمسك باألحداث ويحركها.
خـيــط مـتـمــاســك وم ـب ـهــم ،ل ــن ي ـكــون ف ــي وســع
املشاهد الــذكــي التعرف إلـيــه بسهولة .وهــذا
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االن ـط ـبــاع يـشــاركـنــا بــه الـبـطــل قــائــد األح ــداث
وخ ـفــايــاهــا .فـهــو فــي قـ ــرارة دوره ال يـعـلــم ما
تقترفه يــداه من تصرفات وجــرائــم ،فما بالك
باملشاهد؟ وهنا ،انعكاس لعنوان املسلسل ،إذ
ُ
رجم بلغة درامية خاصة ،أفرغت شخصية
ت ِ
سمير مــن شكليته ،وأع ــاد امل ـخــرج صياغته
ب ـم ــوض ــوع ـي ــة .س ـن ــدخ ــل إلـ ــى ع ــوال ــم نـفـسـيــة
مظلمة وقــاسـيــة ،عبر تفاصيل حـيــاة سمير
وشـخـصـيـتــه امل ـط ــروح ــة بــدقــة عــال ـيــة .عــوالــم
ب ــارك لها املـخــرج بعدسته لتظهر متساوية
الوزن مع األداء .فبطلنا مصاب بمرض نفسي
يدعى «اضطراب الشخصية التفارقي» .وكي
ال ن ـش ــرح ع ـن ــه ك ـث ـي ـرًا ،ي ـك ـفــي ت ـل ـمــس بـعــض
ُ
ج ــوان ـب ــه ،ال ـت ــي اســت ـع ـيــر ب ـعــض س ـمــاتــه ،في
أف ــام مــارتــن سـكــورســوزي («تـكـســي درايـفــر»
لــروبــرت دينيرو) وتــود فيليبس («الجوكر»
ل ـخــواكــن فـيـنـكــس) ودي ـف ـيــد فـيـنـشــر («فــايــت
كـ ـ ـل ـ ــوب» إلدوارد نـ ـ ــورتـ ـ ــون وبـ ـ ـ ـ ــراد بـ ـي ــت).
وبسبب هــذا امل ــرض ،ال ــذي يجعل بطلنا في
قـلــق وخـ ــوف دائ ـم ــن نـتـيـجــة صــدمــة نفسية
أصابته فــي مرحلة املــراهـقــة ،جعلته يتخيل
شخوصًا آخــريــن يخوضون عنه مــا يخشاه
ويهابه أمام حياة الذل والقنوط واالستالب،
سـنـسـبــح بـتـفــاصـيــل الـحـكــايــة ،فـنـتـعــرف إلــى
يزن (املمثل السوري باسل خياط) الشخصية
الوهمية النقيضة لسمير .شخصية جريئة
ّ
وواثقة ومرحة ومتهورة ،لبث الـتــوازن الذي
سعى إليه إيـقــاع العمل وحبكته مــن البداية
ّ
ح ـتــى ال ـن ـهــايــة ،فـنـجــح ك ــل م ــن سـمـيــر وي ــزن
فــي خـلــق شخصيتني مـتــازمـتــن تـحــرضــان
املشاهد على التماهي معهما والتفاني في
تصديقهما والتعاطف لغاياتهما ،توازيهما
براعة عدسة املخرج.

رغم ما يشهده العالم
تطور في الصناعة
من
ّ
الفنية ،يساهم في
تحسين المنتجات البصرية،
ما زالت ملصقات الدراما
العربية ُتنجز ببدائية
أشرف الحساني

ح ـ ـ ــن ي ـ ـن ـ ـظـ ــر امل ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــد إلـ ـ ـ ـ ــى املـ ـلـ ـصـ ـق ــات
ّ
العربية،
(البوسترات) الفنية داخــل الدراما
يـ ـج ــد ن ـف ـس ــه أمـ ـ ـ ــام أعـ ـ ـم ـ ــال ك ّــاريـ ـك ــات ــوري ــة
ُ
ً
وبهلوانية أكثر من كونها تمثل مدخال فنيًا
وجـمــالـيــا ص ــوب عــوالــم الفيلم التلفزيوني
ّ
أو امل ـس ـل ـســل ال ـ ــدرام ـ ــي ،خ ـص ــوص ــا أن ه ــذا
العنصر الـبـصــري أضـحــت لــه مـكــانــة ّ
مهمة
ّ
التحوالت التقنية
في اآلونة األخيرة ،بحكم
والجمالية ،التي رافـقــت الشاشة الصغيرة
منذ تسعينيات القرن العشرين.
ّ
وألن ال ـت ـل ـف ــزي ــون ف ــي ال ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ،لــم
ّ
ّ
يستطع استيعاب هذه التحوالت البصرية،
ال ـتــي تـجـعـلــه يـعـيــش «سـلـفـيــة وســائـطـيــة»،
ّ
ّ
فــإن األمــر ،يبدو ُمربكًا للكثير من املحطات
امل ـش ـغ ــول ــة ب ـم ـضــامــن امل ـس ـل ـســل وقـصـصــه
وحكاياته ،على حساب العناصر الجمالية
الخارجة عن العمل الدرامي.
من الطفرات التكنولوجية في
وعلى الرغم ُ
ّ
ّ
املؤسسات،
فإن هذه
تلفزة،
امل
عالم الصورة
ُ
لــم تستطع بـلــورة هــذه املستجدات التقنية

ّ
البصري من
وتكييفها مع طبيعة منتجها
أج ــل ت ـج ــدي ــده ،وج ـع ـلــه ف ــي ق ـلــب الــوســائــط
ال ـب ـصـ ّ
ـريــة ،بـمــا يـمـ ّـكـنــه مــن تـحــديــث بـصـ ّ
ـري
ّ
وتـ ــول ـ ـيـ ــف ج ـ ـمـ ــالـ ــي ،كـ ـم ــا ه ـ ــو الـ ـ ـش ـ ــأن فــي
ال ـت ـل ـف ــزي ــون األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـي ،ال ـ ـ ــذي ي ـح ـت ــل فـيــه
البوستر مكانة كبيرة فــي نسيج صناعته
الفنية.
بوسترات األعمال الدرامية ،التي ّ
تم الكشف
عنها في األيــام القليلة املاضيةُ ،ت ّ
عري هذا
الـجــرح الغائر فــي جسد الشاشة الصغيرة
بــالـعــالــم ُال ـعــربــي ،إذ رغ ــم مـظــاهــر الـحــداثــة
التقنية امل ّ
تبدية على وسائل اإلنتاج داخل
ّ
هـ ــذه ال ـت ـل ـفــزيــونــات ،ف ـ ــإن ال ـع ـجـ ّـز اإلب ــداع ــي
يجعل من هــذه البوسترات وكأنها كرنفال
ّ
بصري ُمضحك ،أو صورة تجريدية صماء،
ّ
م ــع أن شـخـصـيــاتـهــا أك ـثــر واق ـع ـيــة ومـ ــرارة
ّ
وسخرية من العمل ككل.
ّ
يعتبر الكثير من الناس أن البوستر ،ليس
ّ
مهمًا لدرجة تجعل من املخرج ينسى مادته
ُّ
الدرامية للوقوف عن كثب عند صورة تتخذ
فــي غــالــب األح ـيــان ،فقط كوسيلة لإلشهار
والدعاية للمسلسل الدرامي ،وبالتالي ،فهو
في نظرهم ،ال يلعب دورًا كبيرًا في صناعة
العمل الــدرا ُمــي ونحت مفاهيمه وحكاياته
في وجدان املشاهد العربي.
األه ـ ـ ّـم ف ــي نـظــر ه ـ ــؤالء ،ه ــو اإلش ـه ــار ال ــذي
ّ
وتوسله
ُيفاقم السطحية في طريقة عرضه
بصرية ُم ّ
ّ
تعددة من أجل توصيل
بوسائط
ُ
امل ـن ـت ــوج إل ــى امل ـش ــاه ــد ُود ّغ ــدغ ــة عــواط ـفــه،
ّ
ُم ــع أن ه ــذه الــرســائــل امل ـش ــف ــرة ال ـتــي يــزمــع
ُ
املـ ـ ـخ ـ ــرج ت ــوص ـي ـل ـه ــا ،ال ي ـ ّم ـك ــن أن تـلـتـهــم
وتـسـتــوعــب ،مــن دون الـتــوفــر عـلــى بوستر
ّ
ّ
بجمالياته وخـطــابــه .غير
حقيقي ُمستفز

كأنّنا في سيرك مُ تلوّ ن من الشخصيات األيقونية ()Getty

ّ ُ
ّ
أن املثير للدهشة ،هــو أن هــذه البوسترات
ّ
أضـحــت الوسيلة الـبـصــريــة الــوحـيــدة خالل
ُ ّ
عملية
شهر ،التي تقدم إشارات ضوئية إلى ّ
ال ـت ـنــافــس ف ــي ال ـس ـبــاق ال ــرم ـض ــان ــي ،لـكــنـهــا
ُت ّتخذ فقط كإشهار تـجـ ّ
ـاري ،وفــي كثير من
ّ
ُ
املـ ـ ّـرات نـصـطــدم بـبــوسـتــرات م ـت ـعــددة لعمل

ّ
درام ـ ـ ـ ّـي واحـ ـ ــد ،وك ــأن ـن ــا ف ــي س ـي ــرك ُم ـت ـلـ ّـون
ُمــن الشخصيات األيـقــونـيــة ،وع ــادة مــا يلج
املـخـ ّـرج العربي إلــى عملية سهلة وهجينة
ّ
تتمثل في أن يجعل من كل أبطال املسلسل
ف ــي ش ـكــل ب ــورت ــري ـه ــات شـخـصـيــة ،فـيـجــري
قطعها ولصقها في بوستر واحد ،أو يعمل

فــي م ـ ّـرات كثيرة على أخــذ ص ــورة جماعية
أش ـبــه ب ـت ـمــاريــن مــدرس ـيــة لـجـمـيــع املمثلني
داخل استوديو بخلفية ُم ّ
لونة ،حتى ُيحافظ
ُ
والصدمة التي تحدثها
على عامل التأثير
ُ
ع ـ ــادة األل ـ ـ ــوان ال ـضــوئ ـيــة امل ـت ــداخ ـل ــة ف ــي ما
ّ
بينها ،في عني كل من ُيشاهدها.

