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MEDIA

أخبار

أعلنت الفرقة الموسيقية
األردنية الفلسطينية «السبعة
وأربعين» عن اعتقال االحتالل
اإلسرائيلي العضو فيها والء سبيت،
من مدينته حيفا ،ليلة الخميس.
وذكر ناشطون أن اعتقال سبيت
تم حين كان يوثق االعتداءات عبر
ّ
حسابه على «إنستغرام».

في سابقة ،غادر مراسل عسكري
إسرائيلي مؤتمرًا صحافيًا عقده
المتحدث باسم جيش االحتالل
هيدي زيلبرمان« ،احتجاجًا على
تعمده الكذب وعدم تقديم
معلومات صحيحة» حول ما يجري
في ساحة المواجهة مع المقاومة
الفلسطينية في قطاع غزة.

دان رئيس دائرة االتصال في
الرئاسة التركية ،فخر الدين ألطون،
الغارة التي شنها االحتالل
اإلسرائيلي على مكتب قناة
« TRTعربي» التركية في غزة ،بعد
استهدافها وكالة «األناضول».
وقال الخميس« :إسرائيل تواصل
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية».
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وتصدر وسم ( #Gazaغزة)
قائمة األكثر تداوًال على «تويتر»
في دول عدة ،إذ استخدمه
المغردون لنشر جرائم االحتالل في
القطاع .وأظهرت منصات تحليل
بينها «هاشتاغيفاي» وصول الوسم
إلى مستويات قياسية من التفاعل
خالل األيام األخيرة.

اإلعالم اللبناني الطائفي ...انغالق يتزايد
في اآلونة األخيرة ،يُالحظ ارتفاع نسبة الطائفية في اإلعالم اللبناني ،واستخدام تعابير إلغائيّة أو تخويفية من فئات أخرى ،في
انغالق ليس بجديد ،لكنّه يتزايد
أحمد محسن

«م ـق ـعــدان ل ـل ـمــوارنــة ،مـقـعــد لـ ـل ــدروز»« .قـلــم
اقـ ـت ــراع ل ـل ـكــاثــول ـيــك»« .ت ـم ـثــل ال ـش ـي ـعــة في
الحكومة»« .حقوق املسيحيني» .ما ُيسمى
ب ـط ــراف ــة ب ــال ـغ ــة« :امل ــرج ـع ـي ــات ال ــروحـ ـي ــة».
«امل ـح ــاف ــظ األرث ــوذكـ ـس ــي ملــدي ـنــة بـ ـي ــروت».
«الـطــائـفــة الـســريــانـيــة»« .الـغـضــب الـ ُـسـنــي».
تلك عينات مباشرة ،حقيقية ،ملصطلحات
طائفية صريحة ،ال يصعب العثور عليها
نحو
فــي الصحف اللبنانية ،وتـتــردد على
ٍ
متواتر على الشاشات .لست بحاجة لتنتظر
الـكـثـيــر م ــن ال ــوق ــت ح ـتــى تـطــالـعــك إحــداهــا
ً
لبنانيا ،ستسأل
على قناة محلية .إذا كنت
نفسك فـ ً
ـورا ما الفائدة من استعراض هذه
ال ـك ـل ـي ـش ـي ـه ــات ،ف ـه ـن ــاك مـ ــا ي ـش ـبــه ال ـق ـبــول
والتسليم بأن هذه هي «الصيغة» .والصيغة،
كمصطلح ،بحد ذاته ،ليس سوى واحد من
تـلــك املـصـطـلـحــات ال ـتــي تـلـعــب ً
دورا أعـمــق
في ّ
تكريس الخطاب الطائفي .مصطلحات
مــن ن ــوع :املـحــاصـصــة ،املـيـثــاقـيــة ،الـتــوزيــع
العادل للحصص ،سجالت النفوس ،املحاكم
ً
عربيا ،فال بد
الشرعية ،وغيرها .وإذا كنت
أن ــك تـمـلــك ت ـص ـ ً
ـورا واض ـ ًـح ــا ،عــن الطائفية
اللبنانية تـحــديـ ًـدا ،وفــرادتـهــا ،بــن مجموع
«الطائفيات» العربية .هــذا «الـ ِـوســام» على
ص ــدر اإلعـ ــام الـلـبـنــانــي آخ ــذ ف ــي الـبـهــرجــة
ً
أخيرا.
والتألق
ليس فقط اللبنانيون ،بــل حتى املهتمون
من الـعــرب ،صــاروا يعرفون أن هناك شيئا
غير مفهوم في لبنان ،يتسرب إلى خطابات
ال ـس ـيــاس ـيــن ،اس ـمــه «ح ـق ــوق املـسـيـحـيــن».
ه ـن ــاك ح ــدي ــث ع ــن «األقـ ـلـ ـي ــات» ف ــي ال ـعــالــم
العربي ،والنقاش قديم ،وال يرتبط بظهور
م ـص ـط ـل ــح «أق ـ ـل ـ ـيـ ــات» نـ ـفـ ـس ــه .ول ـ ـكـ ــن ،ثـمــة
م ــا ي ـت ـكــرر أخـ ـي ـ ًـرا بــاس ـت ـمــرار ف ــي ج ــزء من
اإلع ــام اللبناني ،تـحــديـ ًـدا اإلع ــام الناطق
بــاســم ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ،ال ــذي يــرأســه
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـســابــق ج ـب ــران بــاسـيــل،
ويـعــد رئـيــس الـجـمـهــوريــة «األب الــروحــي»
الفعلي لــه« .حـقــوق املسيحيني»
واملــؤســس ِ
أو «ح ـقــوق املـسـلـمــن» مصطلح «طبيعي»
في إعــام «غير طبيعي» ،كما لو أن حقوق
املواطنني تقاس مــن هنا ،وليس مــن درجــة
انتمائهم إلى وطنهم وحسب ،بل إلى ما هو
ً
أكثر ابتذال من ذلك ،أي إلى درجة انتمائهم
إلى طائفة محددة .وهذا «طبيعي» بالنسبة
ل ـخ ـط ــاب ط ــائ ـف ــي م ـن ـت ـشــر ف ــي الـ ـب ــاد مـنــذ
سنوات على أي حــال .لكن ّ
تسرب الخطاب
إلى التلفزيون تفاقم .صار التلفزيون نفسه
جــ ً
ـزء ا م ــن ه ــذه «ال ـح ـق ــوق» ،أك ـثــر م ــن كــون
ً
ً
الطائفة نفسها صــارت عــامــا أساسيا في
ّ
تشكل الهوية الوطنية.
مـ ـب ــادرة ال ـب ـطــريــرك (املـ ــارونـ ــي م ــار ب ـشــارة

ً
سياسيا،
بطرس الــراعــي) ،قـ ًـد تكون محقة ً
لكنه يبقى بطريركا .يبقى متحدثا باسم
جماعة دينية .والنقل التلفزيوني ملبادرته،
ً
كـ ـ ــان نـ ـق ــا غـ ــب الـ ـطـ ـل ــب ،كـ ـم ــا ت ـن ـق ــل بـقـيــة
الطوائف مهرجاناتها وخطاباتها .املفارقة
ّ
أنه ،وفي رأي كثير من املنظرين ،الطائفيني
وغ ـي ــر ال ـطــائ ـف ـيــن ،فـ ــإن ال ـخ ـط ــاب امل ـع ــادي
للطائفية ابتذل هو اآلخر ،لدرجة أن وجوده

القنوات اللبنانية
تشارك في إنتاج الخطاب
الطائفي

لبنانيون يشاهدون خطابًا للرئيس ميشال عون عبر ( MTVجوزيف عيد/فرانس برس)

تضليل وأكاذيب ترافق انتفاضة
الفلسطينيين
بيروت ـ العربي الجديد

ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى آل ـ ــة ال ـق ـت ــل اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
وتحيز الشركات املالكة ملنصات التواصل
االجتماعي وإعــام عربي وأجنبي ،يواجه
الـفـلـسـطـيـنـيــون ف ــي انـتـفــاضـتـهــم األخ ـيــرة
ً
س ـ ـيـ ــا م ـ ــن األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار وال ـ ـ ـصـ ـ ــور وم ـق ــاط ــع
الفيديو الــزائـفــة ،وأبــرزهــا تلك التي يــروج
لها مسؤولون إسرائيليون.
غـ ــداة الـ ـغ ــارات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـتــي أوق ـعــت
ّ
 26شـهـيـدًا فــي قـطــاع غ ــزة املـحــاصــر ،نشر
ّ
املتحدث باسم رئيس الــوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو ،أوفـيــر جندملان ،مقطع
ف ـيــديــو ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،ق ــال إن ــه ُيـظـهــر
إط ــاق حــركــة «ح ـمــاس» صــواريــخ مــن بني
ّ
األحياء السكنية في قطاع غــزة عمدًا .لكن
ّ
االدعـ ـ ــاء غـيــر صـحـيــح ،فــالـفـيــديــو منشور
قـبــل س ـنــوات فــي سـيــاقــات مختلفة ،منها
ّ
مصور في سورية .وأضافت «تويتر»
أنــه
أخيرًا إشارة إلى الفيديو تحذر املشاهدين
ّ
من أنه مضلل.
يوم الثالثاء املاضي أيضًا ،شارك جندملان
مقطع فيديو مــن تطبيق «تيك تــوك» عبر
ً
«تــويـتــر» ،قــائــا «حـمــاس تـحــاول كعادتها
تضليل وســائــل اإلع ــام والـ ــرأي ال ـعــام من
خالل القيام بمسرحيات مفبركة ،واآلن هي

ً
ضروريا للخطاب الطائفي نفسه .وإذا
صار
ّ
قارنا التجربة الطائفية اللبنانية بالتجارب
الطائفية األخرى ،إن كان ذلك في إسبانيا أو
في أيرلندا ،فسنكتشف أن النظام الطائفي
ً
تحديدا هو نظام سيئ ،من دون
اللبناني
المركزية إدارية واضحة ،وال يستطيع سوى
أن ينتج نـفـســه ،أو ينتج حــالــة اعتراضية
رديفة ،مكملة له ،تتمثل بخطاب ال طائفي.

قامت بعرض شبان أحياء كأنهم جثامني
ولكن مستوى التمثيل عندهم متدن جدًا
وأحــدهــم ال يستطيع التوقف عن التحرك.
نفضح أكاذيب حماس».
لـ ـك ــن الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن ح ـ ـسـ ــاب «ت ـ ـيـ ــك ت ـ ــوك»
الـ ــذي أخ ــذ م ـنــه ال ـف ـيــديــو ب ــن أن ــه مـنـشــور
ف ــي م ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار املـ ــاضـ ــي .ي ــوض ــح امل ـلــف
التعريفي للمستخدم أنه في الناصرة ،لكن
ال دلـيــل واض ـحــا عـلــى أي صـلــة لــه بحركة
«ح ـم ــاس» .ي ـشــارك الـحـســاب ع ــادة مقاطع
ف ـي ــدي ــو مل ـس ـت ـخــدم ي ــرك ــب دراجـ ـ ـ ــات ن ــاري ــة
وسيارات على الطرق الوعرة.
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ان ـت ـشــر مـقـطــع فـيــديــو
روجت له وسائل إعالم وصفحات إخبارية
عدة ،بينها قناة «امليادين» الفضائية ،يزعم
أنه يصور صواريخ تنطلق من غزة كأنها
لوحة فنية .لكن هذا الفيديو مضلل وليس
من غزة ،ويعود نشره في موقع «يوتيوب»
ُ
إلى عام  ،2018وكتب في تعليق على املقطع
أنــه نظام إطــاق الـصــواريــخ املـتـعــددة ،ولم
ُيذكر املكان تحديدًا .وتراجعت «امليادين»
الحقًا عن نشره ،موضحة أنه غير دقيق.
ومنذ بدء العدوان اإلسرائيلي األخير على
غ ـ ــزة ،يـ ـت ــداول م ـس ـت ـخــدمــون أكـ ـ ــراد ملــواقــع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي م ـن ـشــورات يـقــولــون
فيها إما أنهم يدعمون الفلسطينيني بغض

ولـ ّفـهــم اإلعـ ــام «امل ـح ـلــي» ف ــي ل ـب ـنــان ،ال ــذي
يمثل خصوصية ،أو خصوصيات لبنانية،
ويتقاطع مع فضاءات عربية من النوع ذاته،
يجب االنـتـبــاه إلــى أن هــذه ليست محاولة
أخــرى لتقريع النظام الطائفي بالشعارات.
ً
ليس هناك ما يلفت النظر فعل في اإلعالم
اللبناني عندما يتماهى مع طائفيته ،بل ما
يستدعي االنتباه أخـيـ ًـرا هو درجــة النسخ.
لسنا أم ــام طــائـفـيــة ،بــل نـحــن أم ــام طائفية
رتيبة!
بـقـلـيــل م ــن ال ـج ــدي ــة ،يـسـعـنــا االك ـت ـش ــاف أن
ال ـق ـن ــوات الـل ـبـنــانـيــة ال تـكـتـفــي بــاس ـت ـعــارة
الـخـطــاب الـطــائـفــي مــن املجتمع بــل تـشــارك
ً
في إنتاجه .تلعب ً
أساسيا في العملية.
دورا
ً
يعني ذل ــك كــل مــراحــل اإلن ـتــاج تـقــريــبــا ،أي
اسـتـخــدام امل ــواد األول ـيــة الـتــي ُيصنع منها
هذا الخطاب ،ثم صناعة هذه املواد ودمجها،
ً
تماما
واألهــم توزيعها في صيغة نهائية،
كما فعلت أخيرًا منسقة اإلعــام في ّالتيار
الــوطـنــي الـحــر رنــدلــى جـبــور ،الـتــي لخصت
ك ــل شـ ــيء ب ــال ـخ ــوف م ــن م ـع ـ ًـزوف ــة «أك ـلــونــا
اإلسالم»( ،أشاحت بيدها قرفا في النهاية،
م ــن هـ ــذه الـ ـح ــال ال ـت ــي وص ـل ـنــا إل ـي ـهــا كـمــا
ّ
تتخيلها ،حيث يأكل املسلمون املسيحيون،
ول ــأس ــف ال ي ـع ـت ــرض أحـ ــد سـ ــوى ال ــوزي ــر
ّ
لتسرب الخطاب
الهنغاري) .املنتج النهائي
الطائفي ،في هذه الحالة ،هو أن «املسلمني
سيأكلون املسيحيني» .ال يحتاج امل ــرء ألن
يـكــون طــائـفـ ًـيــا أكـثــر مــن ذل ــك ،ونـتــوقــع هنا
أن يقول ً
كالما مثل هذا الالزمة الضرورية:
ً
أنا لست طائفيا ،وهذه ليست طائفية ،هذه
مسألة سياسية .بالنسبة لكثيرين ،يبدو
األمر أشبه بمضيعة حقيقية للوقت ،أي أن
تتحدث عن «رسالة» اإلعالم ،وعن منظومة
أخالقية ،في بلد مثل لبنان .ال توجد رسالة
س ــوى فــي الكليشيهات الـنـظــريــة البائسة،
َ
ُ
لـكــن يــوجــد ُمـسـتـ ِـلـمــن ،أو ُمـســتـلـبـ ًـن ،وهــم
املـ ـش ــاه ــدون ال ــذ ًي ــن واف ـ ـقـ ــوا ،أحـ ـي ــان ــا عـلــى
م ـضــض وأح ـي ــان ــا بـمـنـتـهــى الـ ـس ــرور ،على
الـتـقــاطــع بــن هــويــاتـهــم الـطــائـفـيــة الـنــاجــزة
بعد الحرب ،مع تركيبة اإلعالم املحلي الذي
ً
طائفيا وعند الحاجة /األزمــات يكون
نشأ
ً
مبهرا في إظهار مهاراته في الشحن والبخ
والحشو واللغو.
ع ـل ــى  ،OTVك ـم ــا ع ـل ــى  MTVو«امل ـ ـن ـ ـ ّـار».
ت ـس ـ ّـم ــى الـ ـط ــوائ ــف ب ــأس ـم ــائ ـه ــا ،وت ـح ــض ــر
«شعوبها» دائـ ًـمــا الستخدام هــذا الخطاب.
على شاشاتها ،ليست هناك نخبة سياسية
فـ ــاسـ ــدة ،أو ن ـظ ــام اقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي أض ـعــف
اإليمان لم يعد ً
قادرا على خداع نفسه حتى.
هناك حديث عن خطاب إصالحي ،ويناسب
أكثر ربما استخدام مصطلح «تصحيحي»
بــالـنـظــر إل ــى الـتـحــالـفــات ال ـج ــدي ــدة ،ولـكـنــه
خطاب هامشي.

تحريض إسرائيلي عبر
مجموعات «واتساب»
صالح النعامي

(عمر ماركيز/األناضول)

النظر عن موقف الزعيم الفلسطيني ياسر
عرفات ( 1929ـ  )2004من الهجوم الكيميائي
على حلبجة عام  ،1988أو أنهم ال يساندون
القضية الفلسطينية بسبب املوقف نفسه.
ال ـحــديــث ع ــن تــرح ـيــب يــاســر ع ــرف ــات ال ــذي
كــانــت عــاق ـتــه وط ـي ــدة بــالــرئ ـيــس ال ـعــراقــي
الراحل صدام حسني بالهجوم على حلبجة
ليس جديدًا ،ويتكرر بني فترة وأخرى ،لكن
ال مصادر موثوقة له ،ولم يرد في أي أخبار
نقلتها مؤسسات صحافية موثوقة عربية
أو أجنبية حينها أو الحقًا.

تنتشر تهديدات عبر مواقع التواصل االجتماعي ّ
ضد الفلسطينيني في الداخل
املحتل ،وتتوعدهم بـ«جولة جديدة» من االعتداءات عليهم في شوارعهم ومنازلهم،
على غرار ما حصل ليل األربعاء حني اعتدى مستوطنون ومتطرفون وعناصر من
الشرطة اإلسرائيلية على الفلسطينيني هاتفني «املوت للعرب».
ً
وعرض الصحافي اإلسرائيلي باراك رفيد مثاال على األنشطة الدعائية التي تقوم
بها الجماعات اليهودية املتطرفة للتحريض على فلسطينيي الداخل .عبر حسابه
على «تويتر» ،نشر رفيد صورة لرسالة ُوجهت عبر مجموعة على تطبيق املراسلة
«واتساب» تابعة للتشكيالت اليهودية املتطرفة ،تدعو إلى تنظيم اعتداءات على
فلسطينيي الداخل ،عبر استغالل احتفالهم بعيد الفطر .وجاء في الرسالة« :أيها
اليهود األعزاء اليوم لن نتراجع ،هذا أمر الساعة ،اليوم يحتفل العرب بعيدهم وهم
يخططون ملهاجمة اليهود في اللد ،علينا التجمع في الساعة السابعة والنصف
ً
للدفاع عن اليهود في مدينة اللد» .وأضافت الرسالة« :فليكن هذا اليوم ـ كله ـ قتاال،
علينا أن نثبت للعرب من املسيطر هنا ،ومن الواضح أننا املسيطرون».
ً
ونشر الصحافي اإلسرائيلي رونــن بريغمان ص ــورة تـحـ ّـرض على فلسطينيي
الداخل يتم تداولها عبر مجموعات «واتساب».
وطالبت الرسالة أعضاء املجموعة بأن يتزود كل واحد منهم عند قدومه إلى اللد
بلثام حتى ال يتم التعرف إليه عند تنفيذ االعـتــداء عبر الكاميرات املنتشرة في
املدينة .وختم صاحب الرسالة مشددًا على ضرورة التواجد في األماكن التي يوجد
فيها العرب «لكي تتم طمأنه اليهود وتأمينهم».
من جانبهم ،تناقل ناشطون فلسطينيون بعض الرسائل عبر حساباتهم على
«إنستغرام» ،داعــن إلــى أخــذ الحيطة والحذر وتشكيل لجان للدفاع عن األحياء
ّ
وتـجــنــب ال ـخ ــروج مـنـفــرديــن .وكــانــت ق ـنــوات تـلـفــزيــونـيــة وح ـســابــات عـلــى مــواقــع
الـتــواصــل االجتماعي عــرضــت مقاطع مـصــورة تظهر مستوطنني وهــم يعتدون
بالفعل على فلسطينيني داخل عدد من بلدات الداخل املحتل.
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منوعات فنون وكوكتيل
فيلم

الرباط ـ أشرف الحساني

ّأول ســؤال ُيـطــرح ،بعد ُمشاهدة
الفيلم التلفزيوني الجديد ّ
«عمي
نوفل» (ُ ،)2020
للمخرج املغربي
هشام العسري ُ
(عرض على شاشة «القناة
ّ
املغربية ،في  2مايو /أيــار :)2021
األولــى»
مــا ال ــذي يــدفــع مخرجًا سينمائيًا مغربيًا
ناجحًا ،كالعسري ،إلى العمل التلفزيوني؟
ّ
أيتعلق هذا بتوسيع مساحة االشتغال في
ّ
الفني األكثر ترفيهًا في العالم؛ أم
الوسيط
ّ
ّ
متصدع ومــأزوم،
بلد
في
املهنة،
أن طبيعة
ٍ
ّ
ت ـف ــرض ال ـت ـعــامــل م ــع ال ــوس ــائ ــط الـبـصــريــة
واالش ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــال ،واملـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة ب ـ ــن ال ـس ـي ـن ـم ــا
والتلفزيون ،لالستمرار في العمل؟
في التاريخ الفني املغربي أسماء إبداعية
عـ ـ ـ ـ ّـدة انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إل ـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــة ال ـص ـغ ـي ــرة
لتوسيع أفــق اشتغالها الجمالي ،وجعل
ّ
تدريجيًا في
الـصــورة السينمائية تعمل،
ّ
الشاشة الصغيرة نفسها .هــؤالء كــســروا،
مُـنــذ ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن امل ـن ـصــرم ،الـعــاقــة
ّ
املتصلبة بني التلفزيون والسينما ،بكون

«عمي نوفل»
في  2مايو  ،2021عرضت «القناة األولى» في المغرب فيلمًا تلفزيونيًا بعنوان
ّ
لمخرج متميّز باختباراته السينمائية
لهشام العسري ،أثار نقاشًا حول تجربة تلفزيونية
ٍ

هشام العسري

تجربة تلفزيونية تفتقد مشروعًا جماليًّا
ً
ّ
ـا بـصـ ّ
ـريــا للثاني .هــذا الـنــزوح
األول حــامـ
ّ
س ــاه ــم ،بـشـكــل خ ـف ــي ،ف ــي تـثــويــر الـشــاشــة
الصغيرة ،على مستوى املواضيع وطــرق
ّ
البصرية.
التعبير عنها ومعالجاتها
مساحة التلفزيون

بالنسبة إل ــى الـعـســري ،فالتلفزيون ـ رغــم
رقــاب ـتــه ال ـق ــاه ـ ّـرة ـ ُي ـت ـيــح ضـمـنـيــا مـســاحــة
جـ ــديـ ــدة ُ
ومـ ـك ــثـ ـف ــة ُ ،ل ـل ـت ـع ـب ـيــر وال ـت ـخ ـي ـيــل
ّ
والتقرب أكثر من املشاهد املغربي ،بسبب

ال ـح ـظــوة اإلبـسـتـمــولــوجـيــة ،ال ـتــي تعرفها
ط ـب ـي ـعــة ال ـ ـصـ ــورة ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،م ـقــارنــة
بالسينمائية .فاألولى تقتحم منازل الناس
وح ـم ـي ـمـ ّـي ـت ـهــم ،وتـ ـف ــرض عـلـيـهــم مـنـتــوجــا
ّ ُ
بصريًا تــريــده ،وبالوسيلة التي تبتغيها.
أمـ ــا ال ـث ــان ـي ــة ،ف ــرغ ــم شـعـبـيـتـهــا لــذيــوع ـهــا
وان ـت ـشــارهــا وت ـفــاعــل ال ـن ــاس مـعـهــا ،يبقى
وسيطها نخبويًا ،وفــي صــاالت معتمة ،ال
تـتـ ّ
ـردد عليها شريحة ّ
معينة مــن املجتمع
املـغــربــي .بــالـتــالــي ،يـغــدو املــن التلفزيوني

التلفزيون مساحة
جديدة للتق ّرب أكثر من
المشاهد المغربي
ُ

م ـشــروعــا ُي ـتـ ِّـمــم ال ـس ـي ـن ـمــائـ ّـي ،وهـ ــذا ن ـ ٌ
ـادر
ف ــي ا ّمل ـ ـغـ ــرب ،ف ـم ـع ـظــم الـ ـتـ ـج ــارب امل ـغــربـ ّـيــة
الـ ـه ــش ــة ،الـ ـت ــي ت ـت ـســابــق إل ـ ــى ال ـت ـل ـفــزيــون،
ً
ط ـل ـقــات ـهــا مـ ــاديـ ــة أوال .ال ــدل ـي ــل
تـ ـك ــون م ـن ـ ّ
عـلــى ذل ــك ،أن ـهــا لــم تنجح ـ ال فــي السينما
وال فـ ــي ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـ فـ ــي ص ـ ــوغ م ـش ــروع
فـ ـن ـ ّـي ح ـق ـي ـق ــي وب ـ ـلـ ــورتـ ــه ،قـ ــوامـ ــه ال ــرؤي ــة
ال ـف ـنـ ّـيــة وال ـج ـم ــال ـ ّـي ــة ،وأس ــاس ــه االش ـت ـغــال
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،فـ ـتـ ـبـ ـق ــى الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ه ـ ــذه
ً
مـ ـت ــواضـ ـع ــة وهـ ــزي ـ ـلـ ــة ،كـ ـت ــاب ــة وت ـخ ـي ـي ــا.

سيرة
لهشام العسري تجربة
بقوة في
سينمائية فاعلة
ّ
المشهد المغربي والعربي
واألوروبي ،مخرجًا وكاتب
سيناريوهات ،باإلضافة إلى
ورسامًا .مواليد
كونه روائيًا
ّ
الدار البيضاء ( 13أبريل /نيسان
 ،)1977درس الحقوق،
وانتقل سريعًا إلى المسرح،
كاتبًا ودراماتورجيًا .له
عدة ،بدأ
أفالم قصيرة ّ
تحقيقها عام  ،2002أما
أول روائي طويل فأنجزه
عام  2011بعنوان «النهاية»،
ثم «هم الكالب» ()2013
و«البحر وراءكم» ()2014
وغيرهما.

إغراء المال

دراما

عماد كركص

قــد أث ــرت عـلــى الـعـمــل ،لـكــن وصـفــت األحـكــام
التي أطلقت بحق العمل بالقاسية ،وقالت:
«إرض ـ ـ ــاء الـ ـن ــاس غ ــاي ــة ال ت ـ ـ ــدرك» .وداف ـع ــت
موصلي عن نص حسام تحسني بك للعمل،
بــاإلشــارة إلــى تقديمه فـقــرات غنائية وفنية
ج ــدي ــدة ع ـلــى ه ـك ــذا نـ ــوع م ــن األع ـ ـمـ ــال ،كما
امتدحت مهندس الديكور على الشكل الذي
أخرج به الحارة التي دارت فيها األحداث.
ومــن أبــرز االنـتـقــادات التي طاولت املسلسل
هــو نـقــد اإلي ـق ــاع الـبـطــيء وامل ـلــل فــي الـحــوار
والـنــص عمومًا وع ــدم وج ــود حبكة درامـيــة
قوية ،وهذا ما أشار إليه املخرج محمد عبد
ال ـعــزيــز ،ال ــذي ك ــان مــن أول مـنـتـقــدي العمل
بالقول(« :الكندوش) أسوأ عمل ...ركيك ممل
وم ـش ـتــت .ح ـلــول وظـيـفـيــة تـقـلـيــديــة بــائـســة.
مــن حـسـنــات الـعـمــل أن ــه أع ــاد األس ـتــاذ أيمن
للدراما .ولكن وجــود ممثلني كبار في عمل
بــا رأس ،بــذهـنـيــة مـشـتـتــة عــديـمــة الـخـيــال،
س ـيــؤدي ال مـحــالــة لـهــذه النتيجة الهالمية
البائسة».
األم ـ ــر ال ـ ــذي ّ
رد عـلـيــه م ــؤل ــف ال ـع ـمــل حـســام
تـحـســن ب ــك ،عـبــر م ــواق ــع فـنـيــة ،بــال ـقــول أنــه
ال يـ ـع ــرف مـ ــن هـ ــو ال ـش ـخ ــص ال ـ ـ ــذي ان ـت ـق ــد،
باالنتقاص مــن املـخــرج محمد عبد العزيز،

من أبرز االنتقادات
التي طاولت المسلسل
كانت الملل والبطء
يشارك الممثل أيمن زيدان في بطولة المسلسل (فيسبوك)

نقد

«والد المرسى» لمراد الخودي
ما الــذي يجعل املسلسل الدرامي يبقى ُمنطبعًا
ف ــي وجـ ـ ــدان م ــن ُي ـش ــاه ــده؟ ف ــاألع ـم ــال ال ــدرام ـي ــة
البسيطة التي شاهدناها منذ تسعينيات القرن
الفنية تطفح ّ
ّ
بقوة في
املاضي ما زالت َمشاهدها
ّ
ً
م ــروج ال ــذاك ــرة ،كلما شــاهــدنــا مسلسال مغربيًا
جديدًا.
ّ
هل مدى قدرة املخرج على اللعب بخيوط السرد
وفـتـنــة الـحـكــي وتــدرجــاتــه عـلــى أن ـمــاط الـصــورة
ّ
وج ـمــالـ ّـيــات ـهــا تـجـعــل امل ـشــاهــد امل ـغــربــي يـتـعــلــق
ّ
باملنت الدرامي؟ أم أن نجاحه (املخرج) في تحقيق
ّ
ـوع مــن املطابقة الجمالية مــع الــواقــع العيني،
نـ ٍ
ٌ
أسباب
الذي ينتمي إليه سياسيًا واجتماعيًا ،له
ّ
خ ـفـ ّـيــة ت ـت ـحــكــم ف ــي ص ـنــاعــة امل ـس ـل ـســل وت ـصــوغ
ّ
خطابه التلفزيوني فــي ذهــن كــل متلق؟ غير أن
الذي يحدث في حال امتزجت كل هذه العناصر
ّ
ّ
الفنية واملطابقة الواقعية،
البصرية ،بني املوازنة
ّ
فــإنـهــا حتمًا تنحت ص ــورة درام ـيــة أكـثــر تجذرًا
ُ
فــي مـخـيــال املـجـتـمــع ،مــا يـتـيــح للعمل الــدرامــي
االنغماس بسالسة في قاع املجتمع املغربي ،وما
يحبل به من مآس وتناقضات.
ّ
إن ه ــذا الـتـمــاهــي الـبـصــري بــن واقـعـيــة الــواقــع
ّ
وس ـي ــرة امل ـت ـخــيــل ،ه ــو م ــا يـفـتـقــر إل ـيــه املسلسل
الـجــديــد «والد املــرســى» ( ،)2021ملـخــرجــه مــراد
الـخــودي ،الــذي ُي َ
عرض منذ ُبداية رمضان على
قـنــاة  ،MBC5بحيث يعثر املـشــاهــد على جملة
ع ـنــاصــر ج ـمــال ـيــة ن ـجــح املـ ـخ ــرج ف ــي اب ـتــداع ـهــا

ُ
وال ـع ـنــايــة بـهــا بـحـكــم مــا ت ـخـ ّـولــه مــن جـمــالـ ّـيــات
على مستوى الصورة وطبيعتها األيقونية ،لكن
ّ
الفنية الدرامية موغلة
سرعان ما تصبح الصورة
فــي الـنـمـطـيــة الـب ـصـ ّ
ـريــة الـقــائـمــة عـلــى االج ـتــرار
وتـكــرار الديكورات والفضاءات والـحــوارات بني
ّ
ش ـخ ـص ـيــات امل ـس ـل ـســل ،م ــا ُي ــؤك ــد ع ـســر مـفـهــوم
ّ
ال ـك ـت ــاب ــة ف ــي م ــراح ـل ـه ــا األول ـ ـ ــى وت ـس ــرع ـه ــا فــي
ّ
ـان كثيرة وعــدم قــدرة املــؤلــف /املـخــرج على
أحـيـ ٍ
صياغة وتجديد الصورة ّ الدرامية على مستوى
مضمونها البصري ،وتوغلها في مسام اإلنسان
البسيط وحياته اليومية وفــق معالجات ّ
فنية
ٍ
واشتغاالت جمالية تقرأ اللحظة ،دون الوقوع
ٍ
واقعي ّ
ّ
فج ومباشر.
خطاب
في
ٍ
بسبب هشاشة السيناريو ،لم تستطع الصورة
ـروخ
الــدرامـ ّيــة تخيل واقـعـهــا ،بما يحمله مــن شـ ٍ
ـوع من
وتـ ـص ــدع ــات ،أمـ ــام ل ـج ــوء امل ـخ ــرج إل ــى نـ ـ ُ ٍ
كمفردة
اإلفراط البصري في مفهوم التشويق ،ال

ثمة َمشاهد كثيرة
ّ
فني
حشو
د
ر
مج
هي
ّ
ّ
ٍ
أو استطراد بصري

لم تستطع
الصورة الدرامية
تخيل واقعها
بسبب هشاشة
السيناريو
(فيسبوك)

ّ
ّ
ّ
يتوسل بها املخرج من أجــل خلق
بصرية
فنية
ّ
بعض من التأويالت املتعدّدة في طبيعة الصورة
وأحداثها وسياقاتها ،وإنـمــا يشتغل التشويق
كخالص بصري يستطرد فيه
في املسلسل فقط
ٍ
ّ
م ــراد ال ـخ ــودي م ـ ّـن أج ــل الـتـســتــر عـلــى األع ـطــاب
ّ
التخيلية الـتــي أمل ــت بالكتابة مـنــذ منطلقاتها
األولى.
ال ـس ـي ـنــاريــو ه ــش وم ــرت ـب ــك ،وع ــام ــات ال ـت ـسـ ّـرع
ّ
ف ــي ك ـتــاب ـتــه بـ ـ ــارزة م ــن ح ـل ـقــاتــه األول ـ ـ ــى ،فـكــلـمــا
م ـ ّـرت حلقة يـتـشـ ّـعــب خـيــط الـحـكــايــة وقصصها
الـثــانــويــة وتظهر شخصيات وم ـســارات أخــرى،
ً
ـا ّ
مهمًا للمسلسل ،بـقــدر ما
لكن هــذا ليس عــامـ
ْ
لـعــب دورًا سلبيًا ،فــي أن يـغــدو الـعـمــل الــدرامــي
ضــائ ـعــا داخ ـ ــل ل ـغــة ال ـت ــأوي ــل وامل ـع ـن ــى وش ـ ــاردًا
ّ
ب ـج ـمــالـ ّـيــاتــه وم ـعــال ـج ـتــه ال ـب ـص ـ ّ
ـري ــة ،ل ــدرج ــة أن
ّ
ثـ ّـمــة َم ـشــاهــد ك ـث ـيــرة ه ــي م ـج ـ ّـرد ح ـشـ ٍـو ف ـنــي أو
اس ـت ـطـ ّـراد ب ـصــري ،ال يـنـفــع املـسـلـســل فــي شــيء،
وي ّ
خطية الحكايةُ ،
ّ
ســوى أنــه ُي ّ
غيب شرط
ضيع
التكثيف داخــل العمل الــدرامــي .فهذا األخير هو
مــا ُيـتـيــح لـلـ ُـمـخــرج اب ـتــداع مـفـهــوم يشتغل على
هـنــدســة ال ـصــورة والـقــائــم عـلــى خـلــق ارت ُـبــاطــات
ّ
ضمنية ،بني الشخصيات ومساراتها املتقطعة
ٌ
واملتناحرة على أعـتــاب واق ـ ٍـع م ــأزومّ .هــذا عامل
ال يرتبط بمسلسل «والد املرسى» ،وإنما ينخر
أغلب املسلسالت الدرامية.
أشرف...

بورتريه

«الكندوش» انتقادات محقة وتبريرات غير منطقية
ينشغل ص ـنــاع مسلسل «ال ـك ـن ــدوش» الـ َّـذي
عرض في هذه الدورة الرمضانية واملصنف
ضمن أعمال البيئة الشامية ،برد االنتقادات
التي طاولت العمل منذ بدء عرض الحلقات
ّ
األولى منه وحتى اآلن ،ما يعني أن املسلسل
لــم يـلــق اإلع ـجــاب الـكــافــي ،ول ــم يحقق عامل
اإلبهار الذي وعد به صناعه املشاهدين.
وبــالـفـعــل ،لــم يظهر «ال ـك ـنــدوش» باملستوى
الذي روج له من قبل صناعه ،وال سيما املمثل
أيمن رضا املشرف على إنتاج العمل ،وكاتبه
حـســام تحسني بــك ومخرجه سمير حسني،
الــذيــن وع ــدوا ،إلــى جــانــب الكثير مــن نجوم
ال ـع ـمــل ،مـنـهــم امل ـم ـثــل أي ـمــن زيـ ـ ــدان ،بتقديم
م ـن ـتــج مـخـتـلــف م ــن خـ ــال الـ ـط ــرح وال ـش ـكــل
واملـضـمــون عــن نمط أعـمــال البيئة الشامية
السابقة .لكن العمل جــاء امـتــدادًا لغيره من
أعمال البيئة الشامية التي غدت قالبًا واحدًا.
وع ـلــى ال ـع ـكــس ،رب ـمــا يـعــد «ال ـك ـن ــدوش» في
مستوى متأخر عــن غـيــره مــن أعـمــال البيئة
الشامية السابقة ،وحتى الحالية ،كمسلسل
«حـ ــارة ال ـق ـبــة» عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،وإن كــان
ال ـع ـم ــل األخ ـ ـيـ ــر ،ل ـي ــس ب ــامل ـس ـت ــوى ال ـع ــال ــي
بطبيعة الحال.
وكــانــت املمثلة وف ــاء مــوصـلــي امل ـشــاركــة في
العمل بدور «داية» (قابلة) ،كأول مرة تؤدي
هذه الشخصية وبدت فيها مساملة وتتمتع
بــال ـح ـك ـمــة بـ ـخ ــاف أدوارهـ ـ ـ ـ ــا ال ـس ــاب ـق ــة فــي
مـسـلـســات الـبـيـئــة الـشــامـيــة ،قــد داف ـعــت عن
العمل بــأنــه ُب ــذل خــالــه عمل وجـهــد وأم ــوال
أنفقت من قبل الجهة املنتجة .وبــررت خالل
لقاء صحافي معها ،بأنه قد تكون الظروف

عمي نوفل

ُ
مفاجأة ّ
تكن ّ
سارة إطالقًا،
«عمي
نوفل» لم ُ
ّ
ُ
ف ـي ـمــا ي ـت ـعــلــق بــم ـت ـعــة امل ـ ـشـ ــاهـ ــدة ،ك ـع ــادة
ه ـش ــام ال ـع ـس ــري ف ــي أف ــام ــه الـسـيـنـمــائـيــة
املذهلة ،وقدرته فيها على تكسير القوالب
ّ
الفنية ،وأنماط التصوير ،وطرق مواضيع
ّ
حساسة وقلقة عــن الجسد املـغــربــي ،على
ّ
خلفية تحوالت البلد ،سياسيًا واجتماعيًا.
فـ ُـم ـشــاهــد «ع ـ ّـم ــي ن ــوف ــل» ُي ـص ــاب بَّـصــدمــة
ّ
ُ
بصرية ،وال ُي ّ
ّ
صدق أن مخرجه حقق «هم
الـ ـك ــاب» ( ،)2013و«ال ـب ـح ــر م ــن ورائ ـك ــم»
( ،)2014و«جـ ّـوع كلبك» ( ،)2016و«ضربة
ف ــي الـ ـ ــراس» ( .)2017ال ش ــيء ف ــي «عـ ّـمــي
ّ
نــوفــل» يــؤكــد اللمسة السينمائية املذهلة
ال ـت ــي ل ـل ـع ـســري ،وامل ـع ــروف ــة ف ــي الـسـيـنـمــا
امل ـغ ــرب ـ ّـي ــة ،ك ـتــابــة وت ـص ــوي ـرًا ومــون ـتــاجــا.
ُ
ٌ
ّ
غالب ،في غياب ُمختلف
الترفيهي
البعد
أش ـك ــال الـتـخـيـيــل ،وال ــرك ــون إل ــى حـ ــوارات
ش ـع ـب ـيــة مـ ـب ــاش ــرة وع ـ ــادي ـ ــة ،ت ـس ـت ـنــد إل ــى
ّ
دغدغة مشاعر الجمهور ،مع أن هذا يجد
خ ـل ـفـ ّـي ـتــه امل ـع ــرف ـي ــة ف ــي ال ـ ُـب ـع ــد اإلن ـس ــان ــي
لشخصية ّ
عمي نوفل (حميد نجاح).
ّ
الفيلم كوميدي ،تغلب على نبرته الفنية
الداخلية سخرية الــواقــع ،ومــرارة العادات
وال ـت ـق ــال ـي ــد ،وص ـ ـ ــورة الـ ــزوجـ ــن م ــن دون
أوالد ف ــي املـجـتـ ُمــع ّ امل ـغ ــرب ــي .ي ـ ــزداد األم ــر
ُصـعــوبــة ل ــدى امل ـم ــث ــل ،وض ـ ــرورة إض ـحــاك
ّ
امل ـشــاهــد .لـكــن ال ـنـ ّـص ُمــرتـبــك ،وال ـح ــوارات
هزيلة ،ال تفي بالغرض الجمالي املطلوب
ّ
ّ
البصرية والفكرية،
ليتحقق شــرط املتعة
ّ
ّ
خاصة أن أداء هند
املعتادة لدى العسري،
ً
ب ــن جـ ـب ــارة ل ـســوســن ي ـب ــدو م ـف ـت ـعــا ،رغــم
ج ـهـ ٍـد فــي تـقـ ّـمــص الـشـخـصـيــة ،فأسلوبها
جــامــد ال يـتـغـ ّـيــر بـحـســب امل ــواض ــع الـفـنـ ّـيــة
ّ
الجمالية ،مــن مشهد إلــى آخــر.
وال ـشــروط
ه ــذا م ـطـ ّـب ت ـج ــارب تـلـفــزيــونـيــة ك ـث ـيــرة ،ال
تنغمس سـيـكــولــوجـيــا فــي الـ ــدور ،مـقــارنــة
م ــع ال ـش ـخ ـص ـيــات امل ــأل ـ ُـوف ــة ل ـل ـع ـســري فــي
ّ
السينما ،ذات الطبيعة املركبة.
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات «ع ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــي ن ـ ـ ــوف ـ ـ ــل» ب ـس ـي ـط ــة
ومـ ـت ــواضـ ـع ــة ،ومـ ـع ــروف ــة ب ـ ُـأدائـ ـه ــا ال ـف ـنــي
ّ
وت ـج ــارب ـه ــا ال ـت ّـل ـفــزيــون ـيــة املـ ـتـ ـع ـ ّـددة .لـكــن
املشكلة ال تتمثل فــي هــذا ،بحكم الخلفية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ل ـل ـف ـي ـلــم ،ال ـتــي
تـجـعــل ط ــارق (يـحـيــى ال ـف ــان ــدي) وزوج ـتــه
ّ
س ــوس ــن ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـرران ،ب ـع ــد الـ ـت ــأك ــد ّمـ ــن ع ــدم
قــدرت ـه ـمــا ع ـلــى اإلنـ ـج ــاب ،ف ــي ت ـبــنــي رج ـ ٍـل
ّ
ُمسن ،ونقله من دار العجزة إلى منزلهما،
ٌ
ظاهر في هشاشة
لإلقامة معهما .الضعف
الـ ـكـ ـت ــاب ــة وس ـط ـح ـ ّـي ـت ـه ــا وب ـس ــاط ـت ـه ــا فــي
االس ـت ـنــاد إل ــى أن ـســاق تخييلية مـبــاشــرة.
انصياع العسري إلــى أجـنــدات التلفزيون
وأوه ـ ـ ــام ـ ـ ــه ،فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـج ـم ـه ــور
يخدم
املغربي ،وتقديم استسهال فني ،ال
ّ
مهنيًا ُمخرجًا فــي حجمه ،بــل ربـمــا ُيــؤثــر
عـلـيــه ،وع ـلــى نـظــرتــه فــي فـحــص الـظــواهــر
والـقـضــايــا واإلشـ ـك ــاالت ،الـتــي يـعـمــل على
تفكيك ميثولوجياتها سينمائيًا.

ـت يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي ع ـل ــى
يـ ـحـ ـص ــل ه ـ ـ ـ ــذا ف ـ ـ ــي وق ـ ْـ ـ ـ ـ ٍ
ً
اش ـت ـغ ــاالت ال ـع ـســري أن ت ـك ــون اسـتـكـمــاال
جماليًا ملشروعه السينمائي في الشاشة
ّ ّ
ال ـص ـغ ـيــرة .إال أن ذل ــك ي ـبــدو بـعـيــد امل ـنــال
ف ــي امل ـ ـغـ ــرب ،أمـ ـ ــام إغ ـ ـ ــراء املـ ـ ــال وال ـس ـل ـطــة
ّ
«الــرمــزيــة» و«ال ـتــرنــد» ،بحيث إن كــل هــذه
األشـيــاء ّ
البرانية ،عن أصــول العمل الفني
ُ
وجودته ،تساهم اليوم ضمنيًا في تغريب
التجارب اإلبداعية الحقيقية ،وتهميشها،
وت ــأزي ــم الـفـيـلــم الـتـلـفــزيــونــي واملـسـلـســات
ُ
الــدرام ـيــة ،الـتــي أضـحــت سـطـحـيــة ،تـكـ ِّـرس
البالدة واالبتذال.
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إبراهيم السبع أعين وحكاية شكسبير
مشيرًا إلى أنه من غير املقبول انتقاد العمل
من خالل حلقاته األولى ،معتبرًا أن الجمهور
هو الفيصل في إطــاق األحكام على العمل،
والقرار لديه .لكن تحسني بك وعد بجزء ثان
من العمل يكون أكثر قــوة من حيث الحبكة
الدرامية ،وربما يعتبر ذلك اعترافا من قبل
تحسني بك بــأن الجزء األول بالفعل لم يكن
يتضمن حبكة قوية.
رأي عبد العزيز في العمل ،أثار مشكلة بينه
وبـ ــن م ـخ ــرج «الـ ـكـ ـن ــدوش» ،س ـم ـيــر حـســن،
واألخـ ـي ــر وجـ ــه ك ــام ــا قــاس ـيــا ل ـع ـبــد ال ـعــزيــز
بعد انـتـقــاده للعمل ،إذا انتقص حسني في
تصريحات لقناة «ســوريــا الـعــالــم» مــن عبد
الـعــزيــز بــوصـفــه لـيــس مـخــرجــا وال يفقه في
التمثيل واإلخ ــراج ،متهمًا إيــاه بــأن األعمال
الـتــي أخــرجـهــا جميعها فــاشـلــة ،مشيرًا إلى
أن اإلخ ـ ــراج ل ـيــس م ــن اخ ـت ـصــاصــه مـعـتـبـرًا
إياه فني إضــاءة ليس أكثر ،كما نوه حسني
في معرض رده بأن عبد العزيز الــذي أخرج
مـسـلـســل «ش ـي ـكــاغــو» قـبــل ف ـت ــرة ،سـمــح بــأن
تتعرض ممثلة للضرب أثناء تصوير العمل
عــدة مــرات ،معتبرًا ذلــك سادية من قبل عبد
العزيز.
هــذا الــرد القاسي ،حمل املخرج محمد عبد
الـعــزيــز عـلــى الـتــوجــه للقضاء لالقتصاص
م ــن امل ـخ ــرج سـمـيــر ح ـس ــن ،ب ـعــد أن اعـتـبــر
م ــا ورد ف ــي ت ـصــري ـحــات األخ ـي ــر ق ــدح وذم
ب ـح ـق ــه .وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن كـ ــل ال ـق ـضــايــا
الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أح ـ ــاط ـ ــت ب ــالـ ـعـ ـم ــل ،ف ــإن
«ال ـك ـن ــدوش» يـمـضــي لــوصـفــه مــن سقطات
الدراما السورية للموسم الحالي ،الذي يعد
استمرارًا للموسم املاضي من حيث الفشل
ً
مستوى من النجاح.
وعدم تحقيق أي

إبراهيم السبع أعين هو
فنان تشكيلي لبناني ،فاز
بـ «كأس العالم» للفن
التشكيلي السريالي عام
 2018في لندن عن لوحة
تحمل اسم «السالم آت»
خليل العلي

ل ـ ــم يـ ـك ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي،
إب ــراه ـي ــم ال ـس ـبــع أع ـ ــن ،ي ـع ـلــم أن مــوهـبـتــه
بالرسم ستخوله للفوز بكأس العالم للفن
التشكيلي السريالي عام  2018في لندن عن
آت».
لوحة تحمل اسم «السالم ٍ
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ص ـ ـيـ ــدا ج ـ ـنـ ــوب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ول ــد
إبــراه ـيــم الـسـبــع أع ــن وت ــرع ــرع ،وك ــان منذ
ط ـف ــول ـت ــه يـ ــرافـ ــق والـ ـ ـ ــده ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان يـمـلــك
ً
مشغال لصناعة براويز الصور في الجهة
املقابلة لقلعة صيدا البحرية ،وكان يتأمل
الصور واللوحات التي يحضرها الزبائن
ّ
حـتــى تـعــلــق بتلك الـلــوحــات وراح يقلدها.
فــي لقاء مــع «العربي الـجــديــد» ،قــال« :كنت
منذ طفولتي أه ــوى رســم القلعة البحرية
وح ـج ــارت ـه ــا ال ـق ــدي ـم ــة ،ك ــذل ــك أزقـ ـ ــة ص ـيــدا
ال ـق ــدي ـم ــة ال ـت ــي ت ـح ـكــي ع ــن ت ـ ــراث امل ــدي ـن ــة،
وأجلس بالساعات أتأمل لوحات الفنانني
التي يحضرونها إلى والدي لتركيب برواز
لها وتأثرت بهذه اللوحات».
ي ـل ـف ــت ال ـس ـب ــع أع ـ ــن إل ـ ــى أن ـ ــه ب ـ ــدأ ال ــرس ــم

م ــن خـ ــال ال ـب ــرام ــج واألن ـش ـط ــة الـصـيـفـ ّـيــة،
وتـطـ ّـورت موهبته وصــار يتقن فــن الرسم،
حتى وجد نفسه متأثرًا بالفنان الهولندي
ف ــان غ ــوخ حـيــث ك ــان يــرســم لــوحــاتــه الـتــي
أحبها الناس ،وكانوا يطلبونها منه .يغلب
الطابع التجريدي والسريالي على لوحاته
التي تتميز بلون «التركواز» ألنه من أحب
األلوان لديه ،على الرغم من أنه أيضًا عرض
لوحات مختلفة تتعلق بالطبيعة واألزهار
خ ــال تنظيم م ـعــارضــه األرب ـع ــة ال ـتــي كــان
آخــرهــا ع ــام  ،2018قـبــل تـغـ ّـيــر األحـ ــوال في
لبنان في السنة التالية .كما أنه شارك في
مـعــارض مشتركة ع ـ ّـدة مــع فنانني آخــريــن،
وخ ــال جــائـحــة ك ــورون ــا كــانــت مـشــاركــاتــه
نشطة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
تـ ـخـ ـص ــص ال ـ ـس ـ ـبـ ــع أع ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ــدي ـ ـكـ ــور
ال ــداخ ـل ــي وه ــو م ــا دف ـعــه الف ـت ـتــاح مـعــرض
دائــم أطلق عليه اســم «شكسبير» ،يحتوي
عـلــى ديـ ـك ــورات وأثـ ــاث تـقـلـيــدي بــاإلضــافــة
إل ــى لــوحــاتــه ،وي ـق ــول« :افـتـتـحــت (غــالـيــري
شكسبير) ليكون مساحة شــاعـ ّ
ـريــة وسط
أجواء تاريخية وتقليدية والهدف منه هو
استقبال من ينشد الراحة سواء كان شاعرًا
أو ك ــات ـب ــا ح ـي ــث ي ـت ــم ت ــوف ـي ــر ج ــو مـنــاســب
للكتابة ،كما أن (غــالـيــري شكسبير) صار
م ـق ـص ـدًا ل ـل ـم ـص ــوري ــن واملـ ـخ ــرج ــن ال ــذي ــن
يستخدمونه في تصوير الفيديو كليب أو
الصور الفوتوغرافية الدعائية ،وما شابه
ذلـ ــك .ك ـمــا أن ــه م ـســاحــة لـيـتـمـكــن الـفـنــانــون
ّ
الفنية
الـتـشـكـيـلـيــون مــن ع ــرض لــوحــاتـهــم
للبيع وســط األثــاث التقليدي والتاريخي،
وي ـم ـك ــن إف ـ ـسـ ــاح امل ـ ـجـ ــال إلقـ ــامـ ــة م ـع ــارض
خاصة بداخله» .يتمنى السبع أعني الوصول

يتمنى السبع أعين الوصول إلى العالمية بفنه ،لكن هناك عقبات يتمنى من الوزارات المعنية تذليلها (العربي الجديد)

إلــى العاملية بفنه ،لكن هناك عقبات يتمنى
من الوزارات املعنية تذليلها ،وخاصة عندما
ك ــان ي ــود امل ـش ــارك ــة ف ــي م ـســاب ـقــة ف ــي إح ــدى
الدول األوروبية ،ولم يستطع الحصول على
تأشيرة دخــول ،وقد تكرر هذا األمر أكثر من

م ــرة ،وه ــو يطلب مــن املعنيني أن يساهموا
في تشجيع الفنانني التشكيليني اللبنانيني
للمشاركة في املسابقات واملـعــارض الدولية
لرفع اسم لبنان عاليًا في هذا املجال ،ونشر
الـ ـف ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي ف ــي ج ـم ـيــع أرج ـ ـ ــاء ال ـع ــال ــم.

يـخـتـتــم بــال ـقــول ،أتـمـنــى أن ي ـعـ ّـم ال ـس ــام في
يكون وطننا
العالم ،وخــاصــة فــي لبنان كــي
ً
مقصدًا للفنانني واملثقفني ،وخــاصــة أن في
لبنان عددًا من الفنانني الذين يستحقون أن
تتخطى أعمالهم الحدود.

