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ما السبيل لتفادي تعطل 
اإلنترنت عالميًا؟

رموز االستجابة السريعة 
ومخاوف االختراق

كابول ـ صبغة اهلل صابر

في  فــيــروزه عزيز  األفغانية  اإلعالمية  فــّرت 
األســـبـــوع األول مـــن ســيــطــرة طــالــبــان على 
كـــابـــول، مــنــتــصــف أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، 
وتــمــّكــنــت مــن الـــذهـــاب إلـــى فــرنــســا لتعيش 
 الــكــثــيــر مــن أحــالمــهــا في 

ً
مــع أهــلــهــا، تـــاركـــة

الجديد«،  »العربي  لـ فــيــروزه،  تقول  كــابــول. 
في حديث عبر الهاتف، وهي تتحدث بنبرة 
ــالـــحـــزن واألســــــــى: »تـــخـــرجـــت قــبــل  مــلــيــئــة بـ
عامني من كلية اإلعــالم بجامعة كابول وما 
كنت أظن أنني سأترك كابول مسقط رأسي، 
لــكــن فــجــأة تغير كــل شـــيء، واضـــطـــررت مع 
أسرتي لترك كابول، املدينة التي كنت أريد 
أن أعمل فيها الكثير، وفيها كل األحالم وكل 
ما اكتسبته خالل عقدين من الزمن«. كانت 
فيروزه عزيز تشتغل في »إذاعة أميركا« في 
كابول كمراسلة لها. وتضيف في حديثها: 
»العيش في فرنسا جيد، لكني أصبحت بال 
وطــن، بال أحــالم، بال أمــل. لم أكن أعيش في 
أفــغــانــســتــان فــقــط مــن أجـــل نفسي وأســرتــي 
بل من أجل البالد، من أجل النساء اللواتي 
عــانــني كــثــيــًرا طــيــلــة األعـــــوام املــاضــيــة. بعد 
سيطرة طــالــبــان على كــابــول ســـادت أحــوال 
الــخــروج، غير  استثنائية. كنت مترددة في 
أن أسرتي أرغمتني على الخروج. اآلن وبعد 
مــضــي شــهــريــن مـــن ســيــطــرة طـــالـــبـــان على 
كــابــول تيقنت أن بقائي فــي كــابــول مــا كان 
لــيــكــون صــائــبــا، إذ إن الــشــهــريــن املــاضــيــني 
تــحــديــدًا حيال  تتغير،  لــم  طــالــبــان  أن  أثبتا 

ملف وسائل اإلعالم والنساء«. 
على هذا املنوال أيضا، خرجت هيلي أسد 
ــابــــول وهـــــي ال تـــعـــرف مــــــاذا ســيــحــل  مــــن كــ
كــان  يــســيــر مستقبلها،  أيـــن  أن  بــهــا، وإلــــى 
قلقها، باإلضافة إلى الوطن، على أسرتها، 
إلــى  لتمضي  تــتــركــهــا خلفها  كــانــت  ألنــهــا 
فريق عمل  إلــى  لتنضم  التشيك  جمهورية 
»إذاعـــة أمــيــركــا« فــي القسم الــروســي منها. 
ذهبت هيلي مع والدها أسد الله خان إلى 
مدينة براغ وهي تعمل هناك منذ أكثر من 
شــهــر، لــكــن قلبها مــعــلــق بــكــابــول وبــحــالــة 
أسرتها التي تعيش في مدينة جالل أباد، 

شرقي البالد.
أمـــا اإلعـــالمـــي املــخــضــرم عــزيــز أحــمــد تسل، 
وهـــو رئــيــس »كـــابـــول بـــرس كــلــوب« )نــقــابــة 
األفغان(، فيفّكر ويتحدث ليس  لإلعالميني 
فــقــط عـــن مـــعـــانـــاتـــه، بـــل أيـــضـــا عـــن مــعــانــاة 
يعيشون  الذين  وزمــالئــه  رفاقه  كثيرين من 
فــي وضــع خطير تحت وطـــأة حكم طالبان 
بــعــضــهــم لعمليات  تــعــرض  إذ  كـــابـــول،  فـــي 
اعتداء. يقول عزيز أحمد تسل، الذي يعيش 
في أميركا حاليا، والذي تمكن مع أسرته من 
الذهاب إلى هناك خالل عملية اإلجالء التي 
»العربي  تبعت سيطرة طالبان على كابول، لـ

منوعات

الكثير، مكتبي في  الجديد«: »تركت ورائــي 
يوميا  فيه  أرى  كنت  حيث  شهرنو  منطقة 
الــعــشــرات مــن اإلعــالمــيــني، وأخــطــط فيه من 
الذين لم أتمكن  أجــل مستقبل زاهــر، رفاقي 
من وداعهم، إذ كنت مشغوال في تغطية ما 
اإلدارة  حــدث في كابول وفجأة اتصلت بي 
وطلبت مني الخروج مع أسرتي. فّكرت في 
ما  فـــأخـــذت  أوالدي،  ومــســتــقــبــل  مستقبلي 
كــان يمكن أن آخــذه معي مــن كــابــول وجئت 

بعد رحلة طويلة إلى أميركا، ال أعرف كيف 
على  أنني  أعــرف  ي 

ّ
لكن مستقبلي،  سيكون 

األقل أكون أنا وأسرتي في مأمن من ضغوط 
التي يعايشها  األمنية  طالبان والتهديدات 

أقراني املوجودون في أفغانستان«.
ــا الـــبـــاقـــون فـــي أفــغــانــســتــان فــيــواصــلــون  أمــ
ــأة تـــهـــديـــدات  ــ ــ ــتــــاعــــب« تـــحـــت وطـ »مـــهـــنـــة املــ
ــا  ــ ــ ــرزهـ ــ ــ ــة، أبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة وتــــــــحــــــــّديــــــــات جـ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ مــ
الضغوطات من قبل طالبان وعــدم السماح 

مراسلة  تــذكــر  بالتغطية.  اإلعــــالم  لــوســائــل 
آمنة حكيمي،  كابول  في  »طــلــوع«  تلفزيون 
ــديــــد« حـــول  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ فــــي حـــديـــثـــهـــا لــ
حكم  تحت  الصحافي  العمل  فــي  معاناتها 
نسائية  لتظاهرة  تغطيتها  قصة  طــالــبــان، 
ــا إلـــــى مــوقــع  ــنـ ــبـ  »ذهـ

ً
ــة ــلـ ــائـ قـــبـــل أســـابـــيـــع، قـ

التظاهرة قبل املوعد، حينما بدأنا التغطية 
جــاءت قــوات طالبان ومنعتنا، أخــذت مني 
الـــجـــوال وفــتــشــت كـــل مـــا بــداخــلــه مـــن صــور 
وحذفتها. كنت تحت مراقبتهم ملدة ساعة. 
أما مصوري فأخذوه مع الكاميرا، وإلى اآلن 
ال نعرف مصيره. تواصلت مع وزير الثقافة 
الله خيرخواه ووعدني  املــال خير  واإلعـــالم 
بــــأن يــعــمــل مـــن أجــــل اإلفـــــــراج عـــنـــه، لــكــن لم 

يحصل حتى اآلن أي شيء«.
وحـــــول تــعــامــل طـــالـــبـــان قـــانـــونـــيـــا، يــقــول 
»العربي الجديد«،  اإلعالمي مبني مهدي، لـ
لوسائل  حاليا  قــانــون  ال  أن  »املشكلة   

ّ
إن

»على   
ّ
أن مؤكدًا  أفغانستان«،  في  اإلعــالم 

أن تراجع سياساتها مع وسائل  طالبان 
اإلعــالم ألنها بمثابة جسر بني الحكومة 
والــشــعــب، بــالــتــالــي ال يــمــكــن لــطــالــبــان أن 
وسائل  مــع  الحالية  سياساتها  تــواصــل 

اإلعالم«.
ــان اتـــحـــاد الــصــحــافــيــني األفـــغـــان قـــد أكــد  وكــ
فـــي مــؤتــمــر قــبــل أســبــوعــني أن 70 فـــي املــئــة 
ــة تـــوقـــفـــت  ــيــ ــانــ ــغــ مـــــن وســـــائـــــل اإلعــــــــــالم األفــ
ــورات األفـــغـــانـــيـــة  ــطــ ــتــ ــن الـــعـــمـــل بــســبــب الــ عــ
والـــوضـــع االقــتــصــادي واألمـــنـــي فــي الــبــالد، 
مشيرًا إلــى أن مــا تبقى مــن وســائــل اإلعــالم 
تــــواجــــه مـــخـــاطـــر مــــدويــــة وتـــحـــديـــات جــمــة، 
مطالبا طالبان بالعمل معه من أجل وضع 
آلــيــة لــلــعــمــل فـــي املــســتــقــبــل. وقــــال املــســؤول 
ــــي فــــي االتـــــحـــــاد، ويــــدعــــى مـــســـرور  ــــالمـ اإلعـ
ــن اإلعـــالمـــيـــني  املـــئـــة مــ ــي  فــ لـــطـــيـــفـــي، إن 67 
والـــصـــحـــافـــيـــني خــــســــروا وظـــائـــفـــهـــم بــســبــب 
الــراهــن، فيما  التحديات األخــيــرة والــوضــع 
ــائـــف.  الـــوظـ يــــزالــــون يــمــلــكــون  33 مــنــهــم ال 
الــتــحــديــات، تــؤكــد إحصائية أن 40  وحــيــال 
في املئة يواجهون مخاطر أمنية، وبعضهم 
واجهوا التهديدات والبعض اآلخر يخشون 
مــن مــواجــهــة الــتــهــديــدات، فيما 30 فــي املئة 
آخـــرون يــواجــهــون مشاكل اقــتــصــاديــة، و30 
بــاملــئــة آخــــرون يــخــشــون عــلــى وظــائــفــهــم في 

املستقبل، نظًرا للوضع السائد.
ــتـــعـــرض لــه  ــلـــى مــــا يـ ــا عـ ــي تــعــلــيــق لـــهـ ــ وفــ
ــيـــون، تــقــول اإلعـــالمـــيـــة األفــغــانــيــة  اإلعـــالمـ
أنيسه بشاي، التي تعرضت لعملية اعتداء 
أفــراد من أسرتها من قبل طالبان في  مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »مــهــنــة  كـــابـــول، لــــ
اإلعـــــــالم فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــهــنــة صــعــبــة، 
لكن  انــتــحــار،  عملية  بمثابة  ومواصلتها 
ال مــفــر لــنــا غــيــر أن نستمر فــيــهــا رغـــم كل 

التهديدات والتحديات«.

70 في المئة من وسائل 
اإلعالم األفغانية توقفت 

عن العمل

واشنطن ـ العربي الجديد

 QR ــســتــخــدم رمــــوز االســتــجــابــة الــســريــعــة
ُ
ت

ــتــــزايــــد. هــــي لــيــســت وســـيـــلـــة غــيــر  بــشــكــل مــ
آمــنــة بــطــبــيــعــتــهــا، لــكــنــهــا قـــد تــكــون عــرضــة 
لالستغالل من قبل املهاجمني السيبرانيني، 
حــســبــمــا يـــؤكـــد مـــوقـــع »ذا نــيــكــســت ويـــب« 
التقني. يمكن التفكير في كود QR بطريقة 
 ،URL عــنــاويــن لــخــدمــات تقصير  مــشــابــهــة 
فهي توفر وصواًل فوريا إلى املعلومات مثل 
يمكنها  االتصال.  ومعلومات  الويب  مواقع 
ــاح لــلــمــســتــخــدمــني بــتــســجــيــل  ــمـ أيـــضـــا الـــسـ
الــــدخــــول إلــــى شــبــكــة »واي فـــــاي« مـــن دون 
كلمة مرور، وتواجدها في تزايد في جميع 
مجاالت الحياة. وتعد تقنية رمز االستجابة 
السريعة آمنة في حد ذاتها، ولكن مجرمي 
ــاد  ــمــ ــتــ ـــد االعــ ـــزايـــ ــــون تـــ ــظـ ــ ــــالحـ اإلنـــــتـــــرنـــــت يـ
للهجمات   

ً
مــدخــال تــوفــر  أن  ويــمــكــن  عليها، 

اإللــكــتــرونــيــة املحتملة ألنــهــا ال تــوفــر رؤيــة 
لــلــصــفــحــة الـــتـــي ســــوف تــظــهــر. تـــوجـــه هــذه 
الـــرمـــوز املــســتــخــدم مــبــاشــرة إلـــى صفحات 
الويب ومخازن التطبيقات وخدمات إجراء 
املــدفــوعــات وغــيــر ذلــــك، مــمــا يــوفــر ملجرمي 
اإلنترنت فرصا إلدراج أنفسهم في العملية.

أثــنــاء الـــوبـــاء، الحــظــت الــوحــدة 42، وهــي 
فــريــق اســتــخــبــارات الــتــهــديــدات فــي شركة 

أن مجرمي  األمنية،   Palo Alto Networks
اإلنــتــرنــت فــي مــنــتــديــات ســريــة يناقشون 
 QR طـــــــــرق إســـــــــــــاءة اســــــتــــــخــــــدام أكـــــــــــــواد
وانتشرت  اليومي.  املستهلك  واستهداف 
تعليمية  وبرامج  املصدر  مفتوحة  أدوات 
تنفيذ  تدريبا على كيفية  تقدم  بالفيديو 

.QR الهجمات باستخدام أكواد
هناك عدة طرق يمكن ملجرمي اإلنترنت من 
خــاللــهــا االســتــفــادة مــن رمـــوز QR لتحقيق 
في  الطرق  إحــدى  تتمثل  الخبيثة.  أهدافهم 
ــتــــراق مـــوقـــع الـــويـــب الـــخـــاص بــالــنــشــاط  اخــ
ــاري واســـــتـــــبـــــدال رمـــــــز االســـتـــجـــابـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ألن  نظرًا  الخاص.  القرصان  برمز  السريعة 
رمــوز QR تبدو متشابهة جــدًا، سيكون من 

الصعب للغاية اكتشاف رمز تم تبديله.
الرمز املقرصن  ويمكن أن يــؤدي مسح هــذا 
املطمئنني  املستهلكني  توجيه  إلــى  تلقائيا 
إلى عنوان URL للتصيد االحتيالي، حيث 
ــلـــب بـــيـــانـــات  ــرنــــت طـ ــتــ ــرمـــي اإلنــ يـــمـــكـــن ملـــجـ
املستخدم ثم التحكم في البريد اإللكتروني 
أو حــســابــات الـــوســـائـــط االجــتــمــاعــيــة على 
ــثــــال. وقــــد يـــــؤدي ذلــــك أيـــضـــا إلــى  ســبــيــل املــ
تطبيقات  متجر  إلـــى  املستخدمني  تــوجــيــه 
أقل شرعية حيث قد يقومون عن غير قصد 
بتنزيل تطبيق ضار يحتوي على فيروس 
أو برنامج تجسس أو حصان طروادة أو أي 

نوع آخر من البرامج الضارة التي قد تؤدي 
إلى سرقة البيانات أو خرق الخصوصية أو 

ابتزاز ببرامج الفدية.
ــاء شــبــكــة »واي  ــشــ ويـــمـــكـــن لــلــمــجــرمــني إنــ
بإنترنت مجاني ألي  ِعد 

َ
ت آمنة  فــاي« غير 

شخص يقوم بمسح الرمز املفخخ. بمجرد 
ربـــط الــجــهــاز، يــمــكــن لــلــقــراصــنــة التنصت 
عــلــى الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يــتــم مــشــاركــتــهــا أو 
اعــتــراضــهــا، وســـرقـــة مــعــلــومــات الــتــعــريــف 
ــلـــومـــات الـــعـــمـــل الــســريــة  الــشــخــصــيــة ومـــعـ
وبيانات االعتماد املصرفية عبر اإلنترنت 

ومعلومات بطاقة االئتمان. 

مقاتلون من طالبان يمنعون صحافيين من أداء عملهم فيما يوجه أحدهم بندقيته لرأس مصور )بولنت كيليك/فرانس برس(

)Getty(

لندن ـ العربي الجديد

ذّكر األعطال التي تتعرض لها اإلنترنت، بما فيها تلك التي تعّرض لها »فيسبوك« 
ُ
ت

و»إنــســتــغــرام« و»واتـــســـاب« أخـــيـــرًا، بــمــدى اعــتــمــاد املــلــيــارات مــن الــنــاس عــلــى هــذه 
الــخــدمــات، لــيــس فــقــط مــن أجـــل املــتــعــة، ولــكــن أيــضــا كوسيلة لــلــتــواصــل الــضــروري. 
 االنقطاعات 

ّ
نقلت هيئة البث البريطانية »بي بي سي«، عن خبراء، إشارتهم إلى أن

املنتشرة أصبحت أكثر تواترًا وأكثر اضطرابا. فلماذا يستمر اإلنترنت في التعطل 
على هــذا النحو؟ يــقــول كبير املــســؤولــني التقنيني فــي مــوقــع رصــد األعــطــال »داون 
املاضية، هو  السنوات  التي شهدناها في  األمــور  ديتيكتور«، لوك ديريكس: »أحــد 
االعتماد املتزايد على عدد صغير من الشبكات والشركات لتقديم أجزاء كبيرة من 
محتوى اإلنترنت«. ويضيف: »عندما يواجه أحدها، أو أكثر، مشكلة، فإنها ال تؤثر 

فيه فقط، بل تؤثر أيضا في مئات اآلالف من الخدمات األخرى«.
من  إلــى مجموعة  الــدخــول  لتسجيل  اآلن  ُيستخدم  املــثــال،  على سبيل  »فيسبوك«، 
الخدمات واألجهزة املختلفة، مثل أجهزة التلفزيون الذكية. وعندما تنقطع خدمة مثل 
»فيسبوك«، يجلس املستخدمون مكتوفي األيــدي في انتظار فريق في كاليفورنيا 
الكبير في الخدمات، يشعر  أثناء االنقطاع   ما. وفي مرحلة ما، في 

ً
ليصلح مشكال

 هذا االضطراب قد يكون ناتجا من هجوم سيبراني. 
ّ
املستخدمون بالقلق من أن

 اإلنترنت »ليس تلك الشبكة التي حاول الخبراء 
ّ
ويذّكر املختص بيل بوكانان، بأن

إنشاءها وتصمد أمــام هجوم نــووي، بل هي اآلن بروتوكالت جرت صياغتها 
الغبية«،  الطرفية  املحطات  مــن  املركزية  الكمبيوتر  أجــهــزة  توصيل  تــم  عندما 
مضيفا: »يمكن أن يؤدي وجود خلل واحد في بنيتها التحتية األساسية إلى 

تعطل كل شيء على األرض«.
بـــداًل مــن مــحــاولــة إعـــادة بــنــاء أنظمة وهيكل اإلنــتــرنــت، يعتقد الــبــروفــيــســور »أننا 
أو  ومشاركتها،  البيانات  لتخزين  نستخدمها  التي  الطريقة  تحسني  إلــى  بحاجة 
اإلنترنت   

ّ
بــأن ويــجــادل  املستقبل«.  في  الجماعية  االنقطاعات  من  بمزيد  املخاطرة 

»أصبح مركزيا للغاية، أي تأتي الكثير من البيانات من مصدر واحد«.

اإلعالم تحت حكم طالبان: »انتحار ال بّد منه«

أعلنت صحيفة »ذا ديلي ستار« أخبار
اللبنانية الصادرة باللغة اإلنكليزية، 

األربعاء، عن تعليق تحديث 
موقعها اإللكتروني مؤقتًا 

لـ»ظروف خارجة عن إرادتها«، 
شاكرة لقرّائها تفّهمهم، من دون 

توضيح األسباب أو تحديد المّدة التي 
ستحجب خاللها.

يعمل »غوغل« على منافسة 
موقع »تويتر« في مجال األخبار 

العاجلة، من خالل إضافة ميزة 
تسمى Big Moments في قسم 

األخبار »غوغل نيوز«، إذ تعمل 
الشركة على تطوير ميزات لجذب 
المستخدم نحو محرك »غوغل« 

في أثناء األحداث المهمة. 

قال الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين خالل منتدى في موسكو 
إّن جائزة نوبل للسالم التي ُمنحت 

لديمتري موراتوف الذي يرأس 
تحرير صحيفة »نوفايا غازيتا« 

الروسية المستقلة لن »تحميه« من 
تصنيفه بأنه »عميل أجنبي« في حال 

»مخالفته القانون«.

طرحت شركة »تويتر« ميزات 
جديدة لإلعالنات على المنصة، 

 وجّددت الخوارزمية التي 
تحدد اإلعالنات التي تظهر 

للمستخدمين، كجزء من محاولة 
لوضع أسس لميزات مستقبلية 

متخصصة في التجارة اإللكترونية، 
وفق ما كشفت »رويترز«.

عندما سيطرت حركة »طالبان« على الحكم في أفغانستان، تعهدت بحماية الصحافيين، لكنّها ما لبثت أن عرقلت عملهم وضربتهم 
واعتقلت عددًا منهم عدا عن مصادرتها صورهم... فيما من فّروا من البالد يعيشون غّصة يوميّة
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الدوحة ـ أسامة سعد الدين

بعد أيام، سيبدأ تصوير مسلسل 
»بستان الشرق« في الدوحة. ُيعد 
كـــوم« عربي  »ســيــت  أول  املسلسل 
يمتد على مدة زمنية طويلة؛ إذ يضم موسمه 
األول 250 حلقة. العمل من إنتاج »ميتافورا«، 
إحــدى شــركــات مجموعة »فــضــاءات ميديا«، 
ومــن تأليف مــمــدوح حــمــادة، وإخـــراج محمد 
الفنانني  من  كوكبة  يضم  كما  العمري.  خير 
ــعــــرب. ســيــعــرض املــســلــســل عــلــى فــضــائــيــة  الــ
»العربي 2«، التي تجري االستعدادات الالزمة 
النطالقتها من قطر. »العربي الجديد« دخلت 
كواليس الورش الكتابية والفنية والتمثيلية 
التي يجريها طاقم »بستان الشرق«، في أحد 
فـــنـــادق الـــدوحـــة، وســلــطــت الـــضـــوء عــلــى هــذا 

العمل من ألفه إلى يائه. 
العمل،  يقول مدير مشروع  السياق،  هــذا  في 
أنس أزرق، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »بستان الشرق« من نوع »سيت كوم«، أي 
ُيـــصـــّور فــي موقع  مسلسل درامــــي كــومــيــدي 
داخـــلـــي واحـــــد، الفــتــا إلـــى أن هـــذا الـــنـــوع من 
الـــدرامـــا قليل جـــدًا فــي الــعــالــم الــعــربــي، فثمة 
بعض التجارب في سورية ومصر والكويت 
.
ً
وتونس، ولكن لم يكتب لها االستمرار طويال

بمعدل  ُستبث  الحلقات  أن  إلــى  أزرق  يشير 
خــمــســة أيـــــام فـــي األســــبــــوع، وســـيـــعـــاد بثها 
يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت. أمـــا خـــالل املــوســم 
ــعــرض 30 حــلــقــة. سيغيب 

ُ
الــرمــضــانــي، فــســت

املسلسل خالل الصيف، ليعود بمواسم ثانية 
وثالثة ورابعة. ويؤكد أن املسلسل سيعرض 
على قناة  تلفزيون »العربي 2« التي سينطلق 
بثها قريبًا، لتكون القناة الثانية بعد  القناة 

األولى اإلخبارية تلفزيون »العربي«.
وحــول رمزية عنوان املسلسل، يوضح أزرق، 
ــم فـــنـــدق يــعــود  أن »بـــســـتـــان الــــشــــرق« هـــو اســ
ّيد في زمن 

ُ
املاضي، ش القرن  أربعينيات  إلى 

االستقالل،  وعهد  األولـــى  الوطنية  املــشــاريــع 
ويــنــطــبــق عــلــى كـــامـــل الــجــغــرافــيــا الــعــربــيــة، 
األرستقراطية  بنته  بعينها،  منطقة  ولــيــس 
ــــذاك، الــتــي تــجــســدهــا عــائــلــة حــصــرم، حتى  آنـ

تماثل الفنادق املوجودة في الغرب.
تهترئ  والــعــائــلــة  الــفــنــدق  »لــكــن  أزرق:  يتابع 
ــــروز االنـــقـــالبـــات الــعــســكــريــة  مـــع الـــزمـــن مـــع بـ
املختلفة،  والــثــورات  الوطنية  واالســتــقــالالت 
لــتــســيــطــر عــلــى الــفــنــدق مــجــمــوعــة عــســكــريــة؛ 
ــتــــراجــــع مــــســــتــــواه ويـــــتـــــهـــــاوى، لـــتـــزحـــف  ــيــ فــ
ــم  ــالـ ــعـ ــثــــل حـــــــال الـ ــًا مــ ــمــــامــ الــــعــــشــــوائــــيــــات، تــ
أربعينيات  فــي  الشعوب  خرجت  إذ  العربي، 
وخمسينيات القرن املاضي، حاملة طموحات 
كبيرة لبناء عالم عربي متقدم ونام وموحد، 
العسكرية  باالنقالبات  صدمت  لألسف  لكن 
وحــصــلــت هــزيــمــة املـــشـــروع الــقــومــي عــمــومــًا، 
»طبعًا،  يضيف:  الوطنية«.  املشاريع  وكــذلــك 

يحاول الفيلم اإلضاءة 
على التوتر العنصري 
في الواليات المتحدة
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إنتاج

وقع االختيار على فيلم »تيتان«، للمخرجة 
»السعفة الذهبية«  جوليا دوكورنو، الفائز بـ
 الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي«، 

ّ
فـــي »مـــهـــرجـــان كـــــان

لــتــمــثــيــل فـــرنـــســـا فــــي الـــســـبـــاق إلـــــى جـــوائـــز 
»أوســكــار«، وذلــك بحسب مــا أعلن »املركز  الـــ

الوطني للسينما الفرنسية«.
عــامــًا( على »السعفة  حصلت دوكــورنــو )37 
هذا  عــن  الفائت،  يوليو/تموز  فــي  الذهبية« 
الــنــوع«،  الـــذي ينتمي إلــى فئة »أفـــالم  العمل 
ويتسم بأسلوب معاصر، ينطوي على أكبر 
قــــدر مـــن الــعــنــف والـــســـوداويـــة والــتــوجــهــات 
الفيلم،  فــي  البطولة  دوَري  يـــؤدي  النسوية. 
كــــل مــــن املـــمـــثـــل الـــفـــرنـــســـي فــيــنــســان لــيــنــدو، 

ومواطنته أغات روسيل.
واســتــقــطــب »تــيــتــان«، املــحــظــور عــلــى مــن هم 
ألــف  مـــن 300  أكـــثـــر  الـــســـادســـة عـــشـــرة،  دون 
مشاهد في دور السينما الفرنسية منذ بدء 
عرضه فيها في منتصف يوليو/تموز، قبل 

بدء العمل بنظام التصريح الصحي.
وأبــدى موزعوه ارتياحهم من درجــة اإلقبال 
انطلقت  التي  األميركية،  الــصــاالت  فــي  عليه 
عروضه فيها في مطلع أكتوبر/تشرين األول 
التذاكر  إيـــرادات شباك  تــجــاوزت  إذ  الحالي، 

مليون دوالر أميركي في عشرة أيام.
فرنسا  بتمثيل  الــفــوز  على  »تيتان«  تنافس 
فـــي فــئــة أفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي ضــمــن جــوائــز 
»أوســـــــكـــــــار« مـــــع فـــيـــلـــمـــني آخــــــريــــــن، هــمــا  الــــــــ
»لــيــفــنــمــان« لــلــمــخــرجــة الــفــرنــســيــة مـــن أصــل 
لبناني أودري ديوان، الفائز بجائزة »األسد 

ــتـــــالف أن  ــ ــن يـــــوم واحـــــــد، لـــكـــن االخـ ألكـــثـــر مــ
األحداث تدور في تكساس، حيث املهاجرون 
الـــذيـــن وصـــلـــوا مـــن املــكــســيــك هـــم الــضــحــيــة 
األولى، بعد عودة تقليد التطهير الذي ألغي 

في السنوات املاضية. 
ــى الـــتـــوتـــر  ــلــ ــاول الــــفــــيــــلــــم اإلضـــــــــــــاءة عــ ــ ــحــ ــ يــ
ــدة. ونــظــن  ــتـــحـ ــــات املـ ــــواليـ الـــعـــنـــصـــري فــــي الـ
املهاجرين،  سيقتلون  البقر  رعـــاة  أن  بــدايــة 
أي العنصريني ضد الالجئني، لكن نكتشف 
الحــقــًا أن األمـــر مــجــرد ســوء فــهــم، خصوصًا 
ــبـــني، أن  ــعـــصـ ــتـ ــلـــن جـــمـــاعـــة مـــــن املـ حـــــني تـــعـ
الــتــطــهــيــر لــن يــنــتــهــي، وســيــقــتــلــون األغــنــيــاء 
البيض، واملهاجرين، وكل من يقف بوجههم، 
لنرى »البيض« و»السمر« يدًا بيد، يحاولون 

الخالص. 
»التطهير  عــن  املــدافــعــني  أن  لالهتمام  املثير 
لألبد« هم من البيض الفقراء، الذين يرون أن 
األغنياء يأخذون أموالهم بغير حق؛ فالفيلم 
لم يعد عن العنف املجاني والرغبة بتصفية 
األعداء الفرديني، بل أقرب إلى صراع طبقي، 
ــا تــشــهــده الــــواليــــات املـــتـــحـــدة اآلن.  يــشــبــه مـ

عّمار فراس

 )the purge( »التطهير«  أفــالم  سلسلة  بــدأت 
عـــاملـــّيـــة، كــونــهــا  ــهـــرة  ــام 2013، ونــــالــــت شـ ــ عـ
التالي: في يوم واحد  تؤكد فرضية مفادها 
فــي السنة، وملـــدة 12 ســاعــة، كــل الــجــرائــم في 
الواليات املتحدة تتالشى، أي القتل والنهب 
والـــســـرقـــة والـــتـــعـــذيـــب.. كــلــهــا تــفــقــد قيمتها 
الــقــانــونــّيــة. بــصــورة أخــــرى، تعطل الــســيــادة 
الــســيــاســيــة دورهــــا كــضــامــن لــحــيــاة األفــــراد، 
ليترك لألخيرين فعل ما يشاؤون، حرفيًا ما 

يشاؤون. 
هـــذا الــنــهــار االســتــثــنــائــي، يــحــول الــبــالد إلــى 
ســــاحــــة مـــعـــركـــة، الـــبـــعـــض يـــصـــفـــي أعــــــــداءه، 
والــبــعــض اآلخــــر يــقــتــل لــلــتــســلــيــة، والــبــعــض 
يــفــضــل االخـــتـــبـــاء وتــجــنــب الـــحـــدث كـــونـــه ال 
يؤمن بهذا الشكل من العنف. األفالم األربعة 
األولى من السلسلة، توضح لنا كيف بدأ هذا 
السياسية،  الــســيــادة  فّعلته  وكــيــف  التقليد، 
واالجتماعّية  االقــتــصــاديــة  املــشــكــالت  لتحل 
فــي الــبــالد، خصوصًا فــي الفيلم الــذي صدر 
عام 2018، »التطهير األول«؛ إذ نكتشف فيه 
الناس،  كــون  القتل،  تفعيل  فــي  السلطة  دور 
وبعكس املتخيل، لن يقتلوا بعضهم في حال 
السلطة  تحركه  القتل،  أن  أي  القانون؛  ل 

ّ
عط

دائمًا وأبدًا، وهي املسؤولة عنه. 
هذا العام صدر الجزء الخامس من السلسلة 
 .)Forever purge( لــألبــد«  »الــتــطــهــيــر  بــاســم 
وكما يتضح من العنوان، التطهير سيستمر 

الذهبي« في »مهرجان البندقية السينمائي 
الدولي«، و»باك دور« لسيدريك غيمينيز.

ومن املقرر أن يقام االحتفال بتوزيع جوائز 
»أوســـكـــار« فــي 27 مــــــارس/آذار املــقــبــل في  الــــ

لوس أنجليس.
وكانت فرنسا قد رشحت العام الفائت فيلم 
»دو« لــفــيــلــيــبــو مــيــنــيــغــيــتــي، لــكــن أكــاديــمــيــة 
ــم تـــخـــتـــره ضـــمـــن الـــالئـــحـــة  ــ »أوســــــكــــــار« لـ الـــــــ
ــار« أفـــضـــل فيلم  ــ ــكـ ــ الــنــهــائــيــة، لــتــكــون »أوسـ
 ،Another round ِمل« أو

َ
أجنبي، من نصيب »ث

فينتيربيغ،  تـــومـــاس  الـــدنـــمـــاركـــي،  ملــخــرجــه 
وبطولة مواطنه مادس ميكلسني.

)فرانس برس(  

يحمل الفيلم داخله رؤية رومانسية من نوع 
الحدود  إذ تفتح كل من كندا واملكسيك  مــا، 
البلدين  إلى  يتدفقون  الذين  الالجئني،  أمــام 
ــن، لـــكـــن املــكــســيــك تــغــلــق  ــ ــــالذ آمــ بــحــثــًا عــــن مـ
مفتوحة  تبقيها  لــن  كونها  الــحــدود الحــقــًا، 
لــألبــد. هــنــا، نكتشف أن الــحــل الــوحــيــد هو 
مــغــادرة الــواليــات املــتــحــدة عبر »املــهــربــني«، 
ــن هـــــذه املــــــرة لـــيـــســـوا مــكــســيــكــيــني، بــل  ــذيــ الــ
الــســكــان األصــلــيــون، الــذيــن يــعــرفــون خبايا 
صحاب 

ً
الجبال والوديان، فهم ليسوا فقط أ

التنقل  كيفية  بدقة  يعرفون  مــن  بــل  األرض، 
فيها في تجاهل تام للحدود السياسية. 

ــادة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــجــريــمــة،  ــيــ ــســ تــعــطــيــل الــ
ودورهـــــــا كـــحـــام لــحــيــاة املـــواطـــنـــني، يكشف 
التقاليد  على  يمتد  ال  التعطيل  هــذا  أن  لنا 
واألعراف التي ال دخل للسياسة فيها، فدور 
الصراع،  السكان األصليني بوصفهم خــارج 
بل  سياسيني،  ال  بأشخاص  أشبه  يجعلهم 
كحكماء يــنــتــظــرون انــهــيــار الــبــالد، فــي ذات 
للخالص،  الــوحــيــد  الــــدرب  يمتلكون  الــوقــت 
املــبــررة،  غير  القتالية  مهاراتهم  عــن  ناهيك 

والتي ال نعلم ملاذا يمتلكونها.
تتهم السلسلة دومًا بأنها تبسيط ليبرالي 
أحـــــمـــــق لــــســــيــــاســــات الــــــــواليــــــــات املــــتــــحــــدة، 
»الــشــر« األصيل  خصوصًا في رهانها على 
املــــوجــــود فـــي الــــنــــاس، نــاهــيــك عـــن االنــتــقــاد 
الــشــديــد لــلــحــق بــحــمــل الـــســـالح، وأن الــنــاس 
لـــن يــطــلــقــوا الـــنـــار عــلــى بــعــضــهــم بــعــضــًا، أو 

يقتحموا املباني الحكومية. 

ملتقى القاهرة السينمائي يدعم »التطهير لألبد«... حكماء ينتظرون انهيار البالد
15 مشروع أفالم وثائقية وروائية

»تيتان« الفرنسي إلى األوسكار

يعرض حالًيا مسلسل »شهر 
10«، من إخراج رنده علم 
وكتابة وليد زيدان.  طرح 

درامي جديد يناقش مرض 
سرطان الثدي

ربيع فران

ــدأ عــــرض مــســلــســل »شـــهـــر 10«،  قــبــل أســــبــــوع، بــ
من كتابة وليد زيـــدان، وإخـــراج رنــده علم. ثالث 
حلقات من أصل تسع ُعرضت على منصة شاهد، 
اللبنانية.  LBCI إلى  إضافة  السعودية،   mbc4و

يــطــرح »شــهــر 10« صـــورة مــصــغــرة عــن يوميات 
الــثــدي عند  عــيــادة طبية تعالج أورام وســرطــان 
النساء. الفكرة تخرج من اإلطار التجاري لشركة 
خاصة  تفاصيل  إلــى  وتنحو  لــألدويــة،  »روش« 
فـــي حـــيـــوات املـــؤديـــن، والـــدخـــول فـــي تفاصيلها 
الحميمة، واعتماد عرض شهادات التعريف عن 

حالهم بطريقة مبتكرة في عالم الدراما.
ثــــالثــــة أطــــبــــاء يـــعـــمـــلـــون فــــي املــــركــــز الـــقـــائـــم عــلــى 
ــفــــادي اإلصـــــابـــــة بـــمـــرض  ــتــ ــنــــســــاء لــ مــــســــاعــــدات الــ
ــاالت اإلصــابــة  الــســرطــان بــدايــة، ثــم الــكــشــف عــن حـ
العمل،  الطبي على  الــعــالج. منح اإلشـــراف  وتلقي 
بــــــإدارة الــطــبــيــب الــلــبــنــانــي املــخــتــص فـــي أمــــراض 
لتعّرف  إضافية  فرصة  الصغير،  ناجي  السرطان 
الناس على نوع املرض وكيفية اإلصابة ووسائل 
الكشف، ولــم يستبعد هــواجــس وتــســاؤالت املــرأة 
كــثــيــرة  تــعــلــيــقــات  أم ال.  مـــصـــابـــة  ــانـــت  كـ إن  ــــول  حـ
مــن »شــهــر 10« بعد  األولـــى  الحلقات  بها  حظيت 
التجارب عينها،  مــررن في  العرض. وكلها لنساء 
مــن خـــالل الــخــوف والـــحـــذر الــــذي طــرحــتــه الحلقة 
األولى لسيدة تعيش وسواس اإلصابة، وتخضع 
نفسها لفحوص دوريــة خالل أشهر قليلة، ملجرد 
أنــهــا شــعــرت بــألــم أو »ورم« بــســيــط، األمــــر الـــذي 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــرة الــســيــنــمــائــي اخـــتـــيـــار 15  ــاهـ ــقـ ــلـــن مــلــتــقــى الـ أعـ
، فــي مرحلتي 

ً
مــشــروعــًا روائـــيـــًا ووثــائــقــيــًا طـــويـــال

للمشاركة في نسخته  اإلنتاج،  بعد  التطوير وما 
الثامنة املقررة إقامتها ضمن فعاليات الدورة الـ43 
املــقــرر انطالقه  السينمائي  الــقــاهــرة  مــهــرجــان  مــن 
إلــى 5  الثاني  مــن 26 نوفمبر/ تشرين  الفترة  فــي 

ديسمبر/ كانون األول املقبل.
الــعــام أكــثــر من  وتــقــدم للمشاركة فــي نسخة هـــذا 
110 مشروعات من مختلف أنحاء العالم العربي، 
ــدًا مــن أضــخــم األرقــــام الــتــي استقبلها  ليكون واحـ

ملتقى القاهرة السينمائي منذ تأسيسه.
ــاع األفـــالم، 

َّ
ووقـــع االخــتــيــار على مــشــروعــات لــُصــن

لينا سويلم، وســؤدد كعدان، ومهدي البرصاوي، 
ــم الــشــريــف،  ــ ــران، وأدهــ ــ ــ ــامـــل، وفــــريــــدة زهـ وعـــهـــد كـ

وآخرين من مختلف أنحاء العالم العربي.
وقـــــال مــحــمــد حــفــظــي، رئـــيـــس مـــهـــرجـــان الــقــاهــرة 
السينمائي املشروعات املختارة في بيان إعالمي، 
ــام، اســتــقــبــل مــلــتــقــى الــقــاهــرة  جــــاء فــيــه: »هــــذا الـــعـ
السينمائي عددًا كبيرًا من املشروعات ذات الجودة 
ــان األعـــمـــال األولـــى  الــفــنــيــة الــكــبــيــرة، ومــعــظــمــهــا كـ
لــصــانــعــيــهــا. هــــذا بــالــتــأكــيــد يــعــكــس كــــّم الــشــغــف 
اع األفالم الشباب في 

َّ
واملثابرة التي يمتلكها ُصن

التي  القصص  ثــراء  إلى  العربي، باإلضافة  العالم 
يرغبون في حكيها من خالل أفالمهم«.

مــن ناحيته، قــال شـــادي زيــن الــديــن، مــديــر ملتقى 

بـــشـــار(، وتــحــاول  الــدكــتــورة روال )كـــاريـــس  تنفيه 
تهدئة السيدة عــن طــريــق الــشــرح الــوافــر عــن حال 
اإلصـــابـــة، وطـــرق ووســـائـــل تــفــادي انــتــشــارهــا عن 
الــدوري. يؤخذ على املسلسل، في  طريق الفحص 
الحلقات األولــى، إعطاؤ مساحة حاصة للعاملني 
فــي الــعــيــادة، مــن السكرتيرة دعــاء )ملــى مرعشلي( 
وعــامــل الــضــيــافــة عــلــي )عــلــي اتـــحـــاد( وإغــراقــهــمــا 
بـــحـــوار ال يــخــلــو مـــن الـــثـــرثـــرة، الــتــي كــــان بــإمــكــان 
الكاتب تفاديها، والتركيز على العوامل النفسية، 
السيدات،  التي تصاحب  والــظــروف  التداعيات  أو 
بعد الخضوع لفحص »املاموغرافي«، كون الحلقة 

الواحدة ال تتجاوزالعشرين دقيقة فقط. 
ا حاولت املخرجة رنده علم العبور من خالل 

ً
وحسن

الـــعـــيـــادة نــفــســهــا، إلــــى حــيــاة األطـــبـــاء الــشــخــصــيــة، 
ــز بـــحـــاالت  ــركــ ــال املــ ــغـ ــا عـــلـــى هـــامـــش انـــشـ ــهـ وطـــرحـ
املرضى. يوميات الدكتورة روال املطلقة من زوجها، 
إلــى  طفليها،  طــريــق  عــن  ملحاربتها  يسعى  والــــذي 
عالقة زميلها الطبيب زيــاد )جــان دكــاش( بطبيبة 
األشعة هيلدا )رنني مطر( التي تقوم برفع التقرير 
الطبي بعد الفحوصات، وتغليب غيرة هيلدا على 

زياد، ما يؤدي إلى تفاقم املشكلة بينهما.
يــمــســك املــســلــســل بــالــتــشــويــق مـــن خــــالل اخــتــيــاره 
ملــجــمــوعــة جــيــدة مـــن الــضــيــوف فـــي كـــل حــلــقــة؛ أمــل 
عرفة في دور السيدة النافذة التي يصيبها املرض؛ 
فتحاول الهروب بشتى الوسائل، لكنها تقع نهاية 
عامر،  آيــن  املصرية  املمثلة  وكذلك  للعالج.  أسيرة 
تــقــوم أيضًا  الــتــي تلعب دور ممثلة مــعــروفــة جـــدًا، 
وتــحــاول  مــصــابــة،  أنــهــا  لتكتشف  دوري،  بــفــحــص 

التغلب على مصابها.
طرح مغاير ألنواع الدراما التي تستظل الشاشات 
العربية واملنصات اإللكترونية، ربما يحمل مساحة 
ــة األولــــــى الـــشـــركـــة الــراعــيــة  ــالـــدرجـ صــغــيــرة تــهــم بـ
على   2souls pro املنتجة  الــشــركــة  وتــضــع  »روش«، 
طــريــق املــنــافــســة، فــي الــتــقــاط حــرفــيــة الــتــعــاطــي مع 
مــا يفتح  عـــام،  الــنــص والــتــصــويــر والتنفيذ بشكل 
الـــبـــاب أمــــام ســــؤال جـــوهـــري: هـــل يــوصــل مسلسل 

اجتماعي الناس إلى املبتغى؟

الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي: »نــســبــة كــبــيــرة مـــن األفــــالم 
اع أفــالم جدد، 

َّ
املختارة هذا العام تنتمي إلى ُصن

ــافــــة إلـــــى مـــخـــرجـــني مـــرمـــوقـــني يــصــنــعــون  بــــاإلضــ
فيلمهم الثاني، وآخرين يصنعون فيلمهم الروائي 
األول بعد مسيرة ثرية من األفالم الوثائقية، مثل 
تــمــارا ســتــيــبــانــيــان وســــارة الــشــاذلــي ونــمــيــر عبد 
املــســيــح. لــقــد قـــررنـــا هــــذا الـــعـــام املـــخـــاطـــرة وإلــقــاء 
املختارة  الجديدة  املواهب  من  املزيد  على  الضوء 
بعناية«. وتضم املشروعات املقدمة أفالمًا لثماني 
نساء، هي النسبة الكبرى بني املشاركني، وخمسة 
ــى ملــخــرجــيــهــا، كـــذلـــك تضم  ــ مـــشـــروعـــات هـــي األولــ
أبدعوا  القائمة ثالثة مشروعات روائية ملخرجني 
في تقديم األفالم الوثائقية وفازوا عنها بالجوائز.
وبالنسبة إلى تمثيل الدول، تشارك مصر بخمسة 
مــشــروعــات، بــاإلضــافــة إلـــى ثــالثــة مــشــروعــات من 
تونس، ومشروع واحد من كل من الجزائر ولبنان 
وفلسطني والسعودية، والعراق واملغرب وسورية.

ويــشــارك فــي مسابقة األفـــالم الــروائــيــة فــي مرحلة 
التطوير 7 مشروعات، هي: »السيدات الفاضالت« 
للمخرجة فريدة زهــران، و»أنــا وسواقي«  )مصر( 
كامل،  عهد  إخـــراج  املتحدة(  اململكة   - )السعودية 
و»الــحــيــاة بعد ســهــام« )مــصــر - فرنسا( للمخرج 
نمير عبد املسيح، و»نور« )مصر( للمخرجة سارة 
الشاذلي، و»بالد آرام« )لبنان - أرمينيا( للمخرجة 
تـــمـــارا ســتــيــبــانــيــان، و»غــــربــــان املـــديـــنـــة« )مــصــر - 
السودان( للمخرج أدهم الشريف، وعائشة )تونس 

- فرنسا( للمخرج مهدي البرصاوي.

العالم العربي نزيًال في فندق ُمتداٍع

)Imdb( تفتح كل من كندا والمكسيك الحدود أمام الالجئين

تجري في الدوحة، 
هذه األيام، ورش 

تمثيل وكتابة، 
استعدادًا النطالق 

عمليات تصوير 
مسلسل »بستان 

الشرق«، من كتابة 
ممدوح حمادة، 

وإخراج محمد 
العمري

بسـتان 
الشـرق

موسم الدراما التوعوية

فنون وكوكتيل

املسلسل لــن يــكــون درســـا فــي تــاريــخ املنطقة 
الــعــربــيــة، هـــو كــومــيــديــا بــالــنــهــايــة، وكــاتــبــه 
معروف وحقق شهرة واسعة.. ممدوح حمادة 
املسلسالت  مــن  عـــددًا  للمشاهدين  قــدم  الـــذي 
الــنــاجــحــة، واســـتـــطـــاع أن يــنــتــزع االبــتــســامــة 
منهم، ومن أشهرها ضيعة ضايعة والخربة«. 
يشير أزرق إلى أنه يرافق حمادة ورشة عمل 
التمثيل  إلــى جانب ورشــة  الحلقات،  لتأليف 
والورشة الفنية، وهي ورش تضم مبدعني من 
سورية ولبنان ومصر والــســودان وفلسطني 
وتونس. يؤكد أزرق حرص العمل على تقديم 

القنوات األخرى. ال أريد أن أساجل في هذه 
النقطة، ولكن معظم هذه املسلسالت تنحو 
بــاتــجــاه »الــبــنــات الـــحـــلـــوات«، ونــحــن لدينا 
املشاهد يريد  ممثالت جميالت جــدًا، ولكن 
مــضــمــونــًا، ونــحــن نــقــدم مــحــتــوى مــعــاصــرًا 
يمس املواطن العربي في أي مكان، وبشكل 
جــــذاب وكـــومـــيـــدي. وفــــي نــفــس الــــوقــــت،  لن 
والجاذبية  الكوميديا  نتخلى عن عنصري 
املــادة اإلخبارية أو »الــتــرنــد«. نحن  لصالح 
لدينا كــل أســبــوع »تــرنــد«، لكن هــذا كله في 
ــار الــكــومــيــديــا والـــجـــاذبـــيـــة«. مـــن جهته،  إطــ

األحــداث  تتناول  العربي،  العالم  مــن  قصص 
 لــإخــبــار؛ 

ً
الــراهــنــة، لــكــنــه لــن يــكــون مــســلــســال

غــيــر أن املــشــاهــد ســيــرى انــعــكــاس مــا يحدث 
فــي العالم مــن أحـــداث كــبــرى، على املجموعة 
املــــوجــــودة فـــي الــفــنــدق مـــن إدارة ومــوظــفــني 

ونزالء مختلفني ومتغيرين ومتعددين.
الــتــي  ــتـــحـــديـــات  الـ وردًا عـــلـــى ســــــؤال حـــــول 
تواجهها األعمال الدرامية املتواصلة ملئات 
أزرق: »هـــنـــاك صــعــوبــات  يـــقـــول  الـــحـــلـــقـــات، 
إنتاجية وتحد كبير، ونحن نقول إننا نقدم 
ــراه املــشــاهــد على  املــخــتــلــف، ونـــقـــدم مـــا ال يــ

ــمــــدوح حـــمـــادة  ــــوري مــ ــــسـ وضـــــع الـــكـــاتـــب الـ
ورشة  وشّكل  للمسلسل،  األســاســي  الجسم 
لــكــتــابــة الــحــلــقــات الــتــي يــمــتــد املــوســم األول 
منها ألكــثــر مــن 250 حــلــقــة، قــابــلــة لــلــزيــادة، 
حمادة،  ويقول  الجمهور.  تفاعل  على  بناء 
في حديث إلى »العربي الجديد«،  إن »بستان 
الشرق« تجربة جديدة، والفكرة الجديدة في 
 
ً
املسلسل هي عرض األحداث الطازجة، مثال
للمشاهد  الــيــوم سيعرض  وقــع  حــدث مهم 
التي ستعرض بعد غــد. وتصل  الحلقة  في 
مـــدة عـــرض الــحــلــقــة إلـــى 20 دقــيــقــة، تشمل 

ــتــــي جــــــرى تــألــيــفــهــا  مـــرحـــلـــتـــني؛ األولـــــــــى الــ
والــثــانــيــة الــتــي تـــواكـــب الـــحـــدث. وعـــن عمل 
ورشـــة الــكــتــابــة، يــوضــح أن الــورشــة تتألف 
من جسمني؛ األول يضم الكتاب املوجودين 
بشكل مــبــاشــر، وهـــم الــكــاتــب ولــيــد الــرومــي 
مــن مصر، وجــمــال داود وعــمــاد كركص من 

سورية.
وحول الرابط الدرامي بني املوضوع املطروح 
في الحلقة والحدث الــراهــن، والــذي يمكن أن 
يشتت املشاهدين، يوضح حمادة، أنه يمكن 
ــن الــحــلــقــة من  لــلــمــشــاهــد أن يــتــعــرف عــلــى زمـ

التي  شاهد 
َ
امل األول من  عــدة تفاصيل؛  خــالل 

الثاني  العرض، والتفصيل  سنضيفها قبيل 
ــــودة فــي  ــــوجـ هــــو أن شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون املـ
الـــطـــازج، و«سنجعل  الــحــدث  الــفــنــدق ستبث 
موضوع الحلقة ليس واضحًا في أي زمن كي 

ال يكون هناك تضارب بني الزمنني«.
ــنــــادق الـــــدوحـــــة، يــتــوســط  فــــي قـــاعـــة بـــأحـــد فــ
املخرج السوري، محمد خير العمري، كوكبة 
مــــن املــمــثــلــني واملــــمــــثــــالت، ويــــديــــر مــــا يــعــرف 
إلى  لالنتقال  تمهيدًا  الــطــاولــة«،  »بــروفــات  بـــ
املـــوقـــع املـــحـــدد لــتــصــويــر مــشــاهــد املــســلــســل، 
املزمع انطالقتها قبل نهاية شهر  والتي من 
أن  ــعـــد  وبـ ــاري.  ــ ــــجـ الـ األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
بروفة  من  جانبًا  الجديد«  »العربي  حضرت 
الــرابــعــة، وعــنــوانــهــا »سطو  الــطــاولــة للحلقة 
العمري، ليتحدث  التقت مع املخرج  مسلح«، 
عن رؤيته اإلخراجية للمسلسل واألدوار التي 

رسمها للممثلني.
يرى العمري أن الجديد يكمن في مواكبة جيل 
الــشــبــاب الــعــربــي، عــبــر تــولــيــفــة تــشــارك فيها 
»وللمرة  عربية،  جنسية   12 مــن  شخصيات 
مشتركة،  عربية  كوميديا  سنشاهد  األولـــى، 
وللسوري  املصري  للشعب  مفهومة  ستكون 
التي  املشاكل  وتعرض  وغيرهم،  والتونسي 
يــواجــهــهــا الــشــبــاب الــعــربــي، وكــذلــك الــهــمــوم 

االجتماعية«.
ــــع 250 حــلــقــة  وحـــــــول تـــعـــامـــلـــه إخــــراجــــيــــًا مـ
تــلــفــزيــونــيــة، يـــقـــول الـــعـــمـــري إن أكـــثـــر ســـؤال 
يــشــغــلــه هـــو »كـــيـــف يــمــكــن جــعــل املــشــاهــديــن 
ال يــمــلــون، وال ســيــمــا أن املــنــصــات الــحــديــثــة 
 8 أو  13 حلقة  عــرض  على  تقتصر  أصبحت 
حلقات و30 حلقة خالل املوسم الرمضاني«. 
لــكــنــه يـــرى أن املــمــتــع فــي هـــذا املـــوضـــوع، هو 
األخذ من نبض الشارع، الفتا إلى أنه، برفقة 
الــكــاتــب، وضــعــا لكل شخصية رســمــًا بيانيًا 
الضيوف  املمثلني  إلــى  باإلضافة  تصاعديًا، 
الذين يظهرون في 5 أو 10 حلقات، ما يقلب 
كــيــان الــفــنــدق ويـــقـــدم مــــادة جـــديـــدة، تــواكــب 
العصر وال تدخل في مطب التكرار والروتني.
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