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MEDIA

ما الدافع وراء اختراق »إف بي آي«؟

صحافيون في انتخابات الجزائر البلدية

واشنطن ـ العربي الجديد

أن رسائل  الكمبيوتر  أمــن  في  أعلن خبراء 
صــادرة  أنها  ُيــزعــم  مزيفة  إلكتروني  بريد 
عن وزارة األمن الداخلي األميركية وتحذر 
ــلــــت  رِســ

ُ
مــــن وقــــــوع هـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة أ

ــبـــت مــــن خـــــــادم كـــمـــبـــيـــوتـــر آمــــــن تــابــع  الـــسـ
آي(.  بي  )إف  الفيدرالي  التحقيقات  ملكتب 
تقرير  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب  وأكـــد 
املستقلة  األمنية  »سبامهاوس«  مجموعة 
الـــذي أشـــار إلــى أن عـــددا كبيرا مــن رسائل 
رِســــلــــت على 

ُ
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي املــزيــفــة أ

دفــعــتــن فــي وقـــت مــبــكــر الــســبــت مــن موقع 
إلكتروني تستخدمه وكاالت حكومية عدة.

ُوّجهت  التي  اإللكترونية  الرسائل  وبعض 
بـــاســـم مــجــمــوعــة الـــكـــشـــف عــــن الـــتـــهـــديـــدات 
الوطني،  األمــن  لـــوزارة  التابعة  السيبرانية 
ــل: عــامــل تــهــديــد في  ــاجـ جــــاءت بــعــنــوان »عـ
ــن من 

ّ
األنـــظـــمـــة«. وحـــــذرت الـــرســـائـــل املــتــلــق

ــد« 
ّ
أنـــهـــم أهــــــداف لــهــجــوم إلـــكـــتـــرونـــي »مــعــق

ــة، حــســب  ــعــــروفــ ــزاز مــ ــ ــتـ ــ ــــذه عـــصـــابـــة ابـ
ّ
ــف ــنــ ــ

ُ
ت

ــبـــامـــهـــاوس«. ســلــطــت منظمة  ــا قـــالـــت »سـ مـ
»سبامهاوس«  الربحية  غير  االستخبارات 
 
ً
الضوء بسرعة على الرسائل املزيفة، مشيرة

أنظمة مكتب  استخدموا  املهاجمن   
ّ
أن إلى 

ــة لــتــنــفــيــذ  الــتــحــقــيــقــات الــــفــــدرالــــي املـــشـــروعـ
البريد  عــنــاويــن  باستخدام  وذلـــك  الــهــجــوم، 
ــأخــــوذة مـــن قـــاعـــدة بــيــانــات  اإللـــكـــتـــرونـــي املــ
 ،)ARIN( للسجل األميركي ألرقام اإلنترنت
مــن بــن مــصــادر أخـــرى. تلقى أكثر مــن 100 
ألف عنوان رسائل البريد اإللكتروني املزيف 
فـــي دفــعــتــن عــلــى األقـــــل، بــيــنــمــا قــــال خبير 
ــن الــســيــبــرانــي املــســتــقــل بـــرايـــن كريبس  األمــ
إلكترونيًا مزيفًا من  بــريــًدا  ا 

ً
أيض تلقى  إنــه 

التحقيقات  ملكتب  تــابــع  إلــكــتــرونــي  عــنــوان 
الفيدرالي، لكن يحتوي رسالة مختلفة.

أتى االختراق  بحسب موقع »إنغادجيت«، 
الستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي في 
املــعــركــة بـــن املــتــســلــلــن وبــاحــثــن أمــنــيــن. 
 
ّ
وقــــــال مـــوقـــع »بــلــيــبــيــنــغ كـــومـــبـــيـــوتـــر« إن
البريد  خــــوادم  بــاخــتــراق  قــامــوا  املتسللن 
يوم  باملكتب صــبــاح  الخاصة  اإللــكــتــرونــي 
13 نوفمبر/تشرين الثاني إلرسال رسائل 
مــزيــفــة تــدعــي أن املــســتــلــمــن قـــد تــعــرضــوا 
الرسائل  وحــاولــت  لبياناتهم.  النتهاكات 
تــلــك أن تلقي بــالــائــمــة فــي الــهــجــمــات غير 

منوعات
أخبار

رئيس  وهـــو  تــرويــا،  فيني  عــلــى  الحقيقية 
شــركــات أمـــن الــويــب املــظــلــم »نــايــت اليـــون« 

و»شادو بايت«
ووكالة  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  وأكــد 
التابعة  التحتية  السيبراني والبنية  األمن 
لــوزارة األمن الوطني حصول الهجوم، من 
دون تقديم تفاصيل. وقاال في بيان نقلته 

ــــرس« إن »مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــرانــــس بــ »فــ
الــفــيــدرالــي والـــوكـــالـــة عــلــى عــلــم بــالــحــادث 
الــصــبــاح ويتعلق برسائل  الـــذي وقــع هــذا 
البريد  حــســاب  مــن  مزيفة  إلكتروني  بــريــد 
البيان  وأضـــاف   .»ic.fbi.gov  @ إلكتروني 
أن »هــذا وضــع ما زال مستمرا وال يمكننا 
تــقــديــم أي مــعــلــومــات إضــافــيــة فـــي الــوقــت 

الحالي. نواصل دعوة الجمهور إلى توخي 
ــه 

ّ
ــرســلــن املــجــهــولــن ونــحــض

ُ
الـــحـــذر مـــن امل

على اإلباغ عن أي نشاط مشبوه«. ولم يكن 
هناك ما يشير إلى الطريقة التي أرسل من 
خالها البريد اإللكتروني، سواء عن طريق 
شخص يتمتع بوصول شرعي إلى الخادم 
ــلـــب املــكــتــب  ــارج. وطـ ــ ــخـ ــ أو مـــقـــرصـــن مــــن الـ
مــّمــن وصــلــهــم الــبــريــد اإللــكــتــرونــي اإلبـــاغ 
عـــن رســـائـــل مــثــل هــــذه إلــــى مــركــز شــكــاوى 
وكالة  أو  للمكتب  التابع  اإلنــتــرنــت  جــرائــم 
الــبــنــيــة التحتية،  الــســيــبــرانــي وأمــــن  األمــــن 
أنه  كمبيوتر«  »بليبينغ  ترويا  أخبر  فيما 
بـ  قد يكونون على صلة  الجناة  أن  يعتقد 
هاجمت  الــتــي  الشخصية   ،Pompomourin

الباحثن في املاضي.
الـــــخـــــافـــــات بــــــن املـــتـــســـلـــلـــن واألمــــنــــيــــن 
املاضي،  مــــارس/آذار  ففي  بجديدة.  ليست 
ــوا خــــوادم  ــرقـ حـــــاول املـــهـــاجـــمـــون الـــذيـــن خـ
ــوفـــت إكـــســـتـــشـــايـــنـــج« تـــوريـــط  ــكـــروسـ ــايـ »مـ
الصحافي األمني   براين كريبس باستخدام 
»فــمــن  ــك،  ــ ذلـ مـــع  ــيــث.  ب ـ خـ  )domain( نـــطـــاق 
ـات حقيقية  اقـ ـ ـطـ الـــنـــادر أن يــســتــخــدمــوا نـ
التحقيقات  من وكالة حكومية مثل مكتب 
الفيدرالي كجزء من حملتهم. وفي حن أن 
هــذا قــد يــكــون أكــثــر فاعلية مــن املــعــتــاد، إذ 
مر مكتب التحقيقات الفيدرالي بمكاملات 

ُ
غ

ــــن مــــســــؤولــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـــعـــلـــومـــات  مـ
ا إلى استجابة 

ً
القلقن، إال أنه قد يدفع أيض

سريعة بشكل خــاص، إذ لن تتقبل أجهزة 
تطبيق القانون أن تكون ضحية«، بحسب 
مــــا يـــتـــوقـــع »إنــــغــــادجــــيــــت«. واالخــــتــــراقــــات 
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــيـــة تــثــيــر غـــضـــب الـ ــنـ األمـ
األميركية التي تحاول عقد قمم عاملية لدفع 
للقيام باملزيد ملكافحتها،  الدولي  املجتمع 
ــذا الـــعـــام إلــى  خــصــوصــًا أنـــهـــا تــعــرضــت هــ
ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات اإللــكــتــرونــيــة، كــان 
أبرزها باستخدام برامج الفدية، وأدت إلى 

تعطيل مرافق خاصة وعامة.
وفــــي أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، طــلــب الــبــيــت 
التكنولوجيا  كــبــرى شــركــات  األبــيــض مــن 
البنية  واملؤسسات املالية وبعض شركات 
الــجــهــود، للتغلب  املــزيــد مــن  بــذل  التحتية 
على التهديد املتزايد الذي تشكله الهجمات 
ــاد األمـــيـــركـــي،  ــتـــصـ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى االقـ
وذلك أثناء اجتماع مع الرئيس جو بايدن 

وأعضاء من مجلس وزرائه.

حاول المخترقون 
إلصاق تهمة اختراق 

المكتب بخبير أمني

تحاول األحزاب 
السياسية استغالل حضور 

الصحافيين

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــررة فــي  ــقـ ــ تــشــهــد االنـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة املـ
الــجــزائــر يـــوم 27 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــن الــصــحــافــيــن  ــ ــــح عــــــدد مـ ـ

ّ
ــرش ــ الــــــجــــــاري، تـ

قوائم  ســواء ضمن  والرياضين،  والفنانن 
أحزاب سياسية أو مستقلن، للفوز بمقاعد 
ــة، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــــوالئـ ــلـــديـــة والـ ــبـ فــــي املـــجـــالـــس الـ
يعقد هـــؤالء لـــقـــاءات لــدعــوة الــنــاخــبــن إلــى 
التصويت لصالحهم. فقد ترشح مقدم نشرة 
األخــبــار فــي قــنــاة »الــنــهــار« املستقلة، رضا 
جودي، ضمن حزب »صوت الشعب«، حيث 
يــطــمــح إلـــى رئـــاســـة بــلــديــة الــكــالــيــتــوس في 
الجزائرية.  للعاصمة  الجنوبية  الضاحية 
مــذيــع برنامج  وقـــدم بلقاسم عــجــاج، وهـــو 
سياسي في قناة »الوطنية«، ترشحه ضمن 
قائمة »حركة البناء الوطني« بوالية تيبازة. 
كــمــا تـــرشـــح فــيــصــل شــيــبــانــي، وهــــو مــقــدم 
برنامج سينمائي في التلفزيون الحكومي، 
ضــمــن قــائــمــة مــســتــقــلــة لــعــضــويــة املــجــلــس 
الــشــعــبــي الـــوالئـــي، بـــواليـــة بـــومـــرداس قــرب 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. وتـــرشـــح الــصــحــافــي 
بال لحول الــذي يعمل في صحيفة محلية 
الوالئي،  املجلس  لعضوية  تيبازة،  بواليته 
ضــمــن قــائــمــة »الــفــجــر الـــجـــديـــد«. وانــضــمــت 
لــلــقــائــمــة الــصــحــافــيــة فــــي جــــريــــدة »صــــوت 
قائمة حزب  قــحــام، ضمن  ــرار« عائشة  األحــ
لبلدية  املــعــارض،  االشتراكية  القوى  جبهة 
ــات الـــعـــاصـــمـــة  ــديــ ــلــ تـــيـــقـــصـــرايـــن، إحــــــــدى بــ
أمينة  الصحافية  ترشحت  كما  الجزائرية. 
قائمة  الـــوالئـــي، ضــمــن  للمجلس  مــكــيــداش 
»الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي«، وتــرشــح 
الصحافي في قناة »الشروق نيوز« فيصل 
قــنــفــوذ لــعــضــويــة املــجــلــس الـــوالئـــي بــواليــة 
التحرير  قائمة حــزب جبهة  املسيلة، ضمن 

والصحافية  املـــواالة،  أحـــزاب  أكبر  الوطني، 
عــبــلــة عــيــســاتــي ضــمــن قــائــمــة نــفــس الــحــزب 

بوالية الجزائر.
ــاول األحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة اســتــغــال  ــ ــــحـ وتـ
حـــضـــور الـــصـــحـــافـــيـــن، خـــاصـــة املـــراســـلـــن 
ــا، لــــدعــــم وإســــنــــاد  ــهــ ــمــ ــوائــ ــيـــن فـــــي قــ ــلـ املـــحـ
ــفـــادة من  ــتـ حــظــوظــهــا فـــي الـــفـــوز، عــبــر االسـ
على  وقدرتهم  وسمعتهم  بعضهم  شعبية 
الـــتـــواصـــل مـــع الــنــاخــبــن. وقــــال الــصــحــافــي 
»العربي الجديد« إن »األمر  بلقاسم عجاج لـ

ال يتوقف على استفادة األحزاب من سمعة 
الــصــحــافــيــن وحـــضـــورهـــم الــشــعــبــي، ولــكــن 
أيــضــًا ألن األمــــر يــفــرض عــلــى الــصــحــافــيــن 
تــــأديــــة دور مـــبـــاشـــر فــــي الــتــنــمــيــة املــحــلــيــة 
والــدفــاع عبر مواقع أخــرى، كالعضوية في 
املـــجـــالـــس املــحــلــيــة عـــن مــصــالــح املــواطــنــن 
ــم  ــهـ ــاتـ ــديـ ــلـ ــم ملـــصـــلـــحـــة بـ ــهــ ــرتــ ــبــ ووضــــــــــع خــ
ــم«. وهــــــذه لــيــســت املــــــرة األولـــــى  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ وواليـ
الــتــي يــتــرشــح فيها صــحــافــيــون جــزائــريــون 
البرملانية  االنتخابات  فخال  لانتخابات، 

ترشح  املــاضــي  يونيو/حزيران  فــي  املبكرة 
لــلــبــرملــان، إذ حـــاول عــدد هام  100 صحافي 
مـــن الــصــحــافــيــن ومـــراســـلـــون فـــي الـــواليـــات 
الــجــزائــريــة خــصــوصــًا اســتــثــمــار رأس مــال 
رمزي تشّكل لديهم على مر سنوات عملهم 
في الصحافة من خال الكتابة عن مشكات 
للبرملان.  للترشح  واملــدن،  القرى  في  الناس 
ــيـــن لـــلـــبـــرملـــان فــي  ــافـ ــح الـــصـــحـ ــرشــ وبــــــــدأ تــ
ثــانــي انتخابات  الــجــزائــر عــام 1997، خــال 
نيابية شهدتها الجزائر، إذ ترشحت حينها 
ــار زهـــيـــة بـــن عــــروس،  ــبــ مــقــدمــة نـــشـــرة األخــ
ومقدم البرامج السياسية حمراوي حبيبي 
حزب  قوائم  ضمن  شرفي،  وميلود  شوقي، 

»التجمع الوطني الديمقراطي«.
الفنانن  بعض  على  نفسه  األمـــر  وينطبق 
الكوميدي  الفنان  أعلن  حيث  والرياضين، 
البارز في الجزائر حكيم دكــار، عن ترشحه 
لــانــتــخــابــات املــحــلــيــة ضــمــن قــائــمــة حــزب 
الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي فـــي مدينة 
ــــرة  ــر، وهــــــي املـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــرقــــي الـ قــســنــطــيــنــة شــ
الــثــانــيــة الــتــي يــتــرشــح فيها دكـــار املــعــروف 
ــا«، حــيــث كــــان قد  بــســلــســلــتــه الــفــنــيــة »جــــحــ
ترشح لانتخابات البلدية في 2017، ونجح 
للجنة  رئيسًا  البلدي  املجلس  عضوية  فــي 
الثقافة. كما شهدت االنتخابات املحلية في 
السابق في  الدولي  الاعب  الجزائر، ترشح 
ــران واملنتخب  صــفــوف نـــادي مــولــوديــة وهــ
ــيـــان،  ــفـ سـ داود  الــــــقــــــدم،  لــــكــــرة  الـــــجـــــزائـــــري 
ــــي قـــائـــمـــة حـــركـــة  لـــانـــتـــخـــابـــات املـــحـــلـــيـــة فـ
اإلسامية،  األحــزاب  أكبر  السلم«،  »مجتمع 
بــواليــة وهــــران غــربــي الــجــزائــر، كــمــا ترشح 
الـــــــحـــــــارس الـــــســـــابـــــق لــــفــــريــــق أهـــــلـــــي بــــرج 
ضمن  لانتخابات  كيال  مــروان  بوعريريج 
الوالئي  املجلس  قائمة مستقلة النتخابات 

لوالية برج بوعريريج شرقي الجزائر.

يهاجم القراصنة باحثين أمنيين في اآلونة األخيرة )مانديل نغان/فرانس برس(

)Getty/ترشح 100 صحافي النتخابات الجزائر النيابية )بالل بنسالم

اخترق متسللون نظام بريد إلكتروني تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي السبت، بعثوا بعشرات اآلالف من الرسائل التي تحذر 
من هجوم إلكتروني محتمل، ما أثار مخاوف واسعة في الواليات المتحدة
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أعلنت شبكة »الجزيرة«، صباح 
األحد، أّن قوة أمنية سودانية 

دهمت منزل مدير مكتبها في 
الخرطوم، المسلمي الكباشي، 

واعتقلته. ونّظم السودانيون السبت 
»مليونية 13 نوفمبر« التي نقلت 

مباشرة على القناة، كما األخبار عن 
قتل متظاهرين فيها.

 شكر البابا فرنسيس بابا 
الفاتيكان، السبت، الصحافيين 
على المساعدة في الكشف 

عن فضائح االعتداءات الجنسية 
التي تورط فيها رجال الدين والتي 

حاولت الكنيسة الكاثوليكية التستر 
عليها في البداية، مشيدًا بـ»مهمة 

الصحافة«.

 ُقتل صحافي أفغاني وُجرح 
أربعة آخرون في انفجار قنبلة 

استهدفت حافلة صغيرة السبت 
قرب حاجز لحركة طالبان، غربي 

كابول، بحسب زوجة الضحية 
ومستشفى محلي. وقالت تغريدة 
لمركز الصحافيين األفغان: »لألسف، 

خسرنًا صحافيًا آخر«.

استأنفت قناة »حنبعل تي في« 
 التونسية الخاصة البث رسميًا، 
 بعد توقف عن البث طوعيًا، 

دام لمدة أسبوعين، استجابة لقرار 
الهيئة العليا المستقلة لالتصال 
السمعي البصري التي طالبتها 
بالتوقف عن البث حتى تسّوي 

وضعيتها.



 
َ
مــشــوارهــا االحـــتـــرافـــي ألكــثــر مـــن 20 عــامــا
عــــرض  مــــوعــــد  اقــــــتــــــراب  إزاء  ــا  ــتـــهـ حـــمـــاسـ
املسلسل الذي تنتجه شركة »إيغل فيلمز« 
ــلـــســـات الــتــي  ــبـــره مــــن أضــــخــــم املـــسـ ــتـ وتـــعـ
شـــاركـــت فــيــهــا الــــى الـــيـــوم، »فـــقـــد اســتــغــرق 
التحضير له أكثر من ستة أشهر تم خالها 
بناء ديكورات خاصة على مساحة واسعة 
ــداث املــســلــســل«. كــمــا تعتبر  ــ لــتــصــويــر أحــ
عيسى أن »من أبرز نقاط قّوة )عنبر 6( هو 
البلدان  من مختلف  كبيرة  أسماء  مشاركة 

ــثـــل مـــصـــر ولـــبـــنـــان وســــوريــــة  الـــعـــربـــيـــة، مـ
وســـواهـــا،  واألردن  والــــعــــراق  والـــســـعـــوديـــة 
فالعمل يجمع نخبة من أملع األسماء، مثل 
ساف فواخرجي وصبا مبارك وأينت عامر 
وفـــاطـــمـــة الــصــفــي وجـــمـــانـــة كـــريـــم ونــايــف 
أما  الــعــرب،  النجوم  الظفيري وســواهــم من 
من لبنان فتشارك فيه أيضًا مجموعة كبيرة 
مـــن املــمــثــلــن، مــثــل رنــــن مــطــر وكــريــســتــن 
شويري وفاديا أبي شاهن وفادي إبرهيم 
ــيــــرهــــم«.  ــار داغــــــــر وغــ ــ ــيـ ــ ــدي وبـ ــعــ ورنـــــــــدة كــ

بيروت ـ رنا أسطيح

انطلق، أخيًرا، في بيروت تصوير 
عمل درامي جديد بعنوان »عنبر 
6«، يــغــوص فـــي حــكــايــا ســجــون 
ــه مـــن مجموعة  ــداثـ الـــنـــســـاء، مــســتــوحــيــًا أحـ
ت الرأي العام، بمعالجة 

ّ
قصص حقيقية هز

الوهاب  لهاني سرحان ودعــاء عبد  درامية 
العلي.  وتحت إدارة املخرج البحريني علي 
وتشارك في العمل املتوقع عرضه في شهر 
كانون األول/ ديسمبر املقبل ضمن األعمال 
 
ٌ
كبيرة  

ٌ
مجموعة »شــاهــد«،  ملنصة  األصلية 

من النجوم من مختلف الجنسيات العربية، 
عيسى،  رانــيــا  اللبنانية  املمثلة  بينهم  مــن 
التي تؤّدي أحد األدوار البارزة في املسلسل، 
ــة الـــعـــصـــابـــة  ــمـ ــيـ ــة« زعـ ــمـ ــيـ بــشــخــصــيــة »حـــلـ
فــي ســجــن الــنــســاء، عــلــى مــا تكشف عيسى 
»العربي  لـ الخاص  الــحــوار  نفسها، في هــذا 

الجديد«. 

إنتاج ضخم
ــتـــي يــمــتــّد  ال تــخــفــي املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة الـ

تكرار األحداث والبقاء  
ضمن دوامتها ال يسطح 

الشخصيات

تشارك عيسى 
حاليًا في مسلسل 

»عالحلوة والمّرة« 
بدور طبيبة نفسية

يتم تصوير النساء 
اللواتي يتعرضن للتحرش 

كأنهن سعيدات بذلك

2223
منوعات

قصة حقيقية
ــؤّدي »شــخــصــّيــة »حــلــيــمــة«،  ــ وتــكــشــف أنــهــا تـ
 داخل سجن النساء 

ً
وهي امــرأة تدير عصابة

الذي تدخله ساف فواخرجي بعد توريطها 
ــّيـــنـــة. عـــيـــســـى، الـــتـــي تـــعـــرب عــن  بـــقـــضـــّيـــة مـــعـ
ســعــادتــهــا بــــأن الـــعـــدد األكـــبـــر مـــن مــشــاهــدهــا 
ــذه األخــيــرة  بــفــواخــرجــي، تــعــتــبــر هـ يجمعها 
أقصى  إلــى  »عسل بشهدو، وســّيــدة محترمة 
الــحــدود وممثلة رائــعــة«، وتـــرى أن »األعــمــال 
الــدرامــيــة الــتــي تــتــنــاول الــســجــون ربــمــا تكون 

الــســنــوات األخــيــرة، ولكن املختلف  كثيرة فــي 
فــي )عــنــبــر 6( هــو أن أحـــداثـــه مــســتــوحــاة من 
مــجــمــوعــة قــصــص حــقــيــقــيــة مـــن داخــــل سجن 
النساء الذي يغوص العمل في عوامله بطريقة 
مميزاته  جــانــب  إلــى  وذلـــك  وعميقة،  مختلفة 
التي  تصويره  وطريقة  الضخمة،  اإلنتاجية 
 عن 

ً
ــال الــهــولــيــووديــة، فــضــا ــمـ تــضــاهــي األعـ

في  الجنسّيات  من  الهائل  العدد  لهذا  جمعه 
طـــاقـــم املـــمـــثـــلـــن«. وتــفــصــح عـــن أن املــســلــســل 
ف من 12 حلقة، ومــن املتوقع عرضه في 

ّ
يتأل

شهر كانون األّول/ ديسمبر املقبل. 

»عالحلوة والمرة«
عـــيـــســـى، الــــتــــي تــــشــــارك حـــالـــيـــًا فــــي مــســلــســل 
»عـــالـــحـــلـــوة واملـــــــــــّرة« بـــــــدور طــبــيــبــة نــفــســيــة 
إلــــى جــانــب نــيــكــوال مـــعـــّوض ودانـــــا مــرديــنــي 
ـــت أخـــيـــرًا بـــدور 

ّ
وبــامــيــا الـــكـــك، كــانــت قـــد أطـــل

الزوجة الغيورة إلى جانب عّباس شاهن في 
أنه  تــرى  الــتــي  بــعــَدك«،  مسلسل »ال قبلك وال 
 
ً
قليا ه 

ّ
يرف أن  الكوميدية،  بتوليفته  استطاع 

عـــن املـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي ويــنــســيــه بــعــضــًا من 
الــدرامــي  »املــشــهــد  أن  هــمــومــه، ولكنها تعتبر 
لبنان  ما يشهده   

ّ
ظــل في  كثيرًا  تغّير  ي 

ّ
املحل

 لــم يعد املــوســم الرمضاني 
ً
مــن أزمـــات، فمثا

ألن  تلفزيونيًا،  اإلنتاجية  الـــذروة  موسم  هــو 
أزمــة  مــن  تعاني  الــيــوم  املحلّية  التلفزيونات 
غير مسبوقة أفقدتها قدرتها على االستمرار 
فــي ســوق اإلنــتــاجــات الضخمة، وهــي تعتمد 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى اإلنـــتـــاجـــات املـــحـــدودة 
أو املنخفضة. ولــكــن فــي املــقــابــل هــنــاك ســوق 
درامــيــة مــزدهــرة جـــدًا عــلــى صعيد املــنــّصــات، 
اللبناني  للممثل  بديلة  فرصًا  يؤّمن  بــات  ما 

وبقوالب مختلفة عن الدراما التلفزيونية«.

أعمال مرّكزة
وتـــضـــيـــف: »عـــلـــى عــكــس األعــــمــــال املــعــروضــة 
ــّيـــة، ال يــمــكــن تــحــديــد  عـــلـــى الـــشـــاشـــات املـــحـــلـ
ــدة املــــســــلــــســــات املـــخـــصـــصـــة  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ نــــســــب مـ
لــلــمــنــصــات بــشــكــل فــــــوري، ألن مــتــابــعــتــهــا ال 
ــطـــاق عـــرضـــهـــا، إذا  ــرورة عــنــد انـ ــالـــضـ تـــتـــّم بـ
يمكن لجمهور املنصات أن يختار متابعتها 
ــدة عــن  ــيـ ــعـ ــًا بـ ــانــ ــيــ ــــي أوقـــــــــات مــخــتــلــفــة وأحــ فـ
تــاريــخ انــطــاقــهــا، ولــكــن الــافــت فــي مــوجــة الـ

إلى  أّدت  ها 
ّ
أن هو  اليوم  الطاغية   mini series

دسامة أكبر في النصوص بعيدًا من الحشو 
الـــحـــواريـــة بــحــكــم عــــدد حلقاتها  واملــــطــــّوالت 
القليل نسبيًا، ما قّدم للمشاهد أعمااًل مرّكزة 
وسريعة اإليقاع تستطيع أن تأسره بسرعة«. 
ورانـــيـــا، الــتــي اســتــطــاعــت بـــدورهـــا أن تجذب 
في  قــّدمــتــهــا  الفــتــة  أدوار  املــشــاهــد بمجموعة 
الرمضانية  املواسم  ضمن  األخيرة  السنوات 
فـــي مــســلــســلــي »زوج تحت  مــنــهــا  وال ســّيــمــا 
بأن  تعترف  آدم«،  و»أوالد  الجبرية«  اإلقــامــة 
هــذا األخير »كــان بــاكــورة أعمالي في الدراما 
العربية املشتركة وقد حقق لي انتشارًا الفتًا 

 بأعمالي في الدراما املحلية«. 
ً
مقارنة

»البريئة«
ــن تــجــربــتــهــا ضــمــن مــســلــســل »الـــبـــريـــئـــة«،  وعــ
تــقــول: »كــانــت الــتــجــربــة مــهــّمــة جـــدًا بالنسبة 
الــــذي جمعني  الـــتـــعـــاون األّول  كــــان  لــــي. هــــذا 
ا، وأنا سعيدة جدًا بعملي 

ّ
باملخرج رامي حن

وبطريقته  باحترافيته  كثيرًا  ومعجبة  معه 
وإدارة  الــتــصــويــر  مــوقــع  إدارة  فـــي  الــخــاصــة 
ى أن نكّرر التجربة في أعمال 

ّ
املمثلن. وأتمن

الحقة«.  أما عن ثنائيتها مع بديع أبو شقرا، 
فتقول: »سبق والتقينا في أعمال سابقة، من 
بينها فيلم سينمائي ومسلسل )لوال الحب(، 
ــّرة كــانــت ثنائيتنا أقـــوى بحكم  ولــكــن هــذه املـ
قصة الحب التي تجمعنا ضمن سياق العمل. 
معه،  بالعمل  كثيرًا  وأنسجم  رائــع  ممثل  هــو 

وهذا مهم جدًا ملصداقية األداء واالنسجام«. 

عّمان ـ محمود الخطيب

ُيـــذّكـــر بــرنــامــج »بــولــيــفــارد املـــواهـــب« الــذي 
ــدأ بثه  تــنــتــجــه الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــرفــيــه وبــ
 MBC MBC1 أسبوعن على شاشتي قبل 
 The Manager ببرنامج  الجمهور،  الــعــراق 
الذي أنتجته »روتانا« في العام 2008 وبث 
على شاشتها بهدف اكتشاف مدراء أعمال 
جـــدد، ويومها وقــع اختيار شــركــة اإلنــتــاج 
الشابة  اللبنانية  املغنية  عــلــى  الــســعــوديــة 
 مــشــروع 

ً
إلـــيـــان مــحــفــوظ لــتــكــون مــســتــقــبــا

نجمة غنائية عربية، ومعها الشاب اللبناني 
طارق الكيك الذي فاز بلقب البرنامج الذي 
ضـــمـــت لــجــنــة تــحــكــيــمــه مــكــتــشــف الــنــجــوم 
الراحل سيمون أسمر ومعه طوني سمعان 
الفنية فــي »روتــانــا« لبنان،  الــشــؤون  مدير 
بــعــد 13 عــامــًا  يــتــضــح  كــمــا  الـــفـــكـــرة  أن   إال 
األول،  موسمها  عند  توقفت  إنتاجها  مــن 
إلــيــان التي   اســم 

ّ
 مــن البرنامج إال

َ
ولــم يبق

نسيها الجمهور مع فورة مواقع التواصل 
وغاب اسم طارق الكيك تمامًا.

ســامــويــل بيكيت فــي مــســرحــيــة »فـــي انــتــظــار 
ــرح الـــعـــبـــث.  ــســ ــــي مــ ــــت فـ ــــرسـ ــي ُكـ ــتــ  غـــــــــودو« الــ
البنية  أن  فــي مسلسل »خــادمــة«  الجديد  لكن 
يستخدمها  العبث  كــان مسرح  التي  الدائرية 
ــاة والــــــا جــــدوى  ــيـ ــن عــبــثــيــة الـــحـ لــلــتــعــبــيــر عــ
ضمن وعي ثابت ال يتغير قد أعيد تدويرها، 
فــي ســيــاق أقــــرب لــلــواقــعــيــة، فــتــكــرار األحــــداث 
والعلق ضمن دوامتها ال يسطح الشخصيات 
الخبرات  مراكمة  على  الــقــدرة  تفقد  ويجعلها 
العثور على نموذج  واملعرفة.  فعليًا يصعب 
ســابــق فـــي أشـــكـــال الــحــبــكــة الـــدرامـــيـــة مطابق 
التي  ملــا نشاهده فــي »خــادمــة«، لكن الطريقة 
بالنموذج  تبدو شبيهة  الحكاية  بها  رسمت 
الذي طوره بيير بورديو في دراساته في علم 
الشخصية،  تكوين  حــول  االجتماعي،  النفس 
الذي أخذه عن فلسفة دوركهايم االجتماعية، 
 .)L›HABITUS( »الهابيتوس«  بذلك  ونقصد 
ــزة، ومــــن خــــال حكاية  ــركـ املــســلــســل بــنــقــطــة مـ
الحكاية »أليكس«.  يوم عصيب تعيشه بطلة 
تتكّون الــدائــرة أو الحلقة األولــى من مستوى 
اإلدراك، ومـــع تــتــابــع األحـــــداث تــنــشــأ الــدوائــر 
املحيطة بها التي رسمها بورديو على شكل 
ــبـــدأ بــنــقــطــة مــــركــــزة فــــي الـــاشـــعـــور  دوامــــــــة، تـ
وتتوسع دوائرها نحو الخارج ليتكون اإلدراك 
ويتوسع.  تطبيق نموذج »الهابيتوس« على 

عمر بقبوق

ُعـــرض أخــيــرًا  الـــذي   Maid »مسلسل »خـــادمـــة
عــلــى مــنــصــة »نــتــفــلــيــكــس« مــبــنــي عــلــى قصة 
»الــخــادمــة:  كــتــاب  مــن  مقتبس  فــهــو  حقيقية، 
وإرادة  املـــنـــخـــفـــض  واألجـــــــــر  ــــاق  ــــشـ الـ الـــعـــمـــل 
األم لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة« الــــذي نشرته 
 ،2019 عــام  النــد  ستيفاني  األميركية  الكاتبة 
لتجمع فــيــه مــذكــراتــهــا وتــصــف رحــلــتــهــا كــأم 
عــــزبــــاء فــضــلــت الـــعـــمـــل خــــادمــــة واالســـتـــقـــال 
عــلــى االســتــمــرار فــي تــجــربــة الــــزواج مــع رجــل 
ــردي إلـــى  ــ ــفـ ــ يـــعـــنـــفـــهـــا، ودفـــعـــهـــا طـــمـــوحـــهـــا الـ
االلـــتـــحـــاق بــالــجــامــعــة عــنــدمــا بــلــغــت الــثــانــيــة 
والثاثن من عمرها.  إال أن »خادمة« ال يمكن 
تصنيفه ضــمــن خــانــة املــســلــســات الــواقــعــيــة، 
فهو تعبيري، على غرار املسرحيات واألعمال 
القرن  التي كانت دارجــة في بدايات  الدرامية 
املـــاضـــي؛ فــفــيــه تــتــاشــى الـــحـــدود بــن الــواقــع 
العمل  بطل  يرسمها  التي  املتخيلة  والعوالم 
ــة  ــزيـ الـــــدرامـــــي، لــتــصــنــع صــــــورًا شـــعـــريـــة ورمـ

تعكس الواقع بمنظار عاطفي. 
يــتــكــون املــســلــســل مــن عــشــر حــلــقــات، ويتمتع 
ــلـــف عــــــن كــل  ــتـ ــخـ ــة درامـــــــيـــــــة خـــــاصـــــة تـ ــيـ ــنـ ــبـ بـ
املسلسات املقتبسة عن أدب السيرة الذاتية، 
ــاك« والــــســــرد  ــ ــ »فـــــاش بـ فــــا يــعــتــمــد عـــلـــى الــــــ
وانــعــكــاســاتــه املــرتــجــعــة عــلــى الــحــكــايــة بشكل 
مفرط، كما جرت العادة، وال تمضي األحداث 
بزمن خطي يرصد رحلة الحياة من الطفولة 
إلــــى مـــا بــعــد تـــكـــون الـــوعـــي، بـــل يــبــتــكــر بنية 
خاصة تستفيد من مــدارس فنية مختلفة؛ إذ 
متناظرين،  إلــى قسمن  كبنية  املسلسل  سم 

ً
ق

للجزء  بإعادة  أشبه  فيه  الثاني  القسم  يكون 
األول، على غرار البنية الدرامية التي ابتكرها 

للترفيه  العامة  الهيئة  سيطرة  ومــع  الــيــوم، 
في السعودية على مفاصل اإلنتاج الغنائي 
الفنية  الفعاليات  معظم  نقل  وبعد  العربي، 
والــجــمــاهــيــريــة مــن بــيــروت ودبـــي لــتــقــام في 
الـــريـــاض، بــعــد االنــفــتــاح الــفــنــي واإلعـــامـــي 
الفنية  بمواسمها  السعودية  تعيشة  الـــذي 
التي تقام على مدار العام، وأبرزها »موسم 
الــــريــــاض«، اجـــتـــرحـــت الــهــيــئــة خــطــًا جــديــدًا 
للفت االنتباه أكثر عبر تقديم برنامج جديد 
الكــتــشــاف املـــواهـــب الــغــنــائــيــة الــعــربــيــة، مع 
وإعطائها  السعودية  املواهب  على  التركيز 
ــهــــور، لــــذلــــك جـــاء  املـــســـاحـــة األكــــبــــر فــــي الــــظــ
ليبث  املــواهــب«  »بوليفارد  برنامج  اختيار 
ــتـــمـــر عــــــرض الـــحـــلـــقـــات  ــــاض ويـــسـ ــريــ ــ ــن الــ ــ مـ
الــريــاض«، للعمل على كشف  طيلة »مــوســم 
الــفــن، بهدف  عالم  الشهرة وكواليس  أســـرار 
على  البرنامج  يعتمد  إذ  والدة نجم جديد، 
تــفــاعــل املــتــابــعــن بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل، وجــمــع أكــبــر نسبة أربـــاح فــي كل 
السعودية  املواهب  »تنجيم«  ومعها  جولة، 
 املـــجـــاالت، وعــلــيــه تــم اخــتــيــار مذيعة 

ّ
فــي كـــل

سعودية شابة تدعى أجواء الجودي لتقديم 
البرنامج.

مـــن يــتــابــع الــبــرنــامــج يــصــل إلـــى نتيجتن، 
ــامـــج بـــالـــكـــامـــل تــم  ــرنـ ــبـ  فـــكـــرة الـ

ّ
األولـــــــــى: أن

تــركــيــبــهــا ونـــســـخـــهـــا مــــن بــــرامــــج اكــتــشــاف 
 MBC شبكة  عربتها  التي  الكثيرة  املــواهــب 
واشـــتـــرت حـــقـــوق عــرضــهــا خــــال الــســنــوات 
الــخــمــس عــشــرة املــاضــيــة، وأشـــهـــرهـــا: »أرب 
أيــدول« و»أرب غوت تالينت« و»ذا فويس«، 
إضافة إلى فكرة اليوميات التي تم تطويرها 
 عن يوميات برنامج »ستار أكاديمي«، 

ً
نقا

فـــا يـــأتـــي الـــبـــرنـــامـــج بــــأي جـــديـــد خـــــارق لم 

ــج املــــنــــوعــــات يــمــكــن أن يــدعــم  ــرامــ تـــقـــدمـــه بــ
 األصوات التي 

ّ
الفكرة الجديدة. والثانية: أن

تــم اخــتــيــارهــا لــلــمــواهــب وســتــطــل أسبوعيًا 
على الجمهور، ال نجد فيها ملعة النجومية 
الــحــقــيــقــيــة، ولــــم تــســتــنــد عــلــى حــضــور فني 
 مــــن تــم 

ّ
حـــقـــيـــقـــي، خـــاصـــة بـــعـــد اإلعــــــــان أن

اخــتــيــارهــم كـــان بــنــاًء عــلــى مـــدى حضورهم 

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل وتـــفـــاعـــل الــجــمــهــور 
زيــادة  عن  يبحثون  وكأنهم  فظهروا  معهم، 

رقعة انتشارهم ليس أكثر.
حسن  البحريني  من  املؤلفة  التدريب  لجنة 
طــالــب وهـــو مــديــر أعــمــال الــفــنــان الــســعــودي 
راشــــد املـــاجـــد، واملـــصـــري حــمــدي بــــدر وهــو 
املصري محمد حماقي،  الفنان  أعمال  مدير 

لـــم تــخــرج تــعــلــيــقــاتــهــا عــلــى أداء املــشــاركــن 
 

ّ
عند اختيارهم عن املدح املتفق عليه في كل

في  والــجــديــد  التحكيم«،  لــجــان  »تمثيليات 
األمـــر تــوفــر ميزانية مــاديــة هائلة مــن هيئة 
الــتــرفــيــه إلنـــتـــاج مـــا ال يــقــل عـــن 10 أغــنــيــات 
 حلقة للمشتركن، تتناقص 

ّ
كــل فــي  جــديــدة 

تدريجيًا عند مغادرة أحد املواهب.

الحبكة الــدرامــيــة أمــر مبتكر بــا شــك، لكنه ال 
الــنــقــاط السلبية؛ فــفــي حن  يخلو مــن بــعــض 
تـــبـــدأ حــكــايــة »مــــايــــد« بــشــكــل مــثــيــر ومــكــثــف، 
لتختصر وعي الشخصية بنقطة مركزة قادرة 
على جــذب الجمهور، فــإن توسع هــذه النقطة 
اإلدراك وتــطــوره ال تحمل ذات  وعملية تكون 

الجاذبية الدرامية. 
لذلك، ستنخفض اإلثارة في املسلسل مع تقادم 
الحلقات، لنستمتع بحلقة أولى مكثفة تنتقل 
فيها »أليكس« بيومها العصيب من حال إلى 
حــال، لتتحول من امــرأة متزوجة مرغمة على 
تعمل خادمة  عــزبــاء  أم  إلــى  التعنيف،  تحمل 
إنسانية، ألن عملها خادمة هو  بشروط غير 
لــتــنــال قسطًا مــن الحرية  فــرصــتــهــا الــوحــيــدة 
واالستقالية املنعدمة في بيت زوجــهــا.  هذا 
الظرف الدرامي ُيستثمر على أفضل نحو في 
الحلقتن األولين، إلى أن يكتمل رسم الدائرة 
املعرفية األولى التي تنتهي بفقدان »أليكس« 
حقها بحضانة ابنتها، لتبدأ بعدها رحلة أقل 
إثارة مع تكوين اإلدراك وتطويره خال رحلة 
»ألـــيـــكـــس« وعــمــلــهــا خـــادمـــة. يــســتــمــر اإلدراك 
بالتوسع إلــى أن تصل »أليكس« إلــى نتيجة، 
مـــفـــادهـــا أن عــمــلــهــا كـــخـــادمـــة واســتــســامــهــا 
لسلطة املجتمع الرأسمالي ال يجعلها بمكانة 
ــا، ومــا  ــهــ أفـــضـــل عـــن رضـــوخـــهـــا لــســلــطــة زوجــ
وبقائها  ذكــوريــة بطريركية  أفــكــار  مــن  يمثله 
كخادمة في منزلها. هكذا، ُيمهد للقسم الثاني 
لكن  البنية نفسها،  الــذي يحمل  املسلسل  من 
الفارق أن الدائرة املركزة الجديدة مبنية على 
إدراك ووعي املاضي، لتبدأ »أليكس« رحلتها 
األبــوي وهي  املجتمع  بالتمرد على  الجديدة 
ــة، وتــســتــفــيــد بعض  ــلـ واعـــيـــة لـــخـــطـــورة الـــرحـ

الشيء من خبراتها وتجاربها.

»بوليفارد المواهب«... شوهد من قبل»خادمة«... امرأة ترفض التماهي مع أريكتها
تنتج شبكة MBC برنامج 

»بوليفارد المواهب«، 
وهو برنامج ترفيهي 

يهدف إلى تقديم 
مجموعة متنوعة  من 

النجوم من خالل الحفالت 
المباشرة

نور عويتي

الـــعـــربـــي ينتفض  الــجــمــهــور  أن  نـــاحـــظ  بــيــنــمــا 
بــن الحن واآلخـــر ملنع عــرض األعــمــال الدرامية 
بعض  على  تحتوي  الــتــي  الكليبات  أو  العربية 
بثياب  املــمــثــات  فيها  تظهر  أو  النابية  األلــفــاظ 
الــســبــاحــة أو تــمــر بــهــا مــشــاهــد لــقــبــات عــابــرة، 
ــمـــال ال تــحــتــرم قــيــم األســــرة  بــحــجــة أن هــــذه األعـ
يتقبلون بصدٍر  باملقابل  فإننا نجدهم  العربية، 
ــرأة ويـــحـــرض على  ــ رحـــب أي عــمــل فــنــي يــهــن املـ
العنف ضدها؛ فإلى اليوم ال تزال صناعة النكتة 
التحرش  قائمة على  العربية  األعمال  في معظم 
اللفظي والــجــســدي، على غـــرار أفـــام عـــادل إمــام 
الــتــي تــصــور الــتــحــرش عــلــى أنـــه تــصــرف طريف 

مقبول اجتماعيًا.
قبل أيـــام أصـــدر الــفــنــان املــصــري محمد رمضان 
الــبــنــات«  الــرســمــي ألغنيته »جـــو  الــفــيــديــو كليب 
عبر قناته الخاصة على »يوتيوب«، واألغنية هي 
املغربيان  الفنانان  فيها  الغناء  يشاركه  »تريو« 
»ريد وان« ونعمان بلعياشي. ومن خال كلمات 
ذكــوري  عالم  خلق  يتم  كليب  والفيديو  األغنية 
فاقع، يكّرس كافة املفاهيم الذكورية الفوقية التي 
ــرأة؛ حــيــث تصور  تحلل وتــبــرر لــلــرجــل إهــانــة املــ
األغــنــيــة الــرجــل عــلــى أنـــه كــائــن جنسي بالفطرة 
ال يــســتــطــيــع الــتــحــكــم بــرغــبــاتــه بــســبــب هــرمــون 
الــــذكــــورة »الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون«، فــيــقــوم رمــضــان 
من  الــنــســاء،  مــن  كبير  بعدد  بالتحرش  بالكليب 

خـــال الــنــظــر إلـــى أجــســادهــن وملـــس مــؤخــراتــهــن، 
وهو األمر الذي يزعج حبيبته، ثم يغني رمضان 
لــيــبــرر لــحــبــيــبــتــه مـــا يــفــعــلــه! فــيــقــول: »مـــاقـــدرش 
تيستوستيرون.  طــاقــة  جــوايــا  لـــوحـــدي،  أعــيــش 
والدنيا أيه غير حبة حاجات؟ أحلى ما فيها جو 
االقــتــنــاع بتعدد عاقته  إلــى  ليدعوها  الــبــنــات«. 
وتقبل تصرفاته املريبة، مبررًا ذلك بأن طبيعته 
الــفــيــزيــولــوجــيــة الــتــي ال يــســتــطــيــع الــتــحــكــم بها 
»اعذريني مش  يقول:  إذ  يفعله؛  ما  لفعل  تدفعه 
الــبــنــات..  بيعجبوني  دي طبيعتي،  هــي  بــإيــدي، 

حترتاحي لو اقتنعِت«.
هــــذه الــتــصــرفــات الـــذكـــوريـــة تــســتــقــبــلــهــا الــنــســاء 
بحفاوة في الكليب، إذ يتم تصوير النساء اللواتي 
يتعرضن للتحرش كأنهن سعيدات بذلك، ليصل 
الحد باملبالغة إلى حدوث مشاجرة بن الفتيات 
ليبدو  املتلهفات للحصول على محمد رمضان. 
الــكــلــيــب بـــذلـــك لــيــس ســــوى تــجــســيــد لــلــخــيــاالت 
املــريــضــة الــتــي يعيشها الـــرجـــل املــتــحــرش، ومــا 
يدور في عقله من مبررات تقنعه على املحافظة 

على ذات السلوك؛ وهو ما تؤكده الزمــة األغنية 
ألسنة شــركــاء رمــضــان باألغنية:  تــرد على  التي 
 yes أفــام مسلسات با نهاية... يقولوا  »دايــمــًا 
أن  ذلــك  ليوحي  الال«،  بحالة  خاني   ،no يقولوا 
وهن  العفة  ويتصنعن  الــرفــض  يمثلن  الفتيات 
الفكر أشبه بدعوة الشباب  راغــبــات؛ ليكون هــذا 
إلى مواصلة املحاولة وعدم التوقف عن التحرش 

حتى في حال ُرفضوا بوضوح. 
وجــديــر بــالــذكــر أن أغــنــيــة »جـــو الــبــنــات« قدمت 
ألول في افتتاحية مهرجان الجونة السينمائي، 
ــعـــت فـــيـــه الــنــســاء  ــــرض راقــــــص وضـ ــــال عـ مــــن خـ
الصورة  أقفاص؛ لتختزل هــذه  املشاركات داخــل 
الهزيلة الكثير من األفكار املسمومة التي يقدمها 
انتقد عــدد كبير من  آنـــذاك  رمــضــان فــي أغنيته. 
مع  تتناسب  ال  بأنها  األغنية  والفنانن  النقاد 
ولكن  الجونة،  كمهرجان  كبير  مهرجان  افتتاح 
االعتراض لم يكن مرتكزًا على محتوى األغنية، 
بــل عــلــى شــخــص مــحــمــد رمـــضـــان، الــــذي رفضت 
املمثلة يسرا تقديمه في الحفل ذاته. إال أن الصور 
مع  املــســرح  على  كلت 

ُ
ش الــتــي  الهزلية  البصرية 

تبدو  للسخرية  املــثــيــر  رمــضــان  رقــصــات محمد 
 أقل سوءًا من الكليب، وخصوًصا مشهد 

ً
حقيقة

محمد رمــضــان وشــركــائــه فــي ســيــارة ليموزين 
فـــارهـــة وهــــم مـــحـــاطـــون بـــأجـــســـاد الـــنـــســـاء، بعد 
الــوحــيــد هو  الــخــاســر  يــكــون فيها  حكاية هزلية 
الــرجــل واعترضت  تتقبل فحولة  لــم  الــتــي  املـــرأة 

على التعددية. 

زعيمة السجينات في »عنَبر 6«

)MBC( فريق المدرّب البحريني حسن طالب

»جو البنات« 
تخلق عالمًا 
ذكوريًا فاقعًا 
يكّرس المفاهيم 
الذكورية 
الفوقية 
)فيسبوك(

أم عزباء فضلت العمل خادمة على العيش مع زوج معنف )نتفليكس(

المسلسل يتألّف من 12 حلقة ومن المتوقع عرضه في شهر كانون األّول/ ديسمبر )المكتب اإلعالمي للفنانة(

تشارك الممثلة اللبنانية رانيا عيسى في بطولة مسلسل »عنبر 6«. العمل يتناول أحداثًا حقيقية 
جرت في سجن النساء، ويغوص في عوالمه بطريقة مختلفة وعميقة

رانيا عيسى

محمد رمضان وتبرير التحرش

فنون وكوكتيل
دردشة

نقد

شاشةمسلسل

ورغم أنها تعترف بأنها 
لم تنل حقها كما يجب 

بعد أكثر من عقدين من 
العمل في مجال التمثيل، 
تقول الممثلة اللبنانية رانيا 
عيسى لـ»العربي الجديد«: 
»ال يهّمني أن ألعب دورًا 

تكون مساحته كبيرة 
وتأثيره محدود على 

سياق العمل وانفعاالت 
المشاهد، وإنما أبحث 
عن الشخصيّات التي 

تضاعف متعتي في األداء 
وتجعلني أتحّدى نفسي 
وأقّدم تنّوعًا في أدائي، 
وأعتقد أن هذه غاية كل 
ممثل ال يعشق مهنته وال 

يستغلّها حصرًا من أجل 
الشهرة«.

تحّدي النفس

Monday 15 November 2021 Monday 15 November 2021
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