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MEDIA

أخبار

ستقلص الحكومة البريطانية
تمويل «هيئة اإلذاعة البريطانية»
عن طريق إصدار أمر بتجميد
الرسوم التي يدفعها مشاهدو
البث التلفزيوني لمدة عامين،
لتكون الخطوة ضربة كبيرة لمالية
«بي بي سي» بينما تحاول التنافس مع
وسائل إعالم خاصة.

تقدمت وكالة «فرانس برس»
متعمدة
ضد «أعمال عنف
بشكوى
ّ
ّ
تجمعات» و«تهديدات بالقتل»
في
ّ
و«تعد على حرية التعبير» بعد
ّ
اعتداء على فريق من صحافييها،
السبت الماضي ،خالل تظاهرة رافضة
لشهادة التلقيح المضاد لكورونا في
باريس.

عانى سكان العاصمة اللبنانية
بيروت ،األحد ،من أزمة إنترنت
واتصاالت تفاقمت مع انقطاع
الخدم َت ْين بشكل تام نتيجة نفاد
المازوت ،قبل تأمين المادة في
بكميات تكفي لثالثة
ساعات الظهر
ٍ
أيام فقط ،وهو ما أثار ضجة عبر
مواقع التواصل.

21

طالب مكتب رصد وتوثيق
االنتهاكات في «شبكة الصحافيين
ُ
الكرد السوريين» دائرة اإلعالم في
«اإلدارة الذاتية» ،مراجعة قرارها
بإيقاف عمل مراسل وكالة الصحافة
الفرنسية (فرانس برس) دليل سليمان،
في منطقة شمال شرق سورية
الخاضعة لسيطرتها.

يواجه الصحافيون في السودان انتهاكات ال تتوقف منذ االنقالب العسكري ،إذ يتم االعتداء عليهم ومنعهم
من العمل واقتحام مكاتبهم واعتقالهم كما ضربهم ،بسبب تغطيتهم للتظاهرات ضد االنقالب

اإلعالم في السودان ...انتهاكات االنقالب متواصلة
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ت ـ ـت ـ ـفـ ــاقـ ــم ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــودان امل ـ ـضـ ــاي ـ ـقـ ــات
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن ،أث ـ ـن ـ ــاء ت ـغ ـط ـي ـت ـهــم
لــاح ـت ـجــاجــات ال ـش ـع ـب ـيــة ض ــد االن ـق ــاب
العسكري ،والتي وصلت إلى حد منعهم
من العمل أو مداهمة مقارهم واعتقالهم.
كــان آخــر تجليات تلك املضايقات سحب
الترخيص الخاص بعمل قناة «الجزيرة
مباشر» بخطاب رسمي صــادر من وكيل
وزارة الثقافة واإلعالم ،زعم فيه أن القناة
تتناول الشأن السوداني الراهن بطريقة
«غير مهنية ،تضرب النسيج االجتماعي
بــالـبــاد وتـبــث محتوى إعــامـيــا مخالفا
لـسـلــوكـيــات وأعـ ـ ــراف وأخ ــاق ـي ــات املـهـنــة
وأدب ـيــات الشعب الـســودانــي» ،عــدا الزعم
بأن بث «الجزيرة مباشر» رافقه بث ألفاظ
بذيئة ومقاطع فيديو غير الئقة ومشاهد
ق ــديـ ـم ــة ،مـ ــا ي ـع ـن ــي م ـخ ــال ـف ــة مـ ــن ال ـق ـن ــاة
لـشــروط الـتــرخـيــص ،وإضـ ــرارا باملصالح
العليا للبالد.
وأكــدت «شبكة الصحافيني السودانيني»
ّ
فــي بـيــان لـهــا ،أن إغ ــاق مكتب «الجزيرة
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر» والـ ـتـ ـضـ ـيـ ـي ــق املـ ـسـ ـتـ ـم ــر ضــد
الـصـحــافـيــن واإلع ــامـ ـي ــن ،ي ــؤك ــد سعي
أركان النظام االنقالبي لتحويل السودان
لنقطة ُمـعـتـمــة ،تـمـهـيـدًا الرت ـك ــاب مـجــازر
وحشية ضد بنات وأبـنــاء الشعب بعيدًا
ع ــن أن ـظ ــارال ـع ــال ــم .فـيـمــا ذكـ ــرت «الـلـجـنــة
التمهيدية الستعادة نقابة الصحافيني»
ف ــي بـ ـي ــان آخـ ـ ــر ،أن ال ـ ـقـ ــرار ه ــو «امـ ـت ــداد
السـ ـتـ ـه ــداف ح ــري ــة ال ـص ـح ــاف ــة واإلعـ ـ ــام
وال ـص ـح ــاف ـي ــن الـ ـس ــودانـ ـي ــن وم ــراس ـل ــي
ومنتجي وم ـصــوري الـقـنــوات اإلخـبــاريــة
أثناء أداء عملهم وواجباتهم املهنية».
ّ
وب ـ ّـي ـن ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـهـم ـيــديــة أن «الـ ـق ــرار
مـخــالــف لـقــانــون الـصـحــافــة واملـطـبــوعــات
الصحافية لسنة  ،2009حيث إن املجلس
القومي للصحافة واملطبوعات الصحافية
ُ
هـ ــو املـ ـخـ ـت ــص ب ــال ـت ــرخ ـي ــص وال ـت ـن ـظ ـيــم
واإلشـ ـ ـ ــراف ع ـلــى ع ـمــل م ـكــاتــب ال ــوك ــاالت
ُاألج ـن ـب ـيــة وم ـكــاتــب ال ـق ـن ــوات اإلخ ـبــاريــة
امل ــرخ ــص لـهــا وف ـقــا لـلـقــانــون ،وإن وزارة
الثقافة واإلع ــام ليس لديها أي سلطات
أو م ــا ي ـخــول ـهــا إغ ـ ــاق م ـكــاتــب ال ـق ـنــوات
اإلخـبــاريــة وسحب تراخيص مراسليها،
وه ــو م ــا يـمـنــح ال ـق ـنــاة ح ــق ت ـقــديــم طعن
إداري ف ــي ال ـق ــرار ل ـعــدم قــانــونـيـتــه وع ــدم
اختصاص ال ــوزارة» .وسبق قــرار سحب
عـمــل مـكـتــب «ال ـج ــزي ــرة م ـبــاشــر» اقـتـحــام
السلطات األمنية ملكتب شبكة التلفزيون
«العربي» ،يوم الخميس املاضي ،واعتقال
 4مــن الـعــامـلــن ب ــه ،عـلــى رأس ـهــم مــراســل
ال ـق ـنــاة وائـ ــل مـحـمــد ال ـح ـســن ،وتـعــرضــوا
خالل فترة االعتقال التي امتدت لساعات
العتداءات جسدية ولفظية قبل أن يطلق
سراحهم ،طبقًا إلفادتهم.
كما اعـتــدت قــوات أمنية على الصحافية
والـكــاتـبــة شـمــائــل ال ـنــور أث ـنــاء تغطيتها
لـ ــ«مـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــة  13ي ـ ـن ـ ــاي ـ ــر» ،ال ـخ ـم ـي ــس
املاضي ،وحاولت سيارة عسكرية دهس
الـصـحــافـيــن ع ـث ـمــان ف ـضــل ال ـل ــه وب ـكــري
خليفة .وقبل يــوم واحــد من ذلــك الحدث،
اعتقلت الـسـلـطــات مـصــور وكــالــة األنـبــاء
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة (ش ـ ـي ـ ـن ـ ـخـ ــوا) مـ ـحـ ـم ــد خ ـضــر
ومساعده مجدي عبد الـلــه ،فيما ال يــزال
الصحافي فــي «وكــالــة الـســودان لألنباء»
عبد الله محمد بابكر يتلقى العالج بأحد
مشافي العاصمة الخرطوم بعد تعرضه
لعنف وحشي ونهب ملقتنياته الشخصية
أث ـنــاء أداء مهمته بتغطية مـلـيــونـيــة 19
ديسمبر/كانون األول املاضي.
ومنذ االنقالب العسكري في  25أكتوبر/
ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،ت ـخ ــرج ف ــي أكـثــر
مــن م ــرة خ ــال األس ـبــوع ال ــواح ــد ،مــواكــب
اح ـت ـج ــاج ـي ــة ف ـ ــي عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن امل ـ ــدن
الـســودانـيــة للمطالبة بــاسـقــاط االنـقــاب
وتنحي العسكر عن السلطة وعودة الحكم
املدني للبالد .وتدور أغلب املواجهات بني
الـشــرطــة واملـحـتـجــن بــالـخــرطــوم بالقرب

م ــن مـجـمــع أب ـ ــراج ال ـن ـي ـلــن ،وف ـي ــه تــوجــد
ع ــدد م ــن م ـق ــرات ال ـق ـنــوات الـفـضــائـيــة ،ما
يعرضها لالقتحام والقذف بعبوات الغاز
املسيل للدموع والنهب كما حــدث ملكتب
تلفزيون «العربي» قبل الحادثة األخيرة،
وملكتب قناتي «العربية» و«الحدث» ،وفيه
تــم تكسير بـعــض امل ـع ــدات ون ـهــب بعض
امل ـق ـت ـن ـيــات وضـ ـ ــرب ال ـع ــام ـل ــن بــامل ـك ـتــب،
بعد رصد القوات األمنية تصوير القناة
لـحــوادث اعـتــداء على املتظاهرين .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن اع ـتــذارال ـس ـل ـطــات ال ـســودان ـيــة
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة» و«ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث» وت ـع ـه ــده ــا

سلطات االنقالب
تسعى لحجب
المعلومات
عن الرأي العام

بــال ـت ـح ـق ـيــق ،ل ــم ي ـط ــرأ ج ــدي ــد ح ـتــى اآلن.
وداخ ـ ـ ــل ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـح ـك ــوم ــي ،ت ـفــرض
ال ـس ـل ـطــات االن ـق ــاب ـي ــة رق ــاب ــة ت ــام ــة على
املحتوى ،حتى بعد إعــادة املدير السابق
للهيئة القومية لإلذاعة والتلفزيون لقمان
أحمد ملنصبه بقرار من رئيس الوزراء عبد
الله حمدوك قبل أيام من استقالة األخير.
واألس ـب ــوع املــاضــي ،وصـلــت الــرقــابــة إلــى
حد منع مذيع بالتلفزيون من قراءة نشرة
األخبار بقرار من ضابط برتبة عميد في
الجيش الـســودانــي ،وذلــك «عقابًا له على
غ ـيــابــه ع ــن ال ـع ـمــل ف ــي األي ـ ــام األول ـ ــى من

ّ
يغطون االحتجاجات في السودان (فرانس برس)
اعتداءات بالجملة على صحافيين

«الحداثة» تتوقف عن الصدور

ي ــوم األحـ ــد  16ي ـنــايــر/كــانــون ال ـث ــان ــي ،أع ـل ـنــت صحيفة
«الحداثة» الورقية ،تعليق صدورها نهائيًا احتجاجًا على
القمع ضــد وســائــل اإلع ــام .و«ال ـحــداثــة» هــي واح ــدة من
الصحف الـتــي ص ــدرت بعد سـقــوط نـظــام عمر البشير،
تماشيًا مع مناخ الحريات العامة في البالد خالل السنوات
ّ
املاضية التي أعقبت الـثــورة الشعبية في الـبــاد .وعلقت
الصحيفة صــدورهــا مــؤقـتــا بـعــد االن ـقــاب مـبــاشــرة في
 25أكتوبر /تشرين األول املاضي ،لكنها وجدت نفسها
مضطرة للتوقف الكامل ،الستمرار االنقالب واستمرار
انتهاكاته ضد الصحافة ووسائل اإلعالم.
ّ
وذكــرت إدارة الصحيفة في بيان لها ،أنها «ظلت تراقب
تطورات األمور واتجاهاتها في األيام التي تلت  25أكتوبر،
التخاذ قرار بشأن املوقف النهائي من الصدور ،وتابعت
بقلق بالغ الـتــردي اليومي ألوض ــاع الحريات الصحافية
واإلعالمية في ظل االنقالب ،ورصدت التهجم بالتشكيالت

ال ـع ـس ـكــريــة امل ــدج ـج ــة ب ــاألس ـل ـح ــة ع ـل ــى دور الـصـحــف
واملؤسسات اإلعالمية واالعتداء املتواصل وتسبيب األذى
الجسيم للصحافيني ومراسلي القنوات اإلعالمية ونهب
ً
ممتلكاتهم واعـتـقــالـهــم وتــرويـعـهــم ،وص ــوال إل ــى سحب
ّ
الـتــراخـيــص واإليـ ـق ــاف» .وأض ــافــت اإلدارة أن «االن ـقــاب
وضع نهاية ملناخات الحريات الصحافية واإلعالمية التي
جاءت بها ثورة ديسمبر/كانون األول املجيدة ،وفتح الباب
لــدورة جديدة من تقليص مساحات العمل العام لم تقف
عند مـصــادرة حــريــات الصحافة وم ـطــاردة الصحافيني
بــل وصلت إلــى قتل املحتجني واملتظاهرين السلميني»،
لذا توصلت إلى أن «أجــواء القمع واالستبداد ومصادرة
الحقوق والحريات والتي تــزداد وتيرتها يومًا بعد يوم،
تـنــذر ،حــال استمر االن ـقــاب ،بتحول الـبــاد إلــى محرقة
كبيرة ،ال تسمح للصحيفة بالوفاء بواجبها املهني تجاه
الشعب ،وال القيام بمسؤوليتها تجاه ثورة ديسمبر».

االنـقــاب» ،اعتقادًا من الضابط أن املذيع
قد أضرب عن العمل.
ي ـق ــول م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـخ ــرط ــوم لـلـخــدمــات
ال ـص ـحــاف ـيــة ،ال ـص ـح ــاف ــي أح ـم ــد ال ـش ـيــخ،
ّ
إن «سـلـطــات االن ـقــاب الـعـسـكــري تسعى
ج ـ ــاه ـ ــدة مـ ـن ــذ  25أك ـ ـتـ ــوبـ ــر إل ـ ـ ــى ح ـجــب
املـعـلــومــات عــن الـ ــرأي ال ـعــام وذل ــك بقطع
خدمات اإلنترنت ووقف اإلذاعات وقنوات
التلفزة الخاصة واقتحام مكاتب القنوات
األجـنـبـيــة واالظ ـع ـتــداء عـلــى الصحافيني
ّ
ً
مشيرا إلــى أن «إغــاق
أثـنــاء تغطيتهم»،
مـكـتــب «الـ ـج ــزي ــرة م ـب ــاش ــر» جـ ــاء نتيجة
ً
ل ـتــوث ـيــق ال ـق ـن ــاة مـ ـب ــاش ــرة لــإن ـت ـهــاكــات
ضــد املتظاهرين السلميني ،مــا يــزيــد من
احـتـمــال رغـبــة االنـقــابـيــن فــي املــزيــد من
العنف بعيدًا عن أعني اإلعــام» .ويضيف
ّ
الشيخ لـ«العربي الجديد» أن «املستقبل
أمام اإلعالم السوداني بات مظلمًا فكثير
من الصحف الورقية ال تصدر في عدد من
أيام األسبوع ،إما لقطع خدمة اإلنترنت،
أو إلغــاق الـطــرق والـجـســور وغيرها من
ّ
الظروف األمنية .كما أن اإلعالم الحكومي
واق ــع تمامًا تحت السيطرة االنـقــابـيــة»،
مبديًا أسـفــه لـعــدم وج ــود بــدائــل واضحة
حــال ـيــا لـلـتـغـطـيــة ،خ ـصــوصــا ف ــي أيـ ــام أو
ساعات قطع خدمة اإلنترنت واالتصاالت
الهاتفية.
ّ
يـسـتـطــرد الـشـيــخ أن وحـ ــدة الـصـحــافـيــن
السودانيني أضحت مطلوبة أكثر من أي
ً
وقت مضى ضمانًا لحماية أنفسهم أوال،
وحماية املتظاهرين من العنف .كما لفت
االنتباه ألهمية تدريب الصحافيني على
تغطية الـتـظــاهــرات ومـنــاطــق ال ـنــزاع بما
يـضـمــن ع ــدم تـعــرضـهــم ملـخــاطــر االع ـت ــداء
واالعتقال.
أم ــا ال ـص ـحــافــي أي ـم ــن س ـن ـج ــراب ،فـيـقــول
ّ
مــن جـهـتــه ،إن الـصـحــافـيــن واإلعــامـيــن
واج ـ ـ ـهـ ـ ــوا ت ـ ـحـ ــديـ ــات كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي س ـب ـيــل
تغطية االحتجاجات الــرافـضــة لالنقالب
ال ـع ـس ـك ــري واملـ ـط ــالـ ـب ــة ب ــال ـح ـك ــم امل ــدن ــي
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـتـ ـح ــول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،وان
ال ـس ـل ـط ــات ت ــرت ـك ــب ان ـت ـه ــاك ــات م ـت ـعــددة
فــي مــواجـهـتـهــم تـشـمــل مـحــاصــرة مــواقــع
الـ ـعـ ـم ــل واقـ ـتـ ـح ــامـ ـه ــا وال ـ ـ ـضـ ـ ــرب ون ـه ــب
املمتلكات وأدوات الـعـمــل ،وكـلـهــا تهدف
ملنع الصحافيني واإلعالميني من ممارسة
عملهم في تغطية األحــداث خالل املواكب
وغيرها من األنشطة االحتجاجية« ،ولكن
تلك االنـتـهــاكــات لــم تثن الصحافيني عن
القيام بواجبهم املهني إليمانهم العميق
بــدورهــم فــي عملية التحول الديمقراطي
وأن غيابهم يزيد االنتهاكات التي تمارس
ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــات واملـ ـش ــارك ــن
ف ــي امل ــواك ــب واألعـ ـم ــال االحـتـجــاجـيــة ألن
مــرتـكـبــي االن ـت ـهــاكــات يـفـضـلــون ارت ـكــاب
ال ـجــرائــم ف ــي ال ـظ ــام وب ـع ـي ـدًا ع ــن أجـهــزة
اإلعالم».
ّ
ويضيف سـنـجــراب أن االنـتـهــاكــات تزيد
عـلــى الصحافيني واإلعــام ـيــن ،وعندما
يـ ـعـ ـل ــم ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ـ ـيـ ــون وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ب ـه ــوي ــة
الصحافي واإلعالمي يتضاعف االنتهاك
ّ
ّ
ويشدد
باعتبار أن الصحافة عــدوة لهم.
على أهمية رصد وتوثيق تلك االنتهاكات
وااللتفاف حول األجسام الصحافية التي
تقوم بهذه املهام وتقويتها ،وعلى رأسها
«شـبـكــة الـصـحــافـيــن ال ـســودان ـيــن» التي
تعمل على رصد وتوثيق االنتهاكات ولها
خبرة في هذه األعمال .كما يقترح القيام
بـحـمــات إعــام ـيــة وأن ـش ـطــة احـتـجــاجـيــة
مل ـقــاومــة ه ــذه االن ـت ـه ــاك ــات وال ـع ـمــل على
وقفها بالضغط على املنتهكني والتواصل
مع املؤسسات العاملية العاملة في مجال
حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ل ـت ـك ــون إح ـ ـ ــدى أدوات
الضغط.
وي ـع ـي ــد س ـن ـج ــراب ال ـت ـع ـه ــد بـ ـع ــدم تــوقــف
اإلعــامـيــن الـســودانـيــن عــن أداء واجبهم
ألن ل ــدي ـه ــم ت ـج ــرب ــة ط ــوي ـل ــة ف ــي مــواج ـهــة
األن ـظ ـمــة الـشـمــولـيــة ،خــاصــة ف ــي مــواجـهــة
النظام املخلوع ،نظام الرئيس عمر البشير
الذي سيطر على الحكم ثالثني عامًا.

22

الثالثاء  18يناير /كانون الثاني  2022م  15جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2696السنة الثامنة
Tuesday 18 January 2022

الثالثاء  18يناير /كانون الثاني  2022م  15جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2696السنة الثامنة
Tuesday 18 January 2022

منوعات فنون وكوكتيل
قراءة

لينا الرواس

يصور فيلم «بلفاست» ،تجربة
أولـئــك األس ــوأ حـظــا ،ممن فرض
ع ـل ـي ـهــم االخـ ـتـ ـي ــار بـ ــن ال ـع ـيــش
ف ــي ب ـلــدان ـهــم ال ـخــاض ـعــة ألزمـ ـ ــات وح ــروب
مشتعلة ،أو ح ــزم حقائبهم للتوجه نحو
مستقبل ال يعرفون عنه شيئًا.
لم تكن اإلجابة عن هذه املعضلة اإلنسانية
بالسهلة يومًا ،وكذلك يقترح فيلم كينيث
بـ ــرانـ ــاه ،ال ـح ــائ ــز ج ــائ ــزة «غ ــول ــدن غ ـلــوب»
ألفضل سيناريو فيلم ( ،)2021حــن ينقل
مـ ـع ــان ــاة ق ــاط ـن ــي شـ ـم ــال ب ـل ـف ــاس ــت ،أث ـن ــاء
االضـطــرابــات التي عمت إيرلندا الشمالية
عــام  ،1969واسـتـمــرت ملــدة طويلة بعدها،
م ـخ ـل ـف ــة آث ـ ـ ـ ــارًا شـ ــديـ ــدة وم ـ ــوج ـ ــات ه ـج ــرة
شاسعة.
ال ي ـس ـع ــى ف ـي ـل ــم الـ ـسـ ـي ــرة ذاتـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ـخــرج
اإليــرل ـنــدي الـبــريـطــانــي ،إل ــى تجسيد ويــات
الـحــرب وأع ـمــال الـعـنــف املـبــاشــرة ،بــل يكتفي
بمراقبة العالم عبر عيني طفل في التاسعة
م ــن ع ـم ــره ،وه ــو بـ ــادي ( ،)Jude Hillبفهمه

يخط فيلم «بلفاست» مذكرات سينمائية لطفولة مخرجه ،كينيث براناه ،في بلدة صغيره؛ إذ
يجسد براناه نفسه بشخصية طفل يُجبر على مغادرة بيته في إيرلندا الشمالية

بلفاست

الجميع ينزف وما من دماء

املحدود والطفولي ملا يجري من حوله ،والذي
تنقلب حـيــاتــه رأس ــا عـلــى ع ـقــب ،حــن تحرق
مجموعة من مثيري الشغب بيوت العائالت
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ت ـس ـك ــن غــال ـب ـهــا
ال ـع ــائ ــات ال ـبــروت ـس ـتــان ـت ـيــة .ي ـح ـيــل الـشـغــب
منطقة الطبقة العاملة تلك إلــى ساحة حرب
م ـص ـغــرة ،تـغــص بــالـعـصــابــات واملـجـمــوعــات
ال ـب ـل ـط ـج ـيــة امل ـس ـل ـحــة والـ ـح ــواج ــز ال ـب ـشــريــة،
وح ـ ـمـ ــات «ت ـط ـه ـي ــر امل ـج ـت ـم ــع» الـ ـت ــي ت ـمــزق
االستقرار وتؤجج الصراع بني قاطني البلدة.

يخط الفيلم ،عبر ساعة  38دقيقة ،مذكرات
س ـي ـن ـمــائ ـيــة ل ـط ـف ــول ــة امل ـ ـخـ ــرج فـ ــي ال ـب ـل ــدة
الصغيرة تلك؛ إذ يجسد بادي براناه نفسه
ُ
حــن أج ـبــر عـلــى م ـغــادرة بيته فــي إيــرلـنــدا
الشمالية ،ولم يبلغ من العمر التاسعة بعد.
أم ــر م ــا زال يـسـتــذكــره امل ـخ ــرج الـ ــذي نــاهــز
الستني من عمره بحزن وألم شديدين.
يشتعل فـتـيــل الـتـعـصــب والـعـنـصــريــة بعد
دق ــائ ــق ع ــدة م ــن ب ــداي ــة الـفـيـلــم .ع ـنــدهــا ،لن
ي ـك ــون م ــن ال ـ ـضـ ــروري أن يـشـيــح أص ـحــاب

يمكن تصنيف العمل
ضمن فئة األفالم
المناهضة للحروب

الـ ـقـ ـل ــوب ال ـض ـع ـي ـف ــة ب ـن ـظ ــره ــم خـ ــوفـ ــا مــن
ّ
ـاس ،ألن الـفـيـلــم ال ــذي
مـشـهــد عـنـيــف أو ق ـ ـ ٍ
يمكن تصنيفه ضمن فئة األفالم املناهضة
ل ـل ـحــروب ،يـكــاد يخلو مــن ّ
أي مـنـهــا .فمنذ
املشهد األول للفيلم ،تـبــدو أعـمــال الـشــارع
شـ ـع ــال ل ـل ـمــولــوتــوف وتــدم ـيــر
م ــن ن ـهــب وإ ّ
وس ــرق ــة ،وك ــأن ـه ــا خـلـفـيــة بــاه ـتــة ي ـت ـفــادى
املـخــرج التركيز عليها ،إلــى حــد تهميشها
بــأسـلــوب  ،out of focusويـ ــدور بكاميرته
ع ـبــر إط ـ ــار ث ــاب ــت ،ملـ ــدة ل ـي ـســت بــالـقـصـيــرة

لمن ضاعوا
ال بد من اإلشارة إلى ّ
أن
أداء الممثلين عبر الفيلم،
خصوصًا الجد والطفل
بادي واألم ،كان ساحرًا
إلى أبعد حد ..لعلّه أمر
تفسره خلفية كينيث
براناه (الصورة) ،كممثل
مسرحي شكسبيري .وهذا
ما يجعله متميزًا في
إدارته الممثلين .ال شيء
يعوض خسارات الحروب،
إلّا ّ
أن فيلم «بلفاست» يقدم
عزاء صغيرًا لضحايا األزمات
ً
والحروب ولسكان منطقة
بلفاست« :لمن بقوا ،لمن
رحلوا ،لمن ضاعوا» وفق
كلمات المخرج نفسه.

يلجأ المخرج إلى التالعب بالمتلقي حين ُتطرح أحاديث البالغين على الطاولة ()Focus Features

إضاءة

عمر بقبوق

ن ـهــايــة ال ـع ــال ــم ،كــانــت وال تـ ــزال إحـ ــدى أكـثــر
املـ ــوضـ ــوعـ ــات الـ ــدرام ـ ـيـ ــة رواج ـ ـ ـ ــا فـ ــي ع ــال ــم
الـسـيـنـمــا .قــد يـكــون الـسـبــب فــي ذل ــك يتعلق
بطبيعة البشر ،الذين يخافون دائمًا من فكرة
النهاية ،وال يتوقفون عن رسم سيناريوهات
تفترض انـقــراض الجنس البشري .جمهور
يـمـيــل أي ـضــا ملـتــابـعــة الـحـكــايــات املــأســاويــة؛
وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ـ ــإن م ـ ــوض ـ ــوع نـ ـه ــاي ــة ال ـع ــال ــم
سـيـنـمــائـيــا يستهلك ب ــوف ــرة ،ألن ــه يـمـلــك كل
مقومات النجاح التجاري.
وفـ ــي ك ــل ع ـم ــل درام ـ ـ ــي ي ـت ـح ــدث ع ــن نـهــايــة
ال ـع ــال ــم ،ي ـتــم ن ـســج فــرض ـيــة مـخـتـلـفــة حــول
كيفية انتهاء الحياة على كوكب األرض ،أو
عــن ال ـشــروط الـتــي سينقرض فيها الجنس
الـبـشــري .هــذه الـفــرضـيــات ،غــالـبــا ،مــا تصاغ
مــن خ ــال قــوانــن االح ـت ـمــاالت ،وبــاالعـتـمــاد
ع ـلــى ال ـن ـظ ــري ــات ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـمــل في
طـيــاتـهــا أب ـع ــادًا ت ـشــاؤم ـيــة؛ لـيـنـتــج ع ــن ذلــك
أفالم ديستوبيا الخيال العلمي ،التي تذهب
بإحدى االحتماالت العلمية التشاؤمية حتى
األقصى ،لتصور األيــام األخيرة قبل انتهاء
وجود البشر.
وم ـ ـ ــن أك ـ ـثـ ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــريـ ــات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ش ــائ ـع ــة
االستخدام في هذا النوع من السينما نظريات
الـتـغـيــر امل ـنــاخــي وال ـت ـلــوث الـبـيـئــي واألوب ـئ ــة
الـ ـفـ ـي ــروسـ ـي ــة ،وك ـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـت ـغ ـيــرات
الجذرية بحركة األجــرام السماوية والنيازك
أو العوالم املختلفة غير املكتشفة في الفضاء
ال ـخ ــارج ــي .وبــامل ـقــابــل ،ه ـنــاك ع ــدد كـبـيــر من
األفالم التي تتحدث عن نهاية العالم ،من دون
االستناد إلى أي فرضية علمية ،لتكون أفالم

تحاول بعض األفالم
أن تقرأ مجريات الزمن
الحاضر برؤية شاملة
من فيلم ( Don›t look upنتفليكس)

مشاهدة

حمصًا
مو عامر :هذا ليس
ّ

عمار فراس
ّ

بثت شبكة نتفليكس ،أخـيـرًا ،عــرض ستاند أب
كوميدي ،يحمل «مو عامر :محمد في تكساس»،
ل ـل ـم ــؤدي ال ـك ــوم ـي ــدي الـفـلـسـطـيـنــي  -األم ـيــركــي
محمد عامر .هذا العرض هو الثاني الــذي تبثه
نتفليكس ،بعد ثالث سنوات من بث األول ،الذي
يحمل اسم .Mo Amer: The Vagabond
ي ـف ـت ـتــح دوي ـ ـ ــن ج ــونـ ـس ــون عـ ـ ــرض «م ـح ـم ــد فــي
تكساس» ،إذ يظهر في فيديو مسجل من الصالة
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،ل ـي ـق ــدم ل ـل ـك ــوم ـي ــدي ــا ،م ـط ــري ــا عـلـيــه
وعلى قدرته الكوميدية ،ليعتلي بعدها محمد
ً
الخشبة مستعجال مرتبكًا كحالتنا جميعًا في
ً
ظــل ال ــوب ــاء ،مـقــدمــا مــونــولــوغــا طــويــا ومــوتــورًا
ومضحكًا عما يحصل في العالم ،والتناقضات
التي ترافقت مع رعب دائم من كوفيد ،واإلفالس،
ثــم حــل مشكلة اإلف ــاس ،ثــم اللقاح ،ثــم العمالت
الرقمية ثم الــ ،NFTوعدد المتناه من الجرعات..
كل هــذا يتدفق ،وكــأن محمد يستعيد دوامــة ما
ش ـه ــدن ــاه ال ـع ــام امل ــاض ــي ،م ـش ـي ـرًا ب ــوض ــوح إلــى
الشعور الذي ينتاب كثيرين؛ ضيق في التنفس
ورغبة في الصراخ ولكمة موجعة في البطن ،لم
ينته أملها منذ عامني.
يحدثنا محمد بعده عن لقائه مع ديفيد شابيل،
واش ـت ـبــاهــات أن واح ـ ـدًا مـنـهـمــا أصـ ــاب اآلخـ ــر بـ
كوفيد ،في حني تتنوع باقي موضوعات العرض

حول ما يمكن توقعه من كوميدي عربي-أميركي
في الواليات املتحدة؛ إذ نسمع عن بالغة الشتائم
الـعــربـيــة بــاملـقــارنــة مــع تـلــك اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة ،لينتقل
بـعــدهــا إل ــى عــاقـتــه مــع مــن حــولــه فــي تكساس،
املعروفة بعنصريتها تجاه األجــانــب ،وانتشار
املتعصبني البيض فيها .مــع ذلــك ،يقول محمد
إنــه لم يواجه ما هو إشكالي ،بل ويرسل تحية
لجاره املستعد ملساعدة الجميع على اختالفهم
في حال ضرب إعصار املنطقة.
ال يمكن ألي كوميدي عربي في الواليات املتحدة
أن يتجاهل أح ــداث ال ـحــادي عـشــر مــن سبتمبر،
وهذا ما نتلمسه حني يقول محمد إنه حان الوقت
للحديث عن ذلك ،ليستعيد حكايات عما شهدته
الـجــالـيــة الـعــربـيــة فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة بـصــورة
خاصة .يخبرنا محمد عن أخيه الذي سخر منه
ً
قائال إن مسيرته املهنية انتهت ،ألنــه «ال يوجد
أميركي يريد أن يسمع مسلمًا يلقي النكات» .هذا
األخ ذاتــه يتجاهل حقيقة أنــه طيار ،ولــن يسمح

يستعيد حكايات
شهدتها الجالية العربية إبّان
أحداث  11سبتمبر

يحاول مو أن
يُحيي صوت
الجالية المسلمة
في الواليات
المتحدة (جوني
نونز/واير إيمج)

أح ــد ل ــه ب ـعــد م ــا ح ـصــل ب ــأن ي ـق ـتــرب م ــن طــائــرة.
ه ــذه امل ـفــارقــات ليست بــالـجــديــدة ،وهـنــا نالحظ
أن محمد يقرب ما هو تقليدي في ما يخص هذا
املوضوع.
ُالفقرة األكثر إثــارة لالهتمام في العرض ،والتي
أث ــارت استغراب الجمهور تتعلق بالحمص؛ إذ
يتحدث محمد بــوضــوح عــن مـحــاوالت االحتالل
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي «امـ ـ ـت ـ ــاك» ال ـح ـم ــص ون ـس ـب ــه إل ــى
أنفسهم ،بل يتوجه إلى اليهود ،بقوله إن الحمص
ل ـي ــس م ـل ـك ـهــم ،ك ــون ـه ــم ال ي ـج ـي ــدون ل ـف ــظ ح ــرف
«الـحــاء» ،لينتقل بعدها إلى كل محاوالت تقليد
الحمص ،وتغيير أسلوب أكله ،ليعطي الجمهور
بعدها درسًا كوميديًا وساخرًا في كيفية صناعة
الحمص ،ثم كيفية أكله ،ثم تكوينه الدقيق ،نافيًا
كل ما يتم تقديمه على أنه من مسحوق الشوندر،
ومـسـحــوق ال ـعــدس ،وغـيــرهــا مــن منتجات يقول
محمد بوضوح إنها «ليست ّ
حمصًا».
ال يمكن إنكار قــدرة مو عامر على اإلضـحــاك ،أو
أدائــه املميز على الخشبة ،لكنه لم يكسر أيــا من
توقعاتنا ،بــل قــدم بـصــورة لطيفة كــل مــا يخطر
على البال حني نقرأ العنوان «محمد في تكساس».
ربما يحاول مو أن ُيحيي صوت الجالية املسلمة
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وال ـ ــذي يـظـهــر بــوضــوح
ضمن توجه نتفليكس الحتواء «الجميع» ،لكننا
ال نعلم إلى أي حد سيستمر الشاب في توظيف
«أنه مسلم وعربي» ضمن عروضه الكوميدية.

مسلسل

يتجول في مسرح جريمة مخت َلق
«الرجل الكستناء»
ّ

عالم مواز
كورونا في السينما ...الوباء ينتشر في
ٍ
ديـسـتــوبـيــا مستقبلية مـبـنـيــة ع ـلــى الـخـيــال
املحض ،أو على التنبؤات الدينية.
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن م ـ ـصـ ــادر ال ـف ــرض ـي ــات
املـتـخـيـلــة ،فــإنـنــا نــاحــظ أن أفـ ــام الـخـيــال
العلمي التي تتمحور حــول نهاية العالم،
تمر في الوقت الحالي بمرحلة حساسة في
تــاريـخـهــا ،وتشهد تـغـيــرات عنيفة ،بسبب
األح ــداث الـتــي مــرت منذ عــام  2020وحتى
ال ـيــوم ،والـتــي جعلت البعض يظنون أننا
نـعـيــش بــدايــة الـنـهــايــة ،وال سـيـمــا جائحة
كورونا والحرائق الناجمة عن االحتباس
الحراري ،وكل الكوارث التي تزامنت معها.
ذلــك جعلنا نشهد والدة أفــام تتحدث عن
ن ـهــايــة ال ـع ــال ــم ب ـش ـكــل مـخـتـلــف ع ــن ك ــل ما
سـبــق ،مـثــل  Don’t look upال ــذي ب ــدا أكثر
واق ـع ـي ــة ،ألن ــه ج ــاء ب ـعــد إدراك سـلــوكـيــات
الـبـشــر ف ــي ال ـظ ــروف امل ـشــاب ـهــة؛ إذ ل ــم تعد
ف ـك ــرة ال ـك ــارث ــة ال ـت ــي ت ـه ــدد بـنـهــايــة الـعــالــم
غريبة عنا ،ال نعرف كيف يتصرف البشر
إذا مــا ح ـلــت .فـفــي  Don’t look upلــم تعد
ف ـكــرة نـهــايــة ال ـعــالــم هــي ال ـف ـكــرة املسيطرة
على حياة جميع البشر إذا ما اقتربت ،بل
ستخضع للمأسسة ّ ،وتصبح أكـثــر شبهًا
بنمط حياتنا .ذلــك أثــر بشكل جــذري على
ع ـم ـل ـيــة ال ـب ـن ــاء الـ ــدرامـ ــي ف ــي ال ـف ـي ـلــم ك ـكــل،

أب ـ ـ ـدًا ،حـ ــول م ـح ــور ال ـ ـحـ ــدث؛ ال ـط ـف ــل ب ــادي
ال ــذي يتسمر مـكــانــه ليشهد عـلــى املـجــزرة
بعينني مفتوحتني على وسعهما .قد يبدو
ّ
للبعض أن تهميش الحرب ومصائبها هو
تساهل مع ما خلفته من أهوال ،أو تبسيط
لألثر السياسي وما أفــرزه من واقع كارثي
ّ
أح ـ ــاط ب ــإي ــرل ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة م ــن كـ ــل حــدب
ّ ّ
وصــوب خــال تلك الفترة املشؤومة .إل أن
الفيلم يفعل مــا هــو مـعــاكــس لــذلــك تمامًا،
فــاألثــر الــذي يحدثه «بلفاست» فــي نفوس
مشاهديه يكاد يفوق بأشواط ذاك الناجم
عن استفزاز املشاعر بميلودرامية مبتذلة،
أو مباشرة في الطرح .الجميع ينزف ،وما
م ــن ق ـط ــرة دمـ ــاء واحـ ـ ــدة .م ـقــاربــة س ـبــق أن
شـهــدنــاهــا مــع واح ــد مــن أه ــم كالسيكيات
السينما اإليطالية.life is beautiful ،
يلجأ املخرج إلى نهج التالعب باملتلقي ذاته
ُ
حني تطرح أحاديث البالغني على الطاولة،
فنسمع منها عبارات هامسة ووشوشات ال
تختلف عن تلك التي يلتقطها طفل يسترق
السمع من خلف باب غرفة والديه .ونعرف
قـص ـصــا م ـج ـت ــزأة ،غ ـيــر م ـف ـهــومــة ،وخـ ــارج
اإلطار الزمني واملكاني املنطقي لحدوثها،
ونلتقط إشارات غامضة عن الوضع املالي
ل ـل ـعــائ ـلــة ودي ــونـ ـه ــا وال ـت ـخ ـل ــف ال ـضــري ـبــي
لــوالــد ب ــادي ( ،)Jamie Dornanوع ــن فكرة
السفر التي تلقى رفضًا شديدًا من زوجته
(.)Caitriona Balfe
يشعر املشاهد بأجواء توتر توحي بتراكم
الخالفات بني األبوين اللذين ُي ّ
عرف الفيلم
عنهما بـ ماما ( ،)maوبابا ( ،)paمن دون أي
ذكر السميهما ،وهو مؤشر آخر يؤكد عبره
ّ
املخرج أن اهتمامه ينصب بشكل كامل على
كونهما كيانني أبويني لبادي قبل أي شيء
آخــر ،ما يجعلنا كمشاهدين غير مهتمني،
إلـ ــى ح ــد مـ ــا ،بـمـشــاكـلـهـمــا ال ـش ـخ ـص ـيــة أو
الزوجية ،ما لم يكن لبادي حصة منها.
ي ـش ــرح ف ـي ـلــم «ب ـل ـف ــاس ــت» ث ـنــائ ـيــة ال ـن ـضــج/
ال ـ ـ ـبـ ـ ــراءة ،وكـ ـي ــف ت ـت ـن ــاق ــض ه ـ ــذه األخـ ـي ــرة
م ــع ال ـعــالــم امل ـح ـيــط ،وت ـع ـق ـيــداتــه أو م ــا فيه
م ــن «مـ ـش ــاك ــل» ،وهـ ــي ك ـل ـمــة بـ ـ ــادي لــوصــف
مشهد الـحــرب غير املفهوم بالنسبة لــه ،وال
ربـمــا ملتلقي الفيلم غير املطلع على الفترة
التاريخية لــأحــداث .فــالــراوي الوحيد عبر
الفيلم غير مــوثــوق ،وال سبيل للخروج من
إط ــار رؤي ــاه أيـضــا ،إلــى الـحــد ال ــذي يجبرنا
عـلــى متابعة مــا يـشــاهــده ب ــادي مــن بــاحــات
ل ـع ــب وم ـس ــرح ـي ــات أط ـ ـفـ ــال وأع ـ ـيـ ــاد م ـيــاد
ومقتطفات طــويـلــة مـلــونــة مــن أف ــام «سـتــار
ت ــري ــك» و«سـ ـن ــدري ــا» ،وه ــي رش ـق ــات ال ـلــون
الوحيدة ضمن عالم الفيلم األسود واألبيض،
تعبيرًا عن مدى انذهال بادي بعالم الرسوم
املتحركة وتوقه لرؤيتها كل أسبوع ،وكأنها
الشيء الوحيد «الجميل» و«امللون» في عامله.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن وجـ ــود الـسـيـنـمــا املـلــونــة
واه ،واقـ ـت ــراب الـطـفـلــة،
كـمـتـنـفــس أم ـيــركــي ٍ
الـتــي يحبها ب ــادي ويحلم بــالــزواج منها،
مقعدًا إلى جانبه في الصف ،وحضور الجد
ّ
وال ـجــدة الــداعـمــن واملـحـبــن ،لـكــن التهديد
املـسـتـمــر ال يـمـكــن ت ـجــاه ـلــه ،و«ال ـت ـص ـحــر»
ّ
الـ ـ ـ ــذي ض ـ ـ ــرب بـ ـلـ ـف ــاس ــت م ـ ــن ك ـ ـ ــل ن ــاح ـي ــة،
يجعل الحياة فيها محكومة بالفشل .أمر
تقتنع بــه «مــامــا» نهاية الفيلم ،وهــي أشد
ّ
املدافعني عن مفاهيم االنتماء والـجــذر ،إل
ّ
أن سرقة بــادي ملسحوق غسيل بيولوجي
مــن ســوبــرمــاركــت يتعرض لـغــزو الحشود،
واح ـت ـج ــازه ره ـي ـنــة ل ــدق ــائ ــق م ــن ق ـبــل أحــد
أفراد العصابات ،تجعلها تقرر االنتقال إلى
مكان أكثر أمانًا لعائلتها ،من دون أي تردد،
في حني تقرر الجدة البقاء في منزلها ،على
غرار العديد من سكان البلدة الذين رفضوا
مغادرتها ألسباب شتى.
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لتمر النظريات واالكتشافات العلمية وما
يصاحبها مــن قلق وج ــودي على الهامش
ال ـ ــدرام ـ ــي لـ ـع ــرض مـ ــن ن ـ ــوع آخ ـ ـ ــر ،يـكـشــف
ف ـســاد امل ــؤس ـس ــات الـسـيــاسـيــة واإلعــام ـيــة
وال ـص ـن ــاع ـي ــة .واألغ ـ ـ ــرب م ــن ذلـ ــك ه ــي تلك
املـشــاهــد الترفيهية الـخــارجــة عــن السياق،
التي تمر بالفيلم والتي لم يكن من املمكن
أن نتنبأ بــوجــودهــا فــي أي فيلم يتمحور
حــول ديستوبيا نهاية العالم قبل جائحة
كـ ــورونـ ــا .ف ـه ــل كـ ــان أحـ ــد ي ـت ــوق ــع أن ت ـقــدم
أريــانــا غــرانــدي استعراضًا غنائيًا ضخمًا
العالم؟ هذه
ضمن فيلم يتحدث عن نهاية ّ
املشاهد بدت بغاية العبثية رغم أنها تعيد
استهالك مشاهد ترفيهية مألوفة للجميع.
أثــر جائحة كــورونــا ال يقتصر فــي السينما
على أفــام خيال العلمي املستقبلية ،بل هو
يمتد أيضًا إلى بعض األفالم التي تحاول أن
تقرأ مجريات الزمن الحاضر برؤية شاملة،
كما هو الحال في فيلمي  2020 DeathوDeath
 ، 2021ففيهما يتم تفكيك شكل الريبورتاج
الــوثــائـقــي ،لـيـعــاد تركيبه بـمــا يتناسب مع
عبثية األحــداث التي مــرت على البشرية في
العامني األخيرين ،لتميل بهما الكفة أيضًا
نحو الهزلية.
قد يكون األمر املشترك بني جميع األفالم التي
أنتجت بهذه املرحلة ،والتي تفاعلت بالحد
األدنى مع جائحة كورونا ،هي العبثية التي
الكوميديا تخترق مساحات درامية
جعلت
ً
كانت عصية عليها ،كاللحظات امليلودرامية
امل ـت ـك ــررة ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن ن ـهــايــة ال ـعــالــم،
وال ـش ـهــادات الشخصية فــي الــريـبــورتــاجــات
واألف ـ ـ ــام ال ــوث ــائ ـق ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـت ـم ـحــور حــول
الحقائق واملعاناة الذاتية والشخصية.

يحاول مسلسل «الرجل
الكستناء» الذي تعرضه
منصة «نتفليكس» أن
يسلط الضوء على قضايا
إساءة معاملة األطفال،
من خالل قصة بوليسية
جميل أنور

يبدو ّأن ّ
حمى القتلة املتسلسلني ،غــادرت
الــواليــات املـتـحــدة ،ومـضــت لتطاول بلدانًا
أوروبـيــة ،ال نعرف الكثير عن مجتمعاتها
ّ
ومـشــاكـلـهــا االجـتـمــاعّـيــة إل الـقـلـيــل ،بــل ما
نـعــرفــه أكـثــر عـنـهــا ،أن ـهــا مجتمعات تحيا
ّ
في
بسالم وأمن وأمـ
ـان ،بمعزل عما يحدث ً
ال ـعــالــم .ت ـعــود مـنـ ّـصــة «نـتـفـلـيـكــس» ثــانـيــة،
ً
لتنتج أعماال تتناول هؤالء القتلة ،لكن هذه
املـ ّـرة خــارج الــواليــات املتحدة ،تحديدًا ،في
الدنمارك ،من خــال مسلسل يحمل عنوان
«الرجل الكستناء» (.)The Chestnut man
ســل ق ـص ـيــر ،يـتـتـ ّـبــع ف ــي س ــت حـلـقــات
مـسـلـ ً
ُ
سلسلة من الجرائم التي ترتكب بحق نساء.
ّ
ّ
القاتل وراءه ،في كل موقع جريمة،
يخلف
ّ
ً
ّ
بمجسم صغير مصنوع من
إمضاء يتمثل
ّ
حبات الكستناء وأغصانها الصغيرة ،في
ّ
شكل إنسان مشوه.
ّ
ّ
نكتشف أن ضحايا القاتل هن ّأمهات أسأن
ّ
ّ
ّ
معاملة أبـنــائـهــن ،لـيـقــرر أن يعاقبهن عبر
ّ
ّ
جثثهن .حكاية تقليدية،
قتلهن وتـشــويــه

لرجل يعاني اضطرابات بدأت في طفولته،
تــرت ـبــط ب ـمــا ت ـع ـ ّـر ّض ل ــه م ــن س ــوء مـعــامـلــة
على يد عائلة تبنته ،وشقيقته ،حني كانا
صغيرين.
بطبيعة الحال ،يقود التحقيق في الجرائم
امــرأة ُمنفصلة عن زوجـهــا؛ وهــي أم لطفلة
ت ـعــانــي م ـشــاكــل م ــع وال ــدت ـه ــا بـسـبــب كـثــرة
غياب األخ ـيــرة ،نتيجة انشغالها بعملها.
نــرى في ذلــك تلميحًا إلــى أن تكون املحققة
ضحية ُمحتملة للقاتل .وكما العادة ،أيضًا،
للمحققة شــريــك يـســاعــدهــا ،وهــو أرم ــل؛ إذ
فقد زوجته وابنته ّ
جراء حريق ما ،ال نعرف
عنه الكثير .في البداية ،يبدو املحقق غير
ـال فــي القضية كلها؛ إذ يظهر بصورة
مـبـ ٍ
السيئ ،املتعجرف ،الصامت ،غير
الشريك
ّ
املـّهـتــم .لـكــنــه ،خـلــف ذل ــك ك ـلــه ،مـحـقــق ذكــي
منطويًا على نفسه ،ال أكثر.
وملاح ،وإن كان
ٍ
يـ ـح ــاول امل ـس ـل ـســل أن ي ـس ـلــط الـ ـض ــوء على
ً
مشكلة اجـتـمــاعـيــة ،كـثـيـرًا مــا رأي ـنــا أعـمــاال
ّ
ت ـت ـعـ ّـلــق ب ـه ــا ف ــي ال ـب ـل ــدان اإلس ـك ـنــدنــاف ـيــة.
تـتـمــثــل ه ــذه املـشـكـلــة ب ــاألط ـف ــال ،واألي ـت ــام
منهم تحديدًا ،والتحوالت التي يعيشونها
فـ ــي ح ـي ــات ـه ــم ن ـت ـي ـجــة ف ـق ــدان ـه ــم ألب ــوي ـه ــم
البيولوجيني ّ ،وانتقالهم للعيش في كنف
ّ
ع ــائ ــات ت ـت ـب ــن ــاه ــم .ي ـب ــدو أن ب ـع ــض ه ــذه
ال ـعــائــات ت ـســيء مـعــامـلــة هـ ــؤالء األط ـف ــال؛
فتستغلهم جنسيًا ،أو ّ
تعرضهم لظروف
حياتية قاسيةُ .
ل ـ ـكـ ــن ،ه ـ ــل ي ـك ـف ــي ن ـ ـبـ ــل ال ـق ـض ـي ــة ك ـ ــي يـتــم
تحميلها فــي مسلسل سـطـحــي؟ غــالـبــا ال.
القتلة املتسلسلون والحبكات البوليسية
هــذه ليست ظــاهــرة فــي تلك الـبـلــدان ،حتى
إن أجرينا بحثًا عن القتلة املتسلسلني في

القاتل قريب ولم يالحظه أحد (نتفليكس)

ً
ال ــدن ـم ــارك ،م ـثــا ،لــن نـجــد الـكـثـيــر .قصص
م ـح ـل ـيــة ال ي ـت ـج ــاوز ع ــدده ــا أص ــاب ــع ال ـيــد
الــواحــد ،بعكس مــا نـجــده عـنــد الـبـحــث عن
القتلة املتسلسلني فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
أو ب ــري ـط ــان ـي ــا؛ إذ س ـن ـجــد ق ــائ ـم ــة طــوي ـلــة
ّ
بأسمائهم ،وتفصيل مـطـ ّـول عــن كــل واحــد

م ـن ـه ــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى س ـل ـس ـلــة م ــن األعـ ـم ــال
الــوثــائـقـيــة وال ــدرام ـي ــة والـسـيـنـمــائـيــة التي
تتناول حكاياتهم.
لــم ي ـت ـجــاوز «ال ــرج ــل الـكـسـتـنــاء» أن يـكــون
مـ ـج ـ ّـرد ّ ح ـكــايــة بــول ـي ـس ـيــة رك ـي ـك ــة ،تـسـعــى
ُ
إلى تبني قضية إنسانية كبرى ،جعل من

ُ َ
ومختلقًا،
الــدنـمــارك مـســرح جــرائــم كـبـيـرًا
ع ـب ــر س ـل ـس ـل ــة مـ ــن األح ـ ـ ـ ــداث ال ـت ـشــوي ـق ـيــة
املتوقعة ،واملكررة في أعمال كثيرة من هذا
الـقـبـيــل؛ ك ــأن يـكــون الـقــاتــل شـخـصــا قريبًا
ّ
جـ ـ ّـدًا م ــن ال ـج ـم ـيــع ،ل ـك ــن أح ـ ـدًا ل ــم يستطع
مالحظة ذلك بعد.

