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MEDIA

حسن
البنا

القاهرة ـ العربي الجديد

اختفى الناشط السياسي والصحافي املصري
امل ـف ــرج ع ـنــه أخ ـي ـرًا ح ـســن ال ـب ـنــا مـ ـب ــارك ،حني
وصوله إلى مطار القاهرة الدولي ،منذ ترحيله
م ــن األردن إل ـ ــى مـ ـص ــر ،رغ ـ ــم أن امل ـس ــاف ــة ال
تستغرق ساعة بالطائرة .وأعلن عبد الرحمن
فارس ،شقيق حسن البنا ،عبر حسابه الخاص

على «فـيـسـبــوك» ،أن «شقيقه األصـغــر حسن
البنا م ـبــارك ،بعدما اسـتـطــاع ال ـخــروج بطريقة
رسمية من مطار القاهرة يوم الجمعة  17إبريل/
نيسان الجاري ،وتوجه إلى األردن باعتباره بلدًا
يقبل دخ ــول املـصــريــن دون تــأشـيــرة مسبقة،
إال أن الـسـلـطــات األم ـن ـيــة ف ــي األردن ل ــم تقبل
دخــولــه ،ورفضت أي حلول وسطية تصب في
صــالــح سـفــره إل ــى بـلــد آخ ــر ،وقــامــت بترحيله

وتسليمه األحــد  18إبريل إلــى القاهرة» .وقــال:
«نحن نخشى على حريته وسالمته النفسية
وال ـج ـســديــة .ونـحـمــل نـحــن عــائـلــة حـســن البنا
السلطات األمنية املصرية املسؤولية كاملة عن
سالمة حسن النفسية والجسدية ،كما ونحمل
ال ـس ـل ـطــات األردن ـ ـيـ ــة ن ـفــس امل ـســؤول ـيــة بسبب
مشاركتها في جريمة تسليمه» .وأعلن شقيقه
عـمــر أن ــه مـنــذ وق ــت خ ــروج حـســن مــن السجن
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في نهاية شهر مايو/أيار املاضي (أي أقــل من
عــام) ،وهو يتنقل من طبيب القلب إلى الطبيب
ال ـن ـف ـســي ،ف ــي م ـحــاولــة ل ـت ـجــاوز آثـ ــار الـتـجــربــة
املاضية .وناشد شقيق حسن البنا أصدقاءه
الـكـتــابــة وال ـتــدويــن عـنــه .وكــانــت سـلـطــات األمــن
املصرية قد أطلقت ســراح الصحافي والناشط
الـسـيــاســي حـســن الـبـنــا م ـبــارك فــي مــايــو/أيــار
 ،2020بعد أكثر من عامني حبسًا احتياطيًا.

مؤتمر «آبل» اليوم :ماذا ننتظر؟
للمطورين ،بعد تأخير وتأثر بجائحة كورونا ،على أن تطرح فيه الشركة رؤيتها المستقبلية ألنظمة
يُعقد اليوم ،افتراضيًا ،مؤتمر «آبل»
ّ
ّ
لكن الهاتف والساعة ليسا منها
تشغيلها والعديد من منتجاتها التكنولوجية،
محمد دنكر

ّ
على غير عادتها ،تأخرت «آبل» هذا العام في
ّ
للمطورين والذي
مؤتمرها السنوي املعتاد
ك ــان ــت ت ـع ـقــده ف ــي ش ـهــر آذار/م ـ ـ ـ ـ ــارس .لكن
ً
تماما كما السنة املاضية ،سيكون مؤتمر
امل ـط ـ ِّـوري ــن  ،2021 WWDCوال ـ ــذي ُي ـعــرض
الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء  20ن ـي ـس ــان/إب ــري ــل ،2021
فقط عبر اإلنترنتً ،
نظرا الستمرار جائحة
ً
فيروس كورونا املستجد عامليا والصعوبة
ّ
املتمثلة فــي إقــامــة مــؤتـمــرات يجتمع فيها
آالف األش ـخــاص ،رغــم تلقيح أكـثــر مــن 200
مليون شخص فــي أميركا .وخــال املؤتمر
ستطرح «آبــل» رؤيتها املستقبلية ألنظمة
ت ـش ـغ ـيــل  iOSال ـت ــاب ـع ــة ألجـ ـه ــزة «آي ـ ـفـ ــون»،
وآيـ ـب ـ ًـاد» و«مـ ـ ــاك» و«ووت ـ ـ ــش» و«تـ ــي ف ــي»،
إضافة إلى تعزيز أدوات املطورين الخاصة،
مع شرح عن كيفية االستفادة منها لتطوير
ّ
الصحة والتعليم واأللعاب.
تطبيقات
ت ـكـ ّـه ـنــات ع ــدي ــدة ح ــول م ــا سـتـطـلـقــه «آب ــل»
ُ
ّ
ّ
اليوم ،لكن الثابت هو أن الشركة لن تطلق
مـجـمــوعــة «آيـ ـف ــون  »13و«آب ـ ــل ووتـ ــش ،»7
ستصل فــي أيـلــول/
والـتــي مــن املــؤكــد أنـهــا
ً
سبتمبر من العام الحالي .وفقا لتسريبات
«ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ» ،س ـت ـط ــرح ال ـش ــرك ــة ط ــرازي ــن
جديدين من جهاز «آيباد بــرو» ( 11بوصة
و 12.9بـ ــوصـ ــة) ب ـش ــري ـح ــة  M1ال ّـخ ــاص ــة
بشركة «آبــل» .وأشــارت أيضًا إلى أنه ُيمكن
طـ ــرح ج ـه ــاز «آيـ ـب ــاد م ـي ـنــي» مـ ـح ـ ّـدث .ومــن
املـحـتـمــل أن تـكـشــف ال ـشــركــة ع ــن سـمــاعــات
ّ
«إيربودز» جديدة ،لكن األمر ليس باملؤكد،
ب ـس ـبــب طـ ــرح «آب ـ ـ ــل» س ـم ــاع ــات «إيـ ــربـ ــودز
مــاكــس» منذ مـ ّـدة قصيرة .فــي حــال طرحت
ـرو» جــديــدا (،)2021
الشركة جهاز «آيـبــاد بـ ّ
سيحتوي على
ـه
ـ
أن
تشير التسريبات إلــى
ّ
ش ــاش ــة  LEDص ـغ ـي ــرة ،م ـ ّ ًـم ــا ي ــوف ــر نـسـبــة
ّ
محسنة واسـتـنـســاخــا لــألــوان على
تباين
شاشة  LCDعادية .وقد يدعم تقنية الجيل
الخامس  ،5Gمــع مجموعة شــرائــح جديدة
ق ــوي ــة وتـصـمـيــم م ـع ـ ّـدل م ــن نــاح ـيــة املـتــانــة
لكن بهيكل مشابه لسابقه .امليزة الجديدة
ً
األكثر بــروزا بخالف  A14Xستقتصر على
 12.9بــوصــة فــي «آيـبــاد ب ــرو» ،والـتــي توفر
تـقـنـيــة  Mini-LEDب ـ ــأداء م ــذه ــل ملـجـمــوعــة
ـال و ،HDRوتعتيم
ألــوان واسعة ،وتباين عـ ٍ
م ـح ـل ــي ،م ـم ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى ت ـع ـت ـيــم اإلض ـ ــاءة

الخلفية خلف املناطق السوداء من الشاشة
مع الحفاظ على األجــزاء الساطعة مضاءة.
ُ
مــع الجهاز اللوحي ،ستطلق «آب ــل» الجيل
الـثــالــث مــن القلم «آب ــل بينسل» ،وال ــذي من
املحتمل أن تكون جميع نماذج «آيباد برو»
التالية مصحوبة به .الجيل الثالث من القلم
ُيـشـبــه إصـ ــدار الـجـيــل ال ـثــانــي ،لـكــن بلمسة

أجهزة لوحية
وسماعات وحواسيب
ضمن اإلطالق

نهائية المعةّ .أما عن جهاز «آيباد ميني»،
فسيحمل رقم  ،6بشاشة أكبر بقليل مقاسها
 8.5بوصات (أعلى من الشاشة مقاس 7.9
التي يستخدمها جهاز  .2019قد
بــوصــات ً
ً
يتمسك أيــضــا بمنفذ ( Lightningب ــدال من
التبديل إلى  ،)USB-Cويستخدم مجموعة
شــرائــح  ،Bionic A13كأجهزة «آيـفــون .»11

من مؤتمر آبل عام ( 2019بريتاني هوسيا سمول/فرانس برس)

وإذا ما أطلقت «آبل» سماعات جديدة ،تشير
ّ
التسريبات إلى أن هذه السماعات قد يكون
أذن أقصر ،على غرار «إيبربودز
لها جذوع ّ
بـ ــرو» ،كـمــا أن ـه ــا ق ــد تـحـتــوي عـلــى فتحات
تـهــويــة لتخفيف الـضـغــط وجعلها مريحة
ـارتـ ــداء ل ـف ـت ــرات ط ــوي ـل ــة .ق ــد ت ـك ــون فيها
لـ ـ ً
أيــضــا مـيــزات مستنسخة مــن ساعة «آبــل»،
مثل ال ـقــدرة على اسـتـخــدام الـضــوء لقياس
ضربات القلب أو األكسجني في الدم.
معدل ّ
ّ
كما يتوقع أن تتخلى الشركة عن الـ rubber
ّ
املتصلة بــاألذن والتي عانى عــدد كبير من
املستخدمني فــي بـقــاء الـتـصــاق السماعات
ويـ ّ
فــي األذن ــنُ .
ـرجــح آخ ــرون إمكانية طرح
ّ
الـشــركــة لجهاز «آي ـمــاك» ورب ـمــا «مــاكـبــوك»
جــديــد .مــن املـتــوقــع أن يحصل جـهــاز iMac
عـلــى إص ــاح شــامــل للتصميم ه ــذا ال ـعــام،
حيث تقدم الشركة طرازات ُمعاد تصميمها
ذات ح ـ ــواف أن ـح ــف وأصـ ـغ ــر ب ـك ـث ـيــر .ومــن
املتوقع أن يكون حجم أحد أجهزة «آيماك»
الـجــديــدة مــن  23إل ــى  24بــوصــة ويـمـكــن أن
ً
ي ـكــون بــديــا لـجـهــاز «آي ـم ــاك» ق ـيــاس 21.5
بــوصــة ،بينما مــن املتوقع أن يكون األخير
أكبر من الطراز الحالي مقاس  27بوصة.
وتشير الشائعات إلــى أن ط ــرازات «آيـمــاك»
الـ ـج ــدي ــدة س ـت ـب ــدو م ـشــاب ـهــة ل ـش ــاش ــة Pro
 Display XDRالتي أصدرتها «آبل» في عام
 ،2019بتصميم يشبه «آيماك» ولكن بدون
مساحة سفلية وحواف جانبية ّ
ضيقة .هناك
احتمال أن تــأتــي أجـهــزة «آي ـمــاك» الجديدة
بمجموعة من األلوان مثل الفضي والرمادي
الـ ـفـ ـلـ ـك ــي واألخ ـ ـ ـضـ ـ ــر واألزرق الـ ـسـ ـم ــاوي
والذهبي الــوردي ،والتي تصادف أن تكون
ألـ ــوان الـجـيــل ال ــراب ــع  .iPad Airوبالنسبة
للمنتجات التي لم يتم تحديثها منذ فترة،
ُ
ّ
املرجح أن تطلق «آبل» جهاز Apple TV
من
ّ
محدثا بمعالج جديد وجهاز تحكم عن بعد
مـحـ ّـسـنــا ،مــع سـعــة تـخــزيــن تـصــل إل ــى 128
ً
أخيرا،
جيغابايت ،وربما  256جيغابايت.
ّ
يمكن أن نرى «آبل» تكشف عن أجهزة تعقب
البلوتوث الخاصة بها والتي من املحتمل
أن يطلق عليها اســم  .AirTagsفعلى مــدار
األشـ ـه ــر ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة ،ك ــان ــت ال ـشــركــة
ّ
تلمح إليها بميزات مثل «تنبيهات سالمة
العناصر» في اإلص ــدار التجريبي من iOS
 14.5وتـطـبـيــق  Find Myامل ـحـ ّـدث املـتــوافــق
اآلن مع منتجات الجهات الخارجية.

توقف خدمات «غوغل» جزئيًا في سورية
عبد الرحمن خضر

مـنــذ ب ــداي ــة شـهــر إب ــري ــل /نـيـســان الـحــالــي،
ـاحــظ مـسـتـخــدمــو اإلن ـتــرنــت ف ــي ســوريــة
يـ ّ
توقف عدد من الخدمات التي ّ
تقدمها شركة
«غوغل» ،ومن أبرزها متجر «غوغل بالي»
الــــذي يـتـيــح ملستخدمي األج ـه ــزة الخلوية
ال ـت ــي ت ـع ـمــل ب ـن ـظــام «أن ـ ــدروي ـ ــد» ال ــوص ّــول
إل ــى الـتـطـبـيـقــات واأللـ ـع ــاب .وه ــذا الـتــوقــف
ل ــم يـقـتـصــر ع ـلــى مـنـطـقــة ج ـغــراف ـيــة واح ــدة
أو منطقة سيطرة معينة ،ب ــل شمل جميع
األراضــي السورية .يقول ّ
مطور التطبيقات
واملهندس أحمد بربور لـ «العربي الجديد»
إن م ـك ـتــب م ــراق ـب ــة األص ـ ـ ــول األج ـن ـب ـي ــة فــي
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة أدرج ســوريــة
أخيرًا على قائمة الدول الخاضعة للعقوبات،
ونتيجة لذلك أوقفت شركة «غوغل» العديد
م ــن خ ــدم ــات ـه ـم ــا امل ـ ــأج ـ ــورة والـ ـت ــي ت ـحــوي
إع ــان ــات ت ـجــاريــة .وم ــن أه ــم نـتــائــج ال ـقــرار
األخ ـيــر تــوقــف متجر «غــوغــل ب ــاي» بشكل
كامل ،ما حرم املستخدمني من االستفادة من
ّ
خدماته ،واضطرهم للجوء إلى طرق بديلة
كــاس ـت ـخــدام تـطـبـيـقــات كـســر الـحـجــب VPN
وتغيير املــوقــع الجغرافي مــن خــال برامج
وتطبيقات عدة .ويوضح أن الحظر الجديد
متعلق بمنطقة سورية الجغرافية ،ويشمل
جميع أراض ـي ـهــا ،وأن أك ـثــر امل ـت ـضــرريــن من
اإلج ـ ــراء ال ـجــديــد هــم املـعـلـنــون عـلــى منصة
ـوب» ،ويشير إلــى أن تطبيق «سناب
«يــوي ـتـ ّ
شــات» توق ف بشكل كامل وهناك كثير من
املستخدمني أزالوه من أجهزتهم ،بالرغم من
أنهم كانوا يستخدمونه للخدمات اإلعالنية
والترويج للمنتجات املحلية.
وبحسب بربور ،فإن من أبرز الخدمات التي
ّ
تــوقـفــت هــي اإلعــانــات على «يــوتـيــوب» ،إذ

يضطر السوريون الستخدام كسر الحجب للوصول إلى حساباتهم ()Getty

لم يعد بإمكانهم تقديم خدمات اإلعــان إال
إذا شغلوا  .VPNكما أن أي محتوى مـ ّ
ـروج
ع ـلــى «ف ـي ـس ـب ــوك» أو امل ــواق ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة
لـ ــم ي ـع ــد ب ــإمـ ـك ــان الـ ـس ــوري ــن فـ ــي ال ــداخ ــل
م ـشــاهــدتــه ،وهـ ــذا سـيـنـعـكــس ع ـلــى نــوعـيــة
وجودة املعلومات التي يشاهدها الجمهور
ال ـســوري ،وع ـلــى تــوقــف إمكانية االستفادة
امل ــادي ــة م ــن ه ــذه امل ــواق ــع ف ــي ن ـفــس الــوقــت،
بحسب قوله .ويشير إلى أن هناك مخاوف

ّ
توقفت خدمات
غوغل المأجورة نتيجة
العقوبات األميركية

ّ
من توقف بعض خدمات شركة «فيسبوك»
التي يعتمد عليها السوريون بشكل كبير،
ّ
وذلــك فــي حــال ات ـخــذت الشركة ق ــرارًا بطرح
إعالنات مأجورة على الحاالت في تطبيق
«وات ـس ــاب» ،وع ـنــد ذلــك سيتأثر السوريون
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ،ك ــونـ ـه ــم يـ ـعـ ـتـ ـم ــدون ع ـلــى
«واتساب» في التواصل بالدرجة األولى.
بــدوره ،يقول اليوتيوبر املقيم في محافظة
إدلـ ــب أح ـمــد وت ــد ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» إنــه

تــأثــر كـثـيـرًا بسبب تــوقــف خــدمــات اإلع ــان
ال ـتــاب ـعــة ل ـغــوغــل وي ــوتـ ـي ــوب ،وي ـش ـيــر إلــى
ّ
أنــه بــات يضطر لتشغيل  VPNفــي كــل مرة
حسابه اإلعالني
يحاول فيها الدخول إلــى ّ
على غوغل ويوتيوب ،وهذا أثر على حجم
إنتاجه والفيديوهات التي ّ
يقدمها .ويلفت
إلـ ـ ــى أن خـ ــدمـ ــة ي ــوتـ ـي ــوب مـ ــا زال ـ ـ ــت ت ـع ـمــل
ّ
فــي س ــوري ــة ،ل ـكــن اإلع ــان ــات لــم تـعــد تظهر
لـلـمـسـتـخــدمــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وهـ ــذا انعكس
عـلــى امل ـ ــردود املـ ــادي ال ــذي ك ــان يــربـحــه من
نـشــر ال ـف ـيــديــوهــات .أح ـمــد حـمــو مــن مدينة
القامشلي ،و ه ــو مهتم بتصريف العمالت،
ي ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن ــه يـسـتـخــدم
عدة تطبيقات ملراقبة أسعار الصرف ،وهي
بحاجة للتحديث بشكل مستمر ،لكن توقف
متجر «غوغل بالي» اضطره الستخدام عدة
تطبيقات  VPNمجانية ،تستهلك حجمًا
كبيرًا من باقات اإلنترنت ومن طاقة بطارية
الـهــاتــف امل ـح ـمــول .ويـشـيــر إل ــى أن ــه اشـتــرى
شريحة خلوية تعمل على شبكة تركية عن
طريق أحد أقاربه املوجودين في تركيا ،لكن
املشكلة ما زالت قائمة ،بسبب وجوده داخل
األراضي السورية ،على حد قوله.
وفــرضــت الــواليــات املـتـحــدة عـقــوبــات على
ع ـشــرات الـكـيــانــات والـشـخـصـيــات الـنــافــذة
ف ــي الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري ،م ــن خ ــال ق ــان ــون
«قيصر» الــذي ينص على فــرض عقوبات
على النظام السوري وكل من يدعمه ماليًا
أو عينيًا أو تكنولوجيًا ،و ق ـ ـد د خ ـ ـل ّ
حيز
التنفيذ فــي  17يونيو /حــزيــران املــاضــي.
وتأتي تسمية التشريع األميركي من اسم
املصور العسكري السوري السابق امللقب
بقيصر ،الذي انشق عن النظام عام ،2014
وس ـ ـ ّـرب  55ألـ ــف ص ـ ــورة لـ ـ ــ 11ألـ ــف سجني
قتلوا تحت التعذيب.
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منوعات فنون وكوكتيل
وثائقي

منى حسن

ّ ّ
«تخي ل أنك تتغلب على الجاذبية
ّ
وتـحــلــق فــوق غــابــة» .هـكــذا يصف
كريغ فوستر ،شعوره وهو يسبح
في غابة من أعشاب البحر ،بالقرب من منزله
ف ــي ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ،وي ـن ـظ ــر إلـ ــى األس ـف ـ ّـل،
حيث املخلوقات الغريبة في القاع .يقول إنه
ك ــان ي ـح ـتــاج إل ــى تـغـيـيــر جـ ــذري ف ــي حـيــاتــه،
خـصــوصــا بـعــدمــا عــانــى مــن اإلج ـه ــاد بسبب
ك ـث ــرة ال ـع ـمــل .ف ـق ــرر امل ــواظ ـب ــة ع ـلــى مـمــارســة
الغوص ّ
الحر والتواصل مع الطبيعة.
في غابة أعشاب البحر تلك ،يلتقي فوستر
بــأن ـثــى أخ ـط ـب ــوط ،ت ــراق ـب ــه ف ــي ال ـب ــداي ــة من
م ـســافــة آم ـن ــة ،لـكـنـهــا س ــرع ــان م ــا تـ ــدرك أنــه
ليس مصدرًا للخطر .تنشأ عالقة من الثقة
ّ
بــن األخطبوط وفوستر ،الــذي يــزورهــا كل
ّ
يوم ملدة تزيد عن سنة؛ يراقبها ويوثق كل
لحظاته معها بكاميرته.
هكذا ،أنجز فوستر الجزء األصعب في صناعة
الفيلم الوثائقي ( ،)My Octopus Teacherأو
ّ
«تعلمت من األخطبوط» ،من دون ّتخطيط أو
نية لصناعة الفيلم ،الذي أصبح مرشحًا لنيل

غواص،
في الوثائقي المعروض على منصة نتفليكس« ،تعلّمت من األخطبوط» ،نتتبّع رحلة ّ
أمضى نحو  18شهرًا في مراقبة أنثى أخطبوط في قاع المحيط .هنا ،قراءة في العمل

مت من األخطبوط
تعل ّ ُ

 18شهرًا في األعماق
أوسكار أفضل وثائقي .صديقه املقرب ،روجر
هوروكس ،اقترح على فوستر استعمال املواد
التي صورها لصناعة فيلم.
ه ــورو كــس ،وهــو مصور ّ
بحار وحائز على
ج ـ ـائ ـ ـزة مــن األكــاديـمـيــة البريطانية لفنون
السينما وا لـتـلـفــزيــون ،عـمــل فــي سلسلتي
 Our Planetو ،Blue Planet IIولــه تـجــارب
عــدة فــي هــذا املـجــال .وفــي معظم سلسالت
ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـش ـه ـيــرة ه ـ ــذه ،نـ ــرى ك ـث ـي ـرًا من
ّ
مصورة بشكل
الكائنات البحرية املدهشة،

احـتــرافــي .غــالـبــا ،نــرى فـتــرات م ـحــدودة من
ح ـيــاة ن ـفــس ال ـكــائــنّ .أم ــا فيلم «تعلمت من
األخطبوط» ،الذي تبثه شبكة «نتفليكس»
فيتتبع نفس األخطبوط في معظم مراحل
حياتها ،والتي تمتد نحو  18شهرًا .هناك
أيضًا اإلنسان الغواص ،كريغ فوستر ،الذي
وجد في معلمته األخطبوط وغابة أعشاب
ال ـب ـحــر ،ال ـعــاج ال ــذي يحتاجه ليشفى من
سـ ـن ــوات ال ـع ـم ــل الـ ـش ــاق خ ـل ــف ال ـش ــاش ــات
والكاميرات .يقودنا فوستر في رحلة تأمل

ّ
تمكن فوستر من
تصوير األحداث الرئيسية
في حياة األخطبوط

وا سـتــرخــاء بصوته الـهــادئ ،وفــي الخلفية
أمواج البحر وصوت املاء.
خ ــال نزهات غوصه اليومية ،تمكن فوستر
م ـ ــن تـ ـص ــوي ــر غ ــال ـب ـي ــة املـ ـ ــراحـ ـ ــل واألحـ ـ ـ ـ ــداث
الرئيسية في حياة األخطبوط .تقول املخرجة
أشهرا في مراجعة
بيبا إيرليش إنها أمضت ً
املــواد املـصــورة ،وقــررت الحقا أن تتخلى عن
وظيفتها لتتفرغ لصناعة هذا الوثائقي.
ســاعــد ه ــوروك ــس وإيــرل ـيــش فــي تـصــويــر ما
يـنـقــص م ــن م ـشــاهــد إلن ـت ــاج ال ـف ـي ـلــم ،ومـنـهــا

خمسة أفالم
إلى جانب فيلم My
 ،Octopus Teacherهناك
أربعة أفالم أخرى ُتنافس
على نيل أوسكار أفضل
فيلم وثائقي .في صباح
السادس والعشرين من
الشهر الجاري ،سنعرف إن
كان سيحصد هذه الجائزة
الفيلم الروماني ،Collective
أو األميركي  ،Crip Campأو
التشيلي The Mole Agent
(الصورة) ،أو األميركي،
أيضًا .Time ،ونالحظ ّ
أن
«نتفليكس» تحظى بنصيب
معقول من الترشيحات،
ٌّ
فكل من My Octopus
 ،TeacherوCrip Camp
من إنتاجها.
لم تكن في نيّة الغوّ اص صناعة فيلم وثائقي من مادته المصوّ رة (نتفليكس)

رصد

القاهرة ـ العربي الجديد

ف ــرض ــت األع ـ ـ ـ ــوام الـ ـعـ ـش ــرة األخ ـ ـيـ ــرة نـفـسـهــا
ع ـلــى ظـ ــروف إن ـت ــاج ال ــدرام ــا ف ــي س ــوري ــة ،ما
أضعف حركة اإلنتاج السورية لصالح أخرى
مشتركة ،ال سيما سورية  -لبنانية ،وأخــرى
عــربـيــة مـشـتــركــة ،مــا أضـ ــاع ،نــوعــا م ــا ،هوية
املمثل السوري في تلك األعمال ،قبل أن تعود
عجلة اإلنـتــاج الــدرامــي الـســوري ل ـلــدوران في
العامني األخيرين بنشاط ملحوظ ،لتجمع من
تفرقوا عن الدراما السورية من دون إرادتهم.
ّ
لكن العديد منهم بات لديهم حضور واضح
في الدراما العربية ،األمــر الــذي يحتم عليهم
االس ـت ـم ــرار ،كــونـهــم ي ـتــولــون فـيـهــا ال ـص ــدارة
والـ ـبـ ـط ــول ــة .ي ـ ـشـ ــارك الـ ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـم ـث ـلــن
السوريني في أعمال عربية ،كأبطال ونجوم،
للموسم الدرامي الحالي .2021

جمال سليمان

تـ ـع ــود ع ــاق ــة جـ ـم ــال س ـل ـي ـم ــان مـ ــع الـ ــدرامـ ــا
املـصــريــة إلــى مــا قبل ال ـحــرب وظــروفـهــا التي
فــرضــت عـلــى واق ــع اإلن ـت ــاج الـ ـس ــوري ،فعرف
سليمان أدوار البطولة فــي الــدرامــا املصري
مـنــذ أكـثــر مــن  15عــامــا ،وه ــذا املــوســم ك ــان له
أحــدهــا مــن خــال مسلسل «ال ـطــاووس» الــذي
يعالج ظواهر بات الحديث عنها متاحًا على
وسائل التواصل االجتماعي وفي الصحافة،
كالتحرش والتنمر واالغتصاب.
يلعب ج ـ م ــال سليمان ف ــي ا ل ـ ع ـ م ــل ال ــذي كتبه
كــريــم الــدل ـيــل ،وأخ ــرج ــه رؤوف ع ـبــد ال ـعــزيــز،
شـخـصـيــة «ك ـم ــال األسـ ـط ــول» وه ــو مـحــامــي

باسل خياط

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «قيد
ّ
م ـ ج ـ ه ــول» ،بطولة كــل مــن باسل خياط وعبد
امل ـن ـعــم عـ ـم ــاي ــري ،ب ــدأ ف ــي األول م ــن رم ـضــان
ع ــرض املـسـلـســل امل ـص ــري «ح ــرب أه ـل ـيــة» ،إذ
ي ـق ــف خ ـي ــاط أم ـ ــام ال ـن ـج ـمــة امل ـص ــري ــة ي ـس ــرا،
ليشكال ثنائي البطولة.
ويـ ــؤدي خ ـيــاط فــي ال ـع ـمــل ،ال ــذي كتبه أحمد
ع ـ ـ ــادل وأخ ـ ــرج ـ ــه س ــام ــح ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،دور
«ي ــوس ــف» ال ـط ـب ـيــب ال ـن ـف ـســي ،ويـ ـخ ــوض من
خالله صراعات مركبة ،مبنية على كثير من
االن ـع ـط ــاف ــات ف ــي م ـس ـيــرة الـشـخـصـيــة داخ ــل
العمل ،والتحوالت الدرامية التي تطرأ عليها.
وب ـعــد ح ـل ـقــات ع ــدة مــن عــرضــه ،يسير العمل
ً
بخطى جيدة على صعيد االنطباع واملتابعة،

يعود الممثل رشيد
عساف إلى الدراما البدوية
في مسلسل «صقار»
يلعب جمال سيلمان دورًا الفتًا في مسلسل «الطاووس» ()Getty

نقد

الدراما التركية تحتل شاشات المغرب
أشرف الحساني

ّ
أفالم
يتمتع التلفزيون التركي ،بسبب ما راكمه من
ٍ
ومسلسالت ،بمكانة بارزة داخل أجندات الشاشة
ّ
املغاربية ،ال سيما في املغرب،
الصغيرة في املنطقة
ّ
فقد ب ــات ه ــذا الوسيط الـبـصــري ،يحرص سنويًا
ع ـلــى ح ـضــور ال ــدرام ــا الـتــركـ ّـيــة ،لتصل فــي بعض
األحيان إلى حدود النصف من اإلنتاج األجنبي.
وعـلــى الــرغــم مــن هــزالــة اإلن ـتــاج الــدرامــي التركي
ّ
فنيًا ،فــإن أربــاحــه فــي تــزايـ ٍـد مستمر ،بحكم هذه
تلفزيون
ال ـح ـظــوة ال ـتــي أض ـحــى يحتلها داخـ ــل ُ
الـ ـج ــوار بــامل ـغــرب وت ــون ــس والـ ـج ــزائ ــر ،فــاملـتــابــع
ل ـهــذه املـسـلـســات الــدرام ـيــة املــدب ـل ـجــة ،ال ـتــي يتم
ّ
االستثمار فيها ماديًا،
شراؤها ّ
مغاربيًا ُمن أجل َ
ْ
عن طريق بثها للمشاهد املغاربيُ ،يستحيل أن
يعثر على مسلسل واحـ ٍـد يستحق املشاهدة ،ما
يجعل املرء يتساء ل عن العالقة التي تجمع هذه
املسلسالت الرومانسية التركية والواقع املغاربي
امل ـن ـكــوب سـيــاسـيــا واج ـت ـمــاع ـيــا ،وم ــا ي ـعــرفــه من
ّ
وتصدعات.
مآزق
وح ـتــى امل ـس ـل ـســات ذات الـطــابــع الـتــاريـخــي ،التي
ْ
ّ
التاريخية
م ــن املمكن أن تخلق نوعًا مــن املعرفة
ّ
ُ
للم شاهد ،كما هو األ م ــر للدراما اآلسيوية ،فإنها
ـام مــن األخ ـطــاء التقنية
ســرعــان مــا تسقط فــي رك ـ
أم ــام ام ـت ـحــان الـصـنــاعــة ال ـب ٍـصـ ّ
ـريــة ومـعــالـجــاتـهــا
ّ
ُامل ّ
ُ
تنتج صورًا مشروخة عن محطات
تنوعة ،وهي

ّ
ُ
ّ
فترق ّاملخيال التركي ،وكأنها
تاريخية ،تكاد ال ت ُ
فــي ه ــذا «املـ ـ ــاوراء» املـتـمــثــل فــي األوج الـتــاريـخــي،
يكمن إنتاجها.
ّ
غ ـ ي ــر أن ا ل ـ ت ـ ل ـ ف ــزيــونــات امل ـن ـكــوبــة ،ال يـهـمـهــا مثل
املعرفية وال هزالة اإلنـتــاج الدرامي
هــذه األخ ـطــاء
ُ
ومــدى تأثيره فــي املـشــاهــد ،أمــام ماليني الــدراهــم،
ال ـتــي تستخلصها شهريًا مــن ج ـيــوب املــواط ـنــن،
بحكم ارتفاع نسب املشاهدة ،ما يجعلها سنويًا
ّ
تقبل على دبلجة العديد من األفالم (بوتيرة أقل)
ّ
واملسلسالت التركيةُ ،
كم حاولة الستعادة أهمية
ّ
وسيطها داخل الشاشة املغاربية .هذا األمر ،بقدر
ٌ
م ــا ه ــو ع ــام ــل م ـهـ ّـم ل ـهــذه ال ـشــاشــة ال ـص ـغ ـيــرة في
األجنبي ،فهو يلعب
االستناد على ضخامة اإلنتاج ْ
دورًا سيئًا فــي شهر رم ـضــان ،إذ ُيساهم ذلــك في
ّ
التلفزيونات
نوع
الدراما التركية داخل ّ
من ذيوع ّ ُ
ٍ ّ
املغاربية ،لكن املشاهد يعرف مسبقًا أنــه مضطر
ُ
ساهم في
إلى الهجرة صوب
ٍ
قنوات أجنبية ،ما ي ّ
ّ
ض ـعــف ه ــذه امل ـس ـل ـســات م ــن نــاح ـيــة ال ـت ـلــقــي ،ألن

تعج الدراما التاريخية
ّ
التركية بأخطاء معرفية
وهزالة إنتاجية

يهرب كثير من
المشاهدين
المغاربة من
شاشاتهم إلى
تلك العربية
()Getty

ّ
ً
بديال هــذه املـ ّـرة بالنسبة ُ
ّ
للمشاهد ،ويتمثل
ثمة
ّ
فــي بعض ن ـمــاذج الــدرامــا العربية وقــدرت ـهــا على
ّ
بصرية ،بحكم ُطبيعة َموضوعاتها،
تحقيق ُّمتعةٍ
التي تظل أقرب إلى وجدان املشاهد املغاربي.
ّ
ّ
بصري
نظام
وألن الــدرامـ ّـا التركية ال ترتكز على
ٍ
يحكمها ،فإن ها ال تعمل س ــوى على مواصلة بث
ـوع مــن ال ـصــور امل ـس ـتــوردة مــن سياقاتها داخــل
نـ ٍ
مسلسالت فرنسية وأ م ـ ي ــر ك ـ ّـي ــة أو هندية أحيانًا،
ٍ
ّ
ما يجعل عملية التخييل منهارة في باطنها ،ألن
ّ
ّ
والجمالية غير صحيحة.
الفنية
منطلقاتها
ّ
ونظرًا إلى املأزق البصري الذي تقع فيه الشاشة
ّ
ً
داخــل املغرب مثال ،مع بداية كــل شهر
الصغيرة ّ
رمضان ،فإنها لجأت في السنوات األخيرة ،إلى
اإلشهار من أجل تمرير بعض الرسائل والصور
وال ـش ـع ــارات الــرنــانــة ف ــي ك ــون اإلن ـت ــاج ال ــدرام ــي
ّ
ّ
مغربيًا بامتياز .لكن ذلك ،ال يدحض
لهذه السنة
ُ
ّ
َ
حقيقة ح ـ ّـدة ش ـبــح ال ــدرام ــا ال ـتــركــيــة ،إذ ت ـعــرض
حلقاتها يــوم ـيــا فــي ال ـت ـل ـفــزيــون الــرس ـمــي ،وبما
ّ
أن اإلنتاج املحلي هزيل ورديء عمومًا ،ال يبقى
للتلفزيون سوى هذه املسلسالت املدبلجة ،التي
ّ
ُيحقق بها نوعًا من املوازنة على صعيد أرباحه،
ّ
ُ
ّ
ّ
وال ي ـهــمــه الـ ـص ــورة الـتـنـمـيـطــيــة ،ال ـتــي يــروج ـهــا
لـلــدرامــا الـ ُتــر ّكـ ّـيــة داخ ــل الـبــاد املـغــاربـ ّـيــة ،وحجم
ال ـت ـفــاهــة امل ـق ــن ـن ــة ،ال ـت ــي ُيـ ـس ـ ّـوق ل ـهــا الـتـلـفــزيــون
ّ
ّ
البصرية
التركي على خلفية أن ذيــوع إنتاجاته
ترجع باألساس إلى معايير الجودة.

قضية

فنانون سوريون موزّعون على العواصم العربية
ومــن امل ـتــوقــع أن يحصد املسلسل مشاهدات
ع ــالـ ـي ــة ،ب ـع ــدم ــا أع ـ ـ ـ ّـد لـ ــه ب ـش ـك ــل ج ـي ــد خ ــال
الـفـتــرة املــاض ـيــة ،وه ــو مــن سـيـنــاريــو وح ــوار
أح ـم ــد عـ ـ ــادل ،وإخ ـ ـ ــراج س ــام ــح ع ـبــد ال ـعــزيــز،
وإنتاج جمال العدل .أبــدع خياط في تجارب
سابقة فــي الــدرامــا املـصــريــة ،منها « 30يــوم»
و«الرحلة»؛ إذ أتقن في العملني اللهجة ،بشكل
لم يسمح للنقاد بالتركيز على ه ــذا الجانب
بتناولهم ملشاركاته في الدراما املصرية ،كما
ّ
أن أداء ه كــان خــارج دائ ــرة النقد أي ـضــا ،نظرًا
إلى ما قدمه من حرفية عالية.

مشاهد فوستر مــع األخ ـط ـبــوط .ومــع وجــود
ّ
كــل هــذه امل ــواد البصرية ال ـنــادرة ،يصبح من
الصعب أكثر التخلي عن أي منها .ظل كريغ
وأيرليش عالقني في إعداد قصة الفيلم ،حتى
قـ ّـر را االستعانة باملخرج اإلنكليزي ،جيمس
ريد ،الذي انضم إلى الفريق في ما بعد ،للعمل
على بناء القصة التي سيحكيها الفيلم.
ّ
وألن ريــد ال يعرف تفاصيل القصة ،كــان من
ال ـس ـهــل ع ـلــى فــوس ـتــر أن ي ـ ــروي ل ــه ب ـطــري ـقــة
عفوية تفاصيل قصته في مقابلة يستعملها
ريد في الفيلم .يقول ريد في إحدى املقابالت
ّ
إنــه «نظرًا إلى طبيعة فوستر الخجولة ،كان
مــن امل ـهــم أن ت ـجــري املـقــابـلــة فــي م ـكــان يشعر
فيه بالراحة» .حكى فوستر لريد حكايته مع
األخطبوط وهو جالس خلف طاولة مطبخه
ّ
في بيته املطل على املحيط .يقول ريد« :يشعر
اإلنسان براحة أكبر عندما يتحدث من خلف
حاجز» أي الطاولة في هذه الحالة.
ّ
ي ــرك ــز صــان ـعــو ال ـف ـي ـلــم ،الـ ــذي ح ــاز ق ـبــل أي ــام
جائزة «بافتا» ألفضل وثائقي ،على الجانب
العاطفي في عالقة الصداقة التي نشأت بني
ف ــوس ـت ــر واألخ ـ ـط ـ ـبـ ــوط .وي ـك ـت ـفــي ف ــي ع ــرض
املعلومات العلمية في سياق إشباع الفضول
ال ـ ــذي أث ــارت ــه األخ ـط ـب ــوط لـ ــدى ف ــوس ـت ــر .في
أجــوائــه ال ـهــادئــة والـتــأمـلـيــة ،يتصفح األخـيــر
م ـق ــاالت عـلـمـيــة ع ــن األخ ـط ـب ــوط ،لـيـتـعـلــم كل
مــا يـحـتــاجــه مــن أج ــل تــوط ـيــد عــاق ـتــه معها.
الفيلم بمجمله يحكي ع ــاط ــف ــة إن ــس ــان تجاه
ً
كائن ّ
بري رخوي غريب ،ال تربطنا فيه عادة
الحيوانات
تجاه
بها
نشعر
التي
كتلك
عاطفة
ّ
الثديية املنزلية ،كالقطة أو الكلب .لكننا نرى
األخ ـط ـب ــوط ت ـنــدفــع ن ـحــوّ فــوس ـتــر وتحضنه
فيما يداعبها هو ،كما لو أنها حيوانه األليف.
مـعـظــم ال ـخــايــا الـعـصـبـيــة ف ــي األخـطـبــوط
ّ ّ
ت ــوج ــد ف ــي أذرع ـ ـ ــه ،م ــا ي ـع ـنــي أن كـ ــل ذراع
قــادرة على الشم وال ـتــذوق والحركة بشكل
ّ
مستقل عن الدماغ .ومع أن األخطبوط يغير
ّ
لونه بحسب لون محيطه ،فــإن هذا الكائن
الـ ـبـ ـح ــري ال ي ـ ــرى األل ـ ـ ـ ــوان .ب ـح ـســب مـجـلــة
ّ
«ن ــاي ــت ــش ــر» العلميةُ ،ي عتقد أن األخطبوط
يـ ـع ــرف األل ـ ـ ـ ــوان مـ ــن خ ـ ــال جـ ــس ت ـ ـ ــرددات
ّ
الضوء الخاصة بكل لون من حوله.
رب ـطــت ب ـعــض ردود األفـ ـع ــال ع ـلــى ال ـف ـيـلــم،
األخطبوط بأذرعها الثمانية ،بالعنكبوت
ش ـ ــارل ـ ــوت فـ ــي رواي ـ ـ ــة األطـ ـ ـف ـ ــال لـ ـ ـ إي .ب ــي.
وايــت ،إذ صـ ّـور عالقة صداقة غير معتادة
العنكبوت ال ــت ــي ال نفكر حينما
تنشأ م ــع
ّ
ننظر إ ل ـ ي ـ ه ــا أن ـ ه ــا ت ـ ب ــدو لطيفة أو جميلة.
ّ
ل ــك ــن واي ـ ــت ،يجعل منها شخصية رئيسة
ت ـس ـت ـحــق م ـح ـب ـت ـنــا وحــزن ـنــا ع ـل ـي ـهــا عندما
ت ـمــوت فــي النهاية ،كما ت ـمــوت األخطبوط
ّ
بعد أن تضع بيضها وتمنحه ك ــل ما بقي
من طاقتها حتى آخر رمق.
روايــة األطفال «شباك شــارلــوت» ،لم تكن أول
ما خطر ببال الكاتبة صوفي لويس ،عندما
ش ــاه ــدت ال ـف ـي ـلــم .ل ــوي ــس ب ــدت م ـت ــأث ــرة أكـثــر
بالرسام الياباني كاتسوشيكا هوكوساي،
ول ــوح ــات ــهاإليــروت ـي ـك ـيــة ،ت ـحــدي ـدًا مطبوعته
الخشبية «حلم زوجــة الصياد» التي تصور
وضعية جنسية بني امرأة وأخطبوطني.
لــأســف ،أث ــارت تعليقات لويس على تويتر،
ّ
الجلبة في املنصة .وفي مقاالت الكتاب في «ذا
غارديان» وغيرها .قد يبدو الربط بينه وبني
العالقة الفيزيائية مهينًا لكل من هوكوساي
وفوستر على حد ســواء .قد يلوث هذا الربط
ذهن املشاهد ويحرمه من فهم تجربة فوستر
الـخــاصــة ،فــي االسـتــرخــاء والـشـفــاء مــن خالل
والتفاعل مع كائناته.
الغوص داخل املحيط ّ
فوستر فــي فيلمه إنــه ال يــرتــدي بــدالت
يقول
ّ
ال ـغــوص ،ألنــه يريد أن يكون ككائن برمائي،
ج ـ ــزءًا م ــن هـ ــذه ال ـب ـي ـئــة م ــن دون ّ
أي حــواجــز
تفصله عنها.
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مكاسب بيروت في معركة المسلسالت الرمضانية
تعويضات توكله بطلة العمل «أمنية» التي
تـعــرضــت الع ـتــداء أو اغـتـصــاب جـمــاعــي على
يد مجموعة من أبناء املتنفذين .وخالل رحلة
الدفاع عنها ،تنكشف خيوط لجرائم متعلقة
بــاألن ـمــاط امل ــذك ــورة ،وتـتـطــور الشخصية في
ال ـع ـمــل بـشـكــل درامــات ـي ـكــي م ـشــوق م ــن خــال
عالقته مع «أمنية» .منذ عرض الحلقة األولى
من العمل ،حظي باهتمام جماهيري وإعالمي
كبير ،وط ــرح حــولــه الكثير مــن االف ـتــراضــات،
ّ
ب ــأن ال ـع ـمــل ي ـت ـنــاول ق ـصــة حقيقية ،مستمدة
من قضية االعتداء املعروفة التي تعرضت لها
فتاة مصرية عام  ،2014والتي عرفت إعالميًا
حينها بـ «قضية الفيرمونت» نسبة إلى فندق
شهير في القاهرة.
ّ
لكن سليمان نفى في أول لقاء له بعد عرض
الحلقة األولـ ــى مــن املـسـلـســل ،أن تـكــون قصة
العمل مستمدة من قصة «فتاة الفيرمونت»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه لــو كــانــت كــذلــك ملــا ش ــارك في
العمل لسببني ،األول أن «قضية الفيرمونت»
ّ
ما زالت في املحاكم من دون بت فيها ،وأن مثل
هذه القضايا مؤملة ألصحابها ولذويهم ،وال
يجوز تجديد معاناتهم من خالل عمل فني.
رشيد عساف

تشكل مشاركة املمثل السوري رشيد عساف
ف ــي املـسـلـســل األردنـ ـ ــي «صـ ـق ــار» ع ــودت ــه إلــى
الـ ــدرامـ ــا الـ ـب ــدوي ــة ،ب ـعــد زم ــن م ــن أدائ ـ ــه دورًا
م ـم ـي ـزًا ف ــي م ـس ـل ـســل «راس غ ـل ـيــص» ق ـبــل 15
عامًا .ويــؤدي عساف في العمل دور البطولة
املطلقة ،بشخصية «صقار» .يتسلم «صقار»
زعامة أو مشيخة القبيلة منذ بداية املسلسل،
فيظهر قوة في الحفاظ على قبيلته ،متسلحًا
بالحكمة والطموح والدهاء لتحقيق األهداف.

مع بداية معركة اإلنتاج
الدرامي التي يخوضها
تركي آل الشيخ مع تامر
مرسي ،هل تتحول بيروت
إلى وجهة تصوير األعمال
الدرامية المصرية؟
إبراهيم علي

ُ
التقى قبل يومني املستشار السعودي تركي
آل ا ل ـ ش ـ ي ــخ وا ملـنـتــج ال ـســوري محمد مشيش،
بعد خــروجــه مــن الحجز فــي الـقــاهــرة بسبب
قضية «تزوير» تعود إلى سنوات خلت ،وذلك
ب ـعــد ال ــدع ــوة ال ـتــي وج ـه ـهــا آل الـشـيــخ للقاء
منتجي الدراما العربية في القاهرة ،ووضع
خطة خاصة لـ«النهوض باإلنتاج الدرامي».
ّ
م ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن امل ـ ـعـ ــركـ ــة ب ـ ــن ال ـ ــري ـ ــاض
وال ـقــاهــرة ،فــي مــا يتعلق بــاإلنـتــاج الــدرامــي
املصري ،تتجه إلى تصاعد .والواضح أيضًا
ّ
أن امل ـن ـتــج ال ـس ـعــودي ي ـس ـعــى إل ــى استثمار
خـ ـب ــرة امل ـن ـت ـج ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن والـ ـس ــوري ــن
املنفيني ،أو الذين يعملون في ال ـخــارج ،في
معظم األع ـمــال ال ـتــي ُت ـعــرض على ّ
املنصات
والشاشات السعودية.
قـ ـب ــل ع ـ ــام ـ ــن ،اصـ ـ ـط ـ ــدم ال ـ ـتـ ــوافـ ــق املـ ـص ــري
ال ـس ـع ــودي بــال ـق ـيــود ال ـت ــي فــرض ـهــا الـنـظــام
املصري على املنتجني العرب في ما يتعلق
بإنتاج املسلسالت ،وأوكــل املهمة إلى شركة
واح ـ ــدة ه ــي «س ـي ـنــرجــي» لـلـقـيــام ب ــذل ــك ،مع

ب ـع ــض االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاءات الـ ـخ ــاص ــة ب ـش ــرك ــات
مصرية أخرى ،مثل «العدل غروب».
اح ـت ـك ــار ال ـس ـيــاســة امل ـص ــري ــة ل ـشــركــة إن ـتــاج
وا ح ــدة والتضييق على ح ــر ي ــة العمل حمال
املمول السعودي « / MBCشاهد» إلى تنفيذ
الخطة «ب» عبر االستعانة باملنتج اللبناني
«الـ ـص ـ ّـب ــاح/إي ـغــلف ـي ـلــم»،لتنشيطصناعة
وتــوزيــع وعــرض األعـمــال الــدرامـيــة الخاصة
باملفكرة الرمضانية ،أو خارجها (املسلسالت
القصيرة) ،والتي تعرض كافة أشهر السنة
على ّ
منصة شاهد.
ه ـكــذا ،تمكنت ب ـيــروت مــن اسـتـغــال ال ـنــزاع
امل ـصــري ال ـس ـعــودي عـبــر إن ـتــاج أكـثــر مــن 17
ً
عمال دراميًا خالل عام ،وفتح الباب أمام مزيد
م ــن املـنـتـجــن ال ـع ــرب لــات ـجــاه إل ــى ب ـيــروت،
لـيـقــدم املـنـتــج ال ـس ــوري مـحـمــد مـشـيــش قبل
شهر بــاكــورة أعماله امل ـصــورة في العاصمة
اللبنانية« ،قيد مجهول» ،من إخراج السدير
مسعودُ ،
ويعرض على منصة  OSNحصريًا.
كذلك ،بدأ في يناير /كانون الثاني تصوير
مسلسلني مصريني في بيروت ،أولهما «لحم
غزال» من إخراج محمد أسامة وبطولة غادة
عـبــد الـ ــرازق ،وشــريــف ســامــة ،ووف ــاء عــامــر.
وبالتزامن ،لم ينتهِ املنتج صــادق الصباح،
ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،م ــن إنـ ـه ــاء ع ـم ـل ـيــات تـصــويــر
مسلسل «ملوك الجدعنة» في بيروت ،إخراج
أح ـمــد خــالــد مــوســى وب ـطــولــة ع ـمــرو سـعــد،
ومصطفى شعبان ،ورانيا يوسف ،وتشارك
ّ
«الصباح» بإنتاج العملني
شركة
« »MBCمع ّ
بتكلفة يتردد أنها تجاوزت  3ماليني دوالر،
بسبب ب ـنــاء مــدن خــاصــة شبيهة بــال ـحــارات
ّ
املـ ـص ــري ــة .الـ ــواضـ ــح أن ذلـ ــك ُي ـش ـكــل ت ـحــديــا
للفضائية ال ـس ـعــوديــة فــي م ـنــاف ـســة الــدرامــا

يتواصل تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة» في بيروت (الصب ّاح لإلنتاج)

املـصــريــة امل ــرادف ــة ،وامل ـس ـمــوح لـهــا التصوير
داخل القاهرة.
كـمــا ت ـشــاع أخ ـب ــار ع ــن تـعـثــر بـعــض األع ـمــال
امل ـص ــري ــة ،م ـثــل إي ـق ــاف مـسـلـســل «املـ ـل ــك» من
إخراج حسني امليناوي ،بسبب عدم التوثيق
الكامل ل ـلــروايــة التاريخية ،وم ـحــاولــة اتهام

م ـس ـل ـســل «الـ ـ ـط ـ ــاووس» ،إخـ ـ ــراج رؤوف عبد
العزيز ،باستنساخ حادثة الـ«فيرمونت» .من
جهتها ،أصدرت الفنانة نهى العمروسي ،قبل
أيــام ،بيانًا عبر محاميها تطالب فيه بوقف
عرض املسلسل ،ملا يحمله من إساءة البنتها،
والتحقيقات في القضية التي لم تقفل بعد.

ُ
بدعوة املستشار السعودي تركي آل الشيخ
املنتجني العرب إلى االجتماع ملناقشة وضع
ال ــدرام ــا ال ـعــرب ـيــة ،ك ـنــوع م ــن رم ــي ال ـك ــرة في
امللعب امل ـصــري م ـجــددًا ،تتحول ب ـيــروت إلى
ملجأ لبعض األع ـمــال امل ـصــريــة ،ال ـتــي علينا
انتظار نهاية املوسم الرمضاني لتقييمها.

