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MEDIA

أخبار

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك»
مارك زوكربيرغّ ،
أن الشركة تخطط
إلطالق منتجات صوتية عدة خالل
أشهر ،منها غرف صوتية مباشرة
شبيهة بتطبيق «كلوب هاوس»،
باإلضافة إلى وسيلة للمستخدمين
إليجاد وتشغيل المدونات الصوتية
(بودكاست).

فتحت «الخدمة الفيدرالية
لمكافحة االحتكار» في روسيا
قضية بشأن شركة «غوغل»
األميركية تستهدف موقعها
«يوتيوب» إلساءة استغالل هيمنتها
على سوق خدمات الفيديو ،مشيرة
إلى ّ
أن إجراءاتها أدت إلى حظر
وحذف مفاجئين لبعض الحسابات.

رفع جيمس أوكيف ،وهو مح ّرض
أميركي يميني واجهت مجموعته
«بروجكت فيريتاس» انتقادات
ضد
عدة ،بسبب عمليات سرية شنتها
ّ
مؤسسات إعالمية ومجموعات
ليبرالية ،دعوى قضائية ضد شركة
«تويتر» التي منعته من منصتها،
بتهمة التشهير.
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منعت شركات اإلنترنت الصينية
المستخدمين من إعادة نشر
مقال طويل كتبه رئيس الوزراء
السابق ،ون جيا باو ،رثاء لوالدته
الراحلة ،نُشر يوم الجمعة الماضي،
في إجراء رقابي غير متوقع
ضد عضو بارز في الحزب
الشيوعي الحاكم.

َ
عرقل
يظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي
ّ
تعده منظمة «مراسلون بال حدود» أن العمل الصحافي ي ُ
كليًا أو جزئيًا في  73بالمئة من البلدان ،تحت وطأة وباء كورونا واالستبداد والقمع وأزمة الثقة

الصحافة تحتضر تحت وطأة كورونا واالستبداد
بيروت ــ العربي الجديد

ُ
ف ــي ت ـق ــري ــره ــا ال ـس ـن ــوي ال ـ ــذي ن ـش ــر أم ــس
الـ ـث ــاث ــاء ،تـ ـق ــول م ـن ـظ ـمــة «م ــراسـ ـل ــون بــا
ً
«تدهورا
حدود» إن حرية الصحافة عانت
ً
كبيرا» منذ انتشار الوباء في جميع أنحاء
العالم ،وهي معلومة ليست بجديدة على
القطاع اإلعــامــي الــذي عانى ،فــوق أزماته
أزمات جديدة خالل العام املاضي.
السابقة،
ٍ
ّ
ل ـك ــن امل ـن ـظ ـمــة تـ ـق ـ ّـدم أرقـ ــامـ ــا وإح ـ ـصـ ــاءات
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ،تـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــدى احـ ـتـ ـض ــار
الصحافة تحت وطأة وباء كورونا والقمع
واالس ـ ـت ـ ـبـ ــداد .ف ـق ــد رسـ ــم امل ــؤش ــر ال ـعــاملــي
ال ـجــديــد ل ـحــريــة ال ـص ـحــافــة الـ ــذي ت ـصــدره
املنظمة ،والذي يقيم أوضاع الصحافة في
 180دولـ ــة ،ص ــورة قــاتـمــة وخ ـلــص إل ــى أن
 73باملئة مــن دول العالم تعاني مشكالت
خ ـط ـي ــرة م ــع الـ ـح ــري ــات اإلع ــامـ ـي ــة .تـشـيــر
ّ
املنظمة إلــى أن ال ــدول استخدمت جائحة
الفيروس»ذريعة ملنع وصــول الصحافيني
ـادر وال ـت ـقــاريــر في
إل ــى امل ـع ـلــومــات واملـ ـص ـ
ً ّ
ه ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال» ،م ــوضـ ـح ــة أن ه ـ ــذا ال ـن ـمــط
عـلــى وج ــه الـتـحــديــد ك ــان ســائــدا فــي آسيا
والـ ـش ــرق األوس ـ ــط وأوروبـ ـ ـ ــا .ك ـمــا أش ــارت
انخفاض ثقة الجمهور في الصحافة
إلــى
ً ّ
نفسها ،قائلة إن  59باملئة من األفراد الذين
شـمـلـهــم االس ـت ـط ــاع ف ــي  28دولـ ــة زع ـمــوا
أن الصحافيني «ي ـحــاولــون عـمـدًا تضليل
الجمهور مــن خــال اإلع ــان عــن معلومات
يعرفون أنها خاطئة».
تتوافق هذه األرقــام مع عدد الــدول القابعة
في املنطقة الحمراء أو السوداء على خريطة
ح ــري ــة ال ـص ـح ــاف ــة ال ـت ــي ت ـن ـشــرهــا املـنـظـمــة
ّ
ـام
ف ــي إبــريــل/ن ـي ـســان م ــن ك ّــل عـ ــام ،ق ـبــل أي ـ ٍ
م ــن «ال ـي ــوم ال ـعــاملــي ل ـحــريــة ال ـص ـحــافــة» (3
مايو/أيار) ،حيث ُيعتبر الوضع صعبًا أو
خـطـيـرًا لـلـغــايــة ،وأي ـضــا تـلــك امل ــوج ــودة في
املنطقة البرتقالية ،حيث يبقى وضع العمل
الصحافي «إشـكــالـيــا»ّ .
سجلت «مــراسـلــون
ّ
ـارخ ــا ف ــي حــريــة
ب ــا ح ـ ـ ــددود» ت ــده ــورًا ص ـ ً
ال ـع ـم ــل ال ـص ـح ــاف ــي ،ك ــاش ـف ــة ع ــن م ـعــوقــات
تـعـتــرض سـبـيــل الـتـغـطـيــة اإلخ ـب ـ ّ
ـاري ــة .ففي
سياق األزمة الصحية ،بات من املستعصي
عـ ـل ــى ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى م ـك ــان
األحداث ومصادر املعلومات على حد سواء.
ويسلط «مقياس إيديلمان  »2021الضوء
على مؤشر مقلق آخر ،يتمثل في عدم ثقة
املواطنني بوسائل اإلعالم ،حيث يعتقد 59
بــاملـئــة مــن املـشــاركــن فــي االسـتـبـيــان الــذي
شـمــل  28ب ـل ـدًا ،أن الـصـحــافـيــن يـحــاولــون
ع ـ ـم ـ ـدًا ت ـض ـل ـي ــل الـ ـ ـن ـ ــاس م ـ ــن خ ـ ـ ــال ن ـشــر
معلومات يعرفون أنها خاطئة .ومع ذلك،
فإن املهنية والتعددية الصحافية تجعالن
م ــن امل ـم ـكــن م ــواج ـه ــة امل ـع ـلــومــات املـضـلـلــة
و«األوبـ ـ ـئ ـ ــة امل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة» ،أي ال ـتــدل ـيــس
ونـشــر اإلشــاعــات .وفــي هــذا الـصــدد ،يؤكد
األمني العام ملنظمة «مراسلون بال حدود»،
كريستوف ديلوار ،أن «الصحافة هي أفضل
التضليل اإلعالمي .لسوء الحظ،
لقاح ضد َ
غالبًا ما ُيعرقل العمل الصحافي لعوامل
سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة وتـكـنــولــوجـيــة ،بل
ـدواع ثقافية فــي بعض األح ـيــان .فأمام
ول ـ ٍ
ان ـت ـش ــار امل ـع ـل ــوم ــات امل ـض ـل ـلــة ع ـبــر ح ــدود
الـبـلــدان وعلى املنصات الرقمية ووسائل
التواصل االجتماعي ،تظل الصحافة هي
الضامن الرئيسي للنقاش العام الذي يقوم
على الحقائق الثابتة».
الوضع املقلق في العالم العربي واملنطقة،
ض ــوح ف ــي ت ـقــريــر املـنـظـمــة الـتــي
يـظـهــر ب ــو ّ
تشير إلى أنه «في خضم الغضب الشعبي
ال ــذي تفاقم بسبب جائحة كــوفـيــد 19-في
مـخـتـلــف أنـ ـح ــاء الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،كشفت
األزم ــة الصحية النقاب عــن الحالة املقلقة
لـ ـصـ ـح ــاف ــة ت ـح ـت ـض ــر ب ـ ـبـ ــطء تـ ـح ــت ه ــول
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـق ـم ـع ـيــة .ذلـ ــك أن امل ـن ـط ـقــة ال
ت ــزال تقبع فــي ال ـجــزء املـظـلــم عـلــى خريطة
التصنيف الـعــاملــي ،إذ تــوجــد  12دول ــة من
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ف ــي امل ـن ـط ـق ـتــن ال ـح ـمــراء
والـ ـس ــوداء ،حـيــث ُيـعـتـبــر وض ــع الصحافة

على التوالي صعبًا وخطيرًا للغاية ،وهو
ما ّ
يفسر الجمود الصارخ لهذه الــدول في
جدول الترتيب».
ف ـب ــن ف ـ ــرض ت ـع ـت ـيــم ت ـ ــام ع ـل ــى ال ـب ـي ــان ــات
واألرقـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـح ــال ــة ال ــوب ــائ ـي ــة
وإج ـبــار وســائــل اإلع ــام على نقل الــروايــة
الرسمية ،شكلت الجائحة فرصة ملواصلة،
بــل وتـكـثـيــف ،امل ـمــارســات الـقــائـمــة لتكميم
الـصـحــافــة ف ــي أك ـثــر دول ال ـش ــرق األوس ــط
استبدادًا ،بحسب املنظمة .ففي السعودية

 73بالمئة من دول
العالم تعاني مشكالت
خطيرة مع الحريات
اإلعالمية

( )170ومصر ( )166وسورية ( ،)173حيث
تبسط الـسـلـطــات بــالـفـعــل سـيـطــرة مطلقة
ت ـق ــري ـب ــا ع ـل ــى وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام مـ ــن خ ــال
قوانني وهيئات تنظيمية شديدة التقييد
لـحــريــة الـصـحــافــة ،وج ــدت ح ـكــومــات هــذه
ال ـ ـ ــدول ف ــي أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا ف ــرص ــة إلح ـك ــام
قبضتها على الحقل اإلعــامــي .في مصر،
ح ـي ــث ي ـس ـم ــح الـ ـق ــان ــون ب ـح ـج ــب وس ــائ ــل
اإلع ــام وسجن الصحافيني بتهمة «نشر
أخ ـبــار كــاذبــة» ،حـظــرت الـحـكــومــة نـشــر أي

لبنان بين الدول التي شهدت أكبر تراجع لحرية الصحافة (األناضول)

حرية ضيقة

بحسب املنظمة ،لم يسبق أن شهدت خريطة حرية الصحافة
«منطقة بيضاء» ضيقة بهذا الشكل منذ عــام  ،2013أي
منذ بدء العمل بمنهجية التقييم .فمن أصل البلدان الـ180
التي يشملها التصنيف ،أصبحت  12دولة فقط قادرة على
توفير بيئة مواتية للعمل الصحافي ،وهو ما يمثل  7في
ً
املائة فقط من إجمالي دول العالم( ،بدال من  8في املائة عام
 .)2020ذلك ّأن نسخة  2021من التصنيف شهدت خروج
أملانيا ( )13من املنطقة البيضاء ،بعد اعـتــداء متظاهرين
مقربني من الحركات املتطرفة وأتباع نظرية املؤامرة على
ع ـش ــرات الـصـحــافـيــن خ ــال ت ـظــاهــرات احـتـجــاجـيــة ضد
الـتــدابـيــر الصحية املـفــروضــة فــي سـيــاق كــورونــا .وتحتل
الـنــرويــج ص ــدارة التصنيف الـعــاملــي لـلـعــام الـخــامــس على
التوالي ،رغم ّأن وسائل اإلعالم واجهت بعض الصعوبات
في الوصول إلى املعلومات العامة املتعلقة بالوباء .وبينما
احـتـفـظــت فـنـلـنــدا بموقعها فــي املــركــز ال ـثــانــي ،اسـتـعــادت

السويد املرتبة الثالثة ،التي خسرتها العام املاضي لحساب
الدنمارك ( .)4وما زال وضع حرية الصحافة في الواليات
املتحدة ( )44جيدًا إلى ّ
حد ما ،رغم ّأن العام األخير من والية
دونالد ترامب الرئاسية ،شهد عددًا قياسيًا من االعتداءات
(نحو  )400واالعتقاالت في صفوف الصحافيني (،)130
بحسب املنظمة األمـيــركـيــة لتعقب حــريــة الـصـحــافــة .من
جهتها ،تراجعت البرازيل أربعة مراكز ،لتتقهقر إلى املنطقة
ال ـح ـمــراء ،حـيــث الــوضــع صـعــب بالنسبة ملـمــارســة العمل
الصحافيُ .وي َّ
فسر هذا التراجع بما يطاول الصحافيني من
إهانات وشتائم ،إلى جانب حمالت التشهير املنظمة التي
أصبحت السمة املميزة للرئيس جايير بولسونارو وعائلته
ً
وأقاربه .كما تضم املنطقة الحمراء دوال مثل الهند ()142
واملكسيك ( )143وروسيا ( ،)150التي كرست أجهزتها
القمعية ّ
للحد مــن التغطية اإلعالمية للتظاهرات املتعلقة
باملعارض ،أليكسي نافالني.

بـيــانــات أو إحـصــائـيــات تـتـعــارض مــع تلك
الـصــادرة عــن وزارة الصحة ،حيث أقدمت
على حجب أكثر من ثالثني موقعًا إخباريًا
وصفحة إلكترونية في ذروة الــوبــاء ،إذ ال
تبدي السلطات أي تساهل مــع مــن يشكك
ف ــي ص ـحــة الـحـصـيـلــة الــرس ـم ـيــة أو يـلــوح
بإمكانية إخفاء األرقام الحقيقية.
كما خلفت الــرقــابــة على تــدفــق املعلومات
آث ـ ـ ــارًا وخ ـي ـم ــة ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ال ـت ــي يـعـيــش
م ــواط ـن ــوه ــا م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة ع ـلــى وقــع
تعتيم إعالمي كبير في ما يتعلق بانتشار
الفيروس .وكما هو الحال في مصر ،قررت
حكومة األسد أن تكون «سانا» هي املصدر
الوحيد للمعلومات املعتمدة .وفــي خضم
هذه السيطرة املطلقة على تدفق املعلومات
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،الح ـظ ــت هـيـئــة الـصـحــافـيــن
ال ـس ـع ــودي ــن ،رغـ ــم ق ــرب ـه ــا م ــن ال ـح ـكــومــة،
انخفاضًا في معدالت اإلقبال على وسائل
اإلع ـ ـ ــام امل ـح ـل ـي ــة ،ح ـي ــث ب ـ ــات امل ــواط ـن ــون
يبحثون عن املعلومات مباشرة من املواقع
الرسمية للمؤسسات الحكومية.
وإذا كـ ــان وضـ ــع ال ـص ـحــاف ـيــن ف ــي لـبـنــان
( )107ق ــد ش ـكــل ن ـمــوذجــا ُي ـح ـتــذى ب ــه في
املنطقة على مدى عدة سنوات ،فإن الواقع
قد تغير بشكل كبير الـيــوم ،حيث أضحت
مـمــارســة الـنـشــاط الـصـحــافــي بـحــريــة أم ـرًا
يـنـطــوي عـلــى خ ـطــورة ش ــدي ــدة ،وال سيما
عندما يتعلق األمر بكشف فضائح الفساد.
وه ــو م ــا تــأكــد ب ـجــاء ف ــي ف ـبــرايــر/ش ـبــاط،
حيث اغتيل اإلعــامــي واملـحـلــل السياسي
لقمان سليم .كما عادت محنة الصحافيني
امل ـي ــدان ـي ــن إل ـ ــى ال ــواجـ ـه ــة م ــع اس ـت ـئ ـنــاف
مظاهرات الـحــراك الشعبي ،التي كانت قد
تــوقـفــت خ ــال ف ـتــرة حـظــر الـتـجــول بسبب
الوباء ،حيث ُسجلت العديد من االعتداءات
على املراسلني واملصورين ،سواء على أيدي
متظاهرين أو من قبل عناصر ُالشرطة.
فــي بـلــدان أخــرى مــن املنطقة ،ق ـ ّـوض الحق
في الوصول إلى املعلومات ،بينما تسعى
ال ـس ـل ـطــات لـتـهــدئــة ال ـع ــواق ــب االجـتـمــاعـيــة
لـلــوبــاء ،علمًا أن زي ــادة وت ـيــرة االعـتـقــاالت
وح ـ ـظـ ــر الـ ـنـ ـش ــر جـ ـ ـ ــاءت لـ ـتـ ـع ــزز ت ــرس ــان ــة
ً
التدابير القمعية املعمول بها أصال .فعلى
سـبـيــل املـ ـث ــال ،ش ـهــد األردن ( )129حبس
َ
مسؤولني من قناة رؤيــا لفترة وجيزة في
إبــريــل/ن ـي ـســان عـلــى خـلـفـيــة إذاع ـ ــة تقرير
ن ــاق ــد إلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـج ــر املـ ـن ــزل ــي ،حـيــث
اشـتـكــى س ـكــان حــي شـعـبــي فــي الـعــاصـمــة
عـمــان مــن حظر الـتـجــول واسـتـحــالــة كسب
لقمة العيش .وبينما جاء هذا الوباء ليعزز
م ـشــاعــر االس ـت ـي ــاء ال ـع ــام وي ــدف ــع املعلمني
للتظاهر من أجل املطالبة بزيادة الرواتب،
لم تدخر السلطات أي جهد في حظر نشر
كــل مــا لــه صلة بـهــذا املــوضــوع س ــواء على
وسائل اإلعالم أو في الحسابات الشخصية
على منصات التواصل االجتماعي.
ُ
وفي العراق ( ،)163اتهمت وسائل اإلعالم
ب ــالـ ـتـ ـح ــري ــض ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـمـ ــرد وت ـش ـج ـي ــع
امل ـت ـظــاهــريــن ع ـلــى ع ــدم امل ـســؤول ـيــة ،وذل ــك
على خلفية التغطية املكثفة للمظاهرات
املـنــاهـضــة للحكومة فــي إقـلـيــم كــردسـتــان
ال ـ ـعـ ــراق اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ت ـج ـم ـيــد روات ـ ــب
مــوظ ـفــي اإلدارات ال ـعــامــة وع ـلــى مختلف
تــدابـيــر تقييد حــركــة املــواطـنــن فــي سياق
جائحة كوفيد.19-
وب ـس ـبــب ال ـق ـمــع الـ ــذي ت ـمــارســه الـسـلـطــات
ع ـل ــى ال ـص ـح ــاف ـي ــن ووسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ،ال
ت ــزال إي ــران مــن أس ــوأ بـلــدان الـعــالــم ترتيبًا
منذ إصــدار تصنيف مراسلون بال حدود
فــي عــام  .2002وقــد ازداد الــوضــع تــدهــورًا
مــع أزمــة كــوفـيــد ،19-التي تـحــاول سلطات
ط ـهــران التقليل مــن شــأنـهــا .كـمــا أن إي ــران
هــي الــدولــة الـتــي أع ــدم فيها أكـبــر عــدد من
الصحافيني فــي الخمسني سـنــة املــاضـيــة،
مدير قناة تلغرام آمــد نيوز،
وكــان آخرهم
ُ
روح الله زم ،الذي نفذ في حقه حكم اإلعدام
في  12نوفمبر/تشرين الثاني  2020لدوره
في اندالع مظاهرات شتاء  2018-2017ضد
الفساد والوضع االقتصادي للبالد.

22

األربعاء  21إبريل /نيسان  2021م  9رمضان  1442هـ ¶ العدد  2424السنة السابعة
Wednesday 21 April 2021

األربعاء  21إبريل /نيسان  2021م  9رمضان  1442هـ ¶ العدد  2424السنة السابعة
Wednesday 21 April 2021

منوعات فنون وكوكتيل
قضية

القاهرة ــ صفية عامر

ّ
اتـفــق املـبــدعــون فــي كــل املـجــاالت
ال ـف ـن ـيــة ،ع ـلــى ّأن م ـصــداق ـيــة أيّ
ع ـمــل ف ـن ــي ،تـكـمــن ف ــي مطابقته
لــأ ّحــداث مــن الناحية الزمنية والواقعية،
لـكــنـهــا تعتمد ب ــاألس ــاس عـلــى فـهــم الــواقــع
ج ـي ـدًا ،وتـقــديــم رواي ــة مختلفة مــن منظور
ّ
خيالي مختلف .ذلك أن إعادة تدوير الواقع
ك ـم ــا هـ ــو تـ ـم ــام ــا ،ي ـم ـك ــن أن ت ــدخ ــل ضـمــن
الـبــروبــاغــانــدا أو الـتــوجـيــه املـعـنــوي ،الــذي
يلغي تفكير املتلقي ويمنعه مــن التخيل.
لكن ،بالنظر إلى املسلسالت التي تنتجها
املخابرات العامة املصرية بواسطة شركتها
«سـيـنــرجــي» مــن خ ــال ه ــذا امل ـب ــدأ ،سنجد
ً
ّ
أن ت ـلــك األعـ ـم ــال ق ــد ح ــذف ــت واقـ ـع ــا كــامــا
واستبدلته بآخر ،وهذا ليس نتيجة لخيال
م ـب ــدع أو رؤيـ ــة ف ـن ـيــة ،ب ــل خ ــدم ــة ألغ ــراض
سياسية بحتة ،تخرج كليًا عن نطاق الفن
والحرية ،كما ظهر في كثير من األعمال هذا
ال ـعــام .إذ ال يـكــف الـنـظــام امل ـصــري الحالي
ع ــن م ـح ــاوالت ــه لـتـغـيـيــب ال ــوع ــي ّوتــزي ـيــف
التاريخ ،وتوجيه الرأي العام لتبني وجهة

تأت األعمال الدرامية التي تنتجها شركة «سينرجي» متمادية في تخيل األحداث وحسب،
لم ِ
بل تعمل على تشويه وتزوير وقائع شهدها الشارع المصري في السنوات األخيرة

المسلسالت المصرية
التاريخ على هوى المخابرات
نظر واح ــدة تجاه األح ــداث والقضايا ،في
م ـحــاولــة مـنــه لـطـمــس ذاكـ ــرة أج ـي ــال ،رغـبــة
ف ــي تـجـمـيــل ص ــورت ــه وشـيـطـنــة امل ـعــارضــة،
بالتوازي مع تقديم رجال األجهزة األمنية
فــي ص ــورة مــائـكـيــة ال تـخـطــئ ،تـقــوم على
خدمة البالد والعباد .إحدى تلك الوسائل،
ه ــي ال ــدرام ــا بــأنــواع ـهــا ،سـ ــواء سينمائية
أو ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا مـ ــع س ـي ـطــرة
شركة «سينرجي لإلنتاج الفني» ،التابعة
للمخابرات العامة املصرية ،والقائمة على
مجمل اإلنـتــاج التليفزيوني فــي السنوات

األخ ـيــرة .ضمن هــذه األع ـمــال الــدرامـيــة التي
تـعــرض فــي شـهــر رم ـضــان ال ـحــالــي ،مسلسل
«القاهرة  -كابول» ،تأليف عبد الرحيم كمال،
وإخ ــراج حـســام عـلــي ،بطولة ط ــارق لطفي،
وخ ــال ــد الـ ـص ــاوي ،وف ـت ـحــي ع ـبــد ال ــوه ــاب،
ونبيل الحلفاوي ،وحنان مطاوع .وبحسب
القائمني على العمل ،فهو يرصد املؤامرات
التي تتعرض لها املنطقة العربية ومصر،
على مــدى أكـثــر مــن ثــاثــة عـقــود ،مــن خالل
ّ
ثالثة أصدقاء قدامى ،لكن األول تحول إلى
إرهــابــي ،والثاني إعالمي مسؤول عن نقل

مسلسالت تخرج
عن نطاق الفن لتخدم
بروباغندا النظام
في مصر

ّ
الـحـقــائــق ،لـكــنــه يتبع مصلحته الـخــاصــة،
واألخير ضابط شرطة يواجه تلك الشرور،
وهــو الهدف الــذي ال تخطئه عني ّ
عمن هو
املخلص الشريف للوطن مــن بينهم ،الــذي
وعـ ــى م ـنــذ وقـ ــت مـبـكــر خ ـطــر «ال ـج ـمــاعــات
اإلسالمية» .هو األمر الذي استدعى العودة
للوراء إلى سبعينيات القرن املاضي ،فترة
حكم الرئيس املـصــري الــراحــل محمد أنــور
ال ـس ــادات ،ومــا حــوت الصحافة وقتها من
موقف القيادة الرسمية تجاه «املجاهدين
األفغان» في مواجهة االحتالل السوفييتي،

جرعات متزايدة
في ّ
كل عام ،تنهمك
المخابرات المصرية في
زيادة عدد المسلسالت
والمن َتجة
المعروضة،
ُ
من خالل الشركات التابعة
لها ،وأبرزها «سينرجي».
سيناريوهات ُتشعر المشاهد
ّ
بأن من كتبوها ليسوا
مؤلّفين عاديين ،إنّما هي

أعمال مكتوبة داخل أروقة
األجهزة األمنية ،تستعرض
بطوالت الجيش والمخابرات،
و ُتدين ّ
كل ما هو معارض
للنظام .وهناك عدة
وجوه فنية بارزة تتصدى
لتأدية هذه األدوار،
أبرزها محمد رمضان،
وياسر جالل (الصورة).
خالد الصاوي في «القاهرة  -كابول» (فيسبوك)

اليف ستايل

كارين إليان ضاهر

فــي ظــل جائحة كــورونــا ،كثرت التغييرات
ف ـ ــي حـ ـي ــاتـ ـن ــا ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،وف ـ ـ ــي املـ ـن ــاسـ ـب ــات
وح ـف ــات ال ــزف ــاف خ ـصــوصــا ،ف ــاإلج ــراءات
الــوقــائـيــة املـطـلــوبــة جعلتها أكـثــر بساطة.
ك ـمــا ت ــراج ــع ع ــدد امل ــدع ــوي ــن ف ــي م ـثــل هــذه
امل ـنــاس ـبــات .ه ــذه ال ـظ ــروف ،انـعـكـســت على
امل ــوض ــة ع ـمــومــا ،وع ـلــى املــاك ـيــاج تـحــديـدًا،
وف ــق مــا يــوضــح الـخـبـيــر نبيل م ـخــول ،في
حديثه إلى «العربي الجديد».
ّ
ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق ب ـم ــاك ـي ــاج ال ـ ـعـ ــروس ،بـقـيــت
ال ـت ـق ـن ـيــة ثــاث ـيــة األبـ ـع ــاد ركـ ـي ــزة أســاس ـيــة،
على حـ ّـد قوله ،حفاظًا على شكل الوجه مع
تـصـحـيــح ل ـشــوائــب مـعـيـنــة يـمـكــن أن تـكــون
موجودة ،وذلك على أساس خطوط املوضة
العاملية فــي عالم املــاكـيــاج .لكن مــا ال بــد من
الحرص عليه تحديدًا في ماكياج العروس،
حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى ص ــورتـ ـه ــا الـ ـن ــاعـ ـم ــة والـ ـت ــي
تشبهها في باقي األيام« :ثمة عوامل عديدة
تـلـعــب دورًا فــي جـعــل مــاكـيــاج ال ـع ــروس في
يوم زفافها أكثر بساطة ونعومة .فال يمكن
اعتماد املاكياج القوي مع فستانها األبيض
ّ
ّ
ألن ذلك سيولد تضاربًا قويًا مع لونه».
في الوقت نفسه ،ال ينصح مخول أبدًا بتتبع
ص ـي ـحــات امل ــوض ــة ف ــي م ــاك ـي ــاج الـ ـع ــروس.
فعندما تنظر إل ــى صــورتـهــا ب ّـعــد سـنــوات
عدة ،يجب أن تتقبلها وترى أنها تشبهها
ّ
ّ
ّ
وأنها جميلة في كل عصر ،فال يبدو لها أن
إطاللتها فات عليها الزمن .يجب أن تكون
ّ
طــلــة الـعــرس وماكياجها عـنــوانــا للموضة
ّ
فــي ك ــل ع ـصــر ،واملــاك ـيــاج الـنــاعــم يـمـكــن أن
يحقق هذا الهدف .نظرًا إلى انتشار الوباء،

ال يُنصح أبدًا بتتبع
صيحات الموضة في
ماكياج العروس
يميل ماكياج العين إلى ما يجعلها تبدو ممدودة أكثر ()Getty

دراسة

ذكور وإناث العصر الحجري
محمد الحداد

عثر باحثون في دراسة جديدة لألدوات الحجرية
املدفونة في القبور ،على أدلة تدعم حدوث تقسيم
ألن ــواع مختلفة مــن العمل بــن أف ــراد املجتمع من
الذكور واإلناث ،في مجتمع زراعي مبكر ،مع بداية
العصر الحجري الـحــديــث .وفقًا لنتائج الــدراســة
ال ـت ــي ن ـش ــرت ف ــي م ـج ـلــة « »PLOS ONEيـ ــوم 14
إبــريــل /نيسان الـجــاري ،حلل الباحثون أكثر من
 400أداة حجرية مدفونة فــي مقابر مختلفة في
وســط أوروبـ ــا ،منذ قــرابــة خمسة آالف عــام خالل
العصر الحجري الحديث املبكر .وقــامــوا بفحص
ال ـخ ـصــائــص الـطـبـيـعـيــة ل ـ ـ ـ ــأدوات ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
األنـمــاط املجهرية للتآكل مــن أجــل تحديد كيفية
ً
استخدام األدوات .ثم أجروا تحليال لهذه القرائن
في سياق البيانات املعتمدة على تحليل النظائر
والعظام التي عثر عليها في القبور.
أشــارت األبحاث السابقة إلــى تقسيم على أساس
النوع للعمل في أوروبا ،أثناء االنتقال إلى العصر
ال ـح ـج ــري ال ـح ــدي ــث ،خ ـصــوصــا ع ـنــدمــا ان ـت ـشــرت
املمارسات الزراعية في جميع أنحاء القارة .ومع
ذلك ،ما زال هناك العديد من األسئلة حول كيفية
ارتباط املهام املختلفة ثقافيًا بالنساء والرجال في
هذا الوقت.
الح ـ ــظ الـ ـف ــري ــق ال ـب ـح ـث ــي الـ ـ ــذي تـ ـق ــوده جــام ـعــة
«ي ـ ــورك» اخ ـتــافــات فــي الـحـجــم وال ـ ــوزن وامل ــواد

الـ ـخ ــام ،تـعـتـمــد ع ـلــى م ــا إذا ك ــان ال ـج ـســد جسد
ّ
ذكر أم أنثى .في السابق ،اعتقد علماء اآلثــار أن
األدوات الحجرية املصقولة في هذه الفترة كانت
ّ
تـسـتـخــدم فــي األع ـم ــال الـخـشـبـيــة ،لـكــن التحليل
يـظـهــر اآلن ن ـطــاقــا أوسـ ــع بـكـثـيــر م ــن امل ـه ــام مع
أنشطة مختلفة للرجال والنساء.
ّ
من املرجح أن األدوات املوجودة في مقابر اإلناث،
ك ــان ــت ت ـس ـت ـخــدم ف ــي ع ـمــل امل ـن ـت ـجــات املـصـنــوعــة
م ــن ج ـل ــود الـ ـحـ ـي ــوان ــات ،وك ــان ــت أدوات ال ــرج ــال
مرتبطة بالصيد والصراع املحتمل مع الوحوش
ّ
والحيوانات املفترسة .وخلص الباحثون إلــى أن
األدوار املختلفة للرجال والنساء كانت جزءًا مهمًا
من االنتقال إلى الزراعة في املجتمعات البشرية.
ق ــال ــت أل ـب ــا مــاسـكـلـيـنــز الت ـ ـ ــوري ،بــاح ـثــة م ــا بعد
العلمية في
الدكتوراه في املجلس األعلى للبحوث ّ
إسبانيا ،واملؤلفة الرئيسية في الدراسة ،إنه غالبًا
ما يتم التقليل من أهمية دور املــرأة وإسهاماتها
ّ
ف ــي ه ــذه املـجـتـمـعــات الـبـشــريــة امل ـب ـكــرة جـ ـدًا .لـكــن

اختيرت للنساء أدوار
ّ
ميزتهن
مهمة لدرجة أنّها
عند الموت

كان الرجال
يتنقلون أكثر
وكانت لديهم
أدوات مرتبطة
بالصيد أكثر من
النساء ()Getty

ّ
الدراسة الجديدة تظهر أن النساء قمن بدور نشط
في تشكيل املجتمعات الزراعية املبكرة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الت ـ ـ ـ ــوري فـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
الجديد»ّ أن النساء كانت لهن أدوار مهمة للغاية،
لدرجة أنه تم اختيار هذه األنشطة لتميزهن عند
املوت ،واألمر نفسه بالنسبة للرجال؛ إذ عثر في
على ما يميزهم من أعمال وحــرف ،ما
مقابرهم ّ
يشير إلى أنه كانت هناك بالفعل أدوار جنسانية
ّ ّ
محددة ،لكن كل هذه الوظائف كانت مهمة جدًا
ملجتمعات ذلك الزمان.
ووف ـقــا لــأدلــة ال ـتــي عـثــر عـلـيـهــا ،وج ــد الـبــاحـثــون
ّ
أن تـقـسـيــم األدوار ف ــي ت ـلــك املـجـتـمـعــات الـقــديـمــة
اتبع نوعًا مــن التباين املكاني مــن خــال ملمحني
رئـيـسـيــن ،فـمــع انـتـشــار امل ـمــارســات الــزراع ـيــة في
الجنسي
ال ـغــرب األوروب ـ ــي ،ربـمــا يـكــون التقسيم ّ
لـلـعـمــل ق ــد تـغـيــر .وب ـه ــذا ،الح ــظ املــؤل ـفــون أن ــه في
ال ـغــرب ك ــان الــرجــال يتنقلون أكـثــر وكــانــت لديهم
أدوات مرتبطة بالصيد أكـثــر مــن الـنـســاء .أمــا في
ّ
املناطق الشرقية ،فهناك أدلة تشير إلى أن النساء
كن يتنقلن أكثر من الرجال ،وعثر في مقابرهن على
زخارف مصنوعة من الصدف واملجوهرات .تظهر
دراسة األدوار الجنسانية بني الذكور واإلناث مدى
ديناميكية املـجـتـمـعــات الــزراع ـيــة الـقــديـمــة ومــدى
وعيها بــاملـهــارات املختلفة ألفــرادهــا .كــانــت املهام
ً
املوكلة إلى املرأة أعماال يدوية صعبة ،وتكمل عمل
الرجل كمساهمني متساوين في املجتمع.

متابعة

ماكياج ليلة الزفاف ...العروس بلغتها الخاصة
مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ت ـض ـط ــر الـ ـ ـع ـ ــروس إل ــى
استخدام الكمامةُ .يعتبر هذا من العوامل
التي تفرض على املاكياج شروطًا ومعايير
مـعـيـنــة ،وف ــق مــا يــوضــح الـخـبـيــرُ .
فيعتمد
ل ـل ـعــروس ال ـي ــوم أح ـمــر ال ـش ـفــاه ال ـكــامــد من
للماء ،حتى ال يتأثر بالكمامة.
النوع املقاوم ّ
يوضح مخول أنه ال يفضل أن يكون أحمر
ال ـش ـف ــاه الـ ـخ ــاص ب ــال ـع ــروس جــري ـئــا أب ـ ـدًا.
ُ
فتعتمد حصرًا األلــوان الناعمة األقــرب إلى
ّ
لــون الشفتني ،حتى ال يصبح التركيز كله
على الفم.
أما بالنسبة للسحنةُ ،
فيعتمد في هذا العام
امل ــاك ـي ــاج نـفـســه املـعـتـمــد ســاب ـقــا لـلـعــروس
ل ـج ـه ــة الـ ـنـ ـع ــوم ــة ،وأي ـ ـضـ ــا االرت ـ ـك ـ ــاز عـلــى
الخدين .فهذه الصيحة
الهاياليتر في أعلى
ّ
ما زالت رائجة ،خصوصًا أنها تشكل إطارًا
لـلـعـيـنــن ال ـل ـتــن ث ـمــة ح ــاج ــة إل ــى الـتــركـيــز
ـاص بـهـمــا،
عـلـيـهـمــا ،وع ـل ــى امل ــاك ـي ــاج الـ ـخ ـ ّ
وبــال ـق ـســم األع ـل ــى م ــن ال ــوج ــه ،ألنـ ــه وح ــده
ب ــارز فــي الــوجــه نـظـرًا إلــى وج ــود الكمامة.
كـمــا ُيـنـصــح بــدمــج الـهــايــايـتــر عـنــد أعـلــى
الخدين مع البالشر حتى يعطي املزيد من
االنسيابية في النظرة ومحيطها.
من األخطاء الشائعة في الهاياليتر اإلكثار

ومقطعي فيديو يــوضـحــان بشكل واضــح
وص ــري ــح ،دع ــم الــرئ ـيــس ال ــراح ــل وال ـكــامــل
لـ«املجاهدين األفغان» ،وذلك في عام 1980
بلقاء تلفزيوني بمناسبة عيد ميالده مع
اإلعالمية الراحلة ،همت مصطفى ،حني قال:
«أنا شفت الالجئني من ناحية واملجاهدين
اللي بتهدم قراهم عليهم واألطفال والنساء
واملساجد ،أنا شوفت ده وعشان كده طلبت
ّ
م ــن كـ ــل م ـص ــري وم ـص ــري ــة أن ي ـش ـتــرك مع
شعب أفغانستان ،كما حدث أيام املهاجرين
أسبوع
واألنصار ،إن شاء الله هذا األسبوع
ّ
الـتـضــامـ ّـن ،لسنا أغـنـيــاء كــالـبـعــض ،لكننا
نشعر بأننا بعقيدتنا وبإيماننا وبأخوتنا
أغـ ـنـ ـي ــاء ج ـ ـ ـدًا ،وس ـن ـش ــرك ـك ــم ف ــي م ــا نـمـلــك
سنقتسمه ســويــا؛ الـكـســاء وال ـســاح واملــال
ّ
وال ـط ـع ــام وكـ ــل ش ـ ــيء» .وف ــي ال ـع ــام نـفـســه،
التقى وفدًا من «املجاهدين األفغان» فأبدى
سعادته بتكوين حكومة مؤقتة .وهنا جزء
مما جــاء فــي ّهــذا اللقاء« :مــن ناحية مصر
ّ
فأحمد الله أنــي أستطيع أن أقــول لكم ،إن
من ناحية السالح ،وهي الناحية االساسية
الحيوية خاصة ما هو خاص ضد الدبابات
ُأو ضد الطائرات ،فمصر ستتكفل بهذا ،كما
ُ
أرسـلــت لكم سترسل أيـضــا ،وإذا شئتم أن
يأتي أبناؤكم ليتدربوا هنا أو في أي مكان
آخر ،إحنا حاضرين».
ّ
أي إن الدعم الكامل والشامل كان من قائد
ي ـن ـت ـمــي إلـ ــى امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ال ـتــي
يـنـتـمــي إل ـي ـهــا الــرئ ـيــس امل ـص ــري ال ـحــالــي،
عبد الفتاح السيسي ،وباستخدام وسائل
اإلع ــام نفسها لـحـشــد الـشـعــب فــي اتـجــاه
معني ،وهو يحاول إلصاق التهم باآلخرين
وي ـب ــرئ ن ـف ـســه .ول ــم ي ـقــف األمـ ــر ع ـنــد هــذا
ال ـحــد ،لـكــن ظـهــر مقطع فـيــديــو آخ ــر يعود
ل ـع ــام  ،2012ل ـه ـي ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون ،وزيـ ــرة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة فــي ذل ــك الــوقــت ،في
أث ـن ــاء ع ـهــد الــرئ ـيــس بـ ــاراك أوب ــام ــا ،وهــي
تقدم شهادتها أمــام الكونغرس األميركي
عن الصراع مع االتحاد السوفييتي ،حني
ّ
قالت إن «الذين نقاتلهم اليوم كنا ّنمولهم
مـنــذ عـشــريــن عــامــا ،فـعـلـنــا ذل ــك ألن ـنــا كنا
عالقني في صراع مع االتحاد السوفييتي،
دعــونــا نـتـعــاون مــع الـجـيــش الباكستاني
واملـ ـخ ــاب ــرات ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ،دع ــون ــا نـجــد
هــؤالء املجاهدين في السعودية واألماكن
األخ ـ ـ ــرى .اس ـت ـخــدم ـنــا ال ـع ــام ــة ال ـت ـجــاريــة
ل ــإس ــام ال ــوه ــاب ــي ،م ــن أجـ ــل الـ ـح ــرب مــع
االتحاد السوفييتي» .إن كانت أحداث هذا
املسلسل تــدور فــي زمــن بعيد نسبيًا ،ولم
يـعــاصــره كثير مــن جيل الـشـبــاب الحالي،
ّ
ف ــإن األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ت ـح ــاول بــالــوســائــل
وال ـج ـهــود كــافــة أن تــزيــف حقيقة املــذبـحــة
الـتــي ج ــرت فــي م ـيــدان راب ـعــة الـعــدويــة في
الـ ـق ــاه ــرة ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اع ـت ـص ــام م ـيــدان
ال ـن ـه ـض ــة ف ــي م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـجـ ـي ــزة ي ـ ــوم 14
أغـ ـسـ ـط ــس /آب  ،2013تـ ـج ــاه م ـع ــارض ــي
االنـقــاب العسكري الــذي جــرى في الثالث
مــن يوليو /تموز مــن الـعــام نفسه ،والــذي
م ــا زال جــرحــه ي ـن ــزف ،ف ــي ق ـلــوب م ــن نجا
م ــن املــذب ـحــة ،أو أس ــر ال ــذي ــن ق ـضــوا فـيـهــا،
ّ
وف ــي ق ـل ــوب األحـ ـ ــرار م ـمــن ش ــاه ــدوا ال ـبــث
ال ـحـ ّـي عـبــر شــاشــات الـتـلـفــزيــون ،وب ــن من
لم تمت فيهم اإلنسانية بعد من معارضي
الــرئـيــس امل ـصــري ال ــراح ــل ،مـحـمــد مــرســي.
فــي مسلسل «االخ ـت ـيــار  ،»2تــألـيــف هاني
سرحان وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد
مـكــي ،مــن إخ ــراج بيتر مـيـمــي ،فــي الحلقة
الـخــامـســة الـتــي أذيـعــت قـبــل يــومــن ،تبنى
العمل الرواية الرسمية لوزارة الداخلية ّمن
ّ
ّ
أن االعتصام كان مسلحًا وأن خطة الفض
ّ
كــانــت سلمية ،لــوال أن الـطــرف املـقــابــل بدأ
في إطالق النار.
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منه على طــول األنــف .في الــواقــعّ ،يجب عدم
م ـ ّـد الـهــايــايـتــر إل ــى أعـلــى األن ــف ألن ــه يــزيــده
ً
ط ـ ــوال ف ــي الـ ـص ــور .ك ــذل ــك ال ي ـن ـصــح مـخــول
ب ــوض ــع ال ـهــايــاي ـتــر ع ـلــى ال ـج ـبــن وال ــذق ــن،
ّ
ألن وج ــه ال ـعــروس سـيـبــدو شــديــد اللمعان،
خصوصًا في الصور.
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـعــن ،يـمـيــل مــاكـيــاجـهــا إلــى
م ــا يجعلها ت ـبــدو م ـم ــدودة أك ـث ــر ،وتعتمد
فيها األلــوان الالمعة؛ فهي األكثر رواجــا مع
رمــوش مستعارة لنظرة أكثر اتساعًا ،على
أن تـكــون هـنــاك فــراغــات فــي مــا بينها حتى
تبدو طبيعية أكـثــر .أمــا صاحبات العينني
العسليتني أو البنيتني ،فيجب أن يتجننب
بل ُيعتمد عندهن
ملاكياج
األ ّســود
ّ
العيننيّ ،
ّ
املحمر .ويفضل مخول دائمًا
البني أو البني
اعتماد لون الظالل على عظمة الجفن األقرب
إل ــى ل ــون الـبــاشــر ،ملــزيــد مــن االنـسـجــام بني
األلـ ـ ــوان ف ــي ال ـخــديــن وال ـع ـي ـنــن« :ال أنـصــح
ّ
أبـ ـدًا ب ــاألل ــوان الـقــويــة ملــاكـيــاج الـعـيـنــن ،ألن
العروس لن تتقبل هذا املاكياج ّبعد سنوات
عندما ترى صورها وستشعر أنه ال يواكب
املوضة عندها».
أمــا فــي مـ ّـا يتعلق بالرموش املستعارة؛ فال
باعتماد الــرمــوش املستعارة
ينصح مخول
ّ
شـ ــديـ ــدة الـ ـكـ ـث ــاف ــة ،ألن ـ ـهـ ــا ت ـح ـي ــط ال ـع ـي ـنــن
ّ
مجوفتني .هذه
بالظالل وتجعلهما تبدوان
مــن األخ ـط ــاء ال ـتــي يـجــب ع ــدم ال ــوق ــوع فيها
فــي املــاكـيــاج ع ّـمــومــا ،وفــي مــاكـيــاج الـعــروس
ُ
خصوصًا .يفضل أن تعتمد دائمًا الرموش
امل ـس ـت ـع ــارة الـ ـت ــي ت ـك ـثــر ب ـي ـن ـهــا الـ ـف ــراغ ــات:
«امل ــاك ـي ــاج لـغــة ال ـع ــروس ال ـخــاصــة ،م ــن هنا
أهمية أن يشبهها في يوم زفافها املميز وأن
يعكس شخصيتها».

مرّ األسبوع األول من
عرض أبرز المسلسالت
الخاصة بموسم دراما
رمضان .كيف تبدو
حبكات األعمال الدرامية
المشتركة ،حتى اآلن؟
إبراهيم علي

قبل أسبوع ،بدأ عرض املسلسالت الخاصة
ب ـم ــوس ــم ال ـ ــدرام ـ ــا األق ـ ـ ـ ــوى ،ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
وأظ ـه ــرت الـحـلـقــات األولـ ــى بـعــض الـثـغــرات
ّ
الخاصة باألعمال .يبدو أن املشاهد أصبح
أكـ ـث ــر إملـ ــامـ ــا ب ـك ـش ــف مـ ــواطـ ــن ال ـض ـع ــف فــي
امل ـس ـل ـســات ،إذ تـحـكــم ردود ف ـعــل «امل ـيــديــا
البديلة» املشهد من اليوم األول.
يستحق مسلسل « »2020أن يصنف ضمن
األعـمــال الجيدة لهذا املــوســم .الكاتبان بالل
شحادات ونادين جابر ،قدما حكاية شيقة،
ّ
تحاكي الواقع اللبناني والعربي ،لكن ذلك ال
يعفي املـخــرج فيليب أسمر مــن عــدم تجاوز
ب ـع ــض الـ ـثـ ـغ ــرات الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت ف ــي الـحـلـقــة
األولى لقصة «صافي» (قصي خولي) ،تاجر
ّ
املخدرات املتستر وراء متجر لبيع الخضار،
إذ ي ــوظــف مـجـمــوعــة م ــن ال ـف ـت ـيــات املـغـلــوب
ع ـل ــى أم ــره ــن ل ـص ــال ــح تـ ـج ــارة امل ـم ـن ــوع ــات،
ليجد نفسه فـجــأة فــي مــواجـهــة النقيب في
قوى األمــن «سما» (نادين نجيم) بعد مقتل
شقيقها «جـ ـب ــران» (رامـ ــي ع ـي ــاش) عـلــى يد

الـعـصــابــة ،لـتـبــدأ «س ـمــا» َّرحـلــة االنـتـقــام من
ُ
خالل تقمص دور فتاة معنفة ،تدعى «حياة»
كمحاولة لكشف العصابة ،لتكون بالنسبة
لها آخر ّ
املهمات العسكرية.
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وي ــواج ــه
ُ
النوعية نفسها في الدراما العربية املشتركة،
يحمل عنوان «للموت» من كتابة نادين جابر
أيـ ـض ــا ،وب ـط ــول ــة م ــاغ ــي ب ــو غ ـص ــن ،ومـحـمــد
األح ـم ــد ،ودان ـي ــا رح ـم ــة ،وك ــذل ــك م ــن إخ ــراج
ّ
فيليب أسـمــر .لـكــن املسلسل يقع فــي الحلقة
األولى في فخ البرودة الواضحة ،واستخدام
املخرج أجــواء ضبابية في أسلوب التصوير
املعتمد ،مــا شكل عائقًا أمــام املشاهد ،وهــذا
واض ــح م ــن خ ــال الـتـعـلـيـقــات وردود الفعل
على املواقع البديلة .هناك أيضًا تغليب لنمط
الروايات الغامضة التي تروي حكاية فتاتني
يـتـيـمـتــن ،تـعـهــدتــا ال ـب ـقــاء مـعــا حـتــى امل ــوت،
ليبدأ الصدام بعد زواج «ريم» (دانيال رحمة)
م ــن «ه ـ ــادي» (مـحـمــد األح ـم ــد) قـبــل «سـحــر»
(مــاغــي بــو غ ـصــن) ال ـتــي تـسـعــى لـقـلــب حياة
أختها؛ فتلجأ إلى التقرب من «باسل» (خالد
القيش) شقيق هــادي لالنتقام .ثمة حلقات
مفقودة في اإلطــار العام للمسلسل ،وعملت
الكاتبة نادين جابر على االستعانة بحيوات
م ــوازي ــة ل ــرواي ــة الـشـقـيـقـتــن م ــن خـ ــال نقل
ص ــورة حـ ّـي شعبي فـقـيــر ،ونــاســه املـعــوزيــن،
ّ
ورب ــط ذلــك بــالــروايــة األســاسـيــة ،لـكــن ذلــك لم
ينقذ الحلقات السبع األولى من بطء األحداث،
واملـ ـل ــل واألجـ ـ ـ ــواء ال ـعــاب ـقــة بــال ـتــدخــن فـقــط،
وغ ـيــاب عنصر الـتـشــويــق املـفـتــرض أن ّ
يشد
ّ
من عزيمة املشاهد لالنتظار ،والترقب في ظل
املنافسة الشديدة ملجموعة املسلسالت.
ويعرض مسلسل « 350غرام» للمخرج محمد

برز مسلسل « »2020في األسبوع األول (الصب ّاح لإلنتاج)

لطفي وبطولة عابد فهد ،وكارين رزق الله،
وسلوم حداد ،واقع السلطة واالنتقام ،كنوع
ّ
من بث التشويق من الحلقات األولى؛ جريمة
قتل ابن أحد النافذين تتقاطع مع حياة «نوح»
(عابد فهد) املحامي الشهير وصاحب لقب
«القيصر» وامل ـتــزوج مــن «يــاسـمــن» (كــاريــن

رزق الله)« .نوح» يتعرض ألزمة قلبية يجري
على أثرها عملية زرع قلب ،لتبدأ قصة من
ً
نوع آخر يغلب عليها طابع الطيبة بدال من
القسوة التي كان يستغلها املحامي في عمله
ومحيطه .املسلسل مـحــاولــة ثانية للثالثي
عابد فهد والكاتبة نــاديــا األحـمــر ،واملخرج

محمد لطفي ،بعد تـعــاون أول فــي «هــوس»
إنتاج  .2020حال من التيه بدت واضحة في
معظم املسلسالت الخاصة بموسم  ،2021في
أسبوعها األول ،بانتظار تصاعد األح ــداث
الح ـقــا م ــن خ ــال ه ــذه األعـ ـم ــال ال ـتــي تحمل
طابع الدراما املشتركة.

