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MEDIA

»واتساب« تتجاهل غضب 
مستخدميها: التغييرات آتية

قلق »فومو« الذي تسببه 
اإلنترنت: ما عالجه؟

حمزة الترباوي

قـــّرر »فــيــســبــوك«، األســبــوع املــاضــي، تنفيذ 
 املحتوى اإلخباري في 

ّ
تهديده وحجب كل

 انــخــفــاض فــي مداخيل 
ّ

أســتــرالــيــا، فــي ظـــل
املؤسسات اإلعالمية من اإلعالنات وارتفاع 
األرباح التي تحققها شركته. يأتي هذا في 
ــر نــشــب مــنــذ ســنــوات ولـــم ينتِه 

ّ
ســيــاق تــوت

بني عمالق التكنولوجيا األزرق و»صاحبة 
ــات لــلــشــركــة  ــامــ ــهــ ــّمــــن اتــ ــــة«، وتــــضــ ــــاللـ ــــجـ الـ
ــداوة الــصــحــافــة  ــعــ بــالــتــضــلــيــل ودعـــمـــه، وبــ

والحقيقة. 

تاريخ من األخطاء
خان »فيسبوك« الصحافة مرات عدة خالل 
الـــ17 خصوصًا عندما قــّرر تغيير  سنواته 
أن  ل 

ّ
فض إذ  املحتوى،  مشاهدة  خوارزمية 

أصحابهم  منشورات  مستخدموه  يشاهد 
وعــائــالتــهــم عــلــى حــســاب الــصــفــحــات، بما 
في ذلك صفحات وسائل اإلعــالم. أدى ذلك 
ــارات الصفحات  ــ إلـــى انــهــيــار عــاملــي فــي زيـ
فــي تناقص كبير في  مــا تسبب  واملـــواقـــع، 
الــعــائــدات لــوســائــل اإلعــــالم. وحــتــى عندما 
حاول املوقع ادعاء دعم الصحافة، أدى ذلك 
إلــى أخــطــاء فــادحــة. ولعل أبــرزهــا األخطاء 
الفيديو،  في  املشاهدات  عــدد  احتساب  في 
فكان يبالغ في األرقام، ما أوقع الصحافيني 
ــّرب املــوقــع  ــ واملــعــلــنــني فـــي حـــرج كــبــيــر. وجـ
ــة، ملـــنـــح إمـــكـــانـــيـــة قـــــراءة  ــوريــ ــفــ ــــاالت الــ ــقـ ــ املـ
املـــقـــاالت مــبــاشــرة فــي مــنــصــة »فــيــســبــوك«، 
لكن املــيــزة قيدت اإلعــالنــات واالشــتــراكــات، 
التخلي  إلــى  الناشرين  مــن  الكثير  مــا دفــع 
عــنــهــا. وأطــلــقــت الــشــركــة مــيــزة »الــقــصــص 
الشائعة«، لكنها طردت املحررين واعتمدت 
التصنيف.  عملية  فــي  خــوارزمــيــتــهــا  عــلــى 
أدى ذلك إلى انقالب القائمة فورًا إلى بوق 

لألخبار الكاذبة والتضليل. 

»فيسبوك« عدو الصحافة؟
بداًل من أن يساعد املوقع األزرق الصحافة 
الــتــي تـــحـــاول الــتــنــقــيــب عـــن الــحــقــيــقــة، زاد 
الصحافيني بتحوله  أعباء  »فيسبوك« من 
والتضليل.  الــكــاذبــة  لــألخــبــار  مصنع  إلـــى 
يــقــول مــعــظــم الــصــحــافــيــني الـــذيـــن يغطون 
املـــســـتـــجـــد إن مــــواقــــع  كــــــورونــــــا  فـــــيـــــروس 
ــبـــر مــصــدر  الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي هــــي أكـ
لــلــمــعــلــومــات املــضــلــلــة، مــتــفــوقــة بــذلــك على 
املــســؤولــني الــســيــاســيــني. وفـــي االســتــطــالع 
الـــدولـــي للصحافيني  املـــركـــز  ــراه  ــ أجــ ــــذي  الـ
في  الرقمية  للصحافة   Tow ومــركــز   ICFJ
املئة من  فــي   66 جامعة كولومبيا، وصــف 
بـــأنـــه املــصــدر  املـــوقـــع األزرق  الــصــحــافــيــني 
ــــر«. وعـــلـــى  ــزيـ ــ ــغـ ــ الـــرئـــيـــســـي »لـــلـــتـــضـــلـــيـــل الـ
الــرغــم مــن قــيــام 82 فــي املــئــة مــنــهــم بــإبــالغ 

منوعات

»فيسبوك« ومنصتيه األخريني، »واتساب« 
قال  الخاطئة،  باملعلومات  و»إنــســتــغــرام«، 
نصفهم تقريبًا إنهم غير راضني على الرد 
الذي وصلهم. وقالت إحصاءات سابقة إن 
عن  خاطئة  معلومات  تنشر  الــتــي  املــواقــع 
الصحة جــذبــت مــا يــقــرب مــن نصف مليار 
مشاهدة على »فيسبوك« في إبريل/نيسان 
فيروس  مــع تصاعد جائحة  2020 وحـــده، 
العالم. ليس هذا  كورونا في جميع أنحاء 

للمستخدمني  »فيسبوك«  يسمح  بل  فقط، 
ــًا مـــن انــتــشــار نــظــريــات  بـــاالســـتـــفـــادة مـــاديـ
واللقاحات،  الوباء  خاطئة، وخــِطــرة، حــول 
ــوال عبر  ــ بــمــا فــي ذلـــك الــســمــاح بــجــمــع األمـ
الصفحات التي تنشر هذا املحتوى. ووجد 
تحقيق أن 430 صفحة، يتبعها 45 مليون 
مثل  »فيسبوك«،  أدوات  تستخدم  شخص، 
نشرها  مــن  بالرغم  واالشــتــراكــات،  املتاجر 
معلومات خاطئة حول كورونا واللقاحات.

رد على االتهامات 
فتحت لجنة املنافسة واملستهلك األسترالّية 
إلــى جانب  »فــيــســبــوك«،  مــع  سابقًا تحقيقًا 
إذا كان  مــا  أخـــرى، ملعرفة  شــركــات منافسة 
البحث على تلك املنصات ومواقع التواصل 
يؤذي املنافسة في السوق اإلعالمي. حينها 
ــســاعــد الصحافة 

ُ
قــالــت »فــيــســبــوك« إنــهــا »ت

ــــع عـــاملـــي  ــــوزيـ ــأمــــني مـــنـــّصـــة تـ ــريــــق تــ ــــن طــ عـ
للناشرين«. وفي صيف 2020، أطلقت الشبكة 
 ،Facebook News االجتماعية خدمة األخبار
الـــقـــســـم املـــخـــصـــص لــلــمــحــتــوى الــصــحــافــي 
في  للجميع  األزرق،  املــوقــع  فــي  واإلعـــالمـــي 
ج 

َ
الواليات املتحدة.  تتلخص فكرة هذا املنت

في مساعدة الصحافيني على برمجة أخبار 
»فــيــســبــوك«، بــاإلضــافــة إلـــى الــخــوارزمــيــات 
لتخصيص اخــتــيــار الــقــصــة بــشــكــل أفــضــل. 
ويــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــني الــتــفــاعــل ومــشــاركــة 
املـــــقـــــاالت، لـــكـــن ال ُيـــســـمـــح لـــهـــم بــالــتــعــلــيــق 
الــخــدمــة كذلك  عليها. وأطــلــقــت »فــيــســبــوك« 
مــن منافذ  املــئــات  إن  فــي بريطانيا، وقــالــت 
على  بالفعل  عت 

ّ
وق قد  البريطانية  األخبار 

صفقات لالستفادة من امليزة الجديدة. لكن 
حتى هذه امليزة تالحقها االتهامات. إذ يمكن 
واملوضوعات  املقاالت  إخفاء  للمستخدمني 
والــنــاشــريــن الــذيــن ال يــرغــبــون فــي رؤيتهم، 
األمــر الــذي يمكن أن يطرح مشكلة في بناء 
تصور املستخدم وآرائه، ألنه لن يرى وجهة 
نظر اآلخر في القصص والقضايا. يتسبب 
إن  يقال  التي  االستقطاب،  فــي مشاكل  ذلــك 
»فــيــســبــوك« مــن بــني أبـــرز أســبــابــهــا، بسبب 
كونه يتعمد محاصرة املستخدم باملحتوى 
ــــذي يــمــيــل إلـــيـــه فـــقـــط، مـــا يــجــعــلــه أحــــادي  الـ
أسبوع،  وقبل  التطرف.  مــن  ويــزيــد  التفكير 
فــيــمــا أعــلــنــت »غـــوغـــل« اتــفــاقــيــة جــديــدة مع 
»نــــيــــوز كـــــــــورب«، قـــــــّرر »فـــيـــســـبـــوك« حــجــب 
املحتوى اإلخباري من منصته، بعد يومني 
من إعالن الحكومة األسترالية قرب االتفاق 
مـــع شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا حـــول الــقــوانــني 
مقابل  اإلعـــالم  ملؤسسات  للدفع  واملــحــتــوى 

نشر محتواها.

مصلحة »فيسبوك« أوًال
في نهاية املطاف، »فيسبوك« ليس منظمة 
خيرية لدعم الصحافة، بل هو منصة تدافع 
عن نفسها ومصالحها، وأرباحها، أواًل. هذا 
ما بــدا واضحًا من خــالل الدفاع املستميت 
عن الفيديو في املنصة في محاولة لتدمير 
ــيـــوب«، وكـــذلـــك مـــع املــقــاالت  مــنــافــســه »يـــوتـ
الفورية إلجبار املؤسسات الصحافية على 
وضع محتواها مباشرة على املوقع، لترك 
ــــول وقــــت مــمــكــن،  الــجــمــهــور فـــي املـــوقـــع ألطـ
لــــيــــروا أكــــبــــر عـــــدد مــــن اإلعـــــالنـــــات ويـــربـــح 
»فيسبوك« أكبر قدر من األمــوال. وال يبدو 

أن هذه األولوية ستتغير.

خوارزميات »فيسبوك« 
تسببت بخسائر لوسائل 

اإلعالم

لندن ـ العربي الجديد

هل تخشون أن تفوتكم األنشطة الترفيهية 
واألحــداث والتجارب املمتعة التي يستفيد 
بقلق  أنــتــم منشغلون  هــل  ــــرون؟  اآلخـ منها 
أو تخشون  أصــدقــاؤكــم،  يفعله  بما  شــديــد 
أال يشرككم اآلخرون في أنشطتهم املمتعة، 
أو أنكم مقتنعون بأن اآلخرين يستمتعون 
.FOMO »أكثر منكم؟ هذا ما يسمى »فومو

ــو« مـــشـــهـــور فـــــي مـــواقـــع  ــ ــومــ ــ مـــصـــطـــلـــح »فــ
ــو ذلـــك  ــ الـــتـــواصـــل والــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة، وهـ
ــن تــفــويــت  ــــخـــــوف مــ ــور بـــالـــتـــوتـــر والـ ــعـ الـــشـ
األشـــيـــاء فــي اإلنــتــرنــت، لــكــن مــعــنــاه أشــمــل. 
تقترح مجلة »سايكولوجي تــوداي« قائمة 
مــــن الـــحـــلـــول مــــن أجـــــل الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى هـــذا 
املشكل النفسي. وأحد األساليب هو تنمية 
ــم كيفية 

ّ
الــتــعــاطــف مــع الـــــذات. ويــعــنــي تــعــل

التعامل مع أنفسنا بعطف ورعاية وقبول. 
في  الـــذات  مــع  التعاطف  يساعد  أن  ويمكن 
مواجهة انشغالنا بما يفعله اآلخرون، مثل 
أولئك  مــع  املستمرة  االجتماعية  املــقــارنــات 
ــذيـــن لــديــهــم حـــضـــور قــــوي عــلــى وســائــل  الـ
التأكد  آخر هو  نهج  االجتماعي.  التواصل 
من أن لدينا تفاعالت منتظمة مع اآلخرين 
)خارج األنشطة عبر اإلنترنت(. يتيح اللقاء 
وجــهــًا لــوجــه تــفــاعــالت أكــثــر واقــعــيــة وثـــراًء 

العزلة  مــن مشاعر  يقلل  مــا  وتعقيدًا، وهــو 
ــدة. وأخــــيــــرًا، قـــد يـــكـــون مـــن الــجــيــد  ــ ــوحـ ــ والـ
الــتــوقــف عـــن اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــتــواصــل 
ــكـــان، أثــنــاء مــمــارســة  االجــتــمــاعــي، قـــدر اإلمـ
األنشطة اليومية.  وتقول دراسة إن الخوف 
ــداث مرتفع جدًا  مــن تفويت األشــيــاء واألحــ
الوحدة،  من  يعانون  الذين  املشاركني  لــدى 
أو أولــئــك الــذيــن يــعــانــون مــن تــدنــي احــتــرام 
ــقـــني اســـتـــخـــدم بــشــكــل  ــفـــريـ ــــال الـ الـــــــــذات، وكــ
في  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  روتيني 
مــنــتــصــف األنــشــطــة الــيــومــيــة )عــلــى سبيل 
املــثــال، أثــنــاء تــنــاول الــطــعــام أو االســتــعــداد 
للنوم(. و»الفومو« مرتبط أيضًا بصعوبات 
ربما  أن هذا  إلى  التحليالت  النوم. وتشير 
كــــان بــســبــب اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــتــواصــل 

االجتماعي قبل الذهاب إلى الفراش.
للتغلب عــلــى الــخــوف مــن تــفــويــت األشــيــاء 
واألحداث، ضعوا في اعتباركم االقتراحات 

التالية:
- دّونـــــــــــوا الــــشــــبــــكــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
االستخدام  ومــدة  بانتظام،  تستخدمونها 

وتكرار استخدامها.
- كونوا مدركني ألهدافكم. اسألوا أنفسكم، 
»ملاذا أنا على وسائل التواصل االجتماعي 

اآلن؟«.
وسائل  تأثير  بكيفية  درايـــة  على  كــونــوا   -

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي عليكم عــاطــفــيــًا. هل 
ــوأ بعد  ــااًل أم أســ تــشــعــرون أنــكــم أحــســن حــ

استخدام الشبكات االجتماعية؟
ــددوا وقـــتـــكـــم عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــ ــ - حـ
االجتماعي، خاصة خالل األنشطة اليومية 
ــاول الــطــعــام  ــنـ ــاء تـ ــنـ ــال أثـ ــثـ )عـــلـــى ســبــيــل املـ

واالستعداد للنوم(.
- حــاولــوا مقابلة األشــخــاص وجــهــًا لوجه 
عالقات  بناء  على  واعــمــلــوا  منتظم،  بشكل 
أكثر ثــراًء في الحياة الواقعية. سيقلل هذا 

من شعوركم بالوحدة والعزلة.
- مارسوا التعاطف مع الذات بانتظام.

)Getty/يتهم صحافيون فيسبوك بدعم التضليل في ظل كورونا )شون غالوب

)Getty/إدوارد بيرثيلوت(

واشنطن ـ العربي الجديد

قّرر تطبيق التراسل الفوري »واتساب« املضي قدمًا نحو فرض تغييرات على 
قواعد الخصوصية، في ما يخّص مشاركة املعلومات مع شركته األم »فيسبوك«، 
أثــارت جــداًل وغضبًا عامليني. وتحتفظ شــروط الخصوصية  بالرغم من كونها 
الـــجـــديـــدة لـــواتـــســـاب بــالــحــق فـــي تـــبـــادل بــيــانــات املــســتــخــدمــني، ومــنــهــا املــوقــع 
»إنستغرام«  مثل  لها  تابعة  ووحـــدات  فيسبوك  األم  مــع شركته  الهاتف،  ورقــم 
و»ماسينجر«. واستنكر املدافعون عن الخصوصية هذه الخطوة، مشيرين إلى 
سجل فيسبوك في التعامل مع بيانات مستخدميه، واقترح كثير منهم الهجرة 

إلى منصات بديلة.
نزح  الثاني،  يناير/كانون  فــي  الخصوصية  قــواعــد  تغيير  عــن  أول  إعــالن  وبعد 
»واتساب«، وعلى رأسها  ماليني املستخدمني حول العالم إلى تطبيقات منافسة لـ
 62 بنحو  »سيغنال«  تحميل  نسبة  ارتفاع  مقابل  و»تيليغرام«. ففي  »سيغنال« 
انتشار  مــع  الــــ%17  انخفض تحميل واتــســاب بنسبة تتخطى  السابق،  عــن   

ً
مثال

لشركة  اململوكة  املنصة  وقــالــت  التطبيق.  مــن سياسة  الــعــالــم  حــول  الــتــحــذيــرات 
وأن  التغيير،  حــول  »مــعــلــومــات مضللة«  كــانــت ضحية  إنــهــا  »فــيــســبــوك« سابقًا 
املستخدمني فهموا التغييرات بالخطأ أنها تعني التجسس على محادثاتهم. لكن 
إدارة »واتـــســـاب« تــقــول اآلن إنــهــا »فــكــرت« فــي الكيفية الــتــي كـــان مــن املــمــكــن أن 
توضح بها التغييرات بشكل أفضل. وأدت »صياغة« التحذير في الدفعة األولى 
النطاق مــن مشاركة كميات كبيرة مــن بيانات »واتــســاب«  إلــى مــخــاوف واســعــة 
مــع »فــيــســبــوك«، املتهمة بــاســتــمــرار بتسريب الــبــيــانــات واســتــخــدامــهــا وانــتــهــاك 
خصوصيتها. وكجزء من محاولته الثانية إلقناع املستخدمني، سيبدأ »واتساب« 
املستخدمني على  املقبلة، يشجع  األسابيع  التطبيق في  داخــل  تنبيه  عــرض  في 
لــم يتغير. وسيتم أيضًا عرض  الــذي تغير ومــا  معرفة املــزيــد عــن التحديث ومــا 
التطبيق.  في  »ستاتوس«  قسم  في  بالتحديث  املستخدمني  علم 

ُ
ت التي  الرسائل 

ومن املقرر أن تدخل الشروط الجديدة حيز التنفيذ في 15 مايو/أيار املقبل. 

»فيسبوك« والصحافة... التعايش صعب

كلوب 
هاوس

ضاعف تطبيق البث الصوتي »كلوب هاوس« 
وفقًا  فــقــط،  أسبوعني  خــال  التنزيات  أعـــداد 
 App التحليات التنزيل من شركة  لتقديرات 
الــتــطــبــيــق شهد  أن  الــشــركــة  وذكــــرت   .Annie
العاملية مــن 3.5 مايني  الــتــنــزيــات  زيـــادة فــي 
إلى 8.1 مايني تنزيل، ما بني 1 و16 فبراير/

شباط فقط.
الدخول  يعتمد  الــذي  التطبيق،  شعبية  وزادت 

إليه على الحصول على دعوة، وسط انضمام 
الشعبية  هــذه  لكن  الــبــارزيــن.  املشاهير  بعض 
ــر الخبراء بأن 

ّ
جــّرت انتقادات ومــخــاوف. وذك

البيانات في التطبيق يتم توجيهها أحيانًا عبر 
خوادم صينية، حتى لو كان املستخدمون في 

الواليات املتحدة أو دول أخرى. 
ــاوف بـــشـــأن الــخــصــوصــيــة  ــخــ ــرت مــ ــيــ ــ كـــمـــا أث
اتــصــال  لــقــوائــم  التطبيق  فــحــص  كيفية  حـــول 

املــخــاوف كان  أن هــذه  املستخدمني. لكن يبدو 
لها تأثير ضئيل على اهتمام املستخدم، حسب 
ما ترّجح هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«. 
وحقق التطبيق النمو بالرغم من أنه غير متاح 
للجميع، وبالرغم من أنه متوفر بالدعوات فقط، 

وفي أجهزة »آيفون« حصرًا.
إن حوالي  تقريرها  فــي   App Annie وتــقــول 
الــتــنــزيــات األخــيــرة تــمــت في  2.6 مليونًا مــن 

ــات املــتــحــدة، لــكــن هــنــاك أيــضــًا انــتــشــار  الـــواليـ
واسع حول العالم.

وربما يكون جزء من اإلقبال مدفوعًا بظهور 
التكنولوجيا مثل  عالم  بــارزة في  شخصيات 
إيــلــون مــاســك ومــــارك زوكـــربـــيـــرغ. ويــقــال إن 
األخير يعمل على نسخة منافسة إلضافتها 

إلى تشكيلة »فيسبوك«.
)العربي الجديد(

من  عائداتها  بخسائر  لها  ويتسبب  اإلعالم،  وسائل  على  اإلقبال  من  يقلل  فنموذجه  سنوات.  منذ  الصحافة  بعداء  »فيسبوك«  يُتّهم 
اإلعالنات، هذا عدا عن تغاضيه عن التضليل وإطالقه ميزات تركت أثرًا سلبيًا
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وكـــذلـــك نــوعــيــة اإلنـــتـــاج والـــنـــصـــوص الــتــي 
ــدد، والـــتـــي  ــ ــجــ ــ ــاب الــ ــتــ ــكــ ــقـــدمـــهـــا هــــــــؤالء الــ يـ
»اليت«.  الـ تصنيف  تحت  بمعظمها  تندرج 
ــالـــة واملــضــمــون  نـــصـــوص فـــارغـــة مـــن الـــرسـ
ومعتمدة على مواضيع مكررة وغير هادفة، 
وهدفها ملء الفراغ واستمرار عجلة اإلنتاج 
في الدوران، والتي تعرضت للتوقف بسبب 
ظــــروف الـــحـــرب الـــســـوريـــة، وغـــيـــاب الــكــتــاب 
وحـــتـــى املــمــثــلــن واملـــخـــرجـــن عـــن الــســاحــة 
درامــيــة،  أعــمــاال  أن هناك  الفنية. وال يخفى 

قــدمــت مستوى  أو مشتركة،  ســـواء ســوريــة 
جيًدا على مستوى النص، ويبرز هنا النص 
الـــذي يــقــدمــه الــشــاب رامـــي كــوســا مــن خــال 
نــجــاحــا  ــى  القــ ــذي  ــ الـ آدم«  »أوالد  مــســلــســلــه 
مــقــبــواًل، وبـــدرجـــة أقـــل الــنــص الــــذي قدمته 
الكاتبة حــنــان املــرهــجــي مــن خــال مسلسل 
»ســـــوق الـــحـــريـــر« الـــــذي كــــان أول أعــمــالــهــا 
الفنية. لكن يبقى السؤال مشروعا، عن نسبة 
مــن حجم  املقبولة،  أو  الجيدة  األعــمــال  تلك 
والتي  للنصوص،  بالنسبة  الــعــام  اإلنــتــاج 

عماد كركص

خــــلــــت »ِتـــــــــتـــــــــرات« املـــســـلـــســـات 
الــــســــوريــــة بــشــكــل شـــبـــه تـــــام فــي 
ــن أســـمـــاء  الــــســــنــــوات األخــــيــــرة مــ
املؤلفن، من قبيل ممدوح  كبيرة في خانة 
ــادة وحــــســــن ســــامــــي يــــوســــف وولـــيـــد  ــ ــمـ ــ حـ
ســيــف ويــــم مـــشـــهـــدي، وغـــيـــرهـــم مـــن كــتــاب 
الـــدرامـــا الــســوريــة بــأســمــائــهــم الــكــبــيــرة. في 
حــن حــضــرت بــشــكــل كــثــيــف، أســمــاء شابة 
وجــديــدة، ذكـــورًا وإنــاثــا، منهم مــن طرحوا 
أعــمــالــهــم األولــــــى خــــال األعـــــــوام األخـــيـــرة، 
وتــــحــــديــــدًا فــــي املـــوســـمـــن األخــــيــــريــــن، مــع 
الخارجة  القصيرة  األعمال  موجة  تصاعد 

عن نمط الـ 30 حلقة. 
وتأخذ هذه الظاهرة، أي ظهور شريحة من 
األسماء الشابة والجديدة، مكانها بقوة من 
الفنية  الــســاحــة  فــي  الحجم والــكــثــافــة  حيث 
والدرامية السورية. األمر الذي يطرح أسئلة 
الحقيقي  بالسبب  يتعلق  مــا  منها  كــثــيــرة، 
التقليدين،  الــســوريــن  الــكــتــاب  غــيــاب  وراء 

رفعت المسارح أسعار 
التذاكر بسبب انخفاض 

قيمة الجنيه المصري

بسبب انهيار العملة، 
أصبحت معظم الشركات 

تبحث عن النص الرخيص

يهاجم الفنانون بعض 
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والحوار  للحبكة  مفتقرة  بغالبيتها  تظهر 
الجيد والرسالة قبل كل شيء، والجواب: ال 

يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة. 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات، تـــجـــد أن 
ــتـــاب  ــا الـــكـ ــهـ ــتـــجـ ــال الــــتــــي أنـ ــمــــ مـــعـــظـــم األعــــ
الشباب والجدد، تندرج تحت إطار الدراما 
االجــتــمــاعــيــة، املــعــتــمــدة عــلــى قــصــة حــب أو 
لتناول  تتجه  مــا  وغالبا  عاطفية،  عــاقــات 
ــيــــاة الـــطـــبـــقـــة الـــنـــخـــبـــويـــة مــــن املــجــتــمــع،  حــ
الشريحة  فيما تغيب  ثقافيا،  أو  اقتصاديا 

األوســــع )الــشــعــبــيــة( مــن املــجــتــمــع الــســوري 
عن تفاصيل املشهد الدرامي إال ما ندر. بيد 
الدرامية  التصنيفات  في  األبــرز  الغياب  أن 
في األعوام واملواسم األخيرة، كان لألعمال 
قضايا  تعالج  والتي  الساخرة،  الكوميدية 
ــو الــنــوع  اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة مــعــيــنــة، وهــ
األصعب من الكتابة الدرامية، ما يدلل على 
أن الــكــتــاب الــجــدد يتجهون نــحــو األســهــل، 
ــمــــال،  فـــقـــط لــتــســجــيــل أســـمـــائـــهـــم عـــلـــى األعــ
والــوصــول إلــى شركات اإلنــتــاج التي باتت 
بــحــاجــة للنصوص فــي ظــل ارتــفــاع وتــيــرة 
اإلنتاج في العامن أو ثاثة األخيرة، نظرة 
لــعــودة عجلة اإلنــتــاج الــدرامــي فــي سورية 
لــلــحــركــة بــشــكــل أســــــرع، بــعــد الـــبـــطء الـــذي 

أصابها خال األعوام األولى من الحرب. 
يرى الكاتب املعروف ممدوح حمادة، والذي 
ــدرامــــي خــــال الــســنــوات  تــقــلــص إنــتــاجــه الــ
ــا الــســوريــة له  ــيـــرة، أن »تـــراجـــع الـــدرامـ األخـ
يــعــرف معظمها«،  الجميع  كــثــيــرة،  أســبــاب 
إلى  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في  مشيرًا 
أن »شركات اإلنتاج التي كان يمكن وصفها 
ولم  تقريبا  اختفت  بأنها صاحبة مشروع 
يبق إال الشركات صاحبة األجندات، بغض 
ــفـــرض عــلــيــك أجــنــدتــهــا  ــانـــت تـ الـــنـــظـــر إن كـ
ككاتب أم ال«. ونوه حمادة إلى أنه »بسبب 
انــهــيــار الــعــمــلــة، أصــبــحــت معظم الــشــركــات 
تبحث عــن الــنــص الــرخــيــص، فــإن لــم تعمل 
فــي ظــل هـــذه الـــظـــروف، فيمكن االســتــغــنــاء 
املثل األجنبي  عنك بكل بساطة، على مبدأ 
وهذا  لهم(،  بديل  ال  أشخاص  هناك  )ليس 
لــســان حــــال شـــركـــات اإلنـــتـــاج مـــن الــنــاحــيــة 
أخـــرى، فيمكن  مــن ناحية  أمــا  االقتصادية. 
الــحــديــث عـــن الـــعـــوائـــق الــســيــاســيــة للنص 
الجيد، ففي الكثير من األحيان يتم تجيير 
السلطة على  هــي  مــا،  الــنــص لصالح جهة 
ــات األخـــــــرى ال تــمــلــك  ــهـ ــــب، كـــــون الـــجـ ــلـ ــ األغـ
شركات إنتاج خاصة بها حتى اآلن، وهذا 
الكاتب يفكر ألف مرة قبل أن يكتب  يجعل 

أو أن يعمل بهذا السعر املتدني«. 
ويــوضــح الــكــاتــب حــمــادة بــأنــه »لـــهـــذا، فقد 
ظهر إلى السطح أسماء كتاب متواضعن، 
في الحقيقة إنهم أحيانا يعرضون لوحات 
مسروقة من مسلسل )بقعة ضوء(، األجزاء 
األولـــى نفسها، وقــد شــاهــدت عــدة لوحات 
أفكارها مستنسخة من مسلسلي )الخربة( 
مؤكدًا  أخـــرى«،  وأعــمــال  و)ضيعة ضايعة( 
ــة تـــعـــانـــي مــــن أزمــــة  أن »الــــــدرامــــــا الــــســــوريــ
عــمــيــقــة يـــزيـــدهـــا عــمــقــا ســيــطــرة الــطــحــالــب 
على املؤسسات التي ال عاقة لها بالدراما 
كالنقابة وغيرها، والتي تدار هي باألصل 
مــن خــــارج الــوســط الــفــنــي. وبــالــتــالــي كيف 
يــمــكــن لــنــا أن نــشــاهــد تـــطـــورًا إيــجــابــيــا في 
الــنــصــوص فـــي ظـــل هــــذا االنــــحــــدار الــقــاتــل، 
طبعا يبقى هناك استثناءات وكتاب شباب 
لم تسنح لهم الفرصة وربما يتخلون عنها 

ألنهم ال يقبلون بشروطها«.
أمـــا عــن الــغــيــاب بالنسبة إلــيــه ولــغــيــره من 
الــدرامــا  فــي  والتقليدين  املــعــروفــن  الكتاب 
الــســوريــة، إن صــح الــوصــف، فيشير حمادة 
إلى أنه ليس غائًبا تماما، مضيفا: »أنا منذ 
البداية أتريث وأعمل بمعدل عمل واحد كل 
سنتن إلــى ثــاث ســنــوات، في فترة ما كان 
الكتابة ولــكــن كلما نضج  هــنــاك غـــزارة فــي 
اإلنسان أصبح أكثر تريثا«. أما عن بدالئهم 
من الكتاب الشباب، فا يرى حمادة أن هناك 
بـــــدالء، بـــل يــنــظــر لــلــمــوضــوع بــوصــفــه أمـــرًا 
طبيعيا، مشيرًا إلى أن »الدراما كما غيرها، 
تحتاج إلى دماء جديدة، هذا لو كانت األمور 
تسير كما يجب، ولكن في ظل الظروف التي 
الــحــديــث عن  أعـــاه، ال يمكن  تحدثت عنها 
بــدالء، أو حتى دماء جديدة بسبب سيطرة 

األسماء الوصولية على املشهد الدرامي«. 

إبراهيم علي

 The Masked Singer يبدو أن نجاح برنامجي
ــراق آيـــــدول«، بــحــســب أرقــــام املــشــاهــدات  ــ و»عـ
الـــتـــي نــشــرتــهــا مــجــمــوعــة MBC، هـــو ســبــٌب 
التي  العربية  املــواهــب  بــرامــج  لــعــودة بعض 
غابت ألكثر من عامن عن الشاشة الصغيرة.
تستسلم  لــم  السعودية  املحطة  أن  والــواضــح 
لــتــراجــع شعبية هـــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج في 
العالم العربي، وتحاول ضخ عناصر جديدة 
املتابعة،  املشاهد وطريقة  تساعد على جذب 
إن لم تكن على الشاشة الصغيرة، فعلى األقل 
عــلــى املـــنـــّصـــات اإللــكــتــرونــيــة الـــتـــي أصــبــحــت 
تستهلك معظم املحتوى الخاص باإلنتاجات 
في الفضائيات العربية. ليس هذا فحسب، بل 
لإلنتاج  عمل  فريق  العربية  املحطات  شكلت 

الخاص باملنّصات نفسها.
ــــدأ عـــــرض الــنــســخــة  ــوات، بـ ــنــ قـــبـــل ثـــمـــانـــي ســ
األولى من »مواهب العرب«. اختارت املحطة 

أنــحــاء الــقــاهــرة: مــســرح الجنينة، وروابـــط، 
 Room artو ومــــكــــان،  ــــاوي،  ــــصـ الـ وســـاقـــيـــة 
كل  الــرصــيــف...  وبــيــت   ،1718 ودرب   ،space
الــصــاوي،  هـــذه املــســارح باستثناء ســاقــيــة 
لـــم تــكــن تــفــرض أي شــــروط عــلــى املــحــتــوى 
ــي الــــذي يــقــدمــه الــفــنــانــون. وحــدهــا  ــداعـ اإلبـ
ــــق بـــكـــام األغـــانـــي 

ّ
ــدق »الـــســـاقـــيـــة« كـــانـــت تــ

والعروض، للتأكد من املحتوى. 
هــكــذا كـــان الــــدور األســـاســـي لــهــذه األمــاكــن، 
ــدأ مــنــهــا الـــفـــنـــان أو  ــبـ هــــو تـــقـــديـــم مــنــصــة يـ
الــفــرقــة مــشــوارهــم الــفــنــي، فــلــم تــضــع سقفا 
عــالــيــا لــألربــاح املـــاديـــة، ولـــم تــصــّور نفسها 
عــلــى اعــتــبــارهــا صــانــعــة لــلــنــجــوم. وكــانــت 
ماديا   

ً
دخـــا ــر 

ّ
تــوف الصغيرة  الحفات  هــذه 

مـــقـــبـــواًل لــلــجــمــيــع، وهــــو مـــا جــعــل كــثــيــريــن 
كــمــصــدر حقيقي  املــوســيــقــى  مــع  يتعاملون 
لــلــدخــل ولـــيـــس كـــهـــوايـــة. كـــذلـــك ظـــهـــرت في 
»كــايــرو جــاز  تــلــك الــفــتــرة املــاهــي الليلية كـــ
كــلــوب«، و»ذا تــاب« وهــي أمــاكــن مخصصة 
ــنــــاء طــبــقــة مــعــّيــنــة مــن  بــشــكــل أســــاســــي ألبــ
املجتمع املصري. قّدمت هذه املاهي فرصة 
للفنانن املستقلن كذلك لعزف موسيقاهم 
الجميع  كــان  لكن  الصغير.  مسرحها  على 
يعلم أن الهدف من هذه العروض كان فقط 
ومختلفة  لطيفة  موسيقية  خلفية  تــأمــن 

سليم فؤاد

بن عاَمي 2005 و2016 وبالتزامن مع بلوغ 
املوسيقى املستقلة في مصر ذروة شهرتها 
وانتشارها ونجاحها، عرفت املسارح الفنية 
انتعاشة كبيرة. في تلك الفترة كان »الطلب« 
ــِفــــرق والــفــنــانــن املــســتــقــلــن كــبــيــرًا،  عــلــى الــ
ســـواء فــي الــبــرامــج اإلعــامــيــة أو اإلعــانــات 
الــتــجــاريــة، وهـــو مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع كبير 
في عدد الحفات التي يحيونها، وبالتالي 
بـــروز حــاجــة إلـــى مــســارح جــديــدة تستقبل 

هذا النوع من املوسيقى واملوسيقين.
وكان مسرح ساقية الصاوي، قد بدأ بتمهيد 
هذه الطريق منذ افتتاحه عام 2005 مفسحا 
ــال أمــــــام فـــنـــانـــن مــخــتــلــفــن لــلــصــعــود  ــجــ املــ
أمــام جمهور  إنتاجهم  املــســرح وتقديم  إلــى 
مــحــدود وقــتــهــا. عــامــل آخــر أعــطــى للفنانن 
ذهبية:  وفرصة  للعرض  مساحة  املستقلن 
برنامج »البرنامج؟« مع باسم يوسف. إذ كان 
»الــبــرنــامــج« هــو األكــثــر مــشــاهــدة فــي مصر، 
فنانا/ة  أو  فرقة  أسبوعي  بشكل  واستقبل 
مــســتــقــلــة. فــعــرفــت هــــذه الـــفـــرق كــيــف تصل 
كانوا  الذين  املشاهدين  إلــى عشرات ماين 
ينتظرون برنامج باسم يوسف. نذكر على 
سبيل املثال: كايروكي، واليك جيلي، ودينا 
الـــوديـــدي وغـــيـــرهـــم... وإلــــى جــانــب الــشــهــرة 
للتقنين  كبيرة  عمل  فــرص  البرنامج  فتح 
العاملن في مجال املوسيقى من مهندسي 
صوت وإضاءة، وهو ما خلق دائرة متكاملة 
من العمل والفرص لكل العاملن في صناعة 

مشهد موسيقي مختلف.
ــوام الـــــ11 هـــذه انتعاشة  ــ هــكــذا شــهــدت األعـ
كبيرة ووالدة مسارح صغيرة في مختلف 

ــفــة من 
ّ
فـــي املـــوســـم األول لــجــنــة تــحــكــيــم مــؤل

املغنية اللبنانية نجوى كرم واملقدم املصري 
ــــودي نـــاصـــر  ــعـ ــ ــــسـ ــل الـ ــثــ ــمــ عــــمــــرو أديــــــــب واملــ
ــادر عمرو  الــقــصــبــي. وفـــي املــوســم الــثــانــي، غـ
 MBC مكانه مدير قنوات 

ّ
أديب اللجنة، وحل

ــى لــــه اســتــمــرت  ــ ــابـــر فــــي تـــجـــربـــة أولــ عـــلـــي جـ
ــم. ورغـــــم املــنــافــســة الــشــديــدة  خــمــســة مــــواســ
بــن »غـــوت تــالــنــت« ومــجــمــوعــة مــن الــبــرامــج 
»أرأب أيـــدول«  ــرى عــلــى ذات املــحــطــة، كــــــ األخــ
 The Masked Singer ومؤخرًا  فويس«،  و»ذا 
آيــــدول«، بقي »غـــوت تالنت« يحلق  و»عـــراق 
خـــارج ســرب بــرامــج املــنــوعــات الجماهيرية، 
من  عــلــى مجموعة مختلفة  ربــمــا الحــتــوائــه 
الهوايات واملواهب، ال تلتزم حصرًا بالغناء، 
بــل تــتــعــداه إلـــى الــرســم والــتــقــلــيــد والتمثيل 
ــات، والــــرقــــص بــكــافــة  ــ ــراعـ ــ ــتـ ــ واملــــســــرح واالخـ
ملجموعة  الــبــاب  البرنامج  فتح  كما  أنــواعــه. 
ال بـــأس بــهــا مــن األطــفــال فــي الــعــالــم العربي 

إلظهار مواهبهم أمام الجمهور.
ــــح عـــــــودة »مـــــواهـــــب الـــــعـــــرب« فــي  ــــرجـ ــــن املـ مـ
الخريف املقبل. إذ يتم حالًيا اختيار املواهب 
اللجنة  أمــام  االمتحان  فرصة  تستحق  التي 
عبر البيانات الخاصة التي يطلبها القائمون 
اإلنــتــرنــت. لكن لم  البرنامج عــن طــريــق  على 
ــَرف مـــا إذا كــــان الــبــرنــامــج ســيــصــور في  ــعـ ُيـ
بيروت أم سينتقل إلى ُدبي، بسبب األوضاع 
الــراهــنــة فـــي لــبــنــان، ولـــم ُيـــبـــّت بــعــد بــالــقــرار 
ــداد  الــنــهــائــي، بــانــتــظــار جــهــوزيــة فــريــق اإلعــ
والتصوير الذي يبدأ منتصف الربيع املقبل، 
عــلــى أن تـــكـــون الــحــلــقــات األخـــيـــرة مــبــاشــرة 
الرابح. وسبب االنتقال  على الهواء الختيار 
إلـــى دبـــي هــو اإلجـــــراءات الــخــاصــة بــاملــراحــل 
النهائية من تلقيح كورونا في بعض الدول، 

أي املوعد الذي سيبدأ فيه التصوير. في حن 
أن املوعد في بيروت سيتأخر لجهة التلقيح. 
أمـــا عــلــى صــعــيــد لــجــنــة الــتــحــكــيــم، فبحسب 
مـــعـــلـــومـــات خـــاصـــة ســـيـــطـــرأ تـــعـــديـــل بــســيــط 
ــيــــهــــا. ويــــــجــــــرى حــــالــــيــــا الـــــتـــــفـــــاوض مــع  ــلــ عــ
ــرم واملـــمـــثـــل أحـــمـــد حلمي  املــغــنــيــة نـــجـــوى كــ
إلنــهــاء الــتــعــاقــد مــعــهــمــا، وكــذلــك الــبــحــث عن 

ــذه املــــــرة لــلــمــشــاركــة  ــ شــخــصــيــة خــلــيــجــيــة هـ
ــعـــرب«، بــعــد انــســحــاب  فــي لــجــنــة »مـــواهـــب الـ
ثاث  قبل  القصبي  ناصر  الــســعــودي  املمثل 
ســنــوات. يبقى االنــتــظــار ملعرفة مــدى نجاح 
ـــا بــالــعــرض، 

ً
ــرامـــج املــــواهــــب مـــرهـــون ــودة بـ ــ عـ

فــي الــوقــت الــــذي تــعــمــل مــاكــيــنــة اإلنـــتـــاج في 
الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة عــلــى الــــدرامــــا كــســوق 

املنوعات.  وبرامج  اإلنتاجات  لكافة  منافس 
إذ تــتــخــذ املــســلــســات الــعــربــيــة واملــشــتــركــة 
املــســاحــة األكـــبـــر واملــيــزانــيــة األضـــخـــم مــالــًيــا 
للتنفيذ. وهذا ربما ما أدى إلى تراجع برامج 
املنوعات التي سيطرت لعقد على الشاشات، 
املقابل  لكنها في  أربــاًحــا خيالية،  وحصدت 

دخلت عصر االستهاك.

لـــلـــســـاهـــريـــن، مــــن دون تـــركـــيـــز حــقــيــقــي فــي 
املــحــتــوى الــــذي ُيـــقـــّدم. لــكــن تــدريــجــيــا وبــن 
عامي 2013 و2016، بدأ الخناق يضيق على 
تدريجيا،  تقفل  وبـــدأت  الصغيرة،  املــســارح 
وهو ما انعكس بشكل مباشر على املشهد 
املوسيقي املصري. أسباب اإلقفال؟ سياسية 

واقتصادية ــ سياسية  في الدرجة األولى.
الــذي ظهر  التجمعات  الخوف من  نبدأ من 
التي  األمــنــيــة  العمليات  بسبب   2013 مــنــذ 
الــحــفــات تلغى  فــكــانــت  الــقــاهــرة،  شهدتها 
ــو مـــا جعل  بــالــجــمــلــة »لـــــــدواٍع أمـــنـــيـــة«، وهــ
الرعاة يبتعدون تدريجيا عن تقديم الدعم 
ملثل هذه النشاطات الفنية. ثّم جاء اختفاء 
الــظــروف  املــمــولــن بشكل تــدريــجــي، بسبب 
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي بــــــدأت تــظــهــر  ــنـ األمـ
مــعــاملــهــا بــشــكــل واضـــــح بــعــد 30 يــونــيــو/

حزيران 2013. 
وقــســم كبير مــن هـــؤالء املــمــولــن كــانــوا من 
الــغــربــيــة، وقــد  املــنــظــمــات واملـــراكـــز الثقافية 
فرض النظام إجراءات تقييدية كبيرة على 
أمـــوالـــهـــم. فـــي نــفــس األهـــمـــيـــة جــــاء تــعــويــم 
الجنيه املصري ليسدد ضربة قاضية لهذا 
إلــى رفــع أسعار  القطاع، إذ لجأت املــســارح 
الــتــذاكــر، وهــو مــا أبعد شريحة واســعــة من 
الــجــمــهــور )أغــلــبــه مـــن الــشــبــاب والـــطـــاب(، 
الذي وجد أن 100 أو 200 جنيه ثمن تذكرة 
قدرته.  كبير وخــارج  رقــم  لحفلة موسيقية 
علما أن هــذه الــزيــادة كانت لتقليص حجم 
الــخــســارة ولــيــس لـــزيـــادة األربــــــاح. وأخــيــرًا 
الــرابــع وهــو زيـــادة الضرائب  يــأتــي العامل 
عــلــى قــيــمــة الــتــذاكــر مــنــذ ديــســمــبــر/كــانــون 
األول 2016 الذي حّول الوضع إلى ما يشبه 

املهمة املستحيلة. 

برامج المواهب العربية... عودة إلى الشاشاتظهور واختفاء أماكن العرض المستقلة في مصر
 MBC أعلنت محّطة

السعودية قبل أيام عن 
فتح الباب مجددًا أمام 

المشاركة في برنامج 
المواهب »غوت تالنت«، 

وذلك بسبب النجاح 
الجماهيري لهذا النوع 

من البرامج

عبد اهلل البشير

يرى الفنانون السوريون املوالون للنظام، والذين 
ــــان تــأيــيــدهــم لــه،  ــادة فـــي إعـ ــ اتــــخــــذوا مـــواقـــف حـ
أن الـــواقـــع الــــذي يــعــيــشــه املـــواطـــنـــون فـــي مناطق 
سيطرته، ناتج عن فساد في مستويات معينة من 
العقوبات  فرضتها  خارجية  ومــؤامــرة  الحكومة 
ــان وائــــــل رمـــضـــان  ــ ــزوجــ ــ ــانـــان والــ ــنـ ــفـ ــة. الـ ــيــ ــدولــ الــ
وساف فواخرجي، كانا من أوائل الفنانن الذين 
هــاجــمــوا وانـــتـــقـــدوا املــنــتــفــضــن ضـــد الــنــظــام في 
ــاع فــي الــبــاد،  ســوريــة، ومــؤخــرًا مــع ســوء األوضــ
بـــدأت أصــــوات نــقــدهــم تــتــعــالــى، لــكــن مــن دون أن 
برأس  كاملّس  الحمراء،  الخطوط  بعض  تتجاوز 
النظام الــســوري، بشار األســد، أو الــدائــرة املقربة 
مـــنـــه. فــفــي مــنــشــور لـــه عــلــى فــيــســبــوك، اســتــخــدم 
رمــــضــــان ألـــفـــاظـــا ســـوقـــيـــة بـــعـــيـــدة عـــمـــا يـــجـــب أن 
يستخدمه الفنان، ووصف الذين فروا من سورية 
»طلعنا نحنا  وأضـــاف:  »الحمير«،  بـ  البحر  عبر 
نشر  من  وبعد نصف ساعة  ومكترين«.  الحمير 

هذا الكام، لجأ رمضان لحذفه.
وحافظت ســاف فــواخــرجــي على النمط ذاتــه في 
الــدفــاع عــن الــنــظــام والــحــديــث عــن املـــؤامـــرات التي 
تــلــف ســوريــة تــحــت حــكــم بــشــار األســــد، وال سيما 
أنها وفي كثير من املواقف أكــدت وقوفها بجانب 
الــنــظــام. وظــهــرت عــام 2015 برفقة دريـــد لــحــام مع 
تأييدها  عن  لتعبر  العاصمة دمشق،  قــرب  جنود 

لــهــا في  لــلــقــاء  القمعية، وصـــوال  الــنــظــام  لسياسة 
فيله«  »دويتشه  قناة  على  تــوك«  »جعفر  برنامج 
األملـــانـــيـــة، بـــث فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول، أكـــدت 

دعمها لسياسة النظام.
يبدو أن املزاج العام لدى الفنانن املوالن للنظام، 
مــوجــه حــالــيــا لــلــنــقــد، وتــبــيــان أن هــامــش الــحــريــة 
موجود، وإن كان على مواقع التواصل االجتماعي، 
لكن هذا الهامش يبدو حكرا عليهم فقط في الوقت 
الـــحـــالـــي، كــــون الــنــقــد هـــو جــريــمــة مــصــنــفــة تحت 
جـــرائـــم املــعــلــومــاتــيــة. فــفــي املـــــادة 285 مـــن قــانــون 
العقوبات: »من قام في سورية زمن الحرب أو عند 
توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور 
القومي، أو إيقاظ النعرات العنصرية أو املذهبية، 
املادة  املــادة،  املؤقت«. تعزز هذه  عوقب باالعتقال 
رقم )28( في قانون مكافحة الجرائم املعلوماتية، 
ــم األفـــــــواه الــتــي  ــال كـ ــكـ ــن أشـ الـــتـــي تــعــتــبــر شــكــا مـ

يتخذها النظام السوري.
ومن املنتقدين أيضا الفنان بشار إسماعيل، الذي 

تحدث عــن الــواقــع فــي ســوريــة حاليا بمنشور له، 
حيث توصل لنتيجة أن العيش في الجحيم أهون 
منه في سورية حاليا، وكتب »أنا أحب الله ومؤمن 
بــه إيــمــان مطلق وأشــهــد أن ال إلــه إال هــو وحــده ال 
شــريــك لـــه فـــي املــلــك وان مــحــمــدا عــبــده ورســـولـــه.. 
وطيلة حياتي حرمت على نفسي إيذاء البشر.. بل 
وكل كائن حي ...«. وأضــاف إسماعيل »لكن اليوم 
إلــى السماء وناجيت خالقي أن يغفر  رفعت يــدي 
لي ذنوبي وأال يدخلني الجنة التي يسعى البشر 
إلى دخولها وأن يكون مثواي جهنم أعيش فيها 
بهدوء ورفاهية، ألن الحياة فيها أفضل ألف مرة 
مــن الــحــيــاة الــتــي أعيشها تــحــت وطـــأة هـــذا الــبــرد 
الــهــائــل.. وفــقــدان كــل مقومات الــحــيــاة.....«، ليختم 

بعبارة »جهنم إسماعيل«.
الــفــنــان الــعــائــد إلــــى ســـوريـــة مـــؤخـــرا، عـــدنـــان أبــو 
الشامات، كان له توجه آخر في النقد، خال لقاء له 
مع إذاعة »املدينة إف إم« املوالية للنظام، حيث قال 
في لقائه إنه في تسعينيات القرن املاضي، عاد إلى 
تــراجــع اجتماعي، فقد  فــتــرة  فــي  ســوريــة ليجدها 
تراجعا  اعتبره  الــذي  األمــر  املحجبات،  عــدد  ازداد 
إلى أن سورية لم تكن فيها هذه  اجتماعيا، الفتا 
النسبة الــكــبــيــرة مــن املــحــجــبــات. ووصـــف الــوضــع 
سابقا في سورية، بالكارثي مشيرا إلى أن الدخل 
الفنان  وعــاد  الخبز.  لــشــراء  املــواطــن  يكفي  بالكاد 
أكــتــوبــر/ تشرين األول 2020 بعد  فــي  إلــى دمشق 

غياب سبع سنوات وعرف بمناهضته للثورة.

ظاهرة الكتاب الجدد في الدراما السورية

)MBC( »من الموسم السادس لـ»آرابز غوت تالنت

يُعرف كل من وائل 
رمضان وزوجته 
سالف فواخرجي 
بعدائيتهما الشديدة 
للثورة )ستانيسالف 
)Getty/كراسيلنيكوف

)Getty( أعطى برنامج »البرنامج« لباسم يوسف فرصة للفنانين المستقلين في مصر

القى مسلسل »أوالد آدم« للسيناريست رامي كوسا نجاحًا مقبوًال )فيسبوك(

التجارب لم  الدرامية في سورية. ولكّن هذه  الكتابة  ظهرت أسماء شابة جديدة في عالم 
تفرض نجاحها بل واكبت السوق ومألت الفراغ الحاصل بسبب الحرب وأّدت لتراجع الدراما

حضور الكم وغياب النوع

فنانون سوريون على الخط األحمر

فنون وكوكتيل
نقد

متابعة

تلفزيونقضيّة

ينّوه المخرج نضال 
قوشحة إلى أنَّ هناك 

أسماء كبيرة أيضًا لم تغب، 
لكن قّل إنتاجها بشكل 
ملحوظ في األعوام 
األخيرة، باإلضافة إلى 

أسماء كبيرة غابت بشكل 
نهائي عن المشهد، وأكد 

أن »أتعاب الكتاب وأجور 
النصوص باتت شحيحة 
جدًا، في ظل الوضع 

االقتصادي وتدهور سعر 
صرف الليرة السورية، في 

حين أن شركات اإلنتاج 
ترفض التعامل بالدوالر 
والقطع األجنبي مع 

الكتاب، وهذا ما جعل 
الكتاب الكبار يزيدون بعدًا، 
لصالح الكتاب الشباب الذي 
استكتبتهم شركات اإلنتاج 

مقابل أجور تناسبها«.
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