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MEDIA

أخبار
كاذبة

عشرات آالف المنشورات زعمت
أن جو بايدن طلب من إيمانويل
ماكرون االعتذار للمسلمين،
بعد مواقفه من التطرّف
اإلسالمي والرسوم الكاريكاتورية
المسيئة .لكن الخبر ال أصل له من
الصحة ،وبايدن لم يقل حرفًا من ما
ّ
نُسب إليه.

بعد إعالن إصابته بـ»كوفيد،»19-
تداول مستخدمون لمواقع
التواصل االجتماعي صورة ادعوا
أنها للرئيس الجزائري ،عبد المجيد
ّ
لكن الصورة
تبون ،في المستشفى.
ّ
مركبة ،والنسخة األصليّة تعود
لعجوز في أحد مستشفيات مصر
عام .2015

تزامنًا مع نزول اآلالف من
مناصري دونالد ترامب إلى شوارع
واشنطن ،شارك مستخدمون
صورة زعموا أنّها تظهر «مليونية
تأييد لترامب» .لكن الصورة تعود
إلى احتفال تنصيب باراك أوباما رئيسًا،
ووزّعتها وكالة «فرانس برس»
عام .2009

21

زعمت حسابات أن الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان قال
«أتساءل أين صوت منبر رسول اهلل
في مسجد رسول اهلل في
الدفاع عن رسول اهلل؟» ،مشيرًا
إلى صمت السعودية عن الرسومات
المسيئة .لكن أردوغان لم يصرح
بهذا الكالم.

قانون األمن الشامل يُحرج ماكرون

يحاول حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخروج من ورطة قانون األمن الشامل الذي استنفر الفرنسيين ،وتحديدًا الصحافيين
والناشطين الحقوقيين والعاملين في حقلي الثقافة والفن
باريس ـ فادي الداهوك

ل ــم يـ ـه ــدأ ال ـغ ـض ــب ف ــي ف ــرن ـس ــا م ــن ق ــان ــون
األمـ ــن ال ـشــامــل املـثـيــر ل ـل ـجــدل ،إذ تـتــواصــل
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ـ ـ ــذي ي ـن ـظ ـم ـهــا ص ـحــاف ـيــون
وناشطون ومدونون ومواطنون ،وتتوالى
ب ـيــانــات ال ـش ـجــب م ــن م ـج ـمــوعــات حقوقية
وشخصيات بــارزة فــي عالم الثقافة والفن
والسينما ،مما دفع حزب «الجمهورية إلى
األم ـ ـ ــام» ن ـحــو ال ـب ـحــث ع ــن م ـخ ــرج يخلص
الرئيس إيمانويل ماكرون من ورطة داخلية
جديدة.
وقــد نقلت قناة «فــرانــس إنفو» عن مصادر
مقربة من وزيــر الداخلية جيرالد دارمانان
قـ ــولـ ــه ،يـ ـ ــوم الـ ـج ـم ـع ــة ،إن حـ ـ ــزب ال ــرئ ـي ــس
إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى األمام»
بدأ بالبحث عن مخرج لألزمة التي سببها
قانون األمن الشامل الذي يحظر نشر صور
للشرطة وقوات األمن الفرنسية أثناء عملها.
وجاءت هذه التطورات في أعقاب تظاهرات
شارك فيها اآلالف في معظم املدن الفرنسية،
الـثــاثــاء املــاضــي ،احـتـجــاجــا عـلــى الـقــانــون.
وقــالــت نقابات الصحافيني واملــدافـعــن عن
حرية التعبير وحقوق اإلنسان إن مشروع
القانون يقيد حرية التعبير ويعرقل عمل
ال ـص ـحــافــة ف ــي ال ـب ــاد .ط ــاول ــت االن ـت ـقــادات
ت ـح ــدي ـدًا دارمـ ــانـ ــان ال ـ ــذي بـ ــات ي ـن ـظــر إلـيــه
ك ـشــرطــي أك ـث ــر م ــن وزيـ ــر ل ـلــداخ ـل ـيــة ،ج ــراء
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات والـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـق ــاس ـي ــة ال ـتــي
ً
يفرضها مستغال حالة الـطــوارئ الصحية
التي تعيشها فرنسا بسبب جائحة كورونا.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،أف ــادت مـصــادر «فــرانــس
إن ـفــو» ب ــأن دارم ــان ــان اق ـتــرح إدخ ــال تعديل
ع ـل ــى «املـ ـ ـ ـ ــادة  »24فـ ــي م ـ ـشـ ــروع ال ـق ــان ــون
«يضمن حرية عمل الصحافة» ،بعد ضغوط
من رئيس ال ــوزراء جــان كاستكس ،ورئيس
كتلة «الجمهورية إلى األمام» وزير الداخلية
السابق كريستوف كاستانير.
وي ـت ـفــق ه ـ ــؤالء م ــع رئ ـي ــس لـجـنــة ال ـقــوانــن
في الجمعية الوطنية يائيل بــراون بيفيه،
ورئيس تكتل الوسطيني وباتريك مينيوال،
أبـ ـ ــرز ح ـل ـف ــاء ح ـ ــزب ال ــرئ ـي ــس ف ــي ال ـب ــرمل ــان
املتحفظني على مشروع القانون .وبحسب
مــا نـقــل عــن رئـيــس ال ـ ــوزراء ،ف ــإن كاستكس
يرغب «بإزالة أي غموض حول نية مشروع
القانون ضمان احترام الحريات العامة ،وال

سيما حرية الصحافة وحرية التعبير ()...
والشرطة والدرك».
وال ي ـب ــدو أن ه ــذا ال ـت ـعــديــل سـيـغـيــر شيئًا
مــن حــالــة االحـتـجــاج املستمرة ضــد «امل ــادة
 »24م ــن ن ــص ال ـق ــان ــون ،إذ يـخـشــى بعض
املسؤولني املنتخبني وممثلي الصحافيني
من التعدي على حقوق الصحافة ،ويطلبون

وزير الداخلية اقترح
تعديل «المادة »24
لطمأنة الصحافيين

ب ـح ــذف ـه ــا ك ــامـ ـل ــة ،ألنـ ـه ــا ت ـع ـط ــي ال ـس ـل ـطــة
ل ـع ـن ــاص ــر الـ ـش ــرط ــة واألم ـ ـ ـ ــن «اع ـ ـت ـ ـقـ ــال أي
صـحــافــي يـصــور عملية لـلـشــرطــة ووضـعــه
فــي الـحـجــز» ،بحسب مــا تـقــول املــدافـعــة عن
الحقوق كلير هيدون.
وأصدرت نقابات الصحافيني وممثليها في
وسائل اإلعــام الفرنسية بيانًا ،أعلنت فيه

احتجاجات في فرنسا على القانون (جوليان ماتي ّا/األناضول)

«الــدعــم الـكــامــل للمتظاهرين» ضــد قــانــون
األمن الشاملّ ،
ورحبت «بنجاح الحشد في
ب ــاري ــس وأن ـح ــاء فــرنـســا ك ــاف ــة» .كـمــا دان ــت
«ب ـش ــدة أع ـم ــال ال ـع ـنــف وال ـت ـه ــدي ــدات الـتــي
تعرض لها الصحافيون من قبل قوات األمن
في نهاية هذا التجمع السلمي».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان« :بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء الـتـجـمــع
ال ـس ـل ـمــي ف ــي ب ــاري ــس ،أمـ ــر ض ــاب ــط شــرطــة
الصحافيني بمغادرة املنطقة وإال سيقبض
عليهم ملشاركتهم فــي التجمع .قبض على
الصحافية في (فرانس  )3تانجي كرماريك،
والصحافية املستقلة فــي (تــارانـيــس نيوز
ميديا) آنا نيلسون ،ووضعتا في الحجز».
وت ــاب ــع ال ـب ـي ــان« :اس ـت ـه ــدف س ـتــة مــراسـلــن
صحافيني على األق ــل .تـعــرض ثــاثــة منهم
للعنف ،بما في ذلك الضرب بالهراوات .كما
ُ
هــدد اثـنــان باالعتقال ومنعهما مــن القيام
بـعـمـلـهـمــا اإلع ــام ــي ،بـحـجــة ســاق ـهــا وزي ــر
الداخلية جيرالد دارمانان ،أنهما لم يعتمدا
لــدى املحافظة قبل تغطيتهما للتظاهرة».
وختم البيان بالقول «نـحــن ،املوقعني على
ه ــذا ال ـن ــص ،نــديــن ب ـشــدة ه ــذه االعـ ـت ــداءات
املـ ـخ ــزي ــة ع ـل ــى ح ــري ــة ال ـص ـح ــاف ــة وب ـش ـكــل
أع ــم ض ــد ح ــري ــة إعـ ــام ال ـج ـم ـهــور ،ونـظـهــر
تضامننا الكامل مع الصحافيني واملراقبني
املواطنني املستهدفني».
وخالل الشهر الحالي ،دانت جمعية مخرجي
األف ــام ،بدعم مــن  40منظمة وتجمعًا فنيًا
وأكـ ـث ــر م ــن  800ص ــان ــع أفـ ـ ــام وع ــام ــل فــي
مجال السينما والصورة ،في بيان ،مشروع
ال ـقــانــون .وج ــاء ب ـيــان الـسـيـنـمــائـيــن ح ــادًا،
إذ اعتبر أن وزيــر الداخلية يمارس «رقابة
مخيفة» على الفرنسيني .ووصفوا القانون
بأنه «عــن ويــد دارمــانــان» ،و»يرسم صورة
ُمسبقة عــن مجتمع سيحكمه الـخــوف ()...
تتعرض حرياته األساسية لتهديد الخطير،
ً
أوال وقبل كل شــيء الحق في الخصوصية
وحرية املعلومات».
وشدد البيان على «سيادة القانون تستمد
شرعيتها قبل كل شيء من الحق في مراقبة
ما تفعله الدولة .السيدات والسادة أعضاء
البرملان ،نحن ال نريد عاملًا من املراقبة على
ن ـطــاق واسـ ــع ،تحكمه عــن قــاهــرة ال يمكن
ألحد أن يجرؤ على النظر إليها .ال تصوتوا
لقانون يعمي الضوابط والـتــوازنــات ،فهي
الضامن لديمقراطيتنا».

«مخترق» حساب ترامب
هولندا تحقق مع ُ
أمستردام ـ العربي الجديد

اس ـت ـجــوبــت ال ـش ــرط ــة ال ـهــول ـنــديــة بــاحـثــا
أمنيًا زعم أنه ّ
خمن كلمة املرور ،ونجح في
اختراق حساب الرئيس األميركي دونالد
ترامب على «تويتر».
في أكتوبر/تشرين األول املاضي ،أشارت
صحيفة «دو فــولـكـسـكــرانــت» الهولندية
إلــى أن الباحث فيكتور غيفرز تمكن من
الوصول إلى رسائل ترامب الخاصة على
«تويتر» وكــان بإمكانه نشر تغريدات أو
تغيير الصورة الشخصية.
وأفـ ــادت ب ــأن غـيـفــرز ح ــاول الــوصــول إلــى
حساب ترامب عام  ،2016لكنه نجح هذه
امل ــرة بعد املـحــاولــة الـخــامـســة ،مخمنًا أن
كـلـمــة ال ـسـ ّـر هــي « ،»!maga2020عـلـمــا أن
 MAGAت ــرم ــز إل ــى ش ـع ــار حـمـلــة تــرامــب
االنتخابية باإلنكليزية Make America
 .Great Againوق ـ ــال غ ـي ـفــرز للصحيفة
املـحـلـيــة إن ــه ذع ــر حــن نـجــح فــي اخ ـتــراق
حـســاب تــرامــب ،وح ــاول تحذير القائمني
على حملته االنتخابية وعائلته ووكالة
االسـتـخـبــارات املــركــزيــة والبيت األبيض،
مــن دون أن يصله أي رد .لكنه الحــظ في
اُل ـيــوم الـتــالــي أن مـيــزة التحقق الثنائية
ف ـ ّـعـ ـل ــت فـ ــي حـ ـس ــاب «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» الـ ـخ ــاص
بالرئيس األميركي.
موقع «تويتر» نفى صحة هــذه التقارير
اإلخـبــاريــة ،مــؤكـدًا أنــه لــم يلحظ أي دليل
على حصول عملية االختراق املزعومة.
لكن غيفرز قــال للشرطة الـهــولـنــديــة ،في
أثناء استجوابه ،إنه يملك أدلة أكثر على
اخ ـتــراقــه ح ـســاب تــرام ــب مـمــا كـشــف عنه
سابقًا .وأكد متحدث باسم النيابة العامة
الهولندية ،لصحيفة «دو فولكسكرانت»:

ال استثناءات من «تويتر» لترامب بعد مغادرته منصبه (جيم واتسون/فرانس برس)

«نحقق حاليًا فــي مــا إذا كــان هـنــاك فعل
إجــرامــي» .وأوضــح املتحدث أن التحقيق
«هولندي مستقل» ،وليس بناء على طلب
أميركي.
وق ــال ــت ال ـش ــرط ــة ال ـهــول ـنــديــة مل ــوق ــع «بــي
بــي ســي» ،يــوم السبت ،إن فريق مكافحة
ج ــرائ ــم الـتـكـنــولــوجـيــا اس ـت ـجــوب غـيـفــرز
ك ـش ــاه ــد ،وه ـ ــو ل ـي ــس م ـش ـت ـب ـهــا ب ــه ب ـعــد.
ً
على الشرطة أن تثبت أوال حدوث عملية

نفت «تويتر» مزاعم
االختراق وتجاهلها البيت
األبيض

االخ ـت ــراق .وإذا اعتبر املــدعــون تصرفات
غيفرز غير قانونية وخارج مجال أبحاث
األمن السيبراني ،فقد يواجه عقوبة تصل
إلى أربع سنوات في السجن.
تجدر اإلشــارة إلى أن ترامب يجذب أكثر
م ــن  88مـلـيــون مـتــابــع عـبــر حـســابــه على
«تويتر» الذي يستغله في إطالق مواقفه
املضللة في كثير من األحيان .وقد شكلت
تغريدات ترامب معضلة لشركة «تويتر»

الـتــي تــركــز أخ ـي ـرًا عـلــى مـكــافـحــة األخـبــار
الكاذبة والتضليل عبر منصتها.
وخ ـ ــال ج ـل ـس ــة أم ـ ــام م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ،
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ،قـ ــال امل ــؤس ــس وال ــرئ ـي ــس
التنفيذي في «تويتر» ،جاك دورســي ،إن
«تويتر» لن تقدم استثناءات لترامب بعد
مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني
امل ـق ـب ــل ،ع ـل ـمــا أن ال ـش ــرك ــة ت ـســاه ـلــت مــع
منشورات الرئيس األميركي التي تخالف
س ـي ــاس ــات ـه ــا ،ل ـك ـن ـهــا بـ ـ ــدأت بـتـصـنـيـفـهــا
والتحذير منها فــي مــايــو /أيــار املاضي.
حينها اتـهـمــت تــرامــب املـنـصــة بالتدخل
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
وبـتـقــويــض حــريــة التعبير فــي الــواليــات
املتحدة.
ت ـض ــع «ت ــويـ ـت ــر» ت ـح ــذي ـرًا ع ــن «ال ـص ــال ــح
العام» على بعض التغريدات التي تخرق
قــواعــدهــا ،وال ـص ــادرة عــن زع ـمــاء الـعــالــم.
وعــادة ما تخفي الشركة هــذه التغريدات
ال ـتــي يـنـشــرهــا مــرش ـحــون سـيــاسـيــون أو
م ـن ـت ـخ ـبــون أو مـ ـس ــؤول ــون ح ـك ــوم ـي ــون،
بـتـحــذيــر يـكـتــب فــوق ـهــا ،وتـتـخــذ الـشــركــة
إجــراءات لتقييد وصولها للمستخدمني.
لكن «تويتر» قالت إن ذلك ال ينطبق على
املسؤولني السابقني.
بــدوره ،قال املؤسس والرئيس التنفيذي
فــي شــركــة «فـيـسـبــوك» ،م ــارك زوكــربـيــرغ،
إن «ف ـي ـس ـب ــوك» ل ــن ت ـغ ـيــر الـكـيـفـيــة الـتــي
تـتـعــامــل بـهــا مــع م ـن ـشــورات تــرامــب بعد
م ـ ـغـ ــادرتـ ــه الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض .مـ ـن ــذ ي ــوم
االنتخابات ،صنفت «فيسبوك» عددًا من
منشورات تــرامــب ،ووجهت املستخدمني
إل ـ ـ ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات دقـ ـيـ ـق ــة ح ـ ـ ــول ن ـت ـي ـجــة
ّ
ً
االق ـ ـتـ ــراع ،لـكـنـهــا تــت ـبــع إجـ ـم ــاال سـيــاســة
عدم التدخل.
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منوعات فنون وكوكتيل
حوار

عمر بقبوق

في اليوم السابع من شهر نوفمبر/
ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي ال ـ ـجـ ــاري ،قــامــت
املـ ـخ ــرج ــة امل ـس ــرح ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ل ـي ـنــا أبـ ـي ــض ،ب ـت ـقــديــم م ـســرح ـيــة اف ـتــراض ـيــة
بعنوان «همسات» ،والتي تم بثها عبر موقع
«يوتيوب» بهدف جمع األمــوال لدعم مسارح
بيروت التي ُد ّمــر معظمها في تفجير الرابع
من أغسطس /آب املاضي .املسرحية من إنتاج
لبناني بريطاني مشترك ،بالتعاون مــا بني
جوزيان بولس وأغاثا عز الدين ،وهي مبنية
ع ـلــى ع ــدة ن ـص ــوص ت ــم تـقــديـمـهــا خصيصًا
ل ـه ــذا الـ ـح ــدث ،م ــن ق ـبــل ال ـك ـت ــاب املـســرحـيــن
ال ـبــري ـطــان ـيــن :م ــاي ــك إل ـي ـس ـتــون وغ ـيــرالــديــن
برينان وأنجيال هارفي وجون جيسبر وكيم
هاردي وكيت ويسبتر .وجاءت النتيجة على
ش ـكــل سـلـسـلــة م ــن امل ــون ــول ــوج ــات وامل ـشــاهــد
باللهجة اللبنانية املحكية ّ
يؤديها عــدد من
ال ـن ـجــوم امل ـعــروفــن ف ــي ل ـب ـنــان ،وهـ ــم :ج ــورج
ّ
خبار ،نادين لبكي ،ندى بو فرحات ،برناديت
حديب ،طالل الجردي ،بديع أبو شقرا ودوري
الـ ـسـ ـم ــران ــي .ال ـت ـق ــت «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» مــع

قامت المخرجة المسرحية اللبنانية ،لينا أبيض ،بتقديم مسرحيّة افتراضية بعنوان «همسات»
وع ِر َ
ضت على «يوتيوب» ،هنا حوار مع أبيض حول هذا العمل
ُ

لينا أبيض

من المبكر تناول تفجير بيروت فنيًا
مـخــرجــة ال ـعــرض ،لينا أب ـيــض ،لـلـحــديــث عن
هذه التجربة ،ودار الحوار التالي:
ً
¶ن ـت ـح ــدث ب ــداي ــة ع ــن ش ـكــل ال ـع ــرض وإش ـكــال ـي ـتــه؛
أق ـصــد ت ـقــديــم ال ـع ــرض امل ـســرحــي «أون الي ـ ــن» .ما
تأثير الوسائط املستخدمة فيه على شكل الفرجة؟
وهــل تبقى العروض املسرحية مسرحية إذا ما تم
تصويرها وبثها عبر املنصات الرقمية؟
حضرت بوقت سابق مسرحيات «األون الين»

التي قام املسرح القومي اإلنكليزي بتقديمها،
والح ـظــت أن ه ــذه املـســرحـيــات يـتــم تقديمها
ك ـف ـي ـلــم؛ فــال ـكــام ـيــرا ت ـت ـحــرك وت ــأخ ــذ لـقـطــات
قــريـبــة وب ـع ـيــدة ،وت ــم تـصــويــر تـلــك ال ـعــروض
بعدد كبير من الكاميرات ومن زوايــا عديدة.
فعليًا نحن حاولنا أن نقدم عرضنا بطريقة
مسرحية قــدر اإلمـكــان ،لذلك اقترحت أن يتم
تـصــويــره بـكــامـيــرا واح ــدة فـقــط وم ــن منظور
ثابت ،وكأن الكاميرا هي عني شخص يجلس

صورت المسرحية
ُ
بكاميرا واحدة فقط
ومن منظور ثابت

في الصالة .لكن املخرجة فرح شيا نصحتني
ً
بـتـعــديــل ال ـف ـكــرة ،ألن ال ـع ــرض سـيـكــون مـمــا
وجامدًا إذا قدمناه بهذه الطريقة .وما سينتج
ً
ع ـن ــه ب ــال ـغ ــال ــب س ـي ـك ــون مـ ـم ــا ،وخ ـصــوصــا
أن الـجـمـهــور مـعـتــاد فــي ال ـع ــروض امل ـصــورة
بالسينما أو التلفزيون على حركة الكاميرا
وأخــذ اللقطات بزوايا وأبعاد متعددة .لذلك
ج ــرب ـن ــا ب ــال ـن ـه ــاي ــة أن نـ ـق ــوم ب ـت ـث ـب ـيــت ث ــاث
ك ــام ـي ــرات ع ـلــى م ـس ـتــوى ع ـي ــون امل ـشــاهــديــن،

طابع المسرح
عن طريقة تصوير العرض
(الصورة) ،تقول لينا
أبيض لـ «العربي الجديد:
«حتّى نتمكن من رسم
عالقة خاصة مع الفضاء
المسرحي تجعل الكاميرة
مجرد وسيط ،وكأنها عيون
ثالثة مشاهدين موجودين
داخل الصالة ،وحتى على
مستوى الصوت ،جربنا أن
نستخدم موسيقى بسيطة ال
تشبه الموسيقى التصويرية
في المسلسالت واألفالم،
وذلك حرصًا على الحفاظ
على طابع المسرح الفقير
وروحه .وأعتقد أننا تمكنا
من خالل هذه المعطيات
من أن نجعل المشاهدين
يتذكرون المسرح»

نقد

من إنتاج شركة «غصن البان لإلنتاج الفني
ـ الـسـيـنـمــائــي والـتـل ـفــزيــونــي» ،انـتـهــى العمل
على الفيلم الــروائــي الطويل «هاملت بغداد
دوت كـ ــوم» ل ـطــه ال ـهــاش ـمــي ،امل ــدي ــر امل ـف ـ ّـوض
ل ـل ـشــركــة .اسـ ــم ال ـف ـي ـلــم ه ــو ع ـن ــوان ملـســرحـيــة
ش ـك ـس ـب ـيــر ،وال ـف ـي ـل ــم ق ـ ــراءة ج ــدي ــدة ل ـه ــا ،إذ
ُعرضت املسرحية سابقًا في بغداد ،في أكثر
من معالجة ،ومع أكثر من مخرج ،وخضعت
ْ ْ
ألساليب مختلفةّ .لكن ،أن تكون فيلمًا ،وبهذا
االسم ،فذلك يستحق بحثًا في املسألة.
طـ ـ ـ ــه ال ـ ـه ـ ــاش ـ ـم ـ ــي مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج وس ـ ـي ـ ـنـ ــاري ـ ـسـ ــت
ودرام ـ ــات ـ ــورج ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ك ــون ــه شــاع ـرًا
وكاتب ّ
قصة قصيرة وناقدًا سينمائيًا .يعمل
منذ فترة طويلة أستاذًا ملــادة السيناريو في
«كلية الفنون الجميلة» في «جامعة بغداد»،
وأشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه في
«قـســم السينما والـتـلـفــزيــون» فــي الــدراســات
ال ـع ـل ـي ــا واألولـ ـ ـي ـ ــة .أخ ـ ـ ــرج أفـ ــامـ ــا وثــائ ـق ـيــة
وقصيرة ّ
عدة .في لقائه مع «العربي الجديد»،
قـ ّـدم نبذة عــن شركة «غصن الـبــان لإلنتاج»،
وعــن موقعه فيها ،وأبــرز نتاجاتها إلــى اآلن،
يـقــول« :فـكــرة الـشــركــة لفريد ال ــراوي ود .بان
جبار ،زميلتي في الكلية ُ
وم ّ
درسة السيناريو.
أنا املدير ّ
ّ
املفوض فيها .تأسست انطالقًا من
ّ
شعور ٌ لدينا بأن النتاج الفني في العراق لحق
ّ
به حيف كبير ،وبأن الطاقات العلمية والفنية
ّ
فــي الـفـنــون املختلفة ذات مـسـتــوى جــيــد في
اإلب ـ ــداع ،وأص ـحــاب الـطــاقــات يـحـتــاجــون إلــى
َ
نفذ ُليظهروا ما لديهم .أرادت الشركة البدء
م ٍ
باإلنتاج السينمائي والتلفزيوني ،للحاجة
امل ـ ّ
ـاس ــة إل ـي ـه ـمــا» .وع ــن «هــام ـلــت ب ـغ ــداد دوت

تشارك نيللي
كريم في
بطولة الفيلم
(فيسبوك)

سينما

خط دم ثقيل
محمد جابر

مــن بــن م ـح ــاوالت «أفـ ــام ال ــرع ــب» فــي السينما
ّ
امل ـص ــري ــةُ ،ي ـع ـ ّـد فـيـلــم «خـ ــط دم» ( )2020لــرامــي
ّ
ياسني ،املعروض حصريًا على منصة «شاهد»
(تـمـثـيــل :نيللي كــريــم وظــافــر ال ـعــابــديــن) ،أغــرب
ال ـت ـج ــارب ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق .م ــا ي ـح ــدث عـ ـ ــادة ،في
أفالم ّ
عدة ،آخرها «الحارث» ( )2020ملحمد نادر
ٍ
«شاهد» أيضًا) ،محاولة «تمصير» أجواء
(إنتاج
ِ
وعوالم رعب أجنبية ،فتكون املشكلة ّتكرار َوعدم
َ
ّ
املتفرج أنــه «شاهد
مصداقية األج ــواء ،وشعور
ّ
ّ
ّ
هذا سابقًا» .لكن األفالم ،في أقل األحوال ،مستقلة
ّ
بحد ذاتها ،ويمكن فهم أحداثها وقواعد عاملها
من داخلها.
هــذا األم ــر ،البديهي ج ـدًا ،يـبــدو مـيــزة اآلن .فمع
ّ
«خـ ــط دم» ،ه ـنــاك ش ــيء غـيــر م ـس ـبــوق ،فالفيلم
الخبرة السابقة ُ
للم ّ
تفرج
يعتمد بشكل كامل على ِ
مع األفالم األجنبية ذات ُالنوع نفسه ،وال يشرح
ّ
عـ ّـاملــه َ اع ـت ـمــادًا عـلــى أن «امل ـشــاهــد ي ـعــرف حتمًا،
َ
ّ
ألنه شاهد أفالمًا كثيرة ملصاصي الدماء» .تبدأ
ّ
«خط دم» بشكل غامض :طفل صغير واقعٌ
أحداث
فــي غيبوبة طويلة ،إثــر ّ
تعرضه لـحــادث سيارة
تـسـ ّـبــب بــه شقيقه ال ـت ــوأم .ه ـنــاك ج ــدل بــن األب
ّ
واألم بخصوص قرار خطر سيت ّخذانه ،إعطاؤه
ُ
حقنة دم ُتعيده إلــى الحياة ،لكنها ت ّ
حوله إلى
ٍ

مـ ّـصــاص دم ــاء .حتى منتصف األح ــداث تقريبًا،
تـظـهــر م ـشــاكــل ع ـ ـ ّـدة ،أهـ ّـم ـهــا «امل ـن ـط ــق» :م ــا هي
ّ
التخاذ قرار كهذا؟ ُي ِّ
فسر الفيلم
دوافع األب واألم
ّ
َ
هذا األمر بحوار قصير ،مفاده أن الحقنة ستكون
«من أجل األخ اآلخــر» ،الذي لن يستطيع َ
العيش
ٌ
ْ
مــن دون أخـيــه .منطق أحـمــق للغاية ،أن تجعل
ً
ّ
يتربى مــع مـ ّـصــاص دم ــاء ،خوفًا عليه من
طفال
ال ــوح ــدة .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،هـنــاك أسـئـلــة عـ ّـدة
تـتــراكــم ،مــن دون أن ُيجيب الفيلم عليها ،كيف
تواجد ّ
مصاصو الدماء في عالم الفيلم؟ ما هو
دم كهذا؟
ـار
ـ
ض
ـ
ح
إل
األب
إليه
يذهب
ـذي
املـكــان الـ
ٍ
ً
كيف عرف األبوان عن هذا أصال؟
ّ
يتبي ْأن األب ّ
مصاص دماء.
حني يحدث الحقًا،
فهل حدث هذا أثناء سفره إلى رومانيا ،أو قبل
بوقت طويل؟ هل يعرف األب واألم النسخة
ذلك
ٍ
ّ
ّ
سيتحول إليها طفلهما؟ هل لديهما خطة
التي
ملواجهة عواقب هذا األمر وتأثيره؟

ّ
«خط دم»
يستعرض
كليشيهات بحتمية ّ
أن «هذا
ما يحدث»

ّ
هذا كله يدور حول «املنطق» فقط ،بعيدًا عن سوء
تنفيذ الفيلم تقنيًا ،وال ــ Jump Scaresالكرتونية
ف ــي ل ـح ـظــات ك ـ ُث ـي ــرة ،وال ـ ـبـ ــرودة ال ـش ــدي ــدة الـتــي
ِّ
تغلف أحداثه ،امل ّ
صورة في رومانيا ال في مصر،
من دون سبب واضح .طبعًا ،هناك أداء املمثلني،
السيئ والغريب ج ـدًا ،وتحديدًا ظافر العابدين
والتوأم بيتر وجون رامي .في النصف الثاني من
ّ
ّ
ً
«خط دم» ،تبرز مشكلة تجعل كل ما قبلها سهال.
ُ ّ
فالفيلم ال يجيب أب ـدًا على ّ
أي س ــؤال مـعــلــق ،له
ُ
ّ
ومبررات أبطاله ،وال يخبر ،ولو
عالقة بأحداثه
ّ
عابرًاّ ،عن قواعد عامله .فجأةُ ،يعرف أن الطفل لن
ّ
يكبر ألنــه ّ
مصاص دمــاء ،كــأن املعلومة معروفة.
ً
ْ
قبال؟
حسنًا؛ ولكن ،كيف لم يفكر األبوان في
ذلك ّ
ّ
َ
ُ
َ
َ
فجأة أيضًا ،يعرف أن الشمس تحرق الجلد ،وأنه
ّ
ّ
سيتحولون
اآلخرين
ال ُيمكن الخروج نهارًا،
وأن َ ّ
ّ
إلى ّ
مصاصي دماء إذا تم «عضهم» في رقابهم،
إلخ.
ّ
يستعرض «خــط دم» كليشيهات كهذه بحتمية
ّ
ّ
معلومات
أن «ه ــذا مــا ي ـح ــدث» ،ك ــأن مــا ي ـحــدث
ّ
علمية معروفة سابقًا ،ال قواعد وضعها صناع
أف ــام مـ ّـصّــاصــي ال ــدم ــاء ،وتـتـغـ ّـيــر مــن فـيـلـ ٍـم إلــى
آخــر .وصناعه ُيـصـ ّـرون على اعتباره «أول فيلم
ّ
مـ ّـصــاص دم ــاء م ـصــري» ،وه ــذا خـطــأ ،ألن فيلمًا
كوميديًا مصريًا بعنوان «أنياب» ( ،)1981ملحمد
شبل ،سابق له في املجال نفسه.

«نمرة اتنين» ...حرفة السيناريو في صناعة التشويق
ّ
ً
ك ــوم» ،ف ـكــرة ومــوضــوعــا ،ق ــال إن ــه أول إنـتــاج
ّ
سينمائي طويل ( 90دقـيـقــة) ،وإن الفكرة له
ّ
ومستمدة من مسرحية «هاملت» لشكسبير،
ّ
وثـيـمـتـهــا «أكـ ـ ــون أو ال أك ـ ـ ــون» .وأضـ ـ ــاف أن
الفيلم يبتعد كثيرًا عن ّ
النص الشكسبيري،
ُ
موضوعًا وشخصيات« :انطلقت من مجريات
أكــادي ـم ـيــة طـبـيـعـيــة ،ف ــ«ك ـل ـيــة ال ـف ـنــون (قـســم
املسرح)» في «جامعة بغداد» اعتادت تقديم
ـاج سـنــوي ،يكون مسرحية مشهودًا لها،
إن ُـتـ ّ ٍ
وي ــرش ــح ل ـهــا أح ــد أس ــات ــذة ال ـق ـســم ،ويـخـتــار
م ــن ط ـل ـبــة املـ ـس ــرح م ــن ي ـ ــراه صــال ـحــا ل ـل ــدور.
فـكــانــت مـســرحـيــة (ه ــام ـل ــت) ،وبـطـلـهــا طــالــب
ْ ُ َ
عالج ّ
النص
نبيه ،يحاول إقناع أستاذه أن ي
الشكسبيري مع واقع العراق والوطن العربي.
ّ
ّ
لـكــن األس ـتــاذ املتصلب يــرفــض ه ــذا ،ويجري
ّ
ُ
ما يجري حتى تقديم (هاملت) برؤية يمكن
ْأن ُي ـش ــاه ــده ــا ّ
أي م ـت ـف ـ ّـرج وي ـت ـفــاعــل مـعـهــا،
بعيدًا عن ّ
النص األكاديمي ،الذي له جمهوره
ّ
الـخــاص» .الفيلم روائــي طويل ،رغــم أن هناك
شـ ّـحــا فــي إنـتــاج األف ــام الـطــويـلــة ،وه ــذا على
نقيض األفــام القصيرة ،الزائد عددها ،ربما
بـسـبــب تـكــالـيــف إن ـتــاج فـيـلـ ٍـم طــويــل ،يضيف
الهاشمي« :أنـ َـت تسأل عن كون الفيلم روائيًا
ً
بصعوبته أو ضخامة إنتاجه.
طويالُ ،معتقدًا
ّ
أنا ال أرى هذا ،إذا توفر فريق عمل من مخرج

ُ
دم «هاملت» برؤية
ق ّ
يمكن أن يشاهدها أي
متفرج ويتفاعل معها
يعتبر الممثل هيثم عبد الرزاق البطل الرئيسي في العمل (فيسبوك)

¶ هل تم التحضير ملسرحية «همسات» لتقديمها
كعرض مسرحي «أون الين» فقط؟ أم أن هذا العرض
هو خطوة أولــى ،وسيتم تقديم العرض على خشبة
وقت الحق؟
املسرح وبحضور الجمهور في ٍ
ال ،ن ـحــن عـمـلـنــا ع ـلــى امل ـســرح ـيــة لـتـقــديـمـهــا
«أون اليــن» فقط ،وذلــك بمبادرة من أغاثا عز
الدين ،التي تواصلت مع كتاب من بريطانيا
وحصلت منهم على نصوص بهدف تقديمها
بـعــرض «أون الي ــن» لــدعــم املـســارح اللبنانية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ــررت فـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن أغ ـس ـط ــس.
الـخـطــوات الــاحـقــة األك ـيــدة فــي هــذا املـشــروع
أنـ ـن ــا س ـن ـق ــوم ب ـت ــرج ـم ــة ال ـ ـعـ ــرض بــالـلـغـتــن
اإلنكليزية والفرنسية لنصل به إلى جمهور
أوسع ،ونتمكن من بيع بطاقات للعرض على
مستوى أكثر عاملية .لكنني ال أخفيك ،أنه أثناء
العمل على البروفات ،تحمس الفريق وبدأت
تدور األحاديث حول إمكانية تقديم املسرحية
أمام الجمهور ًبعد تحسن الظروف ،إال أنني
ال أعــرف حقيقة إذا كــان من املمكن أن نخطو
بالعرض خـطــوات أبـعــد ،وأتـصــور أن تطوير
العرض واالستمرار بتقديمه هو أمر يصعب
تحقيقه ،نظرًا للتكلفة العالية التي ستترتب
عليه ،ألن املمثلني املشاركني جميعهم نجوم،
معروفون بالسينما والتلفزيون؛ وبفضلهم
ت ـم ـكــن الـ ـع ــرض م ــن الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ج ـم ـهــور
السينما باإلضافة إلــى جمهور املـســرح .لكن
حماسة الـفــريــق لــاسـتـمــرار بتقديم العرض
ليست كافية الستمراره.

مسلسل

«هاملت» البغدادي :أكون أو ال أكون
بغداد ـ عالء المفرجي

واح ـ ـ ــدة ع ـل ــى ي ـم ــن ال ـخ ـش ـبــة وواحـ ـ ـ ــدة عـلــى
الـ ـيـ ـس ــار وواحـ ـ ـ ـ ــدة فـ ــي امل ـن ـت ـص ــف ،وأخ ــذن ــا
بــوســاطـتـهــا لـقـطــات مــن مـنـظــور مـتــوســط ،ال
عــالـيــة وال منخفضة ،وال قــريـبــة وال بعيدة،
وذلــك ما اعتمدناه بعد العديد من التجارب،
وال ـت ــي سـعـيـنــا فـيـهــا إل ــى أن نـشـكــل لـقـطــات
غ ـيــر سـيـنـمــائـيــة .وف ـع ـل ـيــا ،جـ ــاءت تـعـلـيـقــات
املشاهدين كما توقعناها ،فالغالبية تعاملوا
مع العرض على أنه مسرحي ،فلم يعلقوا على
التصوير ولم يذكر أحد أنه شعر بأن العرض
سينمائي ،بـقــدر التعليقات الـتــي عـبــرت عن
الشوق للمسرح؛ ربما ساعد على ذلك الفضاء
املسرحي الذي كشفناه بالكاميرا ،وهو فضاء
ضـيــق وف ـق ـيــر ،يـعـبــر ع ــن فـقــر امل ـس ــرح .فعليًا
ن ـحــن جــرب ـنــا أن نـسـتـثـمــر ال ـف ـض ــاء ونـشـكــل
ال ـصــورة بطريقة نبتعد فيها عــن األساليب
املتبعة بالسينما والتلفزيون.

¶ وفيما يتعلق بمحتوى املسرحية .ملاذا اخترت أن
تعودي بأحداثها إلى ما قبل تفجير  4أغسطس؟
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــوص ال ـ ـ ـتـ ـ ــي قـ ــدم ـ ـهـ ــا ل ـ ـنـ ــا ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب
البريطانيون هي نصوص كوميدية فعليًا،
وربـ ـم ــا ال ـج ـم ـه ــور ي ـح ـت ــاج إلـ ــى هـ ــذا ال ـن ــوع
مــن النصوص فــي الــوقــت الـحــالــي ،لكنني ال
أجد نفسي اليوم قــادرة على صناعة عرض
كــومـيــدي بـهــذا ال ـظــرف .وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى،
أعـتـقــد أن ــه ال ي ــزال مــن املـبـكــر الـحــديــث عــن 4
أغ ـس ـط ــس ،ول ــو أن ـن ــا كـلـنــا نـحـضــر أنـفـسـنــا
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن  4أغـ ـسـ ـط ــس ،إال أن ت ـقــديــم
ع ــرض عــن ح ــدث كـهــذا يـجــب أن يـتــم تناوله
والـتـحـضـيــر ل ــه بـطــريـقــة وظ ـ ــروف مختلفة.
لــذلــك فـكــرت بــأن الـحــل األفـضــل هــو أن نعود
بــأحــداث املسرحية إلــى مــا قبل  4أغسطس،
ألن ـن ــا ك ـنــا ق ـبــل ذل ــك ال ـت ــاري ــخ نـعـيــش حـيــاة
ط ـب ـي ـع ـي ــة ،وكـ ـن ــا ن ـض ـح ــك ون ـع ـم ــل ون ــرك ــب
عروضنا املسرحية؛ لدرجة بتنا نشعر فيها
بأن حياتنا صارت تنقسم إلى ما قبل تاريخ
 4أغسطس وما بعده .لكن يجب اإلشارة إلى
أن النص الذي كتبته نادين لبكي مع جورج
خباز ،والذي قدمناه ضمن «همسات»ّ ،
يلمح
ملا حــدث في  4أغسطس ،بــذات الدرجة التي
يـلـ ّـمــح فـيـهــا ملــا ح ــدث فــي سـنــة  1975وسنة
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وس ـي ـنــاري ـســت ج ـ ّـي ــدي ــن ،ل ـه ـمــا ج ـ ــرأة ال ـف ـنــان
ْ
عند إص ــراره على أن يكون لديه فيلم روائــي
طويل ،بصرف النظر عن التكاليف ،فيما لو
ّ
ّ
تم االقتصاد بهذا ،فأنا أعتقد أن تبريرًا كهذا،
ُ
أفالم طويلة ،غير مقنع».
بعد وجود
ٍ
وعن فريق العمل وإنتاجه ،قال طه الهاشمي
ّ
ْ
إن الشركة ستنتج الفيلم« ،لكن هناك تعاون
مع املساهمني فيه ،ومع بان جبار خصوصًا،
ّ
ضحت بالكثير ليكون (هاملت) .كذلك،
التي
ه ـنــاك املـمـثــل األس ــاس ــي ،هـيـثــم عـبــد الـ ــرزاق،
ّ
الذي عمل من دون أجر .أقول لك باختصار إن
ّكل من ظهر على الشاشة ّ
تبرع بجهده .نحن
صرفنا ميزانية ،بنظرنا كافية ،على استئجار
والصوت
األجـهــزة وتنفيذ عمليات املونتاج
ّ
وتـصـحـيــح األلـ ـ ــوان ،وأجـ ــور امل ـص ـ ّـوري ــن ّ .كــنــا
نضع رواتبنا الشهرية إلنجاز العمل .تأخرنا
ً
ّ
طــويــا بسبب ف ـقــدان الـسـيــولــة الـنـقــديــة .لكن
اإلصرار يخلق اإلبداع».
ّ
املـمــثـلــون اآلخ ــرون هــم أحـمــد ري ــاض وسهير
ص ـ ــاح ،وم ـع ـه ـم ــا ط ـل ـب ــة فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة .كــذلــك
ً
شـ ـ ـ ــارك أس ـ ــات ـ ــذة «كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــون» ،ت ـم ـث ـيــا
ودع ـم ــا ،فــالـتـصــويــر لـخــالــد أب ــو زه ــرة ون ــور
ّ
مــكــي ،واملـســاعــدون فــي اإلكـسـســوار والتزيني
وال ـت ـص ــوي ــر م ــن ال ـط ـل ـبــة ،وامل ــونـ ـت ــاج لـكــافــي
محمد رضــا ،والسيناريو لبان جبار« :بدأنا
ٌّ
مستمر.
معًا من الفكرة واملالحظات ،والنقاش
بمحبة ،وأنا ساعدت».
هي ْ كتبت ّ
ل ـكــن ،هــل تـكــفـلــت الـشــركــة وحــدهــا بــاإلنـتــاج،
ّ
أم أن ه ـن ــاك ج ـه ــات راعـ ـي ــة وداع ـ ـمـ ــة؟ أج ــاب
ّ
الهاشمي« :تحملت الشركة تكاليف اإلنتاج
دون أي دعم من أي جهة .وفريق العمل لم
من َ
يتقاض أتعابًا ،واملواقع الثالثة لكلية الفنون
في بغداد كانت مواقع التصوير».

استطاع مسلسل «نمرة
اتنين» أن يحصد إعجابًا
جماهيريًا الفتًا ،وذلك
بسبب فكرة العمل الذي
يحول الحكاية السينمائية
ّ
إلى حلقة تلفزيونية
مدتها  45دقيقة
قصيرة ّ
عدنان حمدان

رغم العرض املدفوع لحلقات املسلسل املصري
ّ
املدفوعة ال
«نمرة اتنني» ،ورغــم أن العروض ّ
ّ
تثير بــالـعــادة كـثـيــرا مــن ال ـجــدل ،لـكــنــه تمكن
من صناعة حالة تفاعل على مواقع التواصل
االجتماعي ،وذلك بسبب أسلوب البث الجديد
القائم على عرض حلقة أسبوعيًا ،و«برومو»
مـشــوق للحلقة الـتــالـيــة فــي نـهــايــة كــل حلقة،
في تقليد واضــح للدراما الغربية .وانطلقت
فكرة العمل من تحويل الحكاية السينمائية
التقليدية إلى فيلم تلفزيوني قصير مدته 45
دقيقة ،عبر استقطاب أسماء بارزة في صناعة
اإلنتاج السينمائي املصري إلى التلفزيون.
طارق العريان

انطالقا من ذلكّ ،
قدم املخرج طارق العريان،
ألول مـ ــرة ،ح ـكــايــة تـلـفــزيــونـيــة حـمـلــت اســم
«الناحية الـتــانـيــة» ،ولـعــب بطولتها الفنان
امل ـص ــري ع ـم ــرو ي ــوس ــف وال ـف ـنــانــة األردن ـي ــة
ص ـب ــا م ـ ـبـ ــارك .وت ـط ــرق ــت ال ـح ـل ـقــة إلـ ــى امل ـلــل

العاطفي الذي يصيب الزوجني بعد اإلنجاب
والــدخــول فــي روتــن الحياة اليومية ،لتبدأ
مـخـيـلــة ال ــرج ــل بــالـبـحــث ع ــن الــرغ ـبــة خ ــارج
املنزل وعواقب ذلك على البناء األسري.
تامر محسن

ك ـمــا ان ـض ــم لـقــائـمــة املـسـلـســل امل ـخ ــرج تــامــر
م ـ ـح ـ ـسـ ــن ،وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ح ـ ـكـ ــايـ ــة «ال ـ ـ ـلـ ـ ــي ب ـي ـص ـيــر
ب ـب ـيــروت» وج ــرى تـصــويــرهــا فــي لـبـنــان مع
الفنان اللبناني عادل كرم والفنانة املصرية
نيللي كــريــم ،وروت الحلقة فـكــرة الـعــاقــات
االفتراضية عبر اإلنترنت والتي تجري عن
طــريــق تـطـبـيـقــات امل ــواع ــدة ،وم ــا ي ـحــدث من
تفريغ عاطفي عبرها وحــاالت ورديــة بعيدة
ع ــن ال ــواق ــع .وت ـطــرقــت الـقـصــة إل ــى أصـحــاب
ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة الــذيــن يخشون
ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي غـ ـم ــار ع ــاق ــة ع ـل ـن ـي ــة بـسـبــب
إعاقتهم ،وخوفًا من رفض اآلخر لهم.
«أنتا فين» و«فرق توقيت»

املسلسل استقطب أيضًا املخرج هاني خليفة
ليجمع الفنانني املصريني آسر ياسني وأروى
جودة في حلقة «أنتا فني» ،وتطرقت الحلقة
إلى فكرة العودة للحب القديم أكثر من مرة،
عند كل انتكاسة عاطفية ،وقــدرة املــرأة على
منح فرصة ثانية للرجل ونزواته الغرامية.
وج ـ ــاءت حـلـقــة «فـ ــرق تــوق ـيــت» لـتـقــدم قصة
ت ـح ــدث ف ــي غ ـض ــون س ـبــع س ــاع ــات وتـجـمــع
الفنانني املصريني ماجد الكدواني وشيرين
رضــا مــع املـخــرج ه ــادي ال ـبــاجــوري ،وتــروي
حالة االنسجام العاطفي املفاجئ ،وإمكانية
الـقــدر فــي جمع قلبني أعجبا ببعضهما في
الطفولة دون أن يعترفا بذلك.

صورت في بيروت ()Getty
شارك عادل كرم في بطولة حلقة «اللي بيصير ببيروت» التي
ِّ

مريم نعوم

املشروع الدرامي الذي تشرف عليه الكاتبة
مــريــم ن ـعــوم ويـحـمــل تــوقـيــع مـجـمــوعــة من
كـتــاب ال ــدرام ــا املـصــريــة يــدخــل فــي تركيبة
َ
العالقات العاطفية ليطرحها دون فجاجة،

ب ـ ــل عـ ـب ــر مـ ـش ــاه ــد ق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـ ــدرام ـ ــا
النفسية وتصعيد االنفعاالت لدى البطلني
ل ـح ـصــاد أك ـب ــر قـ ــدر م ـم ـكــن م ــن امل ـصــداق ـيــة
وال ـ ــواقـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي طـ ـ ـ ــرح ال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــة ،دون
ال ـغ ــرق ف ــي اإلب ـه ــار ال ـب ـصــري رغ ــم التكلفة

اإلنـتــاجـيــة الـعــالـيــة لـلـعـمــل .ويـثـبــت العمل
ف ــي ح ـل ـقــاتــه املـ ـع ــروض ــة ح ـت ــى اآلن حــرفــة
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة قـ ـص ــة درام ـ ـيـ ــة
وإدخ ــال الجمهور فــي متعة الفرجة ضمن
 40دقيقة فقط.

