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MEDIA

طالبان تبرر القيود على النساء 
في اإلعالم

اتفاق الطاقة والمياه مع 
االحتالل يُغضب األردنيين

لندن ـ كاتيا يوسف

ــام هـــيـــئـــة اإلذاعــــــــة  ــهـ ــغـ ــنـ ــاكـ انـــتـــقـــد قـــصـــر بـ
ــــي ســــــي« إلعـــطـــائـــهـــا  ــيـــة »بــــــي بـ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
والتي  فيها  املبالغ  »لــادعــاءات  مصداقية 
ال أســـــاس لــهــا مـــن الـــصـــحـــة« مـــن مــصــادر 
الكشف  ــم  وتـ الــصــحــافــة.  نقلتها  مــجــهــولــة 
عــن هـــذه االنــتــقــادات فــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
ــيــــران والــصــحــافــة« الــــذي يــتــكــّون من  »األمــ
جــزئــن بــثــت قــنــاة »بـــي بــي ســي 2« الــجــزء 
األمير  عــن عاقة  يتحّدث  وهــو  منه،  األّول 
وليام واألمير هاري بوسائل اإلعــام. جاء 
بـــث الــحــلــقــة األولـــــى مـــن الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
الثاني  نوفمبر/تشرين   22 اإلثــنــن  مــســاء 
التوترات  مــن تصاعد  أشهر  بعد  املــاضــي، 
ــي بـــي ســــي« في  ــ بـــن الــعــائــلــة املــلــكــيــة و»بـ
مــارتــن بشير،  الــصــحــافــي  أعــقــاب فضيحة 
ه استخدم 

ّ
وبعد أن كشف تحقيق مستقل أن

على  للحصول  ومخادعة  ملتوية  أساليب 
مقابلته مع ديانا، أميرة ويلز، بينما عمل 
رؤساء من »بي بي سي« على تغطية هذه 
 
ّ
ــفــــاقــــات. وكـــــان األمـــيـــر ولـــيـــام قـــد شــن اإلخــ
هجومًا الذعًا على املذيع بسبب إخفاقاته 
فـــي مــقــابــلــة بـــانـــورامـــا مـــع والـــدتـــه فـــي عــام 

.1995
تــلــغــراف«، فإن  وبحسب مــا أوردت »ديــلــي 
املــلــكــة إلــيــزابــيــث »انـــزعـــجـــت« مـــن نــبــأ بث 
الــســمــاح ألفـــراد  الــوثــائــقــي مــن دون  الفيلم 
الــعــائــلــة املــلــكــيــة بــمــشــاهــدتــه قــبــل عــرضــه 
 امللكة وولي العهد األمير 

ّ
األول. وقد ورد أن

تــشــارلــز واألمــيــر ولــيــام، هــــّددوا بمقاطعة 
»بــــي بـــي ســـــي«، بــســبــب رفــضــهــا الــســمــاح 
لهم بمشاهدة الفيلم الوثائقي الذي يروي 
تــفــاصــيــل عــاقــة الــعــائــلــة املــلــكــيــة بــوســائــل 
ــحــدت األســر 

ّ
اإلعـــام. وفــي خطوة نـــادرة، ات

الشركة  إلــى  لتقديم شكوى  الثاث،  املالكة 
وسط مخاوف من أن برنامج ليلة اإلثنن، 
»األميران والصحافة« يكّرر االّدعاءات التي 
 هـــاري وولــيــام استخدما وسائل 

ّ
إن تــقــول 

اإلعــام ضد بعضهما البعض خال ذروة 
ــد أجــــــرى فـــريـــق »األمــــيــــران  ــ نـــزاعـــهـــمـــا.  وقـ
ــابـــات  ــقـ ــــن املـ ــة مـ ــاعــ والــــصــــحــــافــــة«، 80 ســ
لفحص نهج األميرين تجاه وسائل اإلعام 

في العقود الثاثة املاضية.
ومــــن غــيــر الـــواضـــح بــعــد مـــا إذا كــــان دوق 
ودوقة ساسكس، قد أثارا أي مخاوف بشأن 
هــذا الــعــرض أو تــم االتــصــال بهما قبل أن 
يتقّدم بقية أفراد العائلة امللكية بشكواهم. 
وبحسب مصدر ملكي رفيع كتبت صحيفة 
امللكة »مستاءة«   

ّ
فــإن أون صــنــداي«،  »ميل 

بالـ  الــذي وصفته  الوثائقي  الفيلم  بث  من 
»الــثــرثــرة«، ولــم تتح الــفــرصــة ألي شخص 

في القصر مشاهدته.
القصر   

ّ
إن أقاويل  انتشار  من  الرغم  وعلى 

منوعات

B

هّدد برفض التعاون مع »بي بي سي« في 
أفــراد  يتم منح  لــم  إذا  مــشــاريــع مستقبلية 
الفيلم  على  الــرد  فــي  الحق  امللكية  العائلة 
ه، لم تتراجع »بي بي سي« 

ّ
الوثائقي قبل بث

عـــن قـــرارهـــا ورفـــضـــت مــشــاركــة مــحــتــويــات 
راجـــان، محرر  أمــول  قّدمها  التي  الوثائقي 
اإلعام في »بي بي سي«. والافت أن مقّدم 
الــوثــائــقــي راجــــان هــو أحـــد أشـــد املنتقدين 

عام  عمود  فــي  انتقد  حيث  امللكي،  للنظام 
عاقة  إنــدبــنــدنــت«  »ذا  صحيفة  فــي   2012
ــأفــــراد الــعــائــلــة املــلــكــيــة،  وســـائـــل اإلعــــــام بــ
»عبثية«.  ووصف فكرة امللكية الوراثية بالـ
وتعّد هذه املرة الثانية التي يتدخل فيها 
أفراد العائلة امللكية بشأن التغطية حول 
الخاف بن دوق كامبريدج وشقيقه دوق 
ساسكس. ففي وقت سابق من هذا العام 

الوثائقي  الفيلم  وقبل ساعات من عرض 
»هـــاري وولــيــام: مــا الخطأ الــذي حــدث؟«، 
ألـــغـــت قـــنـــاة »آي تـــي فــــي« مـــزاعـــم أومــيــد 
ــافـــي بـــريـــطـــانـــي وكـــاتـــب  ــكـــوبـــي، )صـــحـ سـ
التي تقول  سيرة دوق ودوقــة ساسكس( 
 األمــيــر ولــيــام ومــوظــفــيــه زرعــــوا قصة 

ّ
إن

حول الصحة العقلية لألمير هاري. لذلك 
الوثائقي  الفيلم  يــكــّرر  أن  مــن  قــلــق  هــنــاك 
»بـــي بـــي ســــي«، مـــزاعـــم مــمــاثــلــة، نــفــاهــا  لــــ
األميران باستمرار. وكتبت العائلة امللكية 
»بي بي ســي«، وتم  في بيان تم تقديمه لـ
 عن 

ً
عــرضــه فـــي نــهــايــة الــبــرنــامــج، نــيــابــة

قصر باكنغهام وكارنس هاوس وقصر 
الـــحـــرة  كــيــنــســيــنــغــتــون: إن »الـــصـــحـــافـــة 
أهمية حيوية  ذات  واملفتوحة  واملسؤولة 
لديمقراطية صحية... ومع ذلك، غالًبا ما 
ــاءات الــتــي ال أســـاس  ــ ــ يــتــم تــضــخــيــم االدعـ
لــهــا ومـــن مــصــادر لــم تسمها والــتــي يتم 
تقديمها كحقائق لذلك من املخيب لآلمال 
أن يمنحها أي شخص املصداقية، بما في 

ذلك بي بي سي«.
ــــن »بـــي  ــبــــادل بـ ــتــ ــال مــ ــ ــــصـ ــاك اتـ ــنــ وكـــــــان هــ
ــول الــفــيــلــم  بـــي ســــي« ومـــحـــامـــي الــقــصــر حــ
الــوثــائــقــي، الــــذي ســيــعــرض الــجــزء الــثــانــي 
منه يــوم االثــنــن املــقــبــل. ورفــضــت »بــي بي 
للصحافة ورفضت  املعاينات  إتاحة  سي« 
وفــي حــال مقاطعة  راجـــان.  طلبات مقابلة 
بــي ســي«، ستتّهدد  »بــي  لـــ  امللكية  العائلة 
ــرفــــن، بــمــا  ــطــ ــة بــــن الــ ــركـ ــتـ ــع املـــشـ ــاريــ ــشــ املــ
واملسلسل  فيليب  لــألمــيــر  تــكــريــم  ذلـــك  فــي 
الــوثــائــقــي »إيــــرث شـــوت« الـــذي قــدمــه دوق 
كــامــبــريــدج، كــذلــك تــصــويــر »بـــي بــي ســي« 
املياد كجزء  بمناسبة عيد  امللكة  لخطاب 
من نظام مــداورة مع »آي تي في« و»شبكة 

سكاي نيوز«.
ــار عـــرض الـــجـــزء األّول مـــن الــوثــائــقــي،  ــ وأثـ
ردود فــعــل مــتــشــابــهــة فـــي بــعــض الــنــقــاط 
ومـــتـــفـــاوتـــة فــــي أخــــــــرى. وقــــالــــت صــحــيــفــة 
 املــقــدم أمـــول راجـــان ذكي 

ّ
»ذا تــلــغــراف«  أن

لــلــغــايــة، لــكــن هـــذا الــبــرنــامــج حـــول عــاقــات 
العائلة امللكية مــع وســائــل اإلعـــام لــم يكن 
األّول  الــجــزء   

ّ
أن إلــى  ولفتت  أعماله.  أفضل 

مـــن »األمــــيــــران والـــصـــحـــافـــة«، لـــم يــتــضــّمــن 
ــّدم لنا  ــك، قــ ــداًل مـــن ذلــ مــفــاجــآت صـــادمـــة. بــ
ــا كــنــا نــعــرفــه بــالــفــعــل مع  ــان مـ ــ ــقـــدم راجــ املـ
بــعــض املـــعـــلـــومـــات الـــداخـــلـــيـــة الــــحــــذرة من 
وتحّدثت  امللكية.  الصحافة  مــن  مجموعة 
الصحيفة أيضًا عن كراهية األميرين وليام 
وهــاري للصحافة بعد أن شاهدا ما حدث 
لــوالــدتــهــمــا ديـــانـــا، لــيــصــبــحــا فـــي مـــا بعد 
ضحيتن الخــتــراق الــهــواتــف. ولــفــتــت إلــى 
ــاري أن يــتــمــاشــى مع  ــ ــه بــيــنــمــا رفــــض هـ ــ ـ

ّ
أن

الصفقة املزعومة مع الصحافة تمّكن وليام 
أن يلعب اللعبة.

صفقة بين اإلعالم 
والعائلة الملكية تشترط 

تغطية إيجابية

عّمان ـ العربي الجديد

 مــغــردون أردنــيــون هجومًا الذعــًا على 
ّ
شــن

ــفــــاق نــــوايــــا« مـــع دولـــة  الــســلــطــات بــعــد »اتــ
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي بـــرعـــايـــة إمـــاراتـــيـــة  االحــ
يهدف إلى مبادلة الطاقة باملياه، مشددين 
عــلــى رفــضــهــم رهـــن »طــاقــة ومـــيـــاه« األردن 
االتفاقية  الصهيوني من خال  العدّو  بيد 
األخيرة، ومن قبلها اتفاقية الغاز. وتصّدر 
وســـم »#الــتــطــبــيــع_خــيــانــة« تــويــتــر األردن 
ــل، تـــعـــبـــيـــرًا عــن  ــواصــ ــتــ وبـــقـــيـــة مـــنـــصـــات الــ
ــيــــن أي اتــفــاقــيــة تــطــبــيــع مع  رفــــض األردنــ
العدّو. وسادت موجة من الغضب الشعبي 
»رهنت  التي  االتفاقية  على  الــبــاد  الــعــارم 
الـــوطـــن وأمـــنـــه املـــائـــي واقـــتـــصـــاده لــلــعــدو 

الصهيوني«.
ووفــــق بــيــان حــكــومــي، قـــال الــنــاطــق بــاســم 
 »إعان 

ّ
وزارة املياه األردنية عمر سامة إن

ة  ع يعني الدخول في عمليَّ
ِّ
النوايا الذي ُوق

دراســــات جـــدوى خــال الــعــام املقبل 2022، 
مــن خالها  األردن  يــحــصــل  أن  املــمــكــن  مــن 
عـــلـــى 200 مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب مــــن املـــيـــاه 
األردن 600  االتــفــاق، ينتج  ًا«. ووفــق  سنويَّ
مـــيـــغـــاوات مـــن الــطــاقــة املـــتـــجـــددة ملصلحة 
إســـرائـــيـــل. ودعـــــت قــــوى شــعــبــيــة وحــزبــيــة 
ووطنية إلى مسيرة جماهيرة حاشدة يوم 

الجمعة املقبل من املسجد الحسيني وسط 
العاصمة عمان رفضًا لاتفاقية.

ومـــن الـــــردود عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، كتب 
عــمــر الـــعـــطـــعـــوط، فـــقـــال: »تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة 
هدر السيادة الوطنية مع األميركان تحت 
ــاع. تــوقــيــع مـــذكـــرة نـــوايـــا لــربــط  ــ مــســمــى دفـ
املياه وملف الطاقة مع العدو الصهيوني. 
ــــن مـــجـــرد  تــــعــــديــــات دســــتــــوريــــة تـــجـــعـــل مـ
مشاركة الشعب في الحكم حبرًا على ورق 
النيابي  الحكم  نظام  على  انقابًا  وتشكل 

 ما تقدم يدور في فلك واحد«.
ّ

امللكي. كل
بدوره، قال سمير مشهور: »الخزي والعار 
ــس علم األردن وساهم في هذه 

ّ
 من دن

ّ
لكل

ــيــــادة األردن  الـــجـــديـــدة بـــحـــق ســ الـــخـــيـــانـــة 
وأمــنــه الــوطــنــي وبــحــق الــشــهــداء واألســـرى 
تسليم  والفلسطيني.  األردنـــي  شعبنا  مــن 
مفاتيح  تسليمه  بعد  املياه  مفاتيح  العدو 
 فاسد ووكيل 

ّ
الطاقة خيانة ال يرتكبها إال

لاستعمار وأدواته«. وغّرد هيثم عياصرة 
يــوم الجمعة  التظاهر  إلــى  مــع نشر دعـــوة 
املقبل، دعت إليها الحركة الشعبية للتغير: 
»ســاٌم على وطٍن ُيباع، سام على الشعب 
الجياع! مــن اشــتــرى الــغــاز سيشتري املــاء، 
ومن باع املقدرات سيبيع املقدسات! الرهان 
ــقــــوى الــشــعــبــيــة والـــوطـــنـــيـــة، عــلــى  عـــلـــى الــ
األحزاب والنقابات، على األحرار والحرائر. 

تـــقـــبـــلـــوا أن يــصــبــح جـــوعـــنـــا وعــطــشــنــا  ال 
ونورنا بيد الكيان!«.

وكتب وزير دولة لشؤون اإلعام واالتصال 
األســـبـــق، طــاهــر الـــعـــدوان: »كــمــواطــن أديــن 
ــاء مــقــابــل الكهرباء  بــشــدة تــوقــيــع اتــفــاق املـ
مع العدو الصهيوني ضمن مسلسل وضع 
أبنائه  ومستقبل  والــوطــن  الشعب  مصير 
ــــدو يــحــتــل أرضــــنــــا ومــقــدســاتــنــا  فــــي يــــد عـ
ويـــــــهـــــــدد وجــــــــوديــــــــًا الــــشــــعــــبــــن األردنـــــــــــي 
مسؤولية  يتحمل  مــن  أمـــا  والــفــلــســطــيــنــي. 
اتفاقيات الخزي والعار هذه، فهو مجلس 

النواب والحكومة«.

تحدث الوثائقي عن خالف بين األميرين وليام وهاري استغال فيه اإلعالم )دومينيك ليمبنسكي/فرانس برس(

)صالح ملكاوي/األناضول(

كابول ـ صبغة اهلل صابر

بــعــد جـــدل وغــضــب انــتــشــرا حـــول قــيــود فرضتها حــركــة »طــالــبــان« عــلــى ظهور 
»املطالب الشعبية«. وقال  النساء في وسائل اإلعام، بررت الحركة تلك القيود بـ
الناطق باسم وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر في أفغانستان، مولوي 
»العربي الجديد«، إن مجموعة جديدة من القيود  محمد صادق عاكف مهاجر، لـ
الشعب  بــنــاًء على مطلب  اإلعـــام جــاءت  الحكومة على وســائــل  التي فرضتها 
الذي »سئم املسلسات األجنبية التي لم تأِت بأّي خير في السنوات املاضية«. 
وأضـــاف أنــه كــان مــن املفترض »أن نضع هــذه القيود مــع بــدايــة سيطرة حركة 

طالبان على كابول، ألن الشعب يريد ذلك«. 
النساء  الحجاب على  الجديدة، مثل فرض  القيود  وتعليقًا على مضمون هذه 
املــرأة ما هو موجود  »إننا نعني بحجاب  قــال:  املحلية،  القنوات  العامات في 
ورائج حاليًا لدى 90 في املائة من نساء أفغانستان«. وحول تأثير هذه القيود 
بعاقة طالبان وصورتها أمــام املجتمع الدولي، قال مهاجر إن »ما يهّم حركة 
ــواب الــتــفــاوض مــع الــعــالــم مــفــتــوحــة«. وكــانــت  طــالــبــان هــو مــطــالــب الــشــعــب، وأبــ
وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر في حكومة »طالبان« قد دعت القنوات 
النساء، في  التوقف عن بث مسلسات تظهر فيها  إلى  األفغانية،  التلفزيونية 
شرت األحد. وجاء في مستند صادر عن 

ُ
إطار التعليمات الدينية الجديدة التي ن

الوزارة وموّجه إلى وسائل اإلعام، أنه ينبغي لقنوات التلفزة أن تتجنب عرض 
مسلسات رومانسية تلعب النساء فيها أدوارًا.

 
َ
وطلبت الوزارة أيضًا أن ترتدي الصحافيات الحجاب اإلسامي عندما يظهرن
على الشاشة، من دون تحديد ما إذا كانت تتحدث عن وضع مجرد وشاح على 
 النساء على الشاشات األفغانية، أو ارتداء حجاب 

ً
الرأس، وهو ما ترتديه أصا

ب البرامج »التي 
ّ
أكثر تشددًا. كذلك ُدعيت قنوات التلفزة األفغانية أيضًا إلى تجن

أو  الدين  إلــى  التي تسيء  تلك  األفغانية، وكذلك  اإلسامية  القيم  تتعارض مع 
ظهر النبي ورفاقه«.

ُ
التي ت

»بي بي سي« وسط جدل األمراء والصحافة

مالبس 
ذكية

ابتكر فريق من الباحثني في جامعة »كاليفورنيا 
إيــرفــني« األمــيــركــيــة تقنية جــديــدة أطــلــق عليها 
تعتمد  الــتــي  بالجسم«،  املحيطة  »الشبكة  اســم 
على نوعية من األلياف الصناعية يمكن تثبيتها 
ــل نــســيــج املـــابـــس، بــحــيــث تــصــنــع شبكة  ــ داخـ
السلكية من دون الحاجة إلى بطاريات، من أجل 
التواصل رقميًا مع األجهزة اإللكترونية القريبة.

الهندسة  مــجــال  فــي  املتخصص  الــبــاحــث  وقـــال 

الكهربائية وعلوم الكومبيوتر في الجامعة، بيتر 
تسانغ: »على غرار ما يحدث عندما تضع هاتفك 
املــحــمــول عــلــى جــهــاز الـــقـــارئ اإللــكــتــرونــي لدفع 
الــجــديــدة  األلــيــاف  ــإّن تقنية  فـ قيمة مــشــتــريــاتــك، 
تمديد  نا نجحنا في 

ّ
لكن بالفكرة نفسها،  تعمل 

مدى الشبكة بشكل ملموس«. وأضــاف تسانغ: 
»يمكنك أن تحتفظ بهاتفك داخل جيبك، وتمّرر 
الــســتــرة بـــجـــوار قــطــعــة ثـــيـــاب أخـــــرى، أو جــهــاز 

قــــارئ إلــكــتــرونــي، وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، ســيــجــري 
ــد رئــيــس  ــ ــبــيــانــات بـــني الــقــطــعــتــني«. وأكـ تـــبـــادل ال
أن  الدراسة أمير حسني حاجي أغاجاني،  فريق 
االبتكار الجديد يسمح ملن يرتدي الثياب املجهزة 
األجهزة  مع  رقميًا  بالتواصل  الجديدة  باأللياف 
اإللكترونية القريبة، والقيام بعمليات دفع بلمسة 
واحدة أو تحريك أكمام السترة، على سبيل املثال. 
الــتــي نــشــرت نتائجها في  الـــدراســـة،  وأوضــحــت 

املواد  أّن  العلمية،  إلكترونيكس«  »نيتشر  دوريــة 
رخيصة  األلــيــاف  هــذه  صناعة  فــي  املستخدمة 
تشكيلها  ويمكن  التصنيع،  في  وسهلة  التكلفة 
إنــتــاجــهــا بأشكال   يــســر، وبــالــتــالــي، يمكن 

ّ
بــكــل

يــمــكــن تثبيتها داخـــل  ــوال مــخــتــلــفــة، كــذلــك  ــ وأطــ
الثياب التقليدية للمستخدم من دون الحاجة إلى 

شراء مابس خاصة لهذا الغرض.
)قنا(

تبّث »بي بي سي« وثائقيًا من جزئين بعنوان »األميران والصحافة« يتحدث عن عالقة األميرين وليام وهاري بوسائل اإلعالم على مدى 
العقود الماضية، لكّن العائلة الملكية تعترض عليه وتهدد بمقاطعة الهيئة إثره
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ــي.  ــانــ ــن األغــ ــحــــدود مــ تــقــيــد املـــشـــهـــد بـــعـــدد مــ
إنتاج  أحمد سيف  الشاب  الفنان  أراد  عندما 
العمل عامًا  أول أعماله في 2009، تطلب منه 
وشــهــريــن لــتــغــطــيــة كــلــفــة إنــتــاجــه. وبتحسن 
بطيء، استمر عدة سنوات، وأصبح بإمكانه 
ــام. وهــــا هـــو يعمل  ــعــ إنـــتـــاج عــمــلــن طـــــوال الــ
على إصــدار ميني ألبوم، يتضمن أربع أغان، 
األقل،  التواصل. على  سيتيحه على منصات 
ــم نـــوعـــي، واتـــســـعـــت الـــخـــبـــرة، في  ــراكـ ــدث تـ حــ
وقت لم تزل حــدود التطور الكمي تحتجزها 

اإلمكانيات. ورغم وجود عشرات األلحان التي 
ألفها سيف، إال أن معظمها ال يرى النور.

األلحان  فضل؛  إلبراهيم  بالنسبة  ذاتــه  األمــر 
واألفـــكـــار كــثــيــرة، إال أنـــه، وعــلــى حــد تعبيره، 
يعيش صراعًا بن االحتياج املــادي واإلنتاج 
الفني. هؤالء الشبان يعملون في أمور أخرى، 
مــثــل اإلنـــتـــاج آلخـــريـــن، أو هــنــدســة الـــصـــوت، 
أعمالهم من جيوبهم. معادلة  إنتاج  لتغطية 
تــدفــعــهــم إلــــى االبـــتـــعـــاد عـــن املــوســيــقــى الــتــي 
يــرغــبــون فـــي تــقــديــمــهــا بــعــض الـــوقـــت. يــقــول 

جمال حسن

 يــمــنــٌي شــــاب مــســارًا 
ٌ

يــتــبــنــى جــيــل
موسيقيًا جديدًا لألغنية اليمنية، 
ــاتــــي،  ــيــ ــــي وحــ ـ

ّ
ــن ــ ــهــــد، فـ وســـــــط مــــشــ

ملالحقة  محاولة  وفــي  التقاليد.  عليه  تسطو 
الشباب  أزمنة ضائعة فوتتها أجيال، يراهن 
عــلــى الــتــعــدد املــوســيــقــي، فـــي غــيــاب مــســانــدة 
حقيقية، وفي بيئة ال تسمح لكثير من التطور. 
وبحسب موقفهم، ينبغي أن تكون املوسيقى 
الــيــمــنــيــة تــجــســيــدًا لــصــهــر ثــقــافــات مــتــعــددة، 
التعبير عن  الــزمــن، أو  إلــى مواكبتها  إضــافــة 

فئات اجتماعية موجودة، تم تغييبها.
شــهــدت األغــنــيــة فـــي الــيــمــن مــحــطــات تجديد 
أجــيــال مختلفة،  مــن  فنانون  قــادهــا  متفاوتة، 
ــي لـــحـــظـــة كـــتـــبـــت مـــعـــانـــاة  ــ لـــكـــنـــهـــا تـــوقـــفـــت فـ
املوسيقى اليمنية. يحمل هذا الجيل املعاناة 
ما  املــوســيــقــى،  صناعة  غــيــاب  فمع  بطريقته؛ 
زالــــت تــلــك الــتــوجــهــات غــيــر قــابــلــة لــالنــفــجــار، 
وبجهود ذاتية يضفي أولئك على املوسيقى 
مــالمــح جــديــدة أكــثــر انــفــتــاحــًا، بينما يمضي 
الواقع نحو تقوقع أكبر. لكن مصاعب عديدة 

ظلّت حكاية النص 
توّجه الصورة وعناصرها 

الفنية والجمالية

يعيش هؤالء الشباب 
صراعًا بين االحتياج المادي 

واإلنتاج الفني

يتناقض أحيانًا ما قيل 
في المحكمة مع ما يقال 

على الشاشة
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فــضــل أن يــكــون املــــرء فــنــانــًا فــي الــيــمــن؛ فتلك 
لعنة بالنسبة له، وآلخرين ال يمكنهم التعبير 
عـــن أنــفــســهــم وأفـــكـــارهـــم فـــي الـــحـــب والــحــيــاة 
خـــارج املــوســيــقــى. بــهــذا، أصــبــحــت املوسيقى 
مصدر عيشهم الوحيد، لهم ولعائالتهم. عدا 
الــجــديــدة يــخــوضــون  عــن أن ممثلي األغــنــيــة 
تــجــاربــهــم بــشــكــل غــيــر تــقــلــيــدي، عــلــى خــالف 
شــريــحــة تــعــتــمــد عــلــى مــداخــيــلــهــا مـــن الــغــنــاء 
في األعـــراس. يتركهم هــذا أمــام تحد مستمر، 
رغم وجود مثبطات أكثر من الحوافز، لكنهم 

عن  والــبــحــث  املستمر  التجريب  إلــى  يسعون 
أشكال لحنية قــادرة على أن تمس الجمهور. 
 مــن 

ً
ــلـــى أنـــفـــســـهـــم شــــكــــال لــــذلــــك، يـــفـــرضـــون عـ

ما يحبونه، ومحددات يفرضها  التوازن بن 
جمهور ما زال معظمه متشّددًا في مناهضة 
التجديد، ويريد أن يكون الغناء اليمني مقيدًا 
بأساليبه القديمة. لكن ظروف اإلنتاج املقيدة 
بــإمــكــانــيــات مــحــدودة تــحــد مــن ســرعــة تبلور 
السوشيال ميديا،  أيــضــا جيل  إنــهــم  األفــكــار. 
 أعــمــالــهــم 

ّ
بــمــا تــتــيــحــه لــهــم مـــن إمــكــانــيــة لــبــث

مــن دون وســائــط مقيدة، لكن مــا زال جمهور 
األغنية الجديدة قليل في اليمن.

ــهــــات تـــؤســـس  ال يـــقـــتـــصـــر األمــــــــر عـــلـــى تــــوجــ
ألسلوب بوب يمني. ففنان شاب، مثل محمد 
ــراث فـــي حــفــالت  ــتــ الـــنـــعـــامـــي، يـــقـــدم أغـــانـــي الــ
األعراس، ال يخفي شكواه من النظرة الضيقة 
اليمن؛  فــي  املوسيقي  املشهد  تصاحب  الــتــي 
وتتقّبل  اليمنية  األغنية  تتسع  إذ يطمح ألن 
اقتصارها على  بــداًل من  أكثر حداثة،  أنماطًا 
الـــعـــود. كــمــا يــرغــب الــنــعــامــي بتسجيل أغــان 
ــلـــوب مــوســيــقــي  ــيـــمـــن، لــتــظــهــر بـــأسـ خــــــارج الـ
الــوتــريــات وآالت أخــرى،  أوســـع، عبر توظيف 
وبتسجيالت أكــثــر جـــودة مــمــا هــو مــتــاح في 
العود  رتــابــة  لكسر  منه  وفــي محاولة  اليمن. 
ــهــيــمــن عــلــى الــغــنــاء الــيــمــنــي، ســجــل أغــنــيــة 

ُ
امل

مــزج فيها بــن اإليــقــاعــن، اليمني والــهــنــدي، 
ويؤكد  العود.  يــحــاوران  بغيتارين  مستعينًا 

أن جيله يطمح إلى تأكيد بصمته.
ــى الـــغـــنـــاء الــشــرقــي  يــنــحــاز الـــفـــنـــان الـــشـــاب إلــ
فخري  صباح  للراحلن  وتحديدًا  التقليدي، 
ــــك، يـــمـــثـــل شــخــصــيــة  ــــذلـ ــي. بـ ــافــ ووديـــــــــع الــــصــ
اليمني بسمات  الــغــنــاء  مــجــاورة  إلــى  تسعى 
أكثر شرقية. ومن تلك الــزاويــة، يرى أن جيله 
ثقافات  أوســع، على  لتعرفه، بشكل  محظوظ 
أكبر من سابقيه.  موسيقية مختلفة بصورة 
وســواء كان ذلك مرتبطًا بــاألداء الصوتي، أو 
اتصااًل  أكثر  فهم  الــعــود،  الــعــزف على  تكنيك 
اآلخـــر، يؤكد  الجانب  بمفاهيم جــديــدة. وفــي 
وتعانيه  يعانونه  ما  إلــى  الفتًا  عساء، 

ُ
ت أنهم 

املوسيقى في اليمن.
ويحجم البعض عــن إنــتــاج عمل مــن مـــوارده 
الخاصة، كونها تثقل كاهله. في هذا السياق، 
يــــرى الـــفـــنـــان أحـــمـــد ســيــف أن وجـــــود املــنــتــج 
بشرط  لكن   ،

ً
ثــقــيــال عبئًا  كاهلهم  عــن  سيزيل 

وجود اتفاقيات تراعي حقوق الفنانن، الفتًا 
إلى قضية عانى منها املوسيقيون واملغنون 
مــــع شـــركـــة مـــحـــلـــيـــة، فـــرضـــت عــلــيــهــم عـــقـــودًا 
مجحفة من خالل احتكارها بيع حقوقهم في 

شبكات االتصاالت.
قبل عام، أصدر أحمد سيف أغنية »طربان«، 
وفيها  كليب،  الفيديو  طريقة  على  مــصــورة 
فــي لقطات  تظهر مجموعة شــبــاب وشــابــات 
فردية تتقاسمها الشاشة، وتفرد لهم مساحة 
مــــن الــتــعــبــيــر بـــحـــركـــات احـــتـــفـــالـــيـــة راقـــصـــة. 
ــــرف مـــتـــعـــددة،  ــتـــي تــتــقــاســمــهــا غـ املـــشـــاهـــد الـ
أو مــشــاهــد خــارجــيــة فــي أمــاكــن مــتــعــددة، لم 
تذهب بعيدًا سواء في اللبس أو الحركة. مع 
بــإســاءات  امتعاضهم  عــن  البعض  عبر  هـــذا، 
لصاحب األغنية. اعتمد سيف في لحنه على 
إيقاع الريجيتون الالتيني، وهي املرة األولى 
الــتــي يــتــم اســتــخــدام هـــذا اإليـــقـــاع فـــي أغنية 
يــمــنــيــة. ال يقتصر األمـــر عــلــى ذلـــك، إذ كانت 
بـــوب يمنية تتسم بــمــفــردات جــديــدة،  أغــنــيــة 
الــتــمــبــو الـــســـريـــع، والــجــمــل الــلــحــنــيــة املــتــقــدة 
ــاول الـــفـــيـــديـــو املــــصــــور إبــــرازهــــا  ــ بـــالـــخـــفـــة. حــ
كلحظة جذل، راقت لكثيرين في لحظة خراب 
ناتجة عن حرب تهيمن على البالد. غير أنه، 
مــهــمــا حـــاولـــت تــلــك الــتــوجــهــات مـــن تــوســيــع 
أفقها واالنفتاح على موسيقات العالم، فإنها 
ولبلوغ  يمني.  ملساندة جمهور  بحاجة  أوال 
ذلك، يؤكد هذا الجيل أن االستمرار في العمل 

سيحطم كثيرًا من الحواجز.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــر،  ــا، فـــــــي مــــصــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ يــــعــــيــــش صــــــنــــــاع الـ
تمتلئ  إذ  األيــــام؛  هـــذه  مكثفًا،  فنيًا  نــشــاطــًا 
االســتــوديــوهــات بــأطــقــم تــصــويــر عـــدد كبير 
ــــالم، وذلـــك لــعــرضــهــا فــي عـــام 2022،  مــن األفـ
قبل االنشغال في بدء تصوير األعمال املقرر 
الرمضاني  الدرامي  السباق  خالل  خوضها 

للعام املقبل.
من جهته، بدأ الفنان أحمد حلمي، منذ أيام، 
هذا  يمثل  »الــعــيــل«.  الــجــديــد  فيلمه  تصوير 
العمل، عودة حلمي من جديد إلى السينما، 
بــعــد غـــيـــاب اســـتـــمـــّر ثــــالث ســــنــــوات، مــنــذ أن 
الفنان  قدم فيلم »خيال مآته«. هكذا، يبحث 
املـــصـــري، مـــن خــــالل تــجــربــتــه الـــجـــديـــدة، عن 
ــرادات  الــعــودة إلـــى املــنــافــســة عــلــى شــبــاك اإليــ
بقوة، خصوصًا أن أخر أعماله لم يحقق أي 
نــجــاح يــذكــر. يــشــارك فــي بطولة الفيلم، إلى 
جوار حلمي، كل من املغنية روبي، ونسرين 
أمـــن ومــصــطــفــى خـــاطـــر. الــقــصــة مـــن تأليف 

هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الفنان محمود 

الـــواقـــع بــكــل َمــشــاكــلــه ومــطــّبــاتــه وأعــطــابــه. 
رغم كثرة إكسيسوارات أجنبية وموسيقى 
ــد هـــذه  ــاهـ ــّوة عـــلـــى ســـطـــح َمـــشـ ــقــ طـــافـــحـــة بــ
فاقم الترفيه واالستهالك 

ُ
املسلسالت، التي ت

ــشــاهــد مــن فسحة عيِش 
ُ
أكــثــر مــّمــا تمنح امل

ولذة تأّمٍل. 
 »السر القديم« ملحّمد أمن مونة، ال 

ّ
بيد أن

التركية،  الــدرامــا  عن  نسخة  اعتباره  ُيمكن 
ــــحــــاول فـــي كل 

ُ
 مــنــطــلــقــاتــه مـــغـــايـــرة وت

ّ
ألن

ــلـــق تـــــواشـــــٍج بــــصــــرّي مــــع واقــــع  ــٍد خـ ــهـ مـــشـ
مــغــربــي مــحــض. عــلــى خلفية حــكــايــة رجــٍل 
ــرأة )فــاطــمــة  ــ ــه عـــاجـــل( ُيــســاعــد امـ )عــبــد اإللــ
ــص 

ّ
الـــزهـــراء بــنــاصــر( غــريــبــة أرادت الــتــخــل

ــــك إلـــى  ـــى ال ُيـــنـــقـــل خـــبـــر ذلـ
ّ
ــت مــــن طــفــلــهــا حـ

ــهــا ســرعــان مــا قــــّررت الــهــرب 
ّ
عــائــلــتــهــا. لــكــن

بدأت  املتتالية  الحلقات  الطفل. ومــع  وتــرك 
معالم النّص تختلف وتتلّون بموضوعاٍت 
 
ً
صال

ّ
 ُمت

َ
 مدارها يبق

ّ
كثيرة متشّعبة. إاّل أن

الفكرة  رغم جمالّيات   
ْ
إذ املغربّية.  باألسرة 

وقــّوة دالالتها داخــل االجتماع املغربي، إاّل 
لسبب  بقي ضعيفًا  بتالبيبها  اإلمساك   

ّ
أن

ل فــي انــدثــار »الــفــكــرة األصــل«، 
ّ
ــٍد، يتمث واحـ

ــا غــائــبــة وتـــتـــالطـــم في  ــهـ ـ
ّ
ــأن حــيــث بــــدت وكـ

منتصف املسلسل مع أحداٍث أخرى ال عالقة 

أشرف الحساني

الشاب،  املغربي  التلفزيوني  املخرج  يعمل 
ــــن مــــونــــة، فــــي مــســلــســلــه »الـــســـر  مـــحـــّمـــد أمـ
الــقــديــم« )2021( الـــذي ُيــعــرض حــالــيــًا على 
القناة األولى في املغرب، على استخدام صوٍر 
تبدو منذ ُمنطلقاتها األولى ُمتصّدعة، وال 
النّص. ثّمة آالف  عالقة تربطها بجمالّيات 
املــســلــســالت تــنــاولــت مــوضــوع األســــرة، من 
زوايا نظٍر مختلفة وُمتباينة على مستوى 
 التهافت الكبير على املواضيع 

ّ
عالجة. إن

ُ
امل

االجتماعية، تتحّكم فيه شروط بعيدة عن 
 مــا هــو جــمــالــّي، لصالح أبــعــاٍد تجارية 

ّ
كــل

شاهد 
ُ
محضة، تكمن في استهداف نوعية امل

الذي يقبل بشراهة عليها.
ال جديد ُيذكر في املسلسل، كباقي األعمال 
 
ْ
ية التي يعرضها التلفزيون الرسمّي؛ إذ

ّ
الفن

رغم إنتاجاته الغزيرة، لم يُعد هذا الجهاز 
يــقــوى عــلــى إنـــتـــاج عــمــٍل تــلــفــزيــونــي واحـــٍد 
 أغــلــب لــجــان قـــراءة 

ّ
نـــاجـــٍح فـــي الــســنــة؛ ألن

املسلسالت واألفالم التلفزيونية، تدخل في 
املخرجن، فيكون  عملية تواطؤ مع بعض 
املـــشـــروع أشــبــه بــغــنــيــمــٍة يتقاسمها  قــبــول 

الطرفان. 
ــا  ــه الــــدرامــ ــتـ  الـــتـــأثـــيـــر الــــــذي مـــارسـ

ّ
غـــيـــر أن

الــتــركــيــة عــلــى الــتــلــفــزيــون املــغــربــي، جعلته 
يبدو أمامها بمظهر الضعيف، في مواجهة 
ما تنضح به من جمالّيات صورة وقصص 
تابع يجد املنتوج 

ُ
امل  

ّ
لــذلــك، فــإن وحــكــايــات. 

ــه على  ــدم قـــدرتـ املـــغـــربـــي ُمــتــأرجــحــًا بـــن عــ
ـــاط صـــور  ــمـ ــراح واقــــعــــي مـــتـــخـــّيـــل، وأنــ ــتــ اجــ
ــا الــتــركــيــة؛ مـــا يجعل  ــدرامــ ُمــســتــلــبــة مـــن الــ
اختراق  على  قـــادرة  وغير  ة 

ّ
هش النصوص 

حــمــيــدة عـــرض فيلمه »الــكــاهــن«، مــع حسن 
فهمي، وجمال سليمان، خالل األيام القادمة، 
يـــقـــوم بـــتـــصـــويـــر فــيــلــم آخــــــر، وهـــــو »مـــطـــرح 
ــــذي يــــشــــارك فـــيـــه املـــمـــثـــل كــريــم  ــــروح«، الــ ــــطـ مـ
عــفــيــفــي وشــيــمــاء ســيــف. الــقــصــة مـــن تأليف 
مــحــمــد عــــز، وإخــــــراج وائــــل إحـــســـان، وتــــدور 

أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
كما يقوم حميدة، أيضًا، بتصوير دوره في 
فــيــلــم »املـــلـــحـــد«، عـــن قــصــة إبــراهــيــم عيسى، 
وإخـــراج ماندو الــعــدل، ويــشــارك في بطولته 
أحمد حاتم، وحسن فهمي، وشيرين رضا، 
املــشــغــولــة أيــضــًا هـــذه األيــــام بــتــصــويــر فيلم 

»بنات رزق«، مع املخرج مرقس عادل.
كـــذلـــك، يـــقـــوم حــالــيــا الــفــنــان مــحــمــد هــنــيــدي 
الذي يجمعه  »الجواهرجي«،  فيلم  بتصوير 
بها  والــتــقــى  الــتــي سبق  زكــي  بالفنانة منى 
منذ سنوات طويلة من خالل فيلم »صعيدي 
فـــي الــجــامــعــة األمــريــكــيــة« الــــذي عــــرض عــام 
1998. »الــجــواهــرجــي« عــن قــصــة مــن تأليف 

عمر طاهر، ومن إخراج إسالم خيري.
وكــانــت آخـــر أفـــالم محمد هــنــيــدي مــن خــالل 
»اإلنــس والنمس«، الذي عرض في منتصف 
عــام 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا، وشـــارك في 
أيضا  املشغولة  منة شلبي،  الفنانة  بطولته 
حاليًا بتصوير فيلمها »من أجل زيكو«، مع 

املؤلف واملخرج بيتر ميمي.
كريم عبد  الفنانن  ويواصل حاليا كل من 
»كيرة  فيلمهما  العزيز وأحمد عز تصوير 
والــجــن«، الــذي يشاركه فــي بطولته كــل من 
هند صبري، وأحمد مالك، والقصة عن رواية 
ــراد، وإخــــراج مـــروان حــامــد. يرصد  أحــمــد مـ
أثناء  مصر  تــاريــخ  فــي  مهمة  حقبة  العمل 
ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع املجتمع 

إبان  اإلنكليزي  االحتالل  فترة  في  املصري 
ثــــورة 1919. يــحــضــر الــفــنــان مــحــمــد عـــادل 
إمام أيضًا في االستوديوهات، هذه األيام، 
القصة  إذ يــواصــل تــصــويــر فيلم »عــمــهــم«. 
ــام صــبــري، وإخــــراج حسن  مــن تــألــيــف وسـ
املفتى  آينت عامر وهدى  املنباوي، وبطولة 

وأمــيــنــة خــلــيــل. كــمــا يــواصــل الــفــنــان عمرو 
عــبــد الــجــلــيــل تــصــويــر مـــشـــاهـــده فـــي فيلم 
»فيلم تجاري« الذي تدور أحداثه حول عالم 
بشكل  األفــالم  صناعة  وكواليس  السينما، 
كــومــيــدي فــانــتــازي. ويـــشـــارك فــي البطولة 
حــمــدي املــيــرغــنــي، وفــــرح يـــوســـف، وعــمــرو 

العزيز، والعمل سيناريو وحــوار زين  عبد 
العابدين خيري، وإخراج محمود كامل.

يتسابق املخرجون في ما بينهم، كي ُينجزوا 
كل هذه األفــالم. يبقى التساؤل: هل ستكون 
ستكون  أم  مــوفــقــة،  الغائبن  املمثلن  عـــودة 

أعمالهم ضعيفة كآخر أفالم شاركوا فيها؟

 جودة نّص 
ّ
لها بالحلقة األولى.  الحقيقة أن

ليكون  القناة  اختارته  الذي  القديم«  »السر 
حكايته  ت 

ّ
ظل السنوية،  لبرمجتها   

ً
مدخال

وّجه عنصر الصورة، وتجعلها تابعة لها 
ُ
ت

على مستوى املوضوع والنسق والتخييل، 
وغير   ،

ً
ســهــال املــخــرج  عــمــل  تجعل  بطريقة 
ع.

ّ
ى التصن

ّ
قادٍر على التجديد أو حت

 مفهوم الحكاية في »السر القديم«، أشبه 
ّ
إن

 
ّ
بأخطبوٍط يكتسح كــل مــا هــو بــصــرّي. ألن

 الـــنـــّص وداللــــتــــه، ومــــدى تــأثــيــرهــا في 
ّ
قــــوة

ذهــنــيــة مــجــتــمــٍع ُمــــرّكــــٍب كـــاملـــغـــرب؛ تجعل 
حاكي النّص، وتنقل 

ُ
الصورة التلفزيونية ت

اتــه الــواقــعــيــة، مــن دون أّي ابــتــكــاٍر أو  نــتــوء
تجديد. كل شيء بسيط في »السر القديم«، 
مـــن كــاســتــيــنــغ وتــصــويــر وإكـــســـســـوار. ذلــك 
قها 

ّ
حق الــتــي  العالية  ــشــاهــدات 

ُ
امل نسبة   

ّ
أن

املــســلــســل، جعلت الــقــنــاة األولــــى تـــروم إلــى 
 
ّ
تكثيف عرضه )4 حلقات( أسبوعيًا. كما أن

حضور وجوه معروفة داخل العمل، ساهم 
ــشــاهــد 

ُ
فــي ذيــوعــه وتــأثــيــره عــلــى مخّيلة امل

 اعتماد محّمد أمن مونة 
ّ
املغربي. لذلك، فإن

 »للتخييل«، 
ً
على الدراما االجتماعية سبيال

راجع باألساس إلى عامل اإلقبال على هذا 
الـــلـــون الــــدرامــــّي؛ إذ يــتــجــمــهــر املـــغـــاربـــة كل 
تابعة هذا النوع من 

ُ
مساء أمام شاشاتهم مل

املسلسالت.
 هــذا األمـــر، ال تتحّكم فــي صناعته 

ّ
أن رغــم 

عوامل جمالّية، بل حدس املخرج بضرورة 
شاهد عن طريقة تسلسل الحكاية 

ُ
تمويه امل

 كان 
ْ
وعنصر التشويق داخل األحــداث. وإن

عاينه 
ُ
ن بــمــا  مــقــارنــة  يــبــدو كالسيكيًا،  ذلـــك 

ــّيـــة  داخــــــــل مـــســـلـــســـالٍت إســـبـــانـــيـــة وفـــرنـــسـ
أميركّية.

مصر: أفالم 2022 منذ اآلن»السر القديم«... النّص من دون سلطة الصورة
انطلقت أعمال تصوير 

عدد من األفالم 
المصرية، التي ستُعرض 
في العام المقبل، قبل 

حلول الموسم الدرامي 
في رمضان

عّمار فراس

تــحــّول جــو إيــكــزوتــك إلـــى ظــاهــرٍة عــاملــّيــة، بــعــد أن 
»ملك  الوثائقية،  سلسلتها  نتفليكس  شبكة  بثت 
ــه خضع 

ّ
الــنــمــور«، فــي الــعــام املــاضــي، خصوصًا أن

قتل،  جــريــمــة  الرتـــكـــاب  الــتــآمــر  بتهمة  للمحاكمة 
وممارسة العنف ضد الحيوانات، وخسر كل شيء 
أمـــام غــريــمــيــه، املــريــبــة كــــارول بــاســكــن، وجــيــف لو 
املحتال. بل إن دونالد ترامب نفسه، تداول قضية 
جــو. ولـــوال ســوء الــحــظ والــتــقــديــر، كــان مــن املمكن 
أن ينال جو إيكزوتك حريته، بسبب مجموعة من 
أنصاره الذين حاولوا مخاطبة ترامب، كي ينالوا 
عفوًا رئاسيًا عن جو. لكن لألسف، هذا لم يحصل؛ 
فكل شهرة جو تسرق من قبل أصدقائه وأعدائه، 
الــقــضــبــان، بــعــد أن قــضــى إلـــى اآلن ما  وهـــو وراء 
يــقــارب السنتن ونصف فــي السجن مــن أصــل 22 

عامًا. 
بثت نتفليكس مؤخرًا املوسم الثاني من الوثائقي 
»مـــلـــك الـــنـــمـــور«، الـــــذي نــتــعــرف فــيــه عــلــى مصير 
اكتسبوها،  التي  الشهرة  األول، وكم  الجزء  أبطال 
ــــذي يـــريـــد الـــخـــروج مـــن الــســجــن  خــصــوصــًا جـــو الـ
وتـــبـــرئـــة نـــفـــســـه، وكـــــــــارول بـــاســـكـــن، الـــتـــي تــحــوم 
الشبهات حولها منذ عشرين عامًا؛ إذ ُيزعم أنها 
قتلت زوجها وأطعمته للنمور، في حن أنها تنكر 

ذلك، وتقول إنه اختفى في كوستاريكا. 
لكن كيف نصف ما يحدث على الشاشة ونحن على 

يقن بأن كل كلمة ينطقها أحدهم يتخللها الكذب؛ 
إذ يتناقض أحيانًا ما قيل في املحكمة مع ما يقال 
عــلــى الــشــاشــة، خــصــوصــًا مــع تــحــول حــكــايــة ملك 
إلى ظاهرة عاملّية، تتداخل فيها  النمور وباسكن 
الشهرة مع القضاء، ناهيك عن دخول شخصيات 
جديدة، كبنات دون، وزوج باسكن املختفي، الذي 
بــه، ســواء عمله  املحيط  الغموض  مــقــدار  نكتشف 
املريب، أو عالقته مع كــارول، أو سفره املتكرر إلى 

كوستاريكا حد اختفائه. 
لن نشير إلى األحــداث كوننا ال نريد إفساد متعة 
املـــشـــاهـــدة، لــكــن مـــا يــثــيــر االهـــتـــمـــام أنـــنـــا نــتــعــرف 
يتداخل  الخطورة،  أميركا، شديدة  على طبقة في 
ــانـــون، مــع  ــقـ ــالـ فــــي ســلــوكــهــا الـــعـــنـــف والـــتـــالعـــب بـ
ــوال طــائــلــة ال نستطيع رصـــد مــصــدرهــا. وهــذا  أمــ
بــالــضــبــط مــا ال يــشــيــر إلــيــه املــســلــســل: كــيــف جمع 
ــارول بــاســكــن، ثــروتــهــمــا؟ ما  جــو إيــكــزوتــيــك، أو كــ
التي يعمالن ضمنها؟ كيف  الــســوداء  السوق  هي 
من  املالين  ويدفعون  البعض،  بعضهم  يقاضون 

الدوالرات؟ ذات األمر مع بنات دون الالتي ال نعلم 
مصدر ثروتهن. 

كــل مــا سبق يــحــدث أمـــام أعيننا وأعـــن الــقــانــون، 
فــمــحــقــقــو الـــشـــرطـــة الــــذيــــن يـــظـــهـــرون فــــي حــلــقــات 
الوثائقي، يرفضون في كثير من األحيان اإلجابة 
عن أسئلة الصحافين، كونها تتعلق بـ »قضية ما 
املذنبون  أو  املذنب  ربما  أي  التحقيق«،  قيد  زالــت 
يــتــابــعــون مــا يحصل ويـــدرســـون خــطــواتــهــم بناء 

على ما يرونه. 
 ما نراه  على الشاشة حقيقة، 

ً
ال نعلم إن كان فعال

أم حماقة، أم أشخاص يحاولون ما بوسعهم في 
بداّية  دون يستعن  فبنات  العدالة.  تحقيق  سبيل 
ــي، ثم  ــالقــ بــمــحــام مــثــيــر لــلــجــدل، هــجــومــي، والأخــ
بمحقق خاص يعمل لحساب نفسه، وبموظف في 
إحدى منصات التواصل االجتماعي. بعدها، نرى 
امللفت  وسيطًا روحيًا، يحاول تحديد مكان دون. 
أنــنــا ال نعلم مــا هــي الــقــيــم الــتــي تتمتع بــهــا هــذه 
بالتالي ال يمكن  للعالم،  الفئة، وال كيفية رؤيتها 
توقع ما ستقوم به، خصوصًا أن األمر وصل لدى 
شخصيات أخــــرى، كـــ تــيــم ســتــارك، إلـــى املــواجــهــة 
املباشرة مع الشرطة، وتهريب الحيوانات النادرة 
واملهددة باالنقراض، ما أدى إلى موت الكثير منها 
خنقًا أو عــطــشــًا. تــعــرض املــوســم الــثــانــي، بخالف 
ُيــســائــل  لــلــعــديــد مـــن االنـــتـــقـــادات، كـــونـــه ال  األول، 
القضايا املطروحة، بل يترك للشخصيات ممارسة 

حريتها في بناء مواقفها وتبنيها.

زهور أينعت في الخراب

يعود أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب ثالث سنوات )فيسبوك(

نتعرف على 
طبقة شديدة 
الخطورة في 
أميركا )شاندان 
خانا / فرانس برس(

المخرج محّمد أمين مونة )فيسبوك(

صدرت ألحمد سيف أغنية بعنوان »طربان« لم يرض عنها التقليديون )عبد اهلل السامي( 

بينما يتعرّض إلى هجوم ونقد الذعين من جيٍل تقليدي، يمضي جيٌل يمنّي من الفنانين الشباب 
بتأليف وأداء أغاٍن تشّذ عّما هو سائد، وتبحث لنفسها عن آفاق أكبر

األغنية الشبابية اليمنية

»ملك النمور« ومصير األبطال

فنون وكوكتيل
مشهد

قرءاة

رصدمسلسل

ثمة ضوابط مرتبطة 
بالظرف السياسي يضطر 

هؤالء الشبان إلى التعامل 
معها أيضًا. ففي صنعاء 

الخاضعة لسيطرة الحوثي، 
تعتزم وزارة الثقافة 

تحديد إجراءات، أو بحسب 
تسميتها »ضوابط«، 
من الممكن أن تقيد 
الموسيقى من خالل 

عدم السماح بالغناء في 
صاالت األعراس في وقت 

متأخر، وهي محاولة 
سبق لسلطات األمن التابعة 
للحوثي فرضها منذ مدة، 
لكنها جمدتها إلى حين، 

بانتظار الئحة الضوابط، من 
أجل تنفيذها.

في وقت 
متأخر
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