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منحة مالية من النظام 
تثير سخرية السوريين

منظمات حقوقية تنضم 
لدعوى ضد NSO اإلسرائيلية

كابول ـ صبغة اهلل صابر

أقيل محمد ن. )25 عامًا( من العمل بعد أن 
كان موظفًا في إحــدى املؤسسات الخاصة، 
کــان لعبة »ببجي«، فهو  الشاغل  ألن شغله 
لم يهتم بالعمل لقلة نومه في الليل بسبب 
 عن غيابه عن العمل بني الفينة 

ً
اللعبة، فضال

»الــعــربــي الــجــديــد«  واألخـــــرى، كــمــا يحكي لـــ
أحد رفاق عمله. تجربة إدمان لعبة »ببجي« 
الشباب،  من  العديد  تخّص  أفغانستان  في 
ــّررة مـــن اآلبـــــاء،  ــكـ ــتـ مـــا أدى إلــــى شـــكـــاوى مـ
وتعالي األصوات في املجتمع األفغاني في 
املجمل، ما جعل الحكومة األفغانية تحظر 

لعبة »ببجي« مؤقتًا.
ــــالن وزارة الــتــقــنــيــة حــظــر الــلــعــبــة  وبـــعـــد إعـ
الــتــي كــانــت مــن أكــثــر األلـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة 
ــاءت وزارة  ــاط الــشــبــاب، جــ ــ ــًا فـــي أوسـ ــ رواجـ
الشؤون الدينية املعروفة هنا بوزارة الحج 
واألوقـــاف لتصدر فتوى تطلب من خاللها 
فــي طيات  تــســردهــا  اللعبة ألســبــاب  تجنب 
ــانـــت ردود األفــــعــــال فــي  فـــتـــواهـــا. بــيــنــمــا كـ
الــقــرار متوزعة بني  الــشــارع األفغاني حيال 
 كــفــة الــتــرحــيــب كانت 

ّ
مــرحــب ورافـــــض، لــكــن

أوسع، لكون اللعبة »تؤثر سلبًا في نفسيات 
 إلى إضاعتها 

ً
الشباب بعد إدمانها، إضافة

لـــلـــوقـــت«، كــمــا يــــرى الــكــثــيــرون فـــي الــشــارع 
األفغاني.

يــقــول الــشــاب أحــمــد غني محبي، وهــو كان 
إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ اللعبة  مدمني  أحــد 
القرار صائب وفي محله، ويضيف: »يا ليت 
لـــو فــعــلــت الــحــكــومــة ذلـــك مــنــذ الـــبـــدايـــة، ألن 
فــي بــلــد كــأفــغــانــســتــان حــيــث تــســود الــحــرب 
والويالت، ثمة تأثيرات كبيرة للعبة ببجي 
فــي نــفــوس الــشــبــاب، وبــالــتــالــي هــذه اللعبة 
ــر مــن الــبــدايــة«. 

َ
ــحــظ

ُ
كـــان مــن املـــفـــروض أن ت

يذكر غني الكثير من أقرانه ورفاقه مدمني 
اللعبة، تــاركــني وراءهـــم جميع األعــمــال من 

الدراسة وأعمال البيت وغيرها.
وإلــى جانب إضاعة الوقت واإلدمـــان، كانت 
ــبـــجـــي« آثــــــار عــكــســيــة جـــمـــة عــلــى  لــلــعــبــة »بـ
 إن 

ً
املجتمع األفغاني، كما يؤكد محبي، قائال

»املجتمع األفغاني بحاجة إلى ألعاب تهدئ 
أعــصــاب الــشــبــاب الــتــي أرهــقــتــهــا الــحــرب، ال 
العنف  ألعاب تشجعهم على مزيد من  إلــى 
وتخلق بينهم صراعات«، مؤكدًا أن الشبان 
وحدهم ليسوا مدمني لعبة ببجي، بل حتى 

الفتيات.
مـــن جــانــبــه، يــقــول مــحــمــد ســمــيــع، األســتــاذ 
الجامعي، وهو أحد من عانوا جراء اللعبة، 
»الـــعـــربـــي  إذ أدمـــنـــهـــا اثــــنــــان مــــن أبـــنـــائـــه، لــــ
بأسرها  اإللكترونية  األلــعــاب  إن  الــجــديــد«، 
وتحديدًا  الحاضر،  لجيلنا  طامة  أصبحت 
وأبناء  أبنائي  اثنني من  إن  »ببجي«، حيث 
أخي، جميعهم مرتبطون باللعبة ومدمنون 

منوعات

B

ــانـــت ســتــنــتــهــي  ــن أدري كـــيـــف كـ ــ ــا. لــــم أكـ ــهـ لـ
ــا تــــأثــــيــــرات ســلــبــيــة  ــهـ ــة، إذ لـ ــيـ ــقـــضـ هــــــذه الـ
ــوان يــتــشــاجــران فيما  كــبــيــرة، حــيــث إن األخــ
الحكومة  بــقــرار  مــشــيــدًا  بسببها«،  بينهما 
دائمًا  الحظر  يكون  بأن  بحظرها، ومطالبًا 
ولــيــس مــوقــتــًا. وحـــيـــال شـــكـــاوى املــواطــنــني 
كسميع وغــيــره، يــقــول الــنــاطــق بــاســم إدارة 
االتـــصـــاالت والــبــرامــج اإللــكــتــرونــيــة، سعيد 

شـــيـــنـــواري، فـــي تــصــريــح صــحــافــي لــــه، إن 
»قــــرار حــظــر لــعــبــة بــبــجــي مــؤقــت، والـــــوزارة 
الشعب  أطياف  مع  وتتشاور  بجدية  تعمل 
املختلفة، وتحديدًا املعنيني باملجال، إلخراج 
حــلــول دائــمــة للقضية«، مــؤكــدًا أن »الـــوزارة 
 مــن وزارة 

ً
اســتــشــارت بــهــذا الــخــصــوص كــال

واإلدارت  الصحة  ووزارة  الدينية  الــشــؤون 
ــبـــاب،  واملــــؤســــســــات املـــعـــنـــيـــة بــــشــــؤون الـــشـ

وتــوصــلــت إلــــى أن تــحــظــر الــلــعــبــة مــؤقــتــًا«. 
إدارة االتصاالت والبرامج  فيما قال رئيس 
اإللكترونية في وزارة التقنية عمر منصور 
أنــصــاري، فــي بــيــان، إن »الــقــرار ال يعني أن 
اإللــكــتــرونــيــة، بل  بــاأللــعــاب  عنى 

ُ
ت اإلدارة ال 

هناك العمل الجاد بهذا الخصوص. ونحن 
نعمل مستفيدين من هذه الفرصة ألن نضع 
بالتشاور مع الجهات املختلفة آلية شاملة 
لـــألـــعـــاب اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تـــكـــون نــافــعــة 

وبناءة ويستفيد منها جيل الشباب«.
وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، كــانــت نــبــرة وزارة 
الــــشــــؤون الــديــنــيــة أكـــثـــر حــــدة عــنــد إصــــدار 
فــتــوى حــظــر لعبة بــبــجــي، إذ اعــتــبــرت أنها 
مضيعة للقوات، وصرف لهمم الشباب على 
: »عــلــى اإلدارة 

ً
مـــا ال جــــدوى مــنــه، مــضــيــفــة

الشباب  أجــل مستقبل  أن تعمل من  املعنية 
في مجال التقنية وما ينفع البالد والعباد«.

القرار،  أدان  األفغاني من  الــشــارع  أن في  إال 
ووّجه انتقادات الذاعة إلى الحكومة بسببه. 
بـــهـــذا الــخــصــوص يـــقـــول الـــشـــاب الــجــامــعــي 
»العربي الجديد« إن الحكومة  محمد نوين لـ
 
ً
تشغل نفسها بما ال جــدوى منه، متسائال

إن كــانــت الــحــكــومــة قــد اســتــطــاعــت أن تبت 
كالصحة  املهمة  األخـــرى  امللفات  فــي جميع 
واألمــــن وغــيــرهــا حــتــى تــأتــي وتــحــظــر لعبة 
ببجي«. ويؤكد نوين أن »دول العالم تعمل 
على تطوير ثقافة األلعاب، ولكن في بالدنا 
تحظرها دون أن تأتي ببديل آخر للشباب«.

وكــــانــــت لـــجـــنـــة الــتــقــنــيــة واالتــــــصــــــاالت فــي 
البرملان األفغاني قد طلبت في 23 من شهر 
املـــاضـــي مـــن وزارة  أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
الــتــقــنــيــة حــظــر لــعــبــة بــبــجــي بــعــد شــكــاوى 
قــدمــت لــلــبــرملــان مــن قــبــل نــاشــطــني وشــبــاب. 
البرملانية محمد  وقــال نائب وزيــر الشؤون 
ــذاك فــي تــصــريــح صحافي  عــلــي كــاظــمــي، آنــ
ــوزارة أوصــلــت طــلــب الــبــرملــان إلــى  ــ لـــه، إن الــ
بــحــظــر لعبة  يــوصــي  الــــذي  الــتــقــنــيــة  وزارة 
ببجي. وبعد قرار الحظر، رحب رئيس لجنة 
الــبــرملــان األفغاني  فــي  التقنية واالتــصــاالت 
مؤكدًا  بالخطوة،  زادة  سلطان  أكبر  محمد 
ــه »فــــي الــحــقــيــقــة تــلــبــيــة ملطلب  ــ ـ

ّ
فـــي بـــيـــان أن

نــواب الشعب فــي الــبــرملــان ومــا يتطلع إليه 
للشباب  الفرصة  فإنه سيتيح  كذلك  اآلبـــاء، 
األفــغــانــي كــي يــصــب اهتمامهم نــحــو أمــور 
ــاءة والــدراســة وصـــرف الــوقــت فــي أعمال 

ّ
بــن

الخيروتنمية الشعب«.
وبــالــنــظــر إلـــى الــتــرحــيــب الــعــام وقــلــة أعـــداد 
املـــنـــدديـــن لــلــقــرار فـــي الـــشـــارع األفـــغـــانـــي، ال 
يبدو أن يكون قرار حظر الحكومة األفغانية 
 ما تكشف بسبب حظر الحكومة 

ّ
مؤقتًا. لكن

للعبة، أن عدم وجــود سياسة وآلية شاملة 
بــخــصــوص الـــبـــرامـــج اإللــكــتــرونــيــة عــمــومــًا 
واأللـــعـــاب عــلــى وجـــه الــخــصــوص، مــن أكبر 

املشاكل املوجودة في هذا القطاع.

تشجع لعبة »ببجي« 
على العنف في بلد 

مثقل بالحرب

ــنـــظـــمـــات لــحــقــوق  ــن مـ ــ انــــضــــم تـــحـــالـــف مـ
ــــى دعــــــوى قــضــائــيــة رفــعــتــهــا  اإلنــــســــان إلـ
أو  »إن إس  شركة »فيسبوك« على شركة 
لبرامج  اإلسرائيلية  تكنولوجيز«  غــروب 
 إن الشركة »تعطي أولوية 

ً
التجسس قائال

للربح على حساب حقوق اإلنسان«.
وقدمت املنظمات ومنها منظمة »أكسيس 
ــمـــة  ــنـــظـ ــــت، و»مـ ــرنــ ــ ــتــ ــ ــقــــوق اإلنــ ــحــ نـــــــــاو« لــ
الــعــفــو الــدولــيــة« ومــقــرهــا لــنــدن، و»لجنة 
ــاء، مــذكــرة  ــعــ حــمــايــة الــصــحــافــيــني«، األربــ
قــانــونــيــة لــدعــم مــعــركــة »فــيــســبــوك« ضد 
التي يتهمها عمالق  الشركة اإلسرائيلية 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بــاســتــغــالل ثــغــرة 
فــي خــدمــة الــرســائــل الــفــوريــة »واتـــســـاب« 
في  له الخــتــراق هواتف ناشطني  التابعة 
مـــجـــال حـــقـــوق اإلنــــســــان ومـــعـــارضـــني في 

جميع أنحاء العالم.
وتــضــيــف املـــذكـــرة املــرفــوعــة أمـــام محكمة 
االســتــئــنــاف األمــيــركــيــة لــلــدائــرة التاسعة 
»فيسبوك«  بــني  القانونية  للمعركة   

ً
ثقال

والــشــركــة اإلســرائــيــلــيــة، والــتــي بــــدأت في 
أكتوبر/ تشرين األول 2019. 

ويوم االثنني رفعت مجموعة من عمالقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا مــنــهــا »مـــايـــكـــروســـوفـــت« 
مذكرة  و»سيسيكو«  ــل«  و»ديــ و»غــوغــل« 
الــتــســلــل  أدوات  أن  مــــن  حــــــذرت  مـــمـــاثـــلـــة 

)إن.إس.أو( تشكل خطرًا  الخاصة بشركة 
على سالمة املستخدمني عبر اإلنترنت.

وتــقــول الــشــركــة اإلســرائــيــلــيــة إنــهــا يجب أن 
كونها  الــســيــاديــة«  »الحصانة  مــن  تستفيد 
توفر أدوات اختراق رقمية للشرطة ووكاالت 
ــي يــحــمــي  ــونــ ــانــ ــو مــــبــــدأ قــ ــ ــ املـــــخـــــابـــــرات وهـ
الــحــكــومــات األجــنــبــيــة عــمــومــًا مــن الــدعــاوى 
القضائية. وخسرت الشركة تلك الحجة أمام 
كاليفورنيا  واليــة  لشمال  الجزئية  املحكمة 
في يوليو/ تموز املاضي مما جعل الشركة 

تستأنف أمام الدائرة التاسعة.
ــان  ــقــــوق اإلنــــســ ــــن حــ ووثـــــــق مــــدافــــعــــون عـ
ــراء الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي أمـــاكـــن مثل  ــبــ وخــ
تــورونــتــو و»منظمة  فــي  »ســيــتــيــزن الب« 
ــدن حـــــــاالت  ــ ــنــ ــ ــ ــو الـــــــدولـــــــيـــــــة« فـــــــي ل ــ ــفـ ــ ــعـ ــ الـ
»أن  شــركــة  تكنولوجيا  فيها  استخدمت 
إس أو« الستهداف صحافيني ومحامني، 
بـــل وخـــبـــراء تــغــذيــة يــضــغــطــون مـــن أجــل 

فرض رسوم على املشروبات الغازية.
املاضي، كشف مختبر »سيتيزن  واألحــد 
 برمجية »بيغاسوس« 

ّ
الب« في تقرير أن

فــي  اســـتـــخـــدمـــت  أو«  إس  »إن  لـــــــــ الـــتـــابـــع 
ــدًا  ــعـ اخـــــتـــــراق هــــواتــــف 36 صـــحـــافـــيـــًا ومـ
ومـــذيـــعـــًا ومـــــســـــؤواًل تــنــفــيــذيــًا فــــي قــنــاة 
»الــجــزيــرة«، وكــذلــك جــهــازًا يخص مذيعة 
ــــي«، لـــحـــســـاب  ــربــ ــ ــعــ ــ ــــي »الــــتــــلــــفــــزيــــون الــ فــ

السعودية واإلمارات. وربط البعض أيضًا 
بني أدوات »أن إس أو« للتجسس وبني قتل 
الــســعــودي جــمــال خاشقجي  الــصــحــافــي 
الذي قطعت أوصاله في القنصلية التركية 
فــي إســطــنــبــول عـــام 2018. ويــقــول املـــدون 
عبد  عمر  املــعــارض وصــديــق خاشقجي، 
الحكومة السعودية من  العزيز، إن تمكن 
»واتــســاب«  عبر  رسائلهما  على  االطـــالع 

هو الذي أفضى إلى موته.
)العربي الجديد، رويترز(

)Getty( قالت الوزارة إّن الحظر مؤقت

)Getty(

عمار الحلبي

لــقــيــت مــنــحــة أصــــدر مــرســومــهــا بــشــار األســــد ســخــريــة مـــن نــاشــطــني عــلــى مــواقــع 
الجمهورية  »رئــاســة  صفحة  نشر  بعد  »فيسبوك«  خاصة  االجتماعي،  التواصل 
العربية السورية« املرسوم املزعوم. وأصــدر رئيس النظام السوري، بشار األسد، 
لــيــرة ســوريــة ملرة  ألــف  األربـــعـــاء، »مــرســومــًا تشريعيًا« يقضي بــصــرف منحة 50 
واحدة للعاملني املدنيني والعسكريني في حكومته، و40 ألف ليرة سورية ألصحاب 
املعاشات التقاعدية من مدنيني وعسكريني. وقالت وكالة األنباء الرسمية »سانا« 
إن رئيس النظام أصدر »املرسوم التشريعي رقم )34(«، الذي يقضي بصرف منحة 
املدنيني  العاملني  ملــرة واحــدة بمبلغ مقطوع )50000( ليرة سورية فقط، لكل من 

والعسكريني في الوزارات واإلدارات واملؤسسات العامة والقطاع العام.
وينص أيضًا على صرف منحة ملرة واحدة بمبلغ مقطوع 40000 ألف ليرة سورية 
من  بأي  املشمولني  واملدنيني  العسكريني  من  التقاعدية  املعاشات  فقط ألصحاب 

قوانني وأنظمة التقاعد والتأمني واملعاشات والتأمينات االجتماعية النافذة.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية فإن املبلغ املزمع صرفه من قبل النظام منحة 
للموظفني واملتقاعدين، ال يتجاوز 17 دوالرا أميركيا، حيث بلغ سعر الليرة أمام 
الدوالر للشراء 2910 وللمبيع 2940. وقال حمزة علو: »تبحترو بهل النعم يعني 
16دوالر«، وكتب أبوشوقي عزام: »وهلي مو موظف بهل الدولة العلية. عمرو ما 

يعيش وال ياخد شي. قال مكرمه قال«.
املوظفني عن  املوظفني وغير  العدل بني  بتحقيق  األخير  للنظام  وطالب مؤيدون 
طريق تقديم تلك املنحة ملن يملك »البطاقة الذكية«، وهي بطاقة يقوم النظام ببيع 
الرئيسية للمواطنني من خاللها. وكتب سهيل سعسوع: »يا ريت لو  الحاجيات 

كانت عالبطاقة الذكية منشان ما حدا ينحرم   منـها«.
يذكر أن املناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تعاني من سوء وتدٍن في كافة 
مستويات الحياة نتيجة االنهيار االقتصادي للنظام وانهيار سعر صرف الليرة 
 عن العقوبات املفروضة على النظام من االتحاد األوروبي وأميركا.

ً
السورية، فضال

حظر لعبة »ببجي«: انقسام أفغاني

غرامات 
أسترالية

سيدني ـ العربي الجديد

اقترحت الحكومة الفيدرالية األسترالية مشروع 
ــرنـــت عــلــى إزالــــة  ــتـ قـــانـــون يــجــبــر شـــركـــات اإلنـ
املحتوى الضار بشدة أو املسيء أو املتنمر في 
غضون 24 ساعة، أو املخاطرة بالحظر وغرامة 
555 ألف دوالر. وفي الوقت الحالي، يجب اتخاذ 
إجراءات بشأن إشعارات اإلزالة املتعلقة بإساءة 

ــاءة  ــ ــدام الــقــائــمــة عــلــى الــــصــــور، واإلســ ــتـــخـ االسـ
واملحتوى  اإلنترنت،  عبر  والتنمر  اإللكترونية، 

الخطير الضار، في غضون 48 ساعة.
تطبيق  أو  مــوقــع  تجاهل  إذا  الــقــانــون،  وبموجب 
إشــــعــــارات إزالــــــة مــحــتــوى مــثــل مـــــواد االعـــتـــداء 
الجنسي على األطفال، سيطلب مفوض السالمة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن مـــحـــركـــات الـــبـــحـــث ومــتــاجــر 
الــخــدمــات.   إلـــى هـــذه  الــوصــول  التطبيقات حــظــر 

وستواجه املواقع ومنصات التواصل االجتماعي 
لــتــجــاهــل  ــــف دوالر  أل ــــى 555  إل تــصــل  غـــرامـــات 
ــة مــــواد الــتــصــيــد، بــيــنــمــا ســيــواجــه  ــإزالـ تــوجــيــه بـ
األفراد غرامات تصل إلى 111 ألف دوالر.  وهذه 
هي العقوبات املعمول بها بالفعل بالنسبة للتنمر 
اإللكتروني على طفل، لكن سيتم تمديدها لتشمل 
الويب  مــواقــع  قــوة حظر  إضــافــة  البالغني. وتمت 
أحــداث  على  بــالــرد  للمفوض  للسماح  السريعة 

عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، مــثــل هــجــمــات كــرايــســتــشــيــرش 
ــيــــة، مـــن خــــالل مــطــالــبــة مــــــزودي خــدمــة  اإلرهــــابــ
إلى املحتوى اإلرهابي  الوصول  اإلنترنت بحظر 
وسيكون  مــحــدودة.  زمنية  لفترة  جــدًا  والعنيف 
على كشف  قــادرًا  اإللكترونية  السالمة  مفوض 
املــزيــفــة  أو  املــجــهــولــة  الــحــســابــات  الــهــويــات وراء 
املسؤولة عن إساءة االستخدام عبر اإلنترنت أو 

تبادل املحتوى غير القانوني.

حظرت وزارة التقنية األفغانية لعبة »ببجي« اإللكترونية التي تلقى رواجًا كبيرًا في أوساط الشباب حول العالم، ما يصل إلى حّد اإلدمان، 
في ظّل انقسام اآلراء حول القرار
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الــفــنــيــة. هـــذه عملية تــنــفــي مــعــهــا جــمــالــّيــات 
 اإلنــتــاج 

ّ
الــصــورة والـــصـــوت. رغـــم ذلـــك، يــظــل

ه 
ّ
أن مع   ،

ً
قليال ألفــالٍم سينمائية  التلفزيوني 

. فاألفالم التلفزيونية 
ً
يحضر في املغرب مثال

 ،
ُ
التي أنجزها مخرجون سينمائيون ناجحة

ــا أتـــــاح لــهــم بــعــض الــــراحــــة عــلــى مــســتــوى  مـ
مادية  إمكانّيات  به من  يرتبط  اإلنتاج، وما 
وتقنية. بعيدًا عن املــغــرب، تــزداد الــهــّوة بني 
في  للتلفزيون،   

ّ
أن مع  والسينما،  التلفزيون 

الــزمــن، أهمية بالغة ومركزية في حياة  هــذا 
ــي وبـــاء كــورونــا 

ّ
الــنــاس، خــصــوصــًا مــع تــفــش

 يــومــيــًا، وبــاتــت 
ً
ـــشـــاهـــدة فــعــال

ُ
الــــذي جــعــل امل

الشاشة الكبيرة العاملية محتاجة بشّدة إلى 
واصلة 

ُ
مل )التلفزيون(  البصري  الوسيط  هذا 

ــــشــــاهــــدة، وإلــــــى مـــنـــّصـــات رقـــمـــيـــة أيـــضـــًا، 
ُ
امل

استثمرت أمـــوااًل ضخمة فــي شـــراء األعــمــال 
ــقـــد عـــامـــلـــون  ــتـ ــا. اعـ ــهــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة وعــــرضــ
 
ّ
كــثــيــرون فــي الــصــنــاعــة الثقافية والــفــنــيــة أن

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

ــة بــــني الــتــلــفــزيــون  ــعـــالقـ ـــخـــذ الـ
ّ
تـــت

ــا مــــالمــــح عـــــــــّدة، تـــبـــدأ  ــمـ ــنـ ــيـ والـــسـ
ــتــــاج، وتنتهي  بــمــرحــلــة دعــــٍم وإنــ
بانتقاء وعرض. لأولى مكانتها وأهمّيتها 
في دول عربّية، تدعم فيها قنوات تلفزيونية 
ــــرط الـــحـــصـــول عــلــى  أعــــمــــااًل ســيــنــمــائــيــة، شـ
ــائـــدات الــفــيــلــم، رغــــم ويــــالت هــذه  جــــزٍء مـــن عـ
الــتــجــربــة وخــيــبــاتــهــا الـــتـــي أنــتــجــت أفــالمــًا 
ــــي خـــصـــوصـــيـــات الــشــاشــة  ــراعـ ــ ـ

ُ
بـــاهـــتـــة، ال ت

ــم َمــشــاهــد، 
ّ
الــكــبــيــرة مــن حــجــم لــقــطــات، وســل

مفاهيم  تراهن على  ُمغّيبة،  وحبكة تخيلية 
الــفــرجــة واالســـتـــهـــالك الــتــي تــطــبــع الــوســيــط 
ض الـــتـــبـــّصـــر والــحــلــم  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، فـــُيـــعـــوَّ
هكذا  الــتــرفــيــه.  بمفهوم  والــتــخــّيــل  والتفكير 
يـــغـــدو الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي مــنــتــجــًا بــصــرّيــًا 
 تخيليًا، وال يختلف تلقيه عن 

ً
عاديًا، ال عمال

اعتبر  لذلك،  الدرامية.  واملسلسالت  البرامج 
 ال حياة 

ْ
خرج الفرنسي جان ـ لوك غودار أن

ُ
امل

السينما،  صــاالت  خــارج  السينمائي  للفيلم 
فُمشاهدته على شاشة التلفزيون تجعل املرء 
جذورها  من  ة 

ّ
وُمجتث رديئة  سخة 

ُ
ن ُيشاهد 

جسدت الشنطي 
جائحة كورونا عبر تصوير 

طفل يلبس الكمامة

مشاهدة الفيلم 
السينمائي على التلفزيون 

تجتثّه من بيئته األصلية

ليس من الضروري أن ُتعتَمد 
دائمًا األلوان الفاتحة 

في غرف األطفال

2223
منوعات

العالقة بدأت تتشابك وتتالحم ُمجّددًا. لكن، 
ـــّدد مـــخـــرجـــون بـــهـــذا الــوســيــط  ــا نــ ــان مـ ــرعـ سـ
الحجر،  يوميات  فــي  »الهجني«  التلفزيوني 
األخير  بهذا  السينما  استعانة   

ّ
أن معتبرين 

ال تخرج عن سياق يوميات كــورونــا، ريثما 
فتعود  دًا،  ُمــجــدَّ السينمائية  الــصــاالت  ح 

َ
فت

ُ
ت

األمور إلى نصابها.
ــــيــــة بـــــني الـــتـــلـــفـــزيـــون 

ّ
ــــتــــشــــظ

ُ
ــة امل ــالقــ ــعــ عـــــن الــ

كان  إذا  وعّما  العربي،  العالم  في  والسينما 

األّول قادرًا على إنتاج أفالٍم سينمائية جاّدة، 
ـــه يبقى مــجــّرد وســيــٍط ترفيهي، تنعدم 

ّ
أن أم 

فــيــه شـــــروط الـــحـــيـــاة الــفــنــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
الفيلم، تحّدث معنيون باملسألة إلى »العربي 
الــجــديــد«. املــخــرجــة الــســورّيــة ســـؤدد كــعــدان 
ــــه »مــــع كــــورونــــا، أصــبــحــت الــحــدود 

ّ
قــالــت إن

والتلفزيونية  السينمائية  الــشــاشــتــني  بــني 
ـــه »مــع عــدم الــقــدرة على 

ّ
مــحــدودة جـــدًا«، وإن

الذهاب إلى صالة سينما، أصبحت الشاشة 
ــات الــعــاملــيــة  ــّصـ ــنـ الــتــلــفــزيــونــيــة املــحــلــيــة واملـ
الــصــلــة الـــوحـــيـــدة بـــني الــفــيــلــم والــجــمــهــور«. 
 هذا األمر ربما يكون »فرصة 

ّ
وأشارت إلى أن

استعانت  )بــالتــفــورم(  الـــ  
ّ
أن جـــّيـــدة، خــاّصــة 

ــف( فــي هذه 
ّ
بــأفــالٍم كثيرة مــن )سينما املــؤل

الفترة، لتغذية مخزونها أمام الطلب الكبير 
املفاجئ على األفالم، فأصبحت األفالم فجأة 
مــوّجــهــة إلــــى الــجــمــهــور الــكــبــيــر«. وأضــافــت 
كعدان: »في هذه الفترة، ُعرض عدد كبير من 
املنّصات، وهذا  هــذه  املهرجانات على  أفــالم 

لصالح األفالم العربية«.
 
ْ
 في أن

ٌ
 الخطورة كامنة

ّ
مع ذلك، رأت كعدان أن

تصبح هذه املنّصات »املكان الوحيد لعرض 
األفــــــــالم، أو املــــصــــدر األســــاســــي لــلــتــمــويــل«. 
الفيلم  جماليات  »تختلف  إليها،  فبالنسبة 
ــالــــة ســيــنــمــا وشـــاشـــة  ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــه بــــني صــ
صــغــيــرة«. وأضـــافـــت: »تــمــيــل املــنــّصــات إلــى 
الــلــقــطــات املـــقـــّربـــة، والـــتـــي تـــبـــدو أفـــضـــل في 
شــاشــات صــغــيــرة، بــاإلضــافــة إلــى تفضيلها 
ــــه يــســهــل الضغط 

ّ
ــقـــاع الــســريــع جــــدًا. ألن اإليـ

على زرٍّ ما لتغيير الفيلم. في صالة السينما، 
ــان والـــــزمـــــان مـــخـــتـــلـــفـــان، فـــزمـــن الــفــيــلــم  ــكــ املــ
ــرات خارجية. 

ّ
مــؤث أو  إلــهــاء  أي  بــال  ُمسيطر 

الخارج يختفي في عتمة الصالة«. إنتاجيًا، 
 الــتــلــفــزيــون ربـــمـــا يــســاعــد 

ّ
قـــالـــت كـــعـــدان إن

عــلــى إنــتــاج أفــــالٍم سينمائية كــثــيــرة »تــكــون 
بات 

ّ
مهّمة«، و«تختلف جمالياتها عن متطل

الــتــلــفــزيــون، كــحــال الــتــلــفــزيــونــات األوروبـــيـــة. 
 عـــدد األفــــالم فــي الــتــلــفــزيــونــات العربية 

ّ
لــكــن

قليل جدًا، مقارنه باألفالم الباقية«. واعتبرت 
ه »في حال لم يكن هناك جهد لجعل )كوتا( 

ّ
أن

هــذه األفـــالم أكــبــر، ستستمر مــعــانــاة األفــالم 
العربية في البحث عن التمويل، مع االختفاء 
التدريجي ملنح سينمائية كثيرة، أو لندرتها 

.»
ّ

على األقل
مـــن جــهــتــه، يــفــتــرض املـــخـــرج الــلــبــنــانــي جــان 
 »تــكــويــن جزئية مــن اإلجــابــة 

ّ
، أن

ً
رطـــل، بــدايــة

ــؤال كـــهـــذا، ُيـــخـــرج مـــن بــاطــن الـــذاكـــرة  عــلــى ســ
السينما  تاريخ   تعّرفنا عليه من 

ْ
أن ما سبق 

والتلفزيون، خاصة حني كان يجري الحديث 
كــان له عالقة بما حملته مرحلة بناء  عن ما 
مــع ذلك  تــرافــق  الضخمة، ومــا  االستديوهات 
مــن حــرص واضــح على تلك املصانع الكبرى 
لـــأفـــالم، مـــن خـــالل مــدرائــهــا أو أصــحــابــهــا«. 
 تـــلـــك االســـتـــديـــوهـــات »تـــقـــوم 

ّ
ــــى أن ــار إلـ ــ ــ وأشـ

املساهمني  أو  املمثلني  ــّم  أهـ عــلــى  وتــســتــحــوذ 
في تطوير صناعتها، ومعهم فريق كامل من 
إلــى املخرجني وكتاب  التقني، وصــواًل  العمل 
على  يحرصون  ما جعلهم  إلــخ.  السيناريو... 
أمـــريـــن، يــتــرافــق أحــدهــمــا مـــع اآلخـــــر: تــوقــيــع 
اتفاقات )حصرية( ألعوام متفاوتة العدد، مع 
رواتــــب مـــحـــّددة؛ واشــتــغــال إعــالمــي وإعــالنــي 
على تحسني ُصــورهــم، ونــشــرهــا فــي وسائل 
اإلعــــالم املــتــوافــرة حينها، وعــلــى أكــبــر نطاق 
مــمــكــن«. على هــذا األســــاس، اعتبر جــان رطل 
يجيب  الفيلم  تجعل  الــصــنــاعــة  »مـــفـــردات   

ّ
أن

على أمور الترفيه أواًل وحصريًا، ويحمل في 
طياته وجوهًا إنسانية، وما يلحق بذلك ربما 
ملزيٍد  وتكوينها،  الــحــاجــات  بمتابعة  ق 

ّ
يتعل

من االستهالك واإلبهار بالشكل، مع القليل من 
وُيلفت  لكنه يحكي بجاذبية  ُمكّرر،  مضموٍن 
املوجبات  الئحة  على  وهــذا محسوب  النظر، 

واملحظورات على أكثر من مستوى«.

إبراهيم علي

تــمــامــًا كــحــال كــل اإلنــتــاجــات الــفــنــيــة، عرفت 
الساحة الدرامية هذه السنة تراجعًا واضحًا 
ــــدد املـــســـلـــســـالت الـــعـــربـــيـــة املـــعـــروضـــة،  فــــي عـ
بــســبــب اســتــحــالــة الــتــصــويــر فـــي ظـــل تفشي 
ــاء كــوفــيــد 19. وكــانــت حصيلة مــا عــرض  وبـ
 ،

ً
عــلــى الـــشـــاشـــات ومــنــصــات الـــبـــث 20 عــمــال

هذا  حصيلة  وفــي  نجاحها.  نسبة  تــفــاوتــت 
املمثلني كيف يحصدون  عــرف بعض  الــعــام 

النجاح بينما فشل آخرون في ذلك.
 أبـــــــرز املـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن شــــح األعــــمــــال 

ّ
لــــعــــل

مكسيم خليل،  السوري  املمثل  كان  الدرامية 
إذ حصد نجاحًا كبيرًا بعد أدائه دور إعالمي 
آدم« )سيناريو  وصولّي في مسلسل »أوالد 
رامي كوسا، وإخراج الليث حجو(. نتابع في 
العمل قصة البطل بكل تشعباتها ومشاكلها، 
ــتـــحـــاره عبر   انـ

ً
لــيــنــتــهــي بـــه الـــحـــال مــســجــال

أبرز  أمــا  »فيسبوك«.  الخاصة على  صفحته 
الــخــاســريــن فقد يــكــون عــابــد فهد الـــذي لعب 
شــخــصــيــة »مــيــنــا« فـــي مــســلــســل »الــســاحــر« 
)ســيــنــاريــو ســـالم كــســيــري وحــــازم سليمان، 
إخراج محمد لطفي(. العمل الذي عرض في 
رمـــضـــان املـــاضـــي بـــدا ضــعــيــفــًا بــشــكــل كبير. 

لــديــهــا الــفــضــول ملــعــرفــة تفاصيل ذلـــك الفن 
أنها  الجديد«،  لـ«العربي  »املثير«. وتوضح 
بدأت بالبحث عن تفاصيل فن »الكويلينغ« 
ــد  ــا، وقــ ــتــــهــ ــقــ ــدة صــــديــ ــاعــ ــســ ــمــ الــــصــــيــــنــــي بــ
إذ  الرسم،  شجعتها على ذلك قدرتها على 
أنها  إال  بالفحم،  الرسم  كانت متمرسة في 
فن  فــي  وتــطــويــرهــا  أرادت صــقــل موهبتها 
لوحاتها  تمييز  خــاللــه  مــن  لتتمكن  نــــادر، 
الــفــن في  هـــذا  نــــدرة  التشكيلية.  وأعــمــالــهــا 
قــطــاع غـــزة، وعـــدم انــتــشــاره كــبــاقــي الفنون 
التشكيلية، كانا السبب األبرز في توجهها 
إلــــى الــعــمــل فـــيـــه، إذ رغـــبـــت مـــن خـــاللـــه في 
مكنها من ترك 

ُ
تقديم لوحات فنية مختلفة ت

جــذب  يمكنها  والـــتـــي  الــخــاصــة،  بصمتها 
انتباه الجمهور.

ــهــــت الــشــنــطــي فـــي بـــدايـــة مــشــوارهــا  وواجــ
بعض الصعوبات الخاصة بتوفير األدوات 
ــلـــوحـــات املــصــنــوعــة من  ــة إلتـــمـــام الـ الــــالزمــ
الــلــفــافــات الــورقــيــة، إال أنــهــا اعــتــمــدت على 
اقــتــصــرت فيها  األدوات األســاســيــة، والــتــي 
املــلــونــة واملـــشـــرط  األوراق  اســـتـــخـــدام  عــلــى 
وإبـــــرة »الــكــويــلــيــنــغ« والــــالصــــق. وجــســدت 
الفنانة الشابة عبر لوحاتها اآليات القرآنية 
وبعض األذكار الدينية، إلى جانب تجسيد 

غزة ـ عالء الحلو

الشنطي  نــداء  الفلسطينية  الفنانة  تصفف 
لوحاتها امللونة بعضها إلى جانب بعض 
ــــاص داخــــــــل مــــنــــزلــــهــــا، شـــمـــال  ــ ــن خـ ــ ــ فـــــي ركـ
مــديــنــة غـــزة، وقـــد صنعتها بــاســتــخــدام فن 
»الــكــويــلــيــنــغ« الــصــيــنــي، والــــذي ُيــعــتــَبــر من 
اللوحات  الــنــادرة. وتــأخــذ  الــورقــيــة  الفنون 
نهاية  فـــي  املــلــونــة  األوراق  مـــن  املــصــنــوعــة 
 ثــالثــي األبـــعـــاد. ويــبــدأ العمل 

ً
الــعــمــل شــكــال

بلف شريٍط من الورق وتحويله إلى لفائف 
األساسية،  الفكرة  لتشكيل  أطــرافــه  ولصق 
وآلــيــة  ــســتــخــدمــة 

ُ
امل األحـــجـــام  فيما تختلف 

ا لفكرة اللوحة.
ً
التنفيذ وفق

ويختص فن لف الــورق، أو ما يعرف باسم 
فــــن »الـــكـــويـــلـــيـــنـــغ«، بـــاســـتـــخـــدام الـــشـــرائـــط 
ها وتشكيلها 

ّ
الورقية امللونة، والتي يتم لف

ولصقها بشكل متناسق لصنع تصميمات 
شكل بمجموعها لوحات 

ُ
 ت

ْ
زخرفية فنية. إذ

أفكاًرا متنوعة، فيما  فنية تشكيلية تحمل 
ستخَدم كذلك لتزيني التصاميم املختلفة. 

ُ
ت

ــات إيــطــالــيــا بــاســتــخــدام هــذا  ــبـ وبـــــدأت راهـ
 اللف لتزيني املجسمات 

َ
الفن، إذ استخدْمن

والــُكــتــب. فيما ساد  الدينية  املـــواد  وأغــلــفــة 
الــورق املقطوع من حــواف الُكتب  استخدام 
لـــف األوراق شــائــًعــا في  املــذهــبــة، وأصـــبـــح 

أوروبا وأميركا وعدد من دول العالم. 
الشنطي، وهــي خريجة  نــداء  الفنانة  تقول 
ــر بــمــديــنــة  ــ عــلــم اجــتــمــاع مـــن جــامــعــة األزهــ
ــزة، إنــهــا انــجــذبــت إلـــى فـــن »الــكــويــلــيــنــغ«  غــ
عجبت بعدد 

ُ
أ منذ بدايات عــام 2019، حني 

التي صادفتها  الورقية  الفنية  األعمال  من 
ــَدت 

َّ
َول  

ْ
إذ التواصل االجتماعي،  عبر مواقع 

البطولة،  دور  فيه  الــســوري  املمثل  أدى  وقــد 
يتحّول  موسيقي  منسق  شخصية  مجسدًا 
إلى منّجم ويقع في حب سيدة ثرية تعاني 
مـــن مــشــاكــل مـــع زوجـــهـــا االنـــتـــهـــازي. ركــاكــة 
الــفــكــرة، تــضــاعــفــت بــعــدمــا تــوقــف التصوير 
بسبب فيروس كورونا، فانتهى عرض العمل 

بطريقة مفاجئة بعد 15 حلقة.
باسل خياط  نذكر  أيضًا  التراجع   

ّ
خــط على 

الذي لعب دور »يمان/عصمت« في مسلسل 
ــم أداء  ــنـــحـــات« فـــي رمـــضـــان املــــاضــــي. رغــ »الـ
املــمــثــل الـــســـوري الــجــيــّد، إال أن ذلـــك لـــم يكن 
كــافــيــًا إلنــجــاح الــعــمــل وإنـــقـــاذه مــن فــخ امللل 
ــذا املــســلــســل أيــضــًا  والـــالمـــنـــطـــق. عــلــمــًا ان هــ
عرض على 15 حلقة. لكن مقابل هذا التراجع، 
ســّجــل خــيــاط نــجــاحــًا فـــي مــكــان آخــــر، وهــو 
املــســلــســل الــقــصــيــر »عــهــد الـــــدم« )ســيــنــاريــو 
أيــاد ابو الشامات، وإخــراج كريم الشناوي(. 
البطولة املمثلة نادين تحسني  وقد شاركته 
بك، فلعب شخصية سليم فياض الذي يجد 
تنفيذ  عــلــى  تــجــبــره  بعصابة  مــحــاطــًا  نفسه 

جرائم بعد حادث سير عرضي.
ــــاق املـــمـــثـــلـــني الــــســــوريــــني،  ــيـ ــ ــقـــى فـــــي سـ ــبـ نـ
ليسّجل محمود نصر تراجعًا واضحًا بعد 
مشاركته في مسلسل »دانتيل« إلى جانب 
سيرين عبد النور. في العمل يعود محمود 
الواليات املتحدة ليجد  نصر )يوسف( من 
نفسه مــديــرًا إلحـــدى  دور األزيـــاء الشهيرة 
انتحار  بعد  تتعقد  القصة  لكن  لبنان.  فــي 
الــدار غارقة في الديون.  والــده، تاركًا خلفه 
مـــن هــنــا تــتــعــقــد الــقــصــة وتـــتـــفـــّرع، لتنتهي 
نــهــايــة ســعــيــدة. كـــان يــمــكــن لــلــســيــنــاريــو أن 
 ذلــك لــم يحصل 

ّ
يــحــاك بشكل أفــضــل، إال أن

ل من نجاح وانتشار املسلسل.
ّ
وهو ما قل

مــصــريــًا، عــــرف املــمــثــل شــريــف ســالمــة كيف  
يــقــّدم دورًا بـــارزًا فــي مسلسل »أســـود فاتح« 
)سيناريو أمني جمال، وإخراج كريم العدل(. 
فــلــعــب دور ســيــف خــطــاب نــجــل رجـــل أعــمــال 
بعد  الــثــري  النافذ  والـــده  ينقلب على  شهير 
وفــاة شقيقته، ويتواطأ على سجن شقيقته 

رانيا )هيفا وهبي( في إطــار مــشــّوق. يظهر 
ســالمــة بـــدور الــعــابــث والــنــاقــم عــلــى العائلة 
والحياة ويلجأ إلى إدمان املخدرات هرًبا من 

محيط كاذب يريد النيل منه.
أما في لبنان، فلم يستفد املمثل خالد القيش 
كــثــيــرًا مـــن الــفــرصــة الــتــي حــصــل عــلــيــهــا في 

الــقــصــة التي  بــــرودة  مسلسل »هــنــد خـــانـــم«. 
تـــدور حـــول شـــاب يــحــاول الــتــقــرب مــن أرمــلــة 
طــمــعــًا بــثــروتــهــا، دخــلــت ســريــعــًا فـــي ســيــاق 
مــن املــلــل والــــبــــرودة  والــتــطــويــل، مــا أضعف 
إمــكــانــيــات الــقــيــش الــدرامــيــة وجــعــلــتــه أسير 

مشاهد للهواة.

مــــالمــــح الــطــبــيــعــة الــــتــــي صـــورتـــهـــا بــرســم 
األشجار والزهور والورود ومشهد الغروب 
ــا وأشـــكـــالـــهـــا،  ــهـ ــوانـ ــيـــور بــمــخــتــلــف ألـ ــطـ والـ
بــاآلالت  لــوحــات فنية خاصة  فيما صنعت 
املــوســيــقــيــة، كــآلــة الــســاكــســفــون والــقــيــثــارة 
والترانيم املوسيقية وعدد من البورتريهات. 
خريطة فلسطني كانت ضمن اللوحات التي 
حاولت فيها الشنطي الحديث عن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـــــى جـــانـــب عـــلـــم فــلــســطــني 
ومفتاح العودة، والذي يرمز إلى الالجئني 
الفلسطينيني الذين طردوا من أرضهم على 
 ،1948 عـــام  الصهيونية  الــعــصــابــات  أيـــدي 

عالوة على رسم خريطة العالم.
وتطرقت األعمال الفنية كذلك إلى الحديث 
عن املناسبات االجتماعية اليومية، كأعياد 
امليالد واملناسبات العامة، مثل رأس السنة 
امليالدية وشهر رمضان، فيما جسدت كذلك 
جــائــحــة كــورونــا عــبــر تــصــويــر طــفــل يلبس 
خاصة  فنية  مجسمات  وصنعت  الكمامة، 
بفيروس كورونا. وتأمل من خالل لوحاتها 
أن يــنــتــشــر فـــن »الــكــويــلــيــنــغ« بــشــكــل أكــبــر 
الفنون  أنــه من  في قطاع غــزة، على اعتبار 
املميزة. وقد بدأت بالتجهيز إلعطاء دورات 
تدريبية مختصة بهذا اللون، إال أن تعطل 
الــحــيــاة الــعــامــة فـــي الــقــطــاع بــســبــب تفشي 

فيروس كورونا دفعها إلى تأجيل الفكرة.
وتــحــمــل الــفــنــانــة الــشــنــطــي رســـالـــة إلـــى كل 
شخص يمتلك الطموح والشغف واملوهبة 
املدفونة، بأن يسعى من أجل إثبات موهبته 
وتــطــويــر طــمــوحــه، خــاصــة فـــي قــطــاع غــزة 
الذي يعاني من أوضــاع سيئة في مختلف 
ــاالت، وتـــقـــول »اصـــنـــع مــهــنــتــك بنفسك  املـــجـ

حتى تصل إلى هدفك«.

دراما السنة: 6 وجوه بين النجاح والمللنداء الشنطي... فن »الكويلينغ« الصيني في غزة
من هو الرابح والخاسر 

في معركة الدراما 
العربية 2020؟ أسماء 

كثيرة تنافست في عام 
درامي »غريب«

كارين إليان ضاهر

ــــوالدة، تـــرد إلــى  عــنــدمــا نشير إلـــى غــرفــة حــديــث الـ
ــــورة تــلــك الــغــرفــة الــكــالســيــكــيــة   صـ

ً
أذهـــانـــنـــا عـــــادة

ــألـــوانـــهـــا الـــنـــاعـــمـــة الـــتـــي تــــتــــراوح بــــني الـــزهـــري  بـ
واألزرق واألصــفــر واألخــضــر. فــي الــواقــع، لــم يعد 
اإلطــار.  بهذا  األفكار محصورة  تبقى  أن  ضروريًا 
فــثــمــة ملـــســـات عـــصـــريـــة كـــثـــيـــرة يــمــكــن إضــافــتــهــا 
البتكار األجــواء املمتعة واملميزة في الوقت نفسه 
في غرفة الطفل. شرط االنطالق، بحسب مهندسة 
ة  الديكور ماري داغر، هو عنوان أو »ثيمة« أساسيَّ
د  للغرفة تدور األفكار والتفاصيل حولها. فبمجرَّ
اختيار املوضوع األساسي لتصميم الغرفة، تبدو 
األمور أكثر سهولة، ويمكن التوسع فيه تدريجيًا 
بمختلف التفاصيل التي يمكن اعتمادها. وتشير 
داغــــر إلـــى أنـــه يــمــكــن االســتــعــانــة بــتــفــصــيــل واحـــد 
يــرتــبــط بــعــنــوان يــتــم اخـــتـــيـــاره، فــتــكــون النتيجة 
»بمجرد  الــجــديــد«:  »العربي  لـــ  تقول  للنظر.  الفتة 
بــعــنــوان معني  واالنــطــالق  الطريقة  بــهــذه  التفكير 
أكــثــر سهولة  األمـــور  للغرفة، تصبح  مــوضــوع  أو 
وتتوالى األفكار تدريجيًا. على سبيل املثال يمكن 
اخــتــيــار الــتــصــمــيــم االســـتـــوائـــي، ولــيــس ضــروريــًا 
اختيار تلك العناوين الكالسيكية لغرف األطفال«. 
وحــتــى فـــي حـــال اخــتــيــار عـــنـــوان كــالســيــكــي، ثمة 

في  فارقًا  لتحدث  إضافتها  يمكن  ملسات عصرية 
، يمكن وضع 

ً
الغرف. في التصميم االستوائي، مثال

خيمة تناسب هذا األسلوب العتبار أن الخيمة في 
غرفة الطفل موضة رائجة اليوم. قد يكون قماشها 
عتَمد دائمًا 

ُ
، فليس ضروري أن ت

ً
أخضر داكنًا مثال

ــوان الــفــاتــحــة الــكــالســيــكــيــة فــي غـــرف األطــفــال.  ــ األلـ
وحتى في حال اعتماد التصميم البحري للغرفة، 
تــلــك األلـــوان  يمكن للتبديل فــي األلــــوان واعــتــمــاد 

الفرحة أن ُيحدثا فارقًا واضحًا يلفت األنظار. 
بــشــكــل عــــام، الــعــمــل عــلــى مـــوضـــوع مــعــني للغرفة 
يساعد على االبتعاد عن الكالسيكية. ومن األفكار 
بلون  للسرير  القارب  اعتمادها، شكل  يمكن  التي 
ا في  فاتح، فيما تعتمد األلوان ألغطية السرير. أمَّ
حــال عــدم الــرغــبــة فــي اعــتــمــاد تفاصيل كثيرة من 
االكتفاء  يمكن  للغرفة،  اختياره  تم  الــذي  العنوان 
بتفصيل واحد، كأن يعتمد تفصيل عالم البحار، 

أو أن تكون حتى مقابض األبـــواب مستوحاة من 
هذا العنوان أو غطاء السرير. فيجب أال تكون هذه 
ــهــا مــعــًا فــي الــوقــت نفسه 

ّ
الــتــفــاصــيــل مـــوجـــودة كــل

ــار الــتــي يــمــكــن أن تعتمد  ــكـ فـــي الـــغـــرفـــة. ومــــن األفـ
أيضًا في غرفة حديثي الوالدة ما يرتبط بحديقة 
الـــحـــيـــوانـــات، ألنــــه أمـــــٌر مــحــبــب لـــأطـــفـــال، وكــذلــك 
الكرتونية. فيجب عدم  إلى الشخصيات  بالنسبة 
التخّوف من اعتماد هذه األنماط، وإن كثرت فيها 
ــال. كــذلــك  ــفــ األلـــــــوان، فــهــي مــفــضــلــة فـــي غــــرف األطــ
بالنسبة إلى عالم الفضاء بكل ما فيه من تفاصيل، 

 يخلق محيطًا جذابًا بني الكواكب والنجوم.
ْ
إذ

ــــود عــنــاصــر عــديــدة  ــر أيـــضـــًا إلــــى وجـ ــ وتــشــيــر داغـ
الــوالدة،  الغرفة العصرية لحديثي  أن تميز  يمكن 
التصميم،  في  الكالسيكي  األسلوب  عن  فتبعدها 
 تعتبر اإلنارة وطبيعتها 

ْ
منها اإلنارة الهادئة، إذ

فــي غــرفــة الــطــفــل أمـــرًا فــي غــايــة األهــمــيــة. فــهــي من 
ــحــــرص فــي  الـــعـــنـــاصـــر األســــاســــيــــة الـــتـــي يـــجـــب الــ
اختيارها حتى ال تكون مزعجة له. تميز داغر هنا 
ما بني اإلنارة الطبيعية أي نور الشمس، واإلنارة 
هادئة  تكون  أن  يجب  والتي  الغرفة  في  الداخلية 
تعتمد على النور األبيض الدافئ األقرب إلى لون 
الشمس. في الوقت نفسه يجب عدم وضع السرير 
في مكان مظلم. كذلك ُيفترض أن تكون املساحة في 

الغرفة هادئة للنظر خالية من العوائق.

اجتياح مفهوم الترفيه في العالم العربي

خسر عابد فهد في »الساحر« )يوتيوب(

تعتبر اإلنارة 
وطبيعتها في 
غرفة الطفل 
أمرًا في غاية 
األهمية )لوكاس 
)Getty /أولينيوك

جسدت عبر لوحاتها اآليات القرآنية وبعض األذكار الدينية )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty /سؤدد كعدان: مع كورونا، أصبحت الحدود بين الشاشتين السينمائية والتلفزيونية محدودة جدًا )إرنستو روشو

يحاول النقاد دومًا التفريق بين السينما والتلفزيون، باعتبار األولى تمثل التبّصر والتفكير والهدوء 
في العمل في حين الثاني يشير إلى الترفيه واالستهالك والسرعة

التلفزيون والسينما

غرفة حديثي الوالدة

فنون وكوكتيل
قضيّة

اليف ستايل

حصادإضاءة

للمخرج اللبناني زين ألكسندر 
)الصورة( رأٌي آخر، إذ يشير 

إلى أن »انتشار منّصات عرض 
األفالم والمسلسالت فتح 
المجال لصناعة تلفزيونية 
جديدة ومختلفة. لكْن 
ال يجوز أن نُراهن فقط 

على زيادة التمويل الزدهار 
البرامج التلفزيونية، بل يجب 
السعي إلى تحسين جوهر 
المسلسالت، وتحديدًا من 

ناحية الكتابة واألداء. لذلك، 
علينا تشجيع الصناعة 
المستقلّة، التي تتجرّأ 

على طرح مسائل فريدة 
من نوعها، ونابعة 

من معرفة حقيقية 
للمجتمعات العربية«.
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