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تونس بين األخبار الزائفة واألخطاء الصحافية

استقطاب المؤثرين: هل أصبح فيسبوك »باليًا«؟

تونس ــ محمد معمري

األخــبــار  الــتــونــســيــون بمعضلة  يــصــطــدم 
الـــكـــاذبـــة والـــشـــائـــعـــات وانــــتــــشــــارهــــا، مــع 
إعالمّية. تطاول  إلى مؤسسات  وصولها 
تلك األخبار مسؤولني ومواطنني، وتخلق 
جــــــداًل كـــبـــيـــرًا وتـــــســـــاؤالت حـــــول املــهــنــيــة 
ــة فـــي زمــــن املــنــافــســة عــلــى الــســرعــة  ــدقـ والـ
في نقل الخبر، فيما يحاول الصحافيون 
ـــاء األخـــبـــار  ــوبـ الـــتـــونـــســـيـــون الـــتـــصـــدي لــ
الــكــاذبــة الــــذي يــجــتــاح الــعــالــم، إذ أعلنت 
نــقــابــتــهــم إطـــــــالق املـــنـــصـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــّرى« بـــالـــلـــغـــتـــني الــعــربــيــة  ــتــــحــ »تــــونــــس تــ
والفرنسية، أوائل يونيو/حزيران املاضي.

املــضــلــلــة  أو  ــفــــة  الــــزائــ ــار  ــ ــبـ ــ األخـ تـــغـــزو  إذ 
الــســاحــة اإلعــالمــيــة ومــنــصــات الــتــواصــل 
ـــرص  االجــــتــــمــــاعــــي فــــــي تـــــونـــــس رغــــــــم حـ
عــديــد الــهــيــئــات والــجــمــعــيــات الــتــونــســيــة 
عــلــى تــأســيــس مــنــصــات لتكذيب األخــبــار 
ــتـــي أطــلــقــتــهــا  الـــزائـــفـــة ومـــنـــهـــا املـــنـــصـــة الـ
التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة 
بالشراكة مع االتحاد األوروبــي، واملنصة 
التي أطلقتها جمعية »أنا يقظ«. ومنصة 
ــار  ــبــ ــــي األخــ ــدقــــق فـ ــتــــحــــرى« تــ ــــونـــــس تــ »تـ
والـــصـــور والــفــيــديــوهــات والــتــصــريــحــات، 
وكـــل مـــا هـــو أخـــطـــاء صــحــافــيــة. وتــحــاول 
املــنــصــة تــمــكــني الــصــحــافــي مـــن الــتــحــري 
علمية  ووســائــل  مناهج  على  بــاالعــتــمــاد 
دقــيــقــة لــلــتــثــبــت مـــن الـــصـــور وغــيــرهــا من 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــصـــحـــافـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
ــرق الــتــقــلــيــديــة عــبــر  ــطــ ــنــــاد إلـــــى الــ ــتــ االســ
االتـــصـــال املــبــاشــر بــاملــصــادر والــنــظــر في 
ــــدى تــقــاطــعــهــا أو تــطــابــقــهــا لــلــوصــول  مـ
كما  املتلقي.  إلــى  وإبــالغــهــا  الحقيقة  إلــى 
لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  تعتزم 
الــســمــعــي الــبــصــري )الــهــايــكــا( بــالــتــعــاون 
التونسية  التونسية والتلفزة  مع اإلذاعــة 
إطالق منصة للتثبت من األخبار الزائفة، 
وهي مبادرات تؤكد انتشار هذه الظاهرة 
املــقــلــقــة والــتــي كـــان لــهــا تــأثــيــر كبير على 
التونسيني،  صـــورة اإلعـــالم واإلعــالمــيــني 
خــاصــة أن بــعــضــهــم يــســقــط ضــحــيــة هــذه 
األخبار وينشرها مما يتسبب في فقدان 

مصداقيته أما الرأي العام املحلي.
ـــف الـــخـــبـــر الــــــذي أعـــلـــنـــتـــه إذاعـــــة 

ّ
فـــقـــد خـــل

الجمعة  يــوم  الخاصة،  أم«  »مــوزايــيــك أف 

منوعات
قدرة 
الرونت

موسكو ــ العربي الجديد

ذكرت صحيفة »إر بي كا« الروسية أن روسيا 
أجـــرت خــال الــفــتــرة مــن 15 يــونــيــو/ حــزيــران 
ــاري،  ــجـ ــاضـــي وحـــتـــى 15 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـ املـ
تدريبات على ضمان استقرار وأمان وتكامل 
أداء اإلنترنت، وفق ما جاء في مواد مجموعة 
الــتــابــعــة للمنظمة  الــعــمــل »األمــــن املــعــلــومــاتــي« 

الــرقــمــي«  الــربــحــيــة »االقــتــصــاد  املستقلة غــيــر 
الــتــي حــصــلــت الــصــحــيــفــة عــلــى نــســخــة منها، 
فيما أكد بضعة مشاركني في مجموعة العمل 

صحتها. 
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه املواد عن الهدف 
بي  »إر  ذكــر مصدر  ونتائجها،  التدريبات  مــن 
كا« في سوق االتصاالت أن شركات االتصاالت 
الروسية الكبرى شاركت فيها، مضيفًا: »الهدف 

)القطاع  »الــرونــت«  قــدرة  تحديد  التدريبات  مــن 
الـــروســـي مــن اإلنــتــرنــت( عــلــى الــعــمــل فــي حــال 
وقوع تشوهات أو القطع من الخارج وتهديدات 
د النتائج الرسمية بعد، ولكنه تم  حدَّ

ُ
أخرى. لم ت

أوليًا اإلقرار بنجاح التدريبات«. وأوضح مصدر 
آخـــر أنـــه »تـــم اخــتــبــار احــتــمــال الــفــصــل الفعلي 

للقطاع الروسي من اإلنترنت«.  
هــــذا ودخــــل قـــانـــون »الــــرونــــت الـــســـيـــادي« حــّيــز 

ــام 2019،  الــتــنــفــيــذ فـــي روســـيـــا مــنــذ خــريــف عـ
»تحديد  صــاحــيــات  التنفيذية  السلطة  مانحًا 
املـــطـــالـــب املــتــعــلــقــة بــتــشــغــيــل نــظــم الــتــحــكــم في 
وأمــان  الستقرار  تهديد  نشوب  عند  الشبكات 
ــا«، ملزمًا  ــيـ وســـامـــة عــمــل اإلنــتــرنــت فـــي روسـ
التقنية  الوسائل  بتركيب  االتــصــاالت  شــركــات 
التكنولوجيا لحجب  هــذه  ــف 

َّ
تــوظ الــازمــة، كما 

املواقع املحظورة أو إبطاء مواقع.

ــاة رئــيــس الــحــكــومــة  املـــاضـــي، ومـــفـــاده وفــ
التونسية األسبق الحبيب الصيد، الكثير 
املتسائلة حــول مهنية  األفــعــال  مــن ردود 
الــتــســاؤالت هذه  التونسي. سبب  اإلعـــالم 
ــة، وهــــي واحـــــدة من  ــ ــ  اإلذاعـ

ّ
يــعــود إلــــى أن

اإلذاعـــــــــات األكــــثــــر اســـتـــمـــاعـــا فــــي تـــونـــس، 

أذاعــت خبرًا زائفا يتمثل في إعالنها عن 
وفــــاة رئــيــس الــحــكــومــة األســـبـــق، وهـــو ما 
تـــّم تــكــذيــبــه مــنــه شــخــصــيــا ومـــن عــائــلــتــه، 
مــؤكــديــن أن الــرجــل فــي صــحــة جــيــدة ولــم 
يتعرض إلى وعكة صحية، ما دفع اإلذاعة 
إلــى االعــتــذار من مستمعيها ومــن رئيس 

املهني.  الخطأ  هــذا  عن  األسبق  الحكومة 
ولم تكن اإلذاعــة وحدها، فقد سقطت في 
نفس الخطأ بنشر الخبر اإلذاعة الوطنية 
وهي إذاعة رسمية وأقدم إذاعة في تونس 
 ،1938 إلــى سنة  تأسيسها  تــاريــخ  يــعــود 
ــــرى عـــن الــخــطــأ الـــذي  واعـــتـــذرت هـــي األخـ

وقعت فيه.
األخبار الزائفة لم تقف عند هذا الحد، فقد 
تــداولــت الــعــديــد مــن الــصــفــحــات واملــواقــع 
خبرًا عن تدهور الحالة الصحية لرئيس 
الــبــرملــان الــتــونــســي راشـــد الــغــنــوشــي بعد 
ــو ما  إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــوفـــيـــد-19، وهــ
ــيـــس الــــبــــرملــــان، مــاهــر  اضـــطـــر مـــســـاعـــد رئـ
ــا، إلــــى نشر  ــوم الــجــمــعــة أيـــضـ مــــذيــــوب، يــ
ــــدى الــصــحــف  ــــو يـــطـــالـــع إحــ ــوٍر لــــه وهـ ــ صــ

التونسية ويبدو في صحة جيدة.
»العربي الجديد«  وعن هذه الظاهرة كان لـ
ــــالم فـــي الــجــامــعــة  اتـــصـــال مـــع أســـتـــاذ اإلعـ
الــصــادق الحمامي،  الــدكــتــور  الــتــونــســيــة، 
والذي رأى أن »ما حصل عند إعالن خبر 
األسبق  التونسية  الحكومة  رئيس  وفــاة 
زائفا، بل هو  الصيد ليس خبًرا  الحبيب 
خطأ صحافي«. وأضــاف »يجب أن نمّيز 
ــبـــار الــزائــفــة  بـــني ثــالثــة أشـــيـــاء وهـــي األخـ
ــار ُصــمــمــت بــغــايــة الــتــضــلــيــل،  ــبـ ــي أخـ وهــ
والـــشـــائـــعـــات وهــــي مــعــلــومــات مــجــهــولــة 
املـــــصـــــدر تـــتـــعـــلـــق بــــأشــــخــــاص وأحــــــــداث 
واألخطاء  للتضليل،  بالضرورة  وليست 
تكون  أن  يمكن  أخــطــاء  وهـــي  الصحافية 
عـــن قــصــد أو مـــن دون قـــصـــد«. الــدكــتــور 
أن »فــي تونس هناك عدة  يــرى  الحمامي 
بينها  من  الظواهر  هــذه  النتشار  أسباب 
أن الــصــحــافــيــني واملـــؤســـســـات اإلعــالمــيــة 
تـــتـــعـــامـــل مــــع األخـــــبـــــار بــمــنــطــق الـــســـوق 
إلــى بضاعة ذات طابع  األخــبــار  فتتحول 
تــنــافــســي مـــن خــــالل مـــا يـــعـــرف بــاألخــبــار 
ــاك أيـــضـــا  ــنـــ الـــعـــاجـــلـــة والــــحــــصــــريــــة، وهـــ
ضعف في آليات التدقيق في األخبار في 
غرف األخبار مما يتسبب في الكثير من 
األخـــطـــاء الــتــي يــعــود بــعــضــهــا إلـــى الثقة 

املفرطة في املصادر. 
ــذه الــوضــعــيــة  وبــالــتــالــي لـــلـــخـــروج مـــن هــ
باملهنية  يتسلحوا  أن  الصحافيني  على 
واملــصــداقــيــة وآلــيــات التثبت مــن األخــبــار 
قــبــل نــشــرهــا ألنـــهـــم أصـــحـــاب مــســؤولــيــة 

مجتمعية كبيرة«.

خبر زائف حول وفاة 
رئيس حكومة سابق 

يعيد الجدل

تأخرت »فيسبوك« كي 
تمنح صانعي المحتوى 

مقابًال ماديًا

ــــدد كــبــيــر مــــن نـــجـــوم اإلنـــتـــرنـــت،  فـــوجـــئ عـ
كـــاملـــمـــثـــل الـــكـــيـــنـــي مـــــــارك مــــــــواس، بـــإعـــالن 
»فــيــســبــوك« عــزمــهــا إنــفــاق أكــثــر مــن مليار 
ملــنــتــجــي  مـــخـــصـــصـــة  ــــج  ــرامـ ــ بـ عـــلـــى  دوالر 
الساعية  الشبكة   

ّ
أن باعتبار  املــحــتــويــات، 

إلــــى مــنــافــســة مــنــصــات أخـــــرى مــثــل »تــيــك 
نوعا  »بالية«  أصبحت  و»يوتيوب«  تــوك« 
مــــا، عــلــى قــــول مـــــواس. هــــذا الـــشـــاب الــبــالــغ 
خمسة وعــشــريــن عــامــا، والــــذي يــصــل عــدد 
إذ  تــوك«  »تيك  ألفا عبر  إلــى 160  متابعيه 
يتحدث بمزيج من اإلنكليزية والسواحلية 
والــلــهــجــة الــعــامــيــة عـــن حــيــاتــه الــطــالــبــيــة، 
يــشــكــك فــي قــدرتــه عــلــى تشجيع جــمــهــوره 
التواصل. وقال:  إلى شبكة  على االنضمام 
ــهــا 

ّ
ــــدى أمــــي حـــســـاب عــلــى فــيــســبــوك لــكــن »لـ

ال تــعــرف تــيــك تـــوك. املــحــتــوى الـــذي أنــشــره 
مصَمم ألبناء جيل األلفية الذين يفضلون 

منصات أخرى«.
ها 

ّ
أن املــاضــي  األســبــوع  »فيسبوك«  أعلنت 

حتى  تــدفــع  لكي  دوالر  مليار  ستخصص 
سنة 2022 ملنتجي املحتوى الذين ينشرون 
ــتـــهـــا، فـــــي مــــجــــاالت  ــلــــى مـــنـــصـ مــــــوادهــــــم عــ
مــتــنــوعــة كــالــفــكــاهــة أو املـــوضـــة أو ألــعــاب 
الـــفـــيـــديـــو. وتـــخـــوض شــبــكــات »يـــوتـــيـــوب« 
 معركة 

ً
و»تيك توك« و»سناب شات« أصال

شرسة لجذب نجوم التواصل ومتابعيهم 
بمداخيل  عليها  يـــعـــودوا  أن  يمكن  الــذيــن 
إعــالنــيــة ضــخــمــة. وفــــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي 2020، بـــدأت »ســنــاب شـــات« إنفاق 
منتجي  أبـــــرز  عــلــى  يــومــيــا  دوالر  مــلــيــون 
املحتوى على منصتها. أما منتجو مقاطع 
الفيديو على »يوتيوب« فبات في إمكانهم 
أيضا منذ 2007 الحصول على جزء صغير 
مــن املــلــيــارات الــتــي تــدرهــا اإلعـــالنـــات على 
ــع. ولــــم تــبــاشــر »فـــيـــســـبـــوك« بــالــدفــع  ــوقــ املــ

إقــبــااًل  تحقق  الــتــي  الفيديو  مقاطع  مقابل 
 عام 2017. أما »إنستغرام« التابعة 

ّ
كبيرًا إال

»فــيــســبــوك« فــلــم تــبــدأ بـــإشـــراك املــؤثــريــن  لـــ
 العام 

ّ
فــي جــزء مــن إيــراداتــهــا اإلعــالنــيــة إال

املاضي، إذ يحصلون على أموال من خالل 
ــراكـــات الـــتـــي يــعــقــدونــهــا مـــبـــاشـــرة مع  الـــشـ

العالمات التجارية.
املشارك لوكالة »فايرل  ولم يفاجأ املؤسس 
جو  االجتماعية  الشبكات  ملشاهير  نيشن« 

»فــيــســبــوك«. فمجموعة  ــر 
ّ

بــتــأخ غــالــيــيــزي، 
ســـســـت عـــام 2004، 

ُ
ــارك زوكـــربـــيـــرغ الــتــي أ مــ

 نــمــوذجــا إعــالنــيــا متينا 
ً
ــال ــت أصــ

َ
كــانــت بــن

ــرون األوائــــــــــل بــاقــتــحــام  ــ ــؤثــ ــ ــدأ املــ ــ ــا بــ ــنـــدمـ عـ
ــا  ــ ــروريـ ــ ــم ضـ ــهــ ــذبــ ــن جــ ــكــ ــات ولــــــــم يــ ــكــ ــبــ ــشــ الــ
»لــتــغــيــيــر نـــمـــوذج أعـــمـــال الــشــركــة« عــلــى ما 
يــؤكــد غــالــيــيــزي. لــكــن، كما املــؤثــريــن، توجه 
مــتــابــعــوهــم أيــضــا، وهـــم مــن الــجــيــل الــشــاب 
بــمــعــظــمــهــم، إلـــى مــنــصــات أخـــــرى، مــعــززيــن 

االنطباع بأن »فيسبوك« موقع »باٍل« ألبناء 
ما ُيعرف بالجيل »زد« وهو ال يليق سوى 
بأهلهم. فنسبة األشخاص الذين يتخطون 
الــخــامــســة والــســتــني مـــن الــعــمــر املــشــتــركــني 
الربع تقريبا  ارتفعت بواقع  في »فيسبوك« 
خــالل الــعــام املــاضــي، أي أســـرع بمرتني من 
ــــرى على  مــعــدل نــمــّو الــفــئــات الــعــمــريــة األخـ
 »2021 »ديــجــيــتــال  تقرير  أنــواعــهــا، بحسب 

من إعداد »وي آر سوشال« و»هوتسويت«.
وخالل النصف األول من 2021، كان الصيني 
، بحسب 

ً
»تيك توك« التطبيق األكثر تحميال

مركز »سنسور تاوور« األميركي. وهو أطاح 
بـــ »فيسبوك« فــي مــجــال إطـــالق الصيحات 
خصوصا  التواصل،  شبكات  على  الرائجة 
التسجيالت  ساهمت  حــني  الجائحة  خــالل 
القصيرة املنشورة على منصته في تلطيف 
األجــــواء ملــاليــني األشـــخـــاص. ويــقــضــي أحــد 
أهداف خطة »فيسبوك« البالغة ميزانيتها 
 

ّ
مليار دوالر بأن تعود املنصة رائجة وبأال
ينفر الشباب منها. وتؤكد كلوديا كامرون 
املــســؤولــة عــن الــتــســويــق فــي شــركــة »آي ام 
 »منتجي 

ّ
أن أمــســتــردام  فــي  للمؤثرين  ايــه« 

املـــحـــتـــويـــات هــــم جـــــزء مـــهـــم مــــن املـــعـــادلـــة، 
الرائجة«. يعتبر  الصيحات  هم يطلقون 

ّ
ألن

ــه اعــتــبــار  ــ ــ ــه مــــن الـــســـابـــق ألوانـ ــ ــ
ّ
ــراء أن ــبـ ــخـ الـ

ــقــــول جــو  ـــــــت. ويــ
ّ
 حــقــبــة »فـــيـــســـبـــوك« ول

ّ
أن

تقديرهم،  نــســيء  أن  يمكننا  »ال  غــالــيــيــزي: 
التكنولوجيا«.  فــي مجال  أقــويــاء جــّدًا  فهم 
وتتمتع »فيسبوك« التي كسبت 84.2 مليار 
دوالر من العائدات اإلعالنية العام املاضي، 
بقدرة مالية كبيرة تعطيها هامشا واسعا 
فيها  املشتركني  انفك عدد  لالستثمار. وما 
يتزايد، مع 2.8 مليار مستخدم نشط اليوم 

في أنحاء العالم كافة.
)فرانس برس(

)Getty( يحاول الصحافيون التونسيون محاربة األخبار الكاذبة عبر مبادرات

»تيك توك« الصيني هو األكثر تحميًال بين التطبيقات )هيكتور ريتامال/فرانس برس(

تحاول تونس التصدي لألخبار الزائفة والشائعات التي تنتشر فيها أخيرًا، عبر مبادرات صحافية، لكّن وسائل إعالميّة تقع في أخطاء 
مهنية، ما يعيد المعضلة إلى البداية
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عليه  فتعرف  الوفير،  بالحظ  اتسمت  بفرص 
الـــجـــمـــهـــور ضـــمـــن مــســلــســلــي »الــــزيــــر ســـالـــم« 
ــيــــع قـــرطـــبـــة«، وتـــتـــالـــت بــعــدهــا األعـــمـــال  و»ربــ
ليحقق انتشارًا واســعــا امتد مــن ســوريــة إلى 
قباني«  »نــزار  الشاب  العربي ويصبح  العالم 
فــي قصر »املــلــك فــــاروق« بــن ليلة وضحاها. 
ــانــــت آخــــــر مـــحـــطـــات حـــســـن فــي  ــــن كــ وفــــــي حـ
ــا الـــســـوريـــة املــحــلــيــة »أســـعـــد الــــــوراق«،  الــــدرامــ
ــا املــشــتــركــة بـــاكـــرًا فـــي بــدايــة  الــتــقــطــتــه الــــدرامــ
العقد األخير  تشكلها وقـــّدم تيم حسن خــال 

ما يقارب عشرة مسلسات، كان أكثرها شهرة 
في   

َ
علق نفسه  أنــه  إال  »الهيبة«،  وجماهيرية 

ــبـــاك املــســلــســل الـــجـــمـــاهـــيـــري واالســـتـــثـــمـــار  شـ
مــا دفع  فــي نجاحه لخمس ســنــوات متتالية 
الجمهور للسخرية من حالة  طيفا كبيرا من 
استنساخ املسلسل، وتراجع أداء تيم بالتوازي 
مع ضعف النص، وعدم تماسك الخط الدرامي 
لألحداث، بسبب كتابة كل جزء بشكل منفصل 
وبأقام أخــرى. وعندما حاول تيم التعويض 
عبر املشاركة في أعمال قصيرة مثل »العميد« 

عدنان حمدان

السورية في  الــدرامــا  يغامر نجوم 
املتوفرة  املسلسات  ضمن  العمل 
ــا املــحــلــيــة أو  ــ ــــدرامـ ــل نـــطـــاق الـ ــ داخــ
 خياراتهم ال تأتي دائما وفق ما 

ّ
املشتركة، إال أن

يتمنون أو ما ينتظر الجمهور منهم، فيدخل 
بعضهم ضمن حالة تعليب وتكرار قد تنعكس 
بشكل سلبي على صورة نجوميتهم وتأسرهم 
 ملمثات 

َ
ضمن إطار لعنة الدور الواحد. وسبق

ــــدور والــــدة  ــــــرن بـ
ّ
ط

ُ
ســـوريـــات ولــبــنــانــيــات أن أ

السورية منى واصــف والتي  البطل، وآخرهن 
استثمر في حضورها ضمن مسلسل »الهيبة« 
على  للعمل  كــعــكــاز  متتالية  مــواســم  لخمسة 
ــنـــاعـــة نـــجـــومـــيـــة ملــمــثــلــن آخـــريـــن  حــــســــاب صـ
وهــذه  باسمهم.  ويــســوق  املسلسل  يتصدرون 
مجموعة من النجوم الذين يعانون من تأطير 
الدراما املشتركة ألدواتهم وباتت حظوظهم في 

بناء نجومية مستقرة أقل.

تيم حسن
انــطــلــق الــفــنــان الـــســـوري تــيــم حــســن فــي أدائـــه 

استوحى مراد 
تصاميمه األخيرة من 

مهرجان »البندقية«

لم ينجح تيم حسن في 
تخطي األثر الجماهيري 

لشخصية »جبل«

أرفض أن أحصر 
نفسي في منطقة 

موسيقية معينة

2223
منوعات

و»أنا«، لم ينجح في تخطي األثر الجماهيري 
لشخصية »جبل« في »الهيبة«، بل عانى أيضا 
أدوات شخصية  مــن  للخروج  طريقة  إليــجــاد 

»جبل« وطريقة كامه وأسلوبه في الحركة.
ــــان مــحــبــي تــيــم حــســن حــــول قــدرتــه  ومــــع رهـ
على العودة إلى الصفوف األولى متى توفر 
إنــجــاز مسلسل  لــذلــك، تعثر  املناسب  الــنــص 
»الزبال« للكاتب السوري فؤاد حميرة للعام 
الثالث على التوالي، في حن تشير مصادر 
»العربي الجديد« عن احتمال وجود حسن  لــ

في مسلسل مشترك جديد لشركة »الصباح« 
ومن املقرر أن يمتد لعدة مواسم أيضا، هذا 
مـــع تـــراجـــع حــضــور تــيــم حــســن فـــي الـــدرامـــا 
املــصــريــة بــعــدمــا اخـــتـــرق الـــســـوق بــقــوة عند 

تجسيده سيرة حياة امللك فاروق.

قصي خولي
السوري قصي خولي  املمثل  انتعش حضور 
جــزئــيــا ضــمــن الـــدرامـــا املــشــتــركــة بــعــد ســنــوات 
ــــوع فــــي الــنــمــطــيــة، فــعــاد  ــــوقـ ــاق والـ ــفــ مــــن اإلخــ
الديب«  »صــافــي  بشخصية  للجمهور  خولي 
في مسلسل »2020«، وتمكن من صناعة حالة 
جماهيرية في نطاق الدراما املشتركة واألقرب 
إلــــى الــلــبــنــانــيــة مـــع تـــراجـــع حــصــة الــحــضــور 
ــقـــاط األحــــــداث على  الـــســـوري فـــي الــعــمــل وإسـ
حي شعبي في بيروت. الجمهور بدوره قاطع 
في  قدمها  مــع شخصيات سابقة  أداء خولي 
الدراما السورية مثل »جابر« في »الــوالدة من 
الخاصرة« و»سامر البسطاط« في »غزالن في 
غابة الذئاب«، وتفاءل البعض بإمكانية عودة 
خــولــي الـــذيـــن وجـــــدوا فــيــه نــجــمــا قـــــادرًا على 
االنــتــقــال بــبــراعــة بــن الــشــخــصــيــات الشعبية 
والثرية دون أن يترك فجوة في ذلك. لكن رحلة 
لــم تكن سهلة  إلـــى »2020«،  لــلــوصــول  خــولــي 
فقد تعثر في تقديم شخصية الشاب العاشق 
اللعوب في مسلسل »جريمة شغف« وتعرض 
النتقاد واسع على طريقة األداء، ولم يساعده 
اإلنتاج الرديء لسيرة حياة الخليفة العباسي 
»هارون الرشيد« من التأثير عربيا رغم أهمية 
الشخصية ودورهــا املحوري. في الوقت ذاته 
لم يستطع خولي العبور إلى السوق املصرية 
واملــنــافــســة هــنــاك رغـــم عـــدة مـــحـــاوالت، فتأطر 
بالدراما املشتركة لصعوبة العمل في الداخل 
ــور والـــنـــصـــوص املــنــاســبــة،  ــ ــدم تـــوفـــر األجــ ــ وعـ
وحاول العودة لتثبيت مواقعه قبل عامن في 
التسويق  أن  ليجد  ونـــص«  »خمسة  مسلسل 
وبطلة  النهار  معتصم  مواطنه  لصالح  اتجه 

العمل نادين نجيم بالدرجة األولى.

باسل خياط
حظي الفنان السوري باسل خياط بعدة فرص 
ضمن نطاق الدراما املشتركة، واستطاع خال 
ســـنـــوات الـــحـــرب الــســوريــة رغـــم انــقــطــاعــه عن 
الدراما املحلية من الحضور في أعمال داخل 
لــبــنــان ومـــصـــر، صــانــعــا لــنــجــومــيــة مــتــوازنــة 
أثمرت في مسلسل »30 يوم« إلى جانب الفنان 
املصري آسر ياسن والذي اعتبره النقاد نقطة 
تــحــول فــي مسيرة خــيــاط املهنية، مــن جانبه 
أثــبــت خــيــاط حـــضـــوره فـــي الـــدرامـــا املشتركة 
ضــمــن مــســلــســل »تـــانـــغـــو« قــبــل أن يـــدخـــل في 
أقل  »الكاتب«  مسلسل  فجاء  التنميط  متاهة 
أثرًا من الناحية الجماهيرية والفنية، كما لم 
يترك وقعا لدى الجمهور عند عرض مسلسل 
»عهد الــدم« من إنتاج منصة »شــاهــد«. وقبل 
عــام عــاد الــجــدل حــول خــيــارات خــيــاط مجددًا 
»النحات«  إتمام مسلسل  تعثر  بعد  ال سيما 
والخافات التي رافقت تنفيذ املسلسل تزامنا 
مع حالة اإلغاق العام في لبنان جراء فيروس 
كــــورونــــا، فـــجـــاء الــعــمــل مـــبـــتـــورًا وتــــم منتجة 
مشاهد عديدة لباسل خياط مع الحديث عن 
جــزء ثــان يكمل الحكاية من دون حــدوث ذلك. 
عن وجود  الرفاعي  مفيد  املنتج  أعلن  بعدها 
باسل خياط في قائمة أبطال مسلسل »ظل«، 
ــالـــب بـــتـــعـــديـــات عـــلـــى الــنــص  ــيــــر طـ لـــكـــن األخــ
وتراجع بعد ذلك عن البطولة منسحبا بشكل 
مـــفـــاجـــئ وســـــط خـــســـائـــر مــســتــمــرة لــلــمــنــتــج، 
وانتقل خياط إلى مصر ليشارك املمثلة يسرا 
ــــرب أهــلــيــة« لــكــن نــتــائــج  بــطــولــة مــســلــســل »حـ
فــلــم يتمكن  الـــتـــوقـــعـــات،  الــعــمــل جـــــاءت دون 
املــســلــســل مـــن مــنــافــســة نــجــاح »خــيــانــة عــهــد« 
قبل عام، كما لم يظهر خياط بــاألداء املطلوب 

ليعيد موقعه للصدارة مجددًا.

إبراهيم علي

الــســوري،  الكاتب  السبت، أعلن  أمــس  أول مــن 
ــدء تـــصـــويـــر مــســلــســل  ــ ــادات، عــــن بـ ــ ــحـ ــ ــــال شـ بـ
ي يا بيروت« وهو كاتب »ال حكم عليه« 

ّ
»شت

البيعة  شــحــادات  يجدد  عشرين«.  و»عشرين 
ــذه املــــرة أيــضــا،  لــشــركــة »صــــادق الــصــّبــاح« هـ
بــعــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــــذي حــقــقــه لــســنــوات 
ــا بـــيـــروت«  ــــي يــ

ّ
ــت خـــلـــت. يـــطـــرح مــســلــســل »شــ

ــود إلــــــى بـــيـــروت  ــعــ قـــصـــة مـــغـــتـــرب ســـــــوري يــ
الــســوريــة. بطل السلسلة املمثل  وســط األزمـــة 
إلــى جانب مجموعة من  الــســوري عابد فهد، 
زينة  منهم  واللبنانين،  الــســوريــن  املمثلن 
مــكــي، وفــــادي أبـــي ســمــرا، وســامــر إسماعيل، 
 املسلسل مؤلف 

َّ
وعبده شاهن. الافت هو أن

في موسم  ُيعرض  لن  ه 
ّ
لكن من ثاثن حلقة، 

رمضان 2022، بل سيكون ضيف فصل الشتاء 
على منصة »شاهد« بداية، ثم سيعرض على 

الشاشات الصغيرة.
املخرج  انتهى  قليلة،  أيـــام  قبل  »الـــزيـــارة«:   ¶
من  مارتينيز،  أدولــفــو  اإلســبــانــي،   - اللبناني 
تصوير مسلسل »الزيارة« الذي تؤدي بطولته 

أمــا األســـود، الــلــون األحــب على قلبه، فيبقى 
في مختلف مجموعاته، خصوصا  موجودًا 
ــه في هذه املجموعة املستوحاة من أجواء 

ّ
أن

مهرجان البندقية، يعتبر األسود من األلوان 
فيما  املدينة.  أجـــواء  تعكس  التي  األساسية 
حــضــر الـــذهـــبـــي أيـــضـــا مـــن وحــــي الـــزخـــارف 
أما  وكنائسها.  اإليطالية  املدينة  قصور  في 
األلــــــوان الــبــاقــيــة كـــاألخـــضـــر، فــهــو مـــن وحــي 
تلك األلوان املستوحاة من الزجاجيات التي 

تشتهر بها املدينة. 
يــقــول مــــراد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي هــذه 
 مجموعة 

ّ
كـــل الــتــي قدمتها وفـــي  املــجــمــوعــة 

ــوابـــت ال يــمــكــن أن أتــخــلــى عنها  ــي، ثــمــة ثـ لــ
ــدًا. فــالــهــوت كـــوتـــور، فــن قــائــم بـــذاتـــه، وأّيـــا  أبــ
كانت الظروف ال يمكن أن يتأثر بها لناحية 
ــعــــت فــي  ــوم عـــلـــيـــهـــا. وضــ ــقــ ــتــــي يــ األســـــــس الــ
ــار والــتــقــنــيــات  ــهـ  عــنــاصــر اإلبـ

ّ
املــجــمــوعــة كـــل

الــحــرفــيــة فــي الــتــطــريــز والــزخــرفــة ومــصــادر 
ُعرفت  لطاملا  التي  كافة  والتفاصيل  اإللــهــام 
بها. أما البساطة فا مكان لها في تصاميم 
الهوت كوتور، التي تقوم على عنصر اإلبهار 

بشكل أساسي«.
تــمــّســك مـــــراد بــالــعــنــاصــر كـــافـــة الـــتـــي تــقــوم 
»هوت كوتور« حرصا منه  عليها تصاميم الـ
 
ً
لهفة الوقت نفسه شهد  على سماتها، وفــي 

كارين إليان ضاهر

قـــدم املــصــمــم اللبناني الــعــاملــي زهــيــر مــراد 
 2022  /2021 وشــــتــــاء  خــــريــــف  مـــجـــمـــوعـــة 
لــيــشــّكــل تــلــك الـــعـــودة املــنــتــظــرة إلـــى الحياة 
كمصمم  حياته  خــاص  وبشكل  الطبيعية، 
وعشاق  املشاهير  بحضور  عــروضــه  يــقــّدم 
 

ّ
أعــمــالــه ووســـائـــل اإلعــــام الــتــي تــتــرقــب كــل
الجديد«  له. في حديثه مع »العربي  جديد 
ه كان يحّبذ فكرة إقامة العروض 

ّ
ال ينكر أن

أن  يمكن  إذ  الجائحة،   
ّ

ظــل فــي  االفتراضية 
 

ّ
إال الــنــاس،  يطاول بذلك شريحة كبرى من 
ده العرض الحضوري 

ّ
 الشعور الذي يول

ّ
أن

ــتـــراضـــي، ما  يــبــقــى غــائــبــا فـــي الـــعـــرض االفـ
يبرر لهفته إليه وترقبه لهذه اللحظة طوال 

الفترة املاضية.
بأسلوبه املعهود املفعم باألحاسيس والذي 
يشكل الــفــن حجر أســـاس فــيــه، وانــطــاقــا من 
ــا، اســتــوحــى  ــ ــــورونـ مـــرحـــلـــة انـــتـــشـــار وبــــــاء كـ
فــي مجموعته  البندقية  مــهــرجــان  مــن  مـــراد 
مستوحيا  أوســـع  نــطــاق  إلـــى  منها  لينطلق 
الساحرة،  للمدينة  الهندسية  التفاصيل  من 
مــن الـــزخـــارف فيها ومـــن تــاريــخــهــا الــعــريــق، 
من زجاجيتها وأيضا من الرقّي الذي لطاملا 
مّيز أهلها عبر التاريخ ومن جاذبية نسائها 
وأنــاقــتــهــن. لـــذلـــك، أتـــت املــجــمــوعــة عــلــى قــدر 
تقّدمه  أن  مــراد  ألنــامــل  يمكن  بما  التوقعات 

بحرفية عالية.
األمــل  معاني  أيــضــا  املجموعة  ألـــوان  حملت 
ــى الـــحـــيـــاة الــــــذي أراده  ــ ــذه الــــعــــودة إلـ ــ فــــي هـ
ــعــــرض الــــــذي شــكــل  ــي الــ ــرًا فــ ــاضــ املـــصـــمـــم حــ
تــحــديــا لــه فــي مــواجــهــة الــصــعــاب. لــذلــك كــان 
الـــلـــون األبـــيـــض فـــي املــجــمــوعــة رمــــزًا لــألمــل، 

املمثلة املصرية دينا الشربيني، ومجموعة من 
املمثلن اللبنانين، منهم تقا شمعون، وعبده 
شاهن. املسلسل مؤلف من ثماني حلقات وهو 
من إنتاج شركة »6 هاتس« في تجربة أولى لها 
على صعيد عربي. يتجه املسلسل بمضمونه 
 الــشــركــة 

ّ
ــلــــم أن الــــعــــام لـــلـــرعـــب الــحــقــيــقــي، وُعــ

ــم اخــتــصــاصــيــي  ــ اســـتـــدعـــت مــجــمــوعــة مــــن أهـ
الــتــجــمــيــل واملـــــؤثـــــرات الـــبـــصـــريـــة والــســمــعــيــة 
لــتــنــفــيــذ ثــمــانــي حــلــقــات ســتــكــون مـــن نصيب 

منصة »نتفليكس« خال أسابيع قليلة. 
الــســوري سامر  ¶ »الــهــيــبــة 5«: ينهي املــخــرج 
الــبــرقــاوي خـــال ثــاثــة أســابــيــع، تصوير آخر 
لقطات مسلسل »الهيبة 5« بطولة تيم حسن، 
وعبد املنعم عمايري، واللبنانية إيميه صّياح. 
محاولة أخيرة من قبل شركة »الصّباح« إلنهاء 
السلسلة عبر استقدام أو مشاركة املمثل عبد 
املــنــعــم عــمــايــري، ملــواجــهــة بــطــل »الــهــيــبــة« تيم 
حسن فــي إطـــار ال يخلو مــن التشويق، اعتاد 
عليه متابعو املسلسل ألربــع سنوات ماضية، 
على أن يبدأ عرضه في بداية سبتمبر/ أيلول 
املقبل على منصة »شاهد« وشاشات متعاقدة 

على عرض املسلسل منذ جزئه األول.
»السجن«  مسلسل  يستقطب  »السجن«:   ¶
 

ّ
مجموعة من الفنانن الشباب، إذ يلتقي كل
من إيهاب شعبان، وريــم نصرالدين، ومروة 
املـــخـــرج مــحــمــد لطفي  إدارة  تــحــت  األطـــــرش 
ومــــن إنـــتـــاج شـــركـــة »جــيــنــومــيــديــا« والــــذي 
ســتــعــرضــه عــلــى مــنــصــتــهــا قــريــبــا. ويحضر 
املــمــثــلــون الــثــاثــة فــي تــجــربــة جــديــدة ضمن 
الدراما املشتركة بعد عدة تجارب في األعوام 
الفائتة، كنوع من خطوة جديدة للمشاركن 

في مجال الدراما املنجزة في لبنان.
ــي مــنــتــصــف  ــــون زهــــــــرة«: يـــبـــدأ فــ ــالـ ــ ¶ »صـ

ــل، عــــــرض مــســلــســل  ــبــ ــقــ املــ أغــــســــطــــس/ آب 
ــن نــســيــب  ــاديــ ــــون زهـــــــرة« بـــطـــولـــة نــ ــالـ ــ »صـ
النهار، في عودة سريعة  نجيم، ومعتصم 
لـــنـــجـــيـــم بـــعـــد نــــجــــاح مـــســـلـــســـل »عـــشـــريـــن 
ــهــا هــذه 

ّ
عــشــريــن« فـــي رمـــضـــان 2021، لــكــن

ــرة تـــدخـــل عـــالـــم املــســلــســات الــقــصــيــرة.  ــ املـ
صالون  صاحبة  حكاية  يتناول  املسلسل 

حــاقــة نــســائــيــة، تــواجــه حــكــايــات زبــونــات 
الــصــالــون فــي إطــــار ال يــخــلــو مــن الــفــكــاهــة 
ــاج. القصة  ــتـ بــحــســب مـــا ذكــــرت شــركــة اإلنـ

لنادين جابر، من إخراج جو بو عيد.
¶ »عالحّد«: تشارك املمثلة السورية سافة 
»عــالــحــّد« من  فــي بطولة مسلسل  مــعــمــار، 
إنــتــاج شــركــة »الــصــّبــاح« مــع مجموعة من 

الجزائري،  السورية صباح  املمثلن، منهم 
وإخراج ليال راجحة. 

ــة، وهــــو  ــقــ ــلــ املـــســـلـــســـل مـــــن 12 حــ ــألــــف  ــتــ يــ
 مــــن الـــكـــاتـــبـــة لــبــنــى حــــداد 

ّ
ــل ــ مــــن تـــألـــيـــف كـ

ــا الـــجـــنـــدي، ويــــشــــارك فــي  ــ واإلعــــامــــيــــة النـ
خليل،  ومــروى  سليمان،  رودريــغ  التمثيل 

ونتالي فريحة، وعلي منيمنة.

واضحة لدى املــرأة إلى العودة إلى حياة ما 
 

ّ
قبل الجائحة وإلى الحفات واملناسبات بكل
 تماشى 

ّ
 الكل

ّ
ما فيها من أناقة وإبهار. وكأن

الــعــام املــاضــي مــع مــا فرضته الــظــروف، لكن 
 إلــى استعادة ما 

ّ
ســرعــان مــا تبن تــوق الــكــل

ــدا الـــشـــوق إلــى  ــ حــرمــتــنــا مــنــه الــجــائــحــة، وبـ
واضحا  واإلبــهــار  واألنــاقــة  الراقية  الخياطة 
الــزفــاف وفــي مختلف املناسبات  في حفات 
 »

ّ
»كــان العالم. وشكل مهرجان  الكبرى حــول 

انطاقة جديدة للمناسبات املماثلة الكثيرة 
 يرغب بنسيان املرحلة 

ّ
 الكل

ّ
التي أقيمت، ألن

ــّر بــهــا الــعــالــم واالســتــمــتــاع  الــصــعــبــة الــتــي مـ
باللحظات التي ازداد الشوق إليها، بأفضل 
ما يكون رغبة بالعودة إلى الحياة الطبيعية. 
والتحضيرات جارية حاليا وتتكثف الجهود 
ملــهــرجــان »يــونــيــســف« فــي كــابــري اإليطالية 
وملهرجان »البندقية« اإليطالي في سبتمبر/ 

أيلول املقبل.
ال مكان لليأس في حياة املصمم زهير مراد 
الــذي يتوق بشكل خــاص إلــى الــســام. فعلى 
الـــرغـــم مـــن الـــضـــربـــات املــتــتــالــيــة مـــع جــائــحــة 
الــذي شكل  انفجار مرفأ بيروت،  ثم  كورونا 
ــلـــى مــشــاريــعــه  ــة لــــه قـــضـــت عـ ــيـ ــاسـ ــة قـ ــربــ ضــ
اتــه،  وجــهــوده وأحــامــه وهـــو فــي أوج عــطــاء
ــــددًا رافـــضـــا  ــــجـ ــهــــض مـ ــا عــــــاد ونــ ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ
 من يعرفه على تمّيزه 

ّ
االستسام. فيشهد كل

بــاإليــجــابــيــة وبـــالـــعـــزم الــــدائــــم عــلــى تخطي 
الــصــعــوبــات والــتــعــقــيــدات فــي الــحــيــاة، رغبة 
 لحظة مــن حياته 

ّ
منه فــي االســتــفــادة مــن كــل

وتــقــديــرهــا. فــبــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن االنــفــجــار 
الذي دّمر املبنى الذي يضم محترفه ومكاتبه 
، عــــاد وجــمــع فــريــق عــمــلــه بــعــزم على 

ً
ــا ــامـ كـ

االستمرار والنهوض من جديد.

الصيف في بيروت... ربيع المسلسالت العربيةالمصمم زهير مراد... حلم العودة إلى الحياة
تحول لبنان هذا الصيف 

إلى ورشة لتصوير 
مجموعة ال بأس بها من 

المسلسالت العربية الخاصة 
بالمنصات اإللكترونية 

وشاشات التلفزيون

محمود الخطيب

يضع امللحن املصري، محمود خيامي، عينه على 
رغبته  سياق  في  الساهر،  كاظم  العراقي  الفنان 
فــي حديثه  لــه، موضحا  تقديم لحن فصيح  فــي 
مع »العربي الجديد«: »كاظم فنان كبير وصاحب 
شك  بــا  الــتــاريــخ  سيخلدها  موسيقية  مــدرســة 
أعــاد نشر  ــه 

ّ
أن أو ملحن، ويكفيه  ســـواًء كمطرب 

القصيدة الغنائية الفصحى بن الناس ووصلت 
ــــدأ فــــي الـــســـنـــوات  ــال. وكــــونــــه بـ ــ ــفـ ــ ــــى األطـ حـــتـــى إلـ
آخرين  مللحنن  غنائية  أعــمــال  بتقديم  األخــيــرة 
بـــصـــوتـــه، فـــلـــدي رغـــبـــه بــتــقــديــم لــحــن مــوســيــقــي 
ني 

ّ
ني أدرك أن

ّ
لقصيدة فصحى يختارها هو، ألن

ســأنــقــلــه فــنــيــا إلــــى مــنــطــقــة أخــــرى جـــديـــدة عليه 
 األعمال التي قدمها الساهر 

ّ
وعلى جمهوره، فكل

مـــن ألـــحـــان مــوســيــقــيــن آخـــريـــن، كـــان أصــحــابــهــا 
يــدورون في فلك كاظم املوسيقي، وهــذا ما أريد 

تغييره في حال سنحت لي الفرصة«. 
سابقتن  تجربتن  تقديمه  إلــى  خيامي  ويشير 
ــيـــة، األولـــــــــى: مــع  ــنـــائـ فــــي تـــلـــحـــن الـــقـــصـــائـــد الـــغـ
اللبناني وائــل جسار في قصيدة »قولي  املغني 
والثانية:  الــكــريــم،  عبد  سهل  كلمات  مــن  شيئا« 
ــال مـــاهـــر، الـــتـــي أعــلــنــت  ــ مـــع املــغــنــيــة املــصــريــة آمـ
اعــتــزالــهــا مـــؤخـــرًا، فـــي قــصــيــدة »مـــشـــاعـــري« من 
كملحن  تقديمه  وحــول  جموح.  الشاعرة  كلمات 
مصري أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان »كيفك« 

للمغني الــعــراقــي - الــســعــودي مــاجــد املــهــنــدس، 
بالتلحن  األولــى  تجربتي  ليست  »كيفك،  يقول: 
بــالــلــهــجــة الــلــبــنــانــيــة، خــــال الـــســـنـــوات املــاضــيــة 
لــحــنــت لــــوائــــل كــــفــــوري أغـــنـــيـــة: شــــو هــالــخــبــريــة 
الــحــلــوة، وملــعــن شــريــف أغــنــيــة: الــعــمــر كــلــه، كما 
تعامل  الــذي  اللبناني  غير  الوحيد  امللحن  ني 

ّ
أن

مــع نــجــوى كـــرم وقــدمــت معها أغــنــيــتــي: ليلة ما 
كان ماشي، وعرفت أختار. أغنية كيفك، هي نتاج 
ورشــة عمل جمعتني باملهندس قبل عــدة أشهر 
األردنية  الشاعرة  بكام  أعجب  بعدما  دبــي،  في 
طرحها  يريد  ــه 

ّ
بــأن فاجأني  ه 

ّ
لكن هنيدي،  سمر 

ــر الــــذي  ــيــ ــه األخــ ــبـــومـ ســيــنــغــل، ولـــيـــس ضـــمـــن ألـ
صدر في عيد الفطر، وتضمن أغنية من ألحاني 
بــعــنــوان: نــصــاب، مــن كلمات  املــصــريــة  باللهجة 
لحنت  كما  الــديــن محمد،  بهاء  املــصــري  الشاعر 
أغنيات ملطربن عرب آخرين باللهجات العراقية 

والخليجية وأغنية باللغة اإليطالية«.
ويكشف خيامي عن أغنيات كثيرة لحنها بلهجات 

ويعلق:  واملغربية،  الخليجية  منها  املصرية،  غير 
»كــمــوســيــقــي أحــــاول الـــخـــروج دائــمــا مــن محيطي 
الـــفـــنـــي، والـــبـــحـــث عـــن أفـــكـــار مــوســيــقــيــة مختلفة 
فــي منطقة  أن أحصر نفسي  عــن بيئتي، وأرفـــض 
موسيقية معينة وال أمانع بدخول تحديات فنية 
مــتــعــددة، وهـــو مــا نجحت فــيــه مــع مــطــربــن عــرب 
كــثــر، مــثــل: مــاجــد املــهــنــدس، راغـــب عــامــة، أحـــام، 
أصـــالـــة، أنـــغـــام، تــامــر حــســنــي، وائــــل جــســار، وائــل 
كفوري، نجوى كرم، آمال ماهر، يارا، معن شريف. 
ني امللحن املصري الوحيد بعد الراحل 

ّ
وأتشرف أن

بليغ حمدي، الذي لّحن أغاني عراقية، فبليغ لحن 
في سبعينيات القرن املاضي ثاث أغنيات للفنان 
سعدون جابر، وأنا بدأت عام 2006 بلحن عراقي 

ألغنية: بن إيديا، مع ماجد املهندس«.
ه يواصل إنجاز موسيقى مجموعة 

ّ
يقول خيامي إن

ــيـــات املــتــفــق عــلــيــهــا مـــع بــعــض املــغــنــن  ــنـ مـــن األغـ
الـــعـــرب، مــوضــحــا: »هــنــاك عـــدة أعــمــال مــع فنانن 
مــثــل: راغـــب عــامــة، تــامــر حــســنــي، أحــــام، أصــالــة، 
أنـــغـــام، حــســن الــجــســمــي ومــحــمــد عـــســـاف، منها 
التحضير،  قيد  ما هو  االنتهاء منه ومنها  تم  ما 
وقــــرار طـــرح هـــذه األعــمــال بــيــد الــفــنــانــن أنفسهم، 
هم جميعا ينتظرون أن يكون 

ّ
رغم علمي األكيد أن

الجديدة،  األعمال  لسماع  نفسيا  مهيئا  الجمهور 
 كوفيد-19، واألوضــاع االقتصادية الصعبة، 

ّ
إذ إن

تسيطر على الجو العام، وقد يكون موسم إجازة 
الصيف مائما لطرح بعض هذه األعمال«.

مغامرات غير محسوبة في الدراما المشتركة

تشارك الممثلة سالفة معمار في بطولة مسلسل »عالحّد« )عن فيسبوك(

خيامي: كاظم 
فنان كبير 
وصاحب مدرسة 
موسيقية 
سيخلدها التاريخ 
)Getty( بال شك

حملت ألوان المجموعة معاني األمل )فيسبوك(

انتعش حضور الممثل السوري قصي خولي جزئيًا ضمن الدراما المشتركة )فيسبوك(

بسبب ضعف الدراما السورية المحليّة تأطر بعض النجوم السوريين بالشخصيات التي أدوها 
في الدراما العربية المشتركة التي لجؤوا إليها بحثًا عن األجر األفضل

النجوم السوريون

محمود خيامي وكاظم الساهر

فنون وكوكتيل
رصد

نقد

تلفزيونموضة

لعل الفنان السوري عابد 
فهد من األكثر تأثرًا في 

نمطية الدراما المشتركة، 
بعد سنوات من العمل خارج 
سورية والتنقل بين مشاريع 
عربية عديدة إال أنّه وفي 

العامين الفائتين صنع حالة 
مترهلة من الحضور عبر 

مسلسلي »الساحر« و«350 
جرام«، ما جعل فهد 

في موقع حرج للبحث 
عن مسلسل يعيد توازن 

حضوره بعدما قدم في 
عام 2019 دورين مهمين 

للغاية في مسلسلي »عندما 
تشيخ الذئاب« و«دقيقة 

صمت«، وذلك على الرغم 
من معرفة الجمهور 

السوري والعربي بإمكانيات 
فهد وقدرته على ارتداء 

شخصيات نافرة.

عابد فهد
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