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السالح في الصحف األميركية: الوحشية تطبع تاريخنا
واشنطن ـ العربي الجديد

مــدرســة  فــي  الــنــار  إطـــاق  هيمنت عملية 
فــــي يـــوفـــالـــدي بــتــكــســاس حـــيـــث قـــتـــل 19 
تلميذًا على التغطية اإلخبارية للصحف 
األمــيــركــيــة خــال الــيــومــن املــاضــيــن، لكن 
بعضها تجاوز هذه التغطية إلى املطالبة 
عــلــنــا بــتــقــيــيــد حــــيــــازة الــــســــاح وحــمــايــة 
أطـــفـــال الــــواليــــات املــتــحــدة مـــن هــــذا الــشــّر 
الذي يتربص بهم، خاصة أن هذه ليست 

املجزرة األولى من نوعها.
أعمارهم  الذين تبلغ  التاميذ  إلى جانب 
عندما  بالغان  تل 

ُ
ق تقريبا،  سنوات  عشر 

أطلق شاّب يبلغ 18 عاما النار في مدرسة 
ابــتــدائــيــة فـــي تــكــســاس الـــثـــاثـــاء، قــبــل أن 

ترديه الشرطة.
وبينما لم تنشر صحيفة نيويورك تايمز 
مـــقـــااًل افــتــتــاحــيــا يــعــكــس وجـــهـــة نــظــرهــا 
الخاصة، إال أنها عرضت سلسلة مقاالت 
ــــدة  ــا واحـ ــرزهــ ــــول مــــا حـــصـــل، أبــ ــاّدة حـ ــ ــ حـ
ــاي، عــنــوانــهــا: »هـــذا  لــلــكــاتــبــة روكـــســـان غــ
زمن همجي. نحن نلحق العار بأميركا«. 
قالت روكسان غــاي: »هناك هوس ثقافي 
ــام. هـــوس بــفــكــرة أنــه  ــ بــالــكــيــاســة هـــذه األيـ
كــان كل شخص مهذبا كفاية، فيمكن  إذا 
ــرأي.  ـــأزق أو اخـــتـــاف فـــي الــ تـــجـــاوز أي مـ
لــكــن هــــذه أوقـــــات هــمــجــيــة. ولـــيـــس هــنــاك 
اعتياد املؤسسة  ما هو أشــد همجية من 
إطاق  عمليات  استمرار  على  السياسية 
الـــنـــار الــجــمــاعــيــة فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة: 
60 وفـــاة فــي الس فيغاس، و49 وفـــاة في 
أورالنـــــــدو، و26 وفــــاة فـــي ســـانـــدي هـــوك، 
و13 وفــاة فــي كولومباين، و10 وفــاة في 

بوفالو«.
وأضــافــت غـــاي: »ُيــقــال لنا مـــرارًا وتــكــرارًا، 
، أن كل ما يمكننا فعله 

ً
ضمنيا وصراحة

هو تحمل استمرارية العنف هــذه. كل ما 
يمكننا فعله هو أن نأمل أال تصيب هذه 
الرصاصات أطفالنا أو تصيبنا، نحن أو 
نــا وجــيــرانــنــا. وإذا  عــائــاتــنــا، أو أصــدقــاء
تجرأنا على االحتجاج، وإذا تجرأنا على 
على  تــجــرأنــا  وإذا  غــضــبــنــا،  عــن  التعبير 
قـــول مــا يــكــفــي، فــإنــنــا نتلقى مــحــاضــرات 
ــلــب مــنــا الــتــزام 

ُ
حـــول أهــمــيــة الــكــيــاســة. ط

الهدوء والتصويت كمتنفس لغضبنا«.
وصـــعـــدت الــكــاتــبــة األمـــيـــركـــيـــة لــهــجــتــهــا، 
»الــوحــشــيــة تمتد عبر  أن  إذ شـــددت على 
تاريخ هذا البلد الــذي تأسس على أرض 
املسروقة.  األرواح  بجهود  ُبني  مسروقة. 
أكثر  حرمت  حياتنا  تحكم  التي  الوثيقة 
من نصف السكان من حق التصويت )...( 
الوحشية،  التحدث عن  تــريــدون  كنتم  إذا 
فـــلـــنـــكـــن واضــــــحــــــن بـــــشـــــأن مــــــــدى عــمــق 
املــتــحــدة  الــــواليــــات  أن  ورأت  ــا«.  ــ ــــذورهـ جـ
فــي حماية ورعــايــة مواطنيها  تــرغــب  »ال 
- نــســائــهــا وأقــلــيــاتــهــا الــعــرقــيــة وتــحــديــدًا 

أطفالها«. 
الــــخــــزي  ــال  ــ ــكــ ــ ــم أشــ ــ ــظــ ــ وأضــــــافــــــت أن »أعــ
أنه لن يغير أي  األميركي يتمثل بمعرفة 
قدر من الغضب، أو االحتجاج، أو الدمار، 
أو الخسارة، أي شيء يتعلق بعاقة هذا 
الــبــلــد بــالــبــنــادق أو بــالــحــيــاة. لـــن يتغير 
الجبان حيث  السياسي  النظام  شيء في 

تباع السياسة ملن يدفع السعر األعلى«.
فــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، كــتــب تــشــارلــز إم. 
األميركية«، وحّمل  القتل  بلو عن »حقول 
الــجــمــهــوريــن صـــراحـــة املـــســـؤولـــيـــة عــّمــا 
يــحــصــل، إذ قـــال إن »الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
حّول أميركا إلى ساحة قتل«. وإضافة إلى 
ســمــاح الــجــمــهــوريــن بــانــتــشــار األســلــحــة 
أمـــام استماكها  الــحــواجــز  عبر إضــعــاف 
ــر املــــطــــلــــوب لــحــيــازتــهــا  ــمـ ــعـ ــفـــض الـ أو خـ
والقوانن وغيرها، فإنهم فعلوا ذلك أيضا 
والبارانويا.  للخوف  الترويج  »مــن خــال 
يأتون  املجرمن  أن  الناس  إنهم يخبرون 
لتهديدكم،  يأتون  واملهاجرين  لتهديدكم، 
قــادم  عرقيا(  استبداال  )أو  عرقية  وحــربــا 
ــد تــأتــي الــحــكــومــة نفسها  لــتــهــديــدكــم، وقـ

الذي  الوحيد  والــدفــاع  لتهددكم.  ما  يوما 
ــذا الــخــطــر هـــو أن تــكــونــوا  لــديــكــم ضـــد هــ

مسلحن«، وفق ما كتب بلو.
وأشــار الكاتب إلــى أن هــذه الدعاية كانت 
مقنعة، مستشهدًا بإحصاءات تعود لعام 
أقل  يشكلون  األميركين  أن  بينت   ،2018
من 5 في املائة من إجمالي سّكان العالم، 
إال أنـــهـــم يــمــتــلــكــون مـــا يـــقـــرب مـــن 45 في 
املائة من إجمالي األسلحة الشخصية في 
العالم. وأضاف: »نحن ال نتصدى لثقافة 

التي  والــفــوضــى  لدينا  املجنونة  الــســاح 
يرفض  الجمهوري  الــحــزب  ألن  تسببها، 
التعاون. هناك موت في كل مكان حولنا، 
الجمهورين،  من  للعديد  بالنسبة  ولكن 
هذا ليس إال إزعاجا محزنا، وليس دافعا 

للعمل«.
ــا صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت فــكــتــبــت  ــ أمـ
حــوادث  كــل  »بعد  االفتتاحي:  مقالها  فــي 
إطاق النار الجماعية، ملاذا ال نزال نطرح 
ــارت »واشــنــطــن  ــ األســئــلــة نــفــســهــا؟«. وأشــ

ــى األســـئـــلـــة »الـــبـــائـــســـة« الــتــي  بـــوســـت« إلــ
طرحها الرئيس األميركي، جو بايدن، بعد 
ســاعــات مــن مذبحة الــثــاثــاء: »ملـــاذا نحن 
على اســتــعــداد للعيش مــع هــذه املذبحة؟ 
ملــاذا نستمر في تــرك هــذا األمــر يحدث؟«. 
أن األســئــلــة نفسها طــرحــت بعد  وذكــــرت 
وساندي  وباكسبرغ  كولومبيان  مذابح 
ــافــــت: »ســتــظــل هــذه  هــــوك وغـــيـــرهـــا. وأضــ
الكونغرس يرفض  األسئلة تتكرر ما دام 
تفعيل اإلصاح الازم بخصوص حيازة 
الــــســــاح«. واتــهــمــت الــكــونــغــرس بــأنــه لم 
ــذه املـــســـألـــة بـــجـــديـــة مـــنـــذ عـــام  ــ يـــنـــاقـــش هـ
موظفن  و6   

ً
طــفــا  20 مــقــتــل  بــعــد   ،2013

بالرصاص في مدرسة ساندي هوك، في 
ديسمبر/كانون األول عام 2012.

رأي  مقالة  األميركية  الصحيفة  ونــشــرت 
أللــيــســا روزنـــبـــرغ الــتــي قــالــت إن »أمــيــركــا 
دمتها 

ْ
تق ويــوفــالــدي  بــأطــفــالــهــا،  تضحي 

ــرة«. واســـتـــعـــرض مـــاكـــس بـــــووت،  ــ ــيــ ــ األخــ
فــي مقالة لــه، »املـــراوغـــات املــخــادعــة التي 
ضبط  ملقاومة  الجمهوريون  يستخدمها 

الساح«.
مــقــاربــة صــحــيــفــة وول ســتــريــت جــورنــال 
ــا، إذ ركــــزت  ــ ــــى حــــد مــ كــــانــــت مــخــتــلــفــة إلــ
عــلــى »الـــشـــبـــاب املـــضـــطـــرب الـــــذي يــتــهــدد 
الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة«. واســتــعــرضــت 
الخلفية »املألوفة« ملنفذ املذبحة األخيرة، 
سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عاما، 
أسرية  يعيش حياة  »مــراهــق وحيد  فهو 
 
ً
للتنمر عندما كان طفا مزعجة. تعرض 
بسبب إعاقة في الكام. منغمس في ألعاب 
الــفــيــديــو والــــواقــــع االفـــتـــراضـــي األخـــــرى. 
ــارات مـــع والــــدتــــه، وملــــح إلــى  خــــاض شــــجــ
النار على جدته،  طموحات عنيفة. أطلق 
قبل أن يقود سيارته إلى املدرسة ويقتل 
ــفـــال بــبــنــدقــيــة«. ولــفــتــت إلـــى أن هــذه  األطـ
الشباب  عاشها  التي  تلك  تشبه  الخلفية 
ــفـــذوا مــذبــحــة ســانــدي  ــرون الـــذيـــن نـ ــ ــ اآلخـ
هوك وبوفالو وغيرهما. وأضافت: »إنهم 
يــعــانــون مــن بــعــض األمــــراض العقلية أو 
أن  ورأت  العميق«.  االجتماعي  االغــتــراب 
بالفوضى في حيازة  املشكلة ال تنحصر 
الــســاح، بــل فــي »مـــرض أعــمــق مما يمكن 
لقوانن األسلحة أن تعالجه، وهو انهيار 

اجتماعي وثقافي أكبر«.
ــة الــرفــاهــيــة الــحــديــثــة  ــ وأضـــافـــت أن »دولــ
بـــارعـــة فـــي كــتــابــة الــشــيــكــات فـــقـــط. قتلة 
الشباب اليوم ليسوا مدفوعن بالحرمان 
ــادة مــــن عــــائــــات الــطــبــقــة  املـــــــــادي. هــــم عـــــ
الــوصــول  إمكانية  لديها  الــتــي  املتوسطة 
ــزة إكـــس  ــ ــهــ ــ ــة وأجــ ــيــ ــذكــ إلــــــى الــــهــــواتــــف الــ
بـــوكـــس. عــجــزهــم اجــتــمــاعــي وروحـــــي. إن 
تصاعد الخلل الوظيفي األسري وتراجع 
املــــؤســــســــات الـــوســـيـــطـــة مـــثـــل الـــكـــنـــائـــس 
ــــوادي االجــتــمــاعــيــة لـــه عـــواقـــب )...(  ــنـ ــ والـ
أي شــخــص يــعــتــقــد أن قـــوانـــن األســلــحــة 
الجماعية  الــنــار  إطــاق  عمليات  ستنهي 
فــي أمــيــركــا ال ينتبه إلـــى املــشــكــلــة األكــبــر 
بكثير املتمثلة في املرض العقلي وانهيار 

الحواجز الثقافية«.
الرئيس  تصريحات  استعرضت  وبعدما 
ــا، بــعــد  ــ ــامـ ــ ــاراك أوبـ ــ ــ ــق، بـ ــابـ ــركـــي الـــسـ ــيـ األمـ
املجزرة، قالت: »اتركوا للرئيس السابق أن 
أعقاب  فــي  السياسين  خصومه  يشيطن 
إلى  أنــه يسعى  فعل جنوني. لكن الحظوا 
ــــراء، حــتــى لــو تــبــن أنـــه غير  ــــراء، أي إجـ إجـ
بنتائج عكسية«. وأضافت:  يأتي  أو  مجٍد 
»نحن ال نعارض التنظيم املعقول للساح 
إذا كان ممكنا سياسيا، وقد يمنع عمليات 
»فــــرض حظر  )...(«. وأردفــــــت:  هـــذه  الــقــتــل 
على بعض أو كل البنادق الطويلة سيترك 
التوفيق  لكم  ونتمنى  متاحة،  املسدسات 
فـــــي فـــــــرض الــــحــــظــــر. كـــــل جــــهــــد ســـيـــاســـي 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــبــيــعــات األســلــحــة يحفز 
ــــادة جـــديـــدة فـــي مــشــتــريــاتــهــا. إذا كنتم  زيـ
اآلن،  مــســتــقــطــب  املـــجـــتـــمـــع  أن  تـــعـــتـــقـــدون 
فحاولوا حظر أو مصادرة معظم األسلحة 

كما فعلت أستراليا، وشاهدوا النتيجة«.

حّمل كتّاب مسؤولية 
انتشار األسلحة إلى 

الجمهوريين وسياساتهم

تايمز« و«واشنطن بوست«  »نيويورك  األميركية، وتحديدًا  الصحف  السالح وتنظيمها على  طغت مسألة حيازة 
و«وول ستريت جورنال«، بعد مذبحة تكساس التي قتل فيها فتًى عمره 18 عامًا 19 طفًال وبالَغين

يتكشف يومًا بعد يوم الدور الذي لعبته منصات التواصل 
االجــتــمــاعــي فـــي مــذبــحــة تــكــســاس. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
والتخطيط  للتنظيم  املنصات  هــذه  إلــى  يلجأ  لــم  منفذها 
السنوات  خــال  متطرفون  يمينيون  فعل  كما  والــتــرويــج، 
املــاضــيــة حــول الــعــالــم، فــإنــه أعــلــن مــن خالها عما ينوي 
أبــوت،  غــريــغ  األميركية  قــال حــاكــم واليـــة تكساس  فعله. 
األربعاء، إن الفتى الذي نفذ املجزرة في املدرسة الثاثاء 
شــــارك خــطــتــه عــبــر مــوقــع فــيــســبــوك قــبــل 15 دقــيــقــة من 
تنفيذها، وأضاف أّن الساح الذي استخدمه كان بندقية 
من طراز AR-15. وأفاد أبوت، في مؤتمر صحافي، بأّن 
املسلح أطلق النار على جدته في وجهها، قبل توجهه إلى 
 وبالَغني. وأكد أّن املسلح قال، 

ً
املدرسة حيث قتل 19 طفا

إنــه سيطلق  »فيسبوك« حرفيًا،  على  األول  منشوره  في 
الــنــار على جــدتــه. وفــي منشور ثــان، كتب أنــه أطلق النار 
على جدته. أما في املنشور الثالث الذي كتبه قبل نحو 15 

دقيقة من وصوله إلى املدرسة، فقال فيه: »سأطلق النار 
على مدرسة ابتدائية«.

فيسبوك  أصـــدرت شركة  أبـــوت،  انتهاء تصريحات  فــور 
بيانًا، أشارت فيه إلى أّن »املنشورات كانت رسائل وجهها 
الرهيبة«.  املأساة  وقــوع  بعد  شفت 

ُ
واكت إلى نفسه،  الفتى 

وأضاف املتحدث باسم »ميتا«، الشركة األّم لـ«فيسبوك«، 
آندي ستون، في بيان: »نتعاون بشكل وثيق مع سلطات 

إنفاذ القانون في تحقيقاتها الجارية«.
-AR كان الفتى قد نشر سابقًا صورة بندقية من طراز

15 عبر حسابه في »إنستغرام«، ووّجه رسائل مبهمة عن 
»سّر صغير« يريد مشاركته. وكتب في رسالته األخيرة 
إلـــى مــراهــقــة تــقــيــم فــي لـــوس أنــجــلــيــس: »ســأتــخــلــص من 
الجميع«. وعلى »تيك تــوك« حيث كان لديه حساب ُعطل 
اآلن أيضًا، لم يعرض سوى مقطع من لعبة فيديو، وكتب: 

»يا أطفال، خافوا في الحياة الحقيقية«.

»فيسبوك« وسط المذبحة

MEDIA
منوعات

وافقت شركة تويتر على أخبار
دفع 150 مليون دوالر لتسوية 

االتهامات التي ُوجهت إليها 
بانتهاك الخصوصية. اتهمتها 
واشنطن باالستحواذ على أرقام 

الهواتف أو عناوين البريد اإللكتروني 
الخاصة بمستخدميها، ثم السماح 

للمعلنين باستخدامها لكسب المال.

ارتدى مذيعون في أفغانستان 
كمامات على الشاشة، للتعبير عن 

تضامنهم مع زميالتهم بعدما 
فرضت حركة طالبان عليهن 

تغطية وجوههن. وانتشرت الصور 
على منصات التواصل االجتماعي 

عبر وسم #FreeHerFace )حرروا 
وجهها(.

أصدرت المحكمة االبتدائية في 
العاصمة التونسية حكمًا بالسجن 
لـ6 أشهر على المدونة والناشطة 

في المجتمع المدني أمينة 
منصور، على خلفية تدوينات 

انتقدت فيها القرارات االستثنائية التي 
أعلن عنها الرئيس التونسي قيس 

سعيّد في 25 يوليو/ تموز.

اعتذرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي سي(، الثالثاء، بعد ظهور 

رسالة على شاشتها يقول 
نّصها: »مانشستر يونايتد حثالة«، 

وأوضحت  أّن ما جرى كان مجرّد 
خطأ سبّبه شخص كتب جمًال 

عشوائيّة خالل تمرّنه على تشغيل 
شريط األخبار.

)Getty /ُقتل 19 تلميذًا وبالَغان )براندون بِل

Friday 27 May 2022
الجمعة 27 مايو/ أيار 2022 م  26  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2825  السنة الثامنة



الــوحــدة، وتصل بالتفاوت  شكل مــن أشــكــال 
إلـــى أســالــيــب الـــرســـم والــتــحــريــك وكـــل شــيء 
تقريبًا. تبدو العودة إلى شخصيات سابقة 
نقطة مميزة، والواقع أن هذا القرار بدا مبررًا 
الحلقة  االعــتــبــار، شعبية  بــعــن  نــأخــذ  حــن 
الذي  والتفضيل  الثالثة،  للروبوتات  األولــى 
حظيت به هذه الشخصيات من املشاهدين. 

ال تلبث فرصة لم الشمل هذه أن تصبح أقرب 
إلـــى فــرصــة ضــائــعــة. مــا مــّيــز الحلقة األولـــى 
الحيادية  النغمة  هــو  الــثــالثــة،  بــروبــوتــاتــهــا 

ــذه الـــروبـــوتـــات  ــتــهــا هــ
ّ
املــســتــهــزئــة الـــتـــي تــبــن

تجاه ِعرقنا، وما أتاحته من فرٍص للمراقبة 
الجميع،  تفاجؤ  إزاء  تــؤكــد،  الــتــي  الــحــيــاديــة 
أنــنــا نــخــاطــر يــومــيــًا بــفــنــائــنــا. إال أن الحلقة 
الــثــانــيــة، فـــي هـــذا املـــوســـم، تــتــخــلــى عـــن هــذه 
الروح، وتتجه نحو الوعظ واملباشرة وتبني 
املواقف. إن هذا الوضع، الذي ينسحب على 
 الكثير، 

ً
عدة حلقات من املوسم، ال يقدم بداية

ــارت شــائــعــة  ــ ــقـــوالت صـ وبـــالـــكـــاد يــتــخــطــى مـ
مسلسٍل  إلنتاج  حاجة  وال  بيننا،  ومتداولة 

محمد استانبولي

 Love مع صدور املوسم الثالث من
ومــــوت  )حـــــب   Death + Robots
الكثير  وروبوتات(، لم يكن هناك 
العمل. ال نهايات مشوقة توقف  لتوقعه من 
عندها املوسم الثاني، أو أحداث بحاجة إلى 
أمر  لها حتى، وهــو  أو خــالصــات  استكماٍل، 
ليس فريدًا أو خاصًا بالعمل، بقدر ما يرتبط 
بكل األعمال الدرامية ذات البناء املشابه. أما 
بعيدًا عــن كــل هــذا، فــإن مــزيــدًا مــن االستقرار 
فــي مــا يتعلق بــجــودة الــحــلــقــات، كـــاد يكون 
أبرز ما ترقبه كثيٌر من متابعي العمل. فبعد 
كل شيء، يبدو Love Death + Robots العمل 
الــــذي يــمــكــن أن يــقــدم لــنــا، فـــي املـــوســـم ذاتـــه، 
أكثر ما يدفعنا إلى التفاؤل والتشاؤم حيال 

اإلنتاج التلفزيوني.

شبح من الماضي
ــــودة شــخــصــيــات »الــــروبــــوتــــات  ــكـــون عــ قــــد تـ
الثالث.  املوسم   رئيسية تمّيز 

ً
الثالثة« نقطة

فــبــالــنــســبــة لــســلــســلــة، ال تــربــط حــلــقــاتــهــا أي 

اختارت معظم الفنانات 
لحضور مهرجان 

كاّن فساتين طويلة

يبقى تفاوت المستوى 
بين الحلقات هو بطل 

العمل األساسي

يرى جيرفيز أن اإلهانة 
التي يشعر بها بعضهم 

هي رأي شخصي

2223
منوعات

أو حلقة عنها. واألهم، أن ال سبيل لتبريرها 
بــحــكــم طــبــيــعــة الـــظـــرف الــــذي نــعــيــشــه كبشٍر 
م  ُيــقــدَّ الــيــوم، ألن الــحــل -بطبيعة الــحــال- لــن 
لنا عبر سلسلة من إنتاج نتفليكس وثالثة 

روبوتات حكيمة. 
املوسم  يقدم  الثالثة،  أصدقائنا  وباستثناء 
ــــدة، تــخــتــلــف  ــديـ ــ شـــخـــصـــيـــات وفــــرضــــيــــات جـ
كــل االخـــتـــالف عــّمــا شــاهــدنــاه فــي املوسمن 
السابقن، إال أن ما يبقى حاضرًا هو التفاوت 
الرئيسية  الشخصية  وكــأنــه  املــســتــوى،  فــي 

الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــنــجــح، لـــســـوء حــظــنــا، في 
النجاة لثالثة مواسم متتالية.

ال شـــك أن الــحــلــقــة الــثــانــيــة، »إبـــحـــار ســيــئ«، 
قـــد خــطــفــت الــعــنــاويــن هـــذا املـــوســـم ألســبــاب 
اكتمااًل  واألكــثــر  األنــضــج  تــبــدو  إذ  مفهومة، 
بــن بــاقــي الــحــلــقــات، مــن حــيــث بــنــاء القصة 
ومــــاذا تــقــول، واألهــــم كــيــف تــفــعــل ذلــــك. ففي 
هـــذه الــحــلــقــة، يــواجــه مجموعة مــن الــبــحــارة 
كائنًا عمالقًا يتطفل على سفينتهم، مطالبًا 
إيــاهــم بــأخــذه نــحــو جــزيــرة بــشــريــة مأهولة 
بعيدًا  البحر،  عــرض  وفــي  سكانها.  اللتهام 
يتوجب  املجتمع،  أو  السلطة  أشكال  كل  عن 
التضحيات  قــراٍر حيال  اتخاذ  البحارة  على 
التوهم  أو باألحرى  بها،  القيام  التي عليهم 
الــقــرار، مــا يوفر -مــع جــودة  باتخاذهم لهذا 
التنفيذ- تجربة مشاهدة ممتعة. ربما يكون 
السبب في نجاح هذه الحلقة ديفيد فينشر 
الذي أخرجها، وربما يكون في ارتكازها إلى 
قصة قصيرة تحمل االسم ذاته، للكاتب نيل 
آشر. أما املؤكد، فإن هذه الجودة ال تنسحب 

على باقي الحلقات بأي شكل. 
األمــوات  »ليلة  الرابعة،  الحلقة   

ً
ولنأخذ مثال

الـــصـــغـــار«. تــمــتــد الــحــلــقــة عــلــى فــتــرة زمــنــيــة 
قصيرة ال تتجاوز خمس دقائق، وباستثناء 
بــعــض املــالحــظــات ألســلــوب الــتــحــريــك فيها، 
فــإنــهــا تــقــدم قــصــة قــديــمــة بــأســلــوب معالجة 
نهايتها  فــي  املشاهد  وتــتــرك  التوقع،  شديد 
عـــنـــد الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي بـــــدأ فــيــهــا بــمــتــابــعــتــهــا 
ــر  تــقــريــبــًا؛ بــاحــثــًا عــمــا يــتــابــعــه. نــلــحــظ األمـ
 Kill Team مـــثـــل أخـــــــرى،  فــــي حـــلـــقـــات  ــه  ــ ذاتــ
Kill، التي تعجز عــن تقديم مــا هــو أكثر من 
مــجــرد رجــــاٍل يــهــوون إطــــالق الـــنـــار، وحبكة 
تحتاج في نهايتها إلى حٍل سحري متمثل 
بــقــنــبــلــة خــفــيــة، إلقــفــالــهــا وإراحـــــــة املــشــاهــد 

والشخصيات من العذاب الذي قاسوه.
حلقة  فــي  ملحوظ  بشكٍل  الــســويــة  تتحسن 
»جرذان ميسون«، ونعود إلى تلمس مالمح 
قصة تتطور حبكتها وشخصياتها، وتمر 
ـــّول مـــــا. فـــفـــي هـــــذه الــحــلــقــة،  ــحـ بـــلـــحـــظـــات تــ
يــتــواجــه اإلنـــســـان ضـــد الــطــبــيــعــة، متمثلن 
ذكاًء  اكتسبت  التي  الجرذان  من  بمجموعة 
األدوات،  مـــن صــنــاعــة واســـتـــخـــدام  مــّكــنــهــا 
ومــالــك املــزرعــة املــســن الـــذي يــجــد نفسه في 

صداٍم مع ضيوفه املتمردين.
الحلقة بعدها في مزيٍج من  أحــداث  تمضي 
الــحــلــول واألحــــــداث ذات الــطــابــع الــكــرتــونــي 
واملــشــاهــد الــدمــويــة )الـــتـــي ال تــنــتــمــي لعالم 
بتصالٍح  وتنتهي  الحال(،  بطبيعة  الكرتون 
اآللــة  الحين، بعيدًا عــن  النوعن  بــن هــذيــن 
، فإن هذا املزج يعطي 

ً
ورجل األعمال. وحقيقة

فريدًا،  طابعًا  حلقاتها،  بعض  أو  السلسلة، 
ال تستطيع األعمال األخــرى مجاراته دائمًا، 
وتضطر لــاللــتــزام بــأحــد شقيه. وبــعــد مــروٍر 
على حلقات أخــرى، يكون الضياع هذه املرة 
الــغــالــب، نصل إلــى »جــيــبــارو«،  هــو طابعها 
الحلقة األخيرة من العمل، والتي قد ال يروق 
أسلوبها البصري وإيقاعها السريع للجميع، 
بها الوقوع في فخ 

ّ
إال أن املشاهد يأخذ تجن

املباشرة كنصٍر معقول يختتم عنده املوسم.

المستقبل كما يجري اآلن
إزاء هــذا التنوع في الــرؤى والــتــصــورات عن 
أن  يمكننا  الــعــمــل،  يقدمها  الــتــي  املــســتــقــبــل، 
نــقــول بــثــقــة، إنـــه لــن يــخــدمــنــا كمتنبٍئ حــول 
للعمل  يتوقع  مهمة  هــذه  وليست  املستقبل، 
توقع  مهمة  أن  إال  الــحــال.  بطبيعة  تأديتها 
ــذه الــصــنــاعــة، ونــقــصــد الـــدرامـــا، في  شــكــل هـ
ــد تـــكـــون مـــســـألـــة يــمــكــن الـــبـــدء  املـــســـتـــقـــبـــل، قــ
 Love Death + باعتبارها حن نتابع أعمااًل كـ
Robots. هل سيغلب هذا الشكل من املحتوى 
الصناعة،  هـــذه  عــلــى  املــتــرابــط  غــيــر  القصير 
بحكم مالئمته للعصر »املرن« الذي نعيشه؟

بيروت ـ إبراهيم علي

تــنــشــط الـــوجـــهـــات الــتــرفــيــهــيــة الــســيــاحــيــة، 
وحـــتـــى الــفــنــيــة، هــــذا الـــصـــيـــف، وذلـــــك بعد 
عامن من تراجع هذا القطاع بسبب جائحة 
كــورونــا الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم. فــي لبنان، 
زحــمــة مــهــرجــانــات لــم تــنــتــِه، كــمــا لــم ُيعلن 
بــرنــامــجــهــا الــنــهــائــي بـــعـــد. ورغـــــم الــوضــع 
الــصــعــب، تستعيد  الــلــبــنــانــي  االقـــتـــصـــادي 
معظم الفعاليات الفنية والغنائية نشاطها 
الــدولــيــة،  بعلبك  مهرجانات  مثل  املــعــهــود، 
وبــعــض الــحــفــالت الــتــي تــتــزامــن مــع حلول 
عيد االضحى في بداية يوليو/ تموز املقبل.

في الوقت نفسه، ما من حديث عن استضافة 
فنانن مــن الــعــالــم، كما درجـــت الــعــادة قبل 
 ،2019 األول  تشرين  أكتوبر/   17 انتفاضة 
وانــفــجــار الـــرابـــع مــن أغــســطــس/ آب 2020. 
لــكــن، تــقــتــرح مــعــلــومــات خــاصــة، أن صيف 

لبنان السياحي والفني سيكون مزدهرًا.
ــبـــل، رحــــالت  ــقـ ــيـــو/ تـــمـــوز املـ ــولـ ــي يـ تـــقـــام فــ
سياحية من بيروت إلى قبرص. لكن الالفت 
ــــالن عـــن بــرنــامــج فني  هـــذه الــســنــة هـــو اإلعـ
يصاحب هذه الرحالت، سيعتمد على أبرز 
املــغــنــن فـــي لــبــنــان، مــثــل عــاصــي الــحــالنــي 

إطــاللــتــهــا  وأكـــمـــلـــت   ،Alberta Ferreti دار 
ناعمة  الراقية هــذه بعقد تشوكر، وخــواتــم 

.Chopard من

ديبيكا بادكون
ذي  بالساري  الهندية  النجمة  تألقت  بعدما 
اللونن األســود والذهبي املزين بالترتر في 
افــتــتــاح املــهــرجــان، عــــادت واعــتــمــدت إطــاللــة 
 Decision مذهلة لدى حضورها عرض فيلم
مزين  مــطــرز،  أنيق  أســود  بفستان   ،to leave
بذيل قصير من Louis Vuitton، وقد اعتمدت 
فيما  إطاللتها،  لتكّمل  جريئًا  مكياجًا  معه 

رفعت شعرها بتسريحة الكعكة.

ريا أبي راشد
اعتمدت اإلعالمية اللبنانية إطالالت متعددة 
الفــتــة خـــالل املــهــرجــان، فــأطــلــت فــي االفــتــتــاح 
من  الفضية،  بالخيوط  مطرز  أزرق  بفستان 
تصميم جــورج حبيقة من مجموعة خريف 
2022 مــن املــالبــس الــجــاهــزة. وقــد نسقت مع 
إطاللتها مجوهرات من Bulgari. وفي اليوم 
ــت عــن الــفــســتــان عــلــى الــســجــادة 

ّ
الــتــالــي، تــخــل

الحمراء، لتختار بدلة مميزة وأنيقة باللون 
لجهة  متكاملة  إطــاللــتــهــا  وكــانــت  األبـــيـــض، 
الشعر واملكياج أيضًا، فيما اعتمدت بعدها 

بيروت ـ كارين إليان ضاهر

 السينمائي 
ّ
كــــان كــثــيــرون مــهــرجــان  ــب 

ّ
يــتــرق

وحسب،  بالسينما  لالحتفاء  ليس  سنويًا، 
وإنــمــا بــاألزيــاء أيــضــًا. وهــا هــو يعود اليوم، 
بعد تعافيه من الوباء، بقوة في دورته الـ75، 
خصوصًا أنــه يقام هــذه املــرة من دون قيود. 
هم كانوا على أتم استعداد 

ّ
وكــأن النجوم كل

لهذا اللقاء املنتظر. اعتمدت النجمات، لهذه 
بالسجادة  تليق  مبهرة  إطـــالالت  املــنــاســبــة، 
ــة  ــتـ ــة والفـ ــقـ ــوفـ ــانــــت بـــعـــضـــهـــا مـ ــــراء. كــ ــمـ ــ ــــحـ الـ
بأفضل   

ّ
إطالالتهن تبُد  لم  وأخــرى  لألنظار، 

أحوالها. وبشكل عام، بدا واضحًا أن اختيار 
الــفــســاتــن الــطــويــلــة كـــان طــاغــيــًا عــلــى معظم 

الفنانات.

شارون ستون
 Dolce تــألــقــت شـــــارون ســتــون بــفــســتــان مـــن
مع  واألبــيــض،  األزرق  باللونن   & Gabbana
ــت عنه 

ّ
ذيـــل ضــخــم يــضــاف إلــيــه، لكنها تــخــل

أخرى  إطاللة  لتبرز  الحمراء،  السجادة  على 
مختلفة تمامًا، بفستان طويل ضيق.

أليس عبد العزيز 
في افتتاح املهرجان، اعتمدت مدونة املوضة 
ــرًا مــن  ــهـ ــبـ ــد الــــعــــزيــــز تــصــمــيــمــًا مـ ــبـ ــيــــس عـ ألــ
مجموعة كوتور، للمصمم زهير مراد. يتألف 
رداؤهـــــــا مـــن فــســتــان مـــطـــرز بـــالـــلـــون األزرق 

امللكي، مع كاب ضخم من حرير التافتا.

إيفا لونغوريا
 
ً
اخـــتـــارت الــنــجــمــة الــســمــراء فــســتــانــًا طــويــال
أســـود مــن الــشــيــفــون املــزيــن بالكشكش من 

وفـــارس كــرم ونــجــوى كــرم وجـــورج وســوف 
ــرزون ومــعــن  ــ ــر الـــربـــاعـــي وديــــانــــا كــ ــابـ وصـ
شــريــف. حــســمــت إحــــدى شــركــات السياحة 
ــــرص األمـــــــــــر، وقـــــــــــررت أن تــضــيــف  ــبـ ــ ــــي قـ فــ
ــذا الــصــيــف  ــ ــا الـــســـيـــاحـــيـــة هــ ــــى بـــرامـــجـــهـ إلــ
إقــامــة مــهــرجــان فــنــي يــتــزامــن مــع الــرحــالت 

الترفيهية.
اللبناني  الفني  املتعهد  نظم  ســنــوات،  قبل 
الكندي يوسف حرب مجموعة من الرحالت 
ـــعـــرف بــاســم 

ُ
الــســيــاحــيــة الـــبـــحـــريـــة، الـــتـــي ت

»ســتــارز أون بــــورد«. اســتــطــاع حــرب إقناع 
مــحــطــة MBC الـــســـعـــوديـــة بـــاملـــشـــاركـــة فــي 
الرحلة، وإجراء مقابالت وتصوير الحفالت 
الغنائية التي تترافق مع النشاط السياحي 

والبحري.
نــجــح حـــرب فــي ذلـــك، لكنه لــم يــطــور األمـــر، 
البرنامج، وأبقى على  ولــم يغير في قائمة 
الشراكة مع املحطة السعودية التي تتحكم 
أو تـــشـــارك فـــي رســــم الــخــطــة املـــفـــتـــرض أن 
تـــقـــوم عــلــيــهــا الـــرحـــلـــة بـــالـــكـــامـــل، وهـــــذا ما 
ســاهــم بــتــراجــع نــجــاح الــفــكــرة، الــتــي تظهر 
مـــدروســـة أو خــالــيــة مــن الــعــفــويــة املطلوبة 
في مثل هذه الرحالت، أو البرامج الخاصة 
بالعرض التلفزيوني. بالتعاون بن شركة 
السياحة  ومــكــاتــب   ،Xtravaganza Nights
والــســفــر الــلــبــنــانــيــة، تــنــظــم الــشــركــة حفالت 
غنائية ملدة أربعة أيام. الفكرة تدخل ضمن 
املعتمد  الــخــاص  السياحي  الــتــرويــج  إطـــار 
في قبرص، خصوصًا بعد التعاون األخير 
مغنون  أحياها  الحفالت  من  مجموعة  في 

من لبنان في معظم الفنادق القبرصية.
»يـــال قــبــرص«، هــو شــعــار الــحــمــلــة، بحسب 
 :

ً
قــائــال اللبنانين،  املنظمن  أحــد  شــرح  مــا 

»نـــحـــاول، كــشــركــات ســيــاحــة وســفــر، العمل 
عـــلـــى تــغــيــيــر الـــنـــمـــط الــتــقــلــيــدي ملـــثـــل هـــذه 
ــي الــخــاص 

ّ
الـــرحـــالت، واخــتــرنــا الــشــق الــفــن

القبرصية  الشركات  مع  باالتفاق  بالغناء، 
التي رحبت بالفكرة. وبدل أن يسافر الناس 
ــة عــــاديــــة، وبـــنـــشـــاطـــات أصــبــحــت  ــلـ فــــي رحـ

مــعــروفــة، أضــفــنــا الــبــرنــامــج الــفــنــي اليومي 
ملدة أربع ليال متتالية«، ويختم بالقول إن 
»نجاح الفكرة هو الذي سيضعنا أمام قرار 
مواصلتها بشكل دوري أو تعديلها لضمان 
نجاحها بشكل كامل«. بدوره، يؤكد الفنان 
عــاصــي الــحــالنــي، فــي اتــصــال مــع »العربي 

الـــجـــديـــد«، أن الــفــكــرة جـــديـــدة جــــدًا، ويــأمــل 
الــذي اخــتــار السفر  فــي أن يسعد الجمهور 
ــى قـــبـــرص بــالــبــرنــامــج املــســتــجــد، ولــقــاء  إلــ
أخــرى، ربما تحضر  جمهور من جنسيات 
بهدف  السفر  وليس عن طريق  قبرص  من 

السياحة فقط.

باللون  بفستان طويل مرصع  إطاللة المعة 
الفضي، مع كاب طويل.

ماهالغا جابري
بفستان  املهرجان  في  األزيـــاء  أطلت عارضة 
بـــنـــفـــســـجـــي فـــــاتـــــح، تـــمـــّيـــز بـــقـــصـــة أمـــيـــريـــة، 
الــقــســم األســفــل منه،  ــن  زّيـ الـــذي  وبالكشكش 
ــزّيـــن بقسمه  فــــــزادت مـــن ضــخــامــتــه، فــيــمــا تـ
ــلـــى عــنــد الـــصـــدر، بــأحــجــار الــكــريــســتــال  األعـ
ــة. بــــــــدت اإلطـــــــاللـــــــة مــــبــــهــــرة تــلــيــق  ــ ــعــ ــ ــالمــ ــ الــ
بــالــســجــادة الـــحـــمـــراء، ومــتــكــامــلــة مـــن حيث 
التي  الراقية،  واملجوهرات  واملاكياج  الشعر 

.Chopard اختارتها من

أليساندرا أمبروزيو
يبدو أن الفساتن الالمعة كانت أكثر رواجًا 
. فقد ارتدت 

ّ
في هذه الدورة من مهرجان كان

عارضة األزياء أيضًا فستانًا باللون الفضي 
التي  إلطــاللــتــهــا  الــالمــع  بالكريستال  املــزيــن 
لفتت األنظار. إال أن فستانها الذي كان حديث 
وسائل التواصل االجتماعي، وقد أثار جداًل 
بن من عبر عن إعجابه به ومن انتقد بشكل 
العلوي منه، هو أبيض ملكي  القسم  خاص 
يتميز بجرأته وتصميمه املبتكر عند الصدر 

.Stephane Rolland وهو من توقيع

مهيرة عبد العزيز
لــفــتــت املــمــثــلــة مــهــيــرة عــبــد الــعــزيــز األنــظــار 
أطلت  الــكــالســيــكــيــة.  عــن  الــبــعــيــد  بفستانها 
عــبــد الــعــزيــز بــفــســتــان بــالــلــون الــبــيــج املــزيــن 
بالورود امللونة، وقد تمّيز بالقصة املبتكرة 
فـــي الــقــســم األعـــلـــى مــنــه، مــمــتــّدًا بــقــصــة غير 

متوازية نحو األسفل.

السياحة الغنائية: قبرص - بيروت وبالعكسالفنانات في إطالالتهّن على سّجادة كاّن الحمراء
بين الثالث عشر والسابع 

عشر من يوليو/ تموز 
المقبل، ينشغل مغنو لبنان 

بمهرجان غنائي مختلف 
على خط قبرص بيروت

عّمار فراس

لـــم يــعــد يــخــفــى عــلــى أحـــد أن مــوقــف الــكــومــيــديــن 
الذكور في الواليات املتحدة )ديف شابيل، كريس 
مـــوحـــدًا؛ هـــم جــبــهــة متماسكة  ــخ( أصــبــح  إلــ روك، 
ضد ما تمارسه سياسات الهوية من إلغاء، وضد 
تحاول  مــا  النكات، وضــد  مــن  املفرطة  الحساسية 
والتمييز  الحقد  مــن  )التحذير   WOKEالــــ حــركــات 

العرقي( فرضه على أسلوب الكالم والتعبير. 
هــــذه الــجــبــهــة، يــنــضــم إلــيــهــا ريـــكـــي جــيــرفــيــز في 
عرضه األخير »الطبيعة الخارقة«، الذي صدر قبل 
أيام على »نتفليكس«. بساعة، يقدم جيرفيز درسًا 
فـــي الــكــومــيــديــا. بــمــعــنــى آخــــر، ســاعــة يستحضر 
فيها الــرجــل مختلف أشــكــال الــنــكــات؛ إذ يــبــدأ من 
»املـــفـــارقـــة« أو الــــــــIrony، بــوصــفــهــا تــقــنــيــة نضحك 
كـــذب، والحقيقة  يــقــال  مــا  أن  لكوننا نعلم  إثــرهــا، 
بــاألنــواع املختلفة؛ نكات  عكس ذلــك، ليمّر بعدها 
قن، ونكات املتحولن  األطفال املوتى، ونكات املعوَّ
ــات هــتــلــر،  ــكـ ــات الـــهـــولـــوكـــوســـت، ونـ ــكـ جــنــســيــًا، ونـ
والنكات العنصرية، ونــكــات الــبــدنــاء، وكــل مــا هو 
التي تهن بعضهم  النكات،  من  عليه«  »مغضوب 
ضحك آخرين. وبالطبع، كما يتضح من عنوان 

ُ
وت

الدينية، ال  الظاهرة  أدق  الــديــن، بصورة  الــعــرض، 
اإليمان الشخصي. 

لــن نــخــوض فــي الــنــكــات، بــل فــي »الـــــدرس« نفسه؛ 
فما يجب أن ندركه، أواًل، أن املفارقة تقنية بالغية 

لإلضحاك. ثانيًا، اإلهانة التي يشعر بها بعضهم، 
هي ببساطة رأي شخصي، وليست حقيقة جمعية. 
هـــنـــاك مـــن يــشــعــر بـــاإلهـــانـــة، وهـــنـــاك مـــن يــضــحــك. 
األهم، اإلهانة كشعور شخصي ال تعني أن النكتة 
مهينة، تلك الوسمة التي تالحق الكوميدين، وقد 
تهدد مسيرتهم املهنية. الشأن الثالث هو التقمص. 
الكوميدي مستعد ألن يرتدي أي قناع  أن  بمعنى 
فـــي ســبــيــل الــنــكــتــة. قـــد »يــتــقــمــص« لــثــانــيــة يمينًا 
متطرفًا، أو مهاجرًا آسيويًا، أو يساريًا أناركيًا... كل 
هذه ليست إال أدوارًا في سبيل النكتة. وبالضبط 
كــمــا فــي تــاريــخ الــكــومــيــديــا، املــــؤدي قــد يــقــف على 

رأسه وهو يمتطي حمارًا، في سبيل الضحك. 
الــدرس الــرابــع واألهـــم، أن الكوميدي ال يؤمن بما 
يقوله، وال يخفي أجندة سرّية، وهو يطرح النكات 
على الخشبة، من يسخر من املتحولن جنسيًا ال 
يكرههم، وال يريد إبادتهم، هو يشير إلى املفارقة 
ــه ال يـــوجـــد ما   عـــن أنــ

ً
فـــي ســبــيــل الــضــحــك، فـــضـــال

األضعف  استهداف  أي  األذى؛  في  اإلمعان  يسمى 

أفــراد،  ألجــل الضحك الرخيص، األمــر كله مشاعر 
وهذا أيضًا ما يراهن عليه جيرفيز؛ إذ يشير إلى 
ثــروتــه الكبيرة، وإلــى أنــه أبيض وإلــى أنــه مغاير 
التي  »النكتة«  بـ له  هــذا ال عالقة  لكن كل  الجنس، 

تهدف إلى الضحك.
صاغ فيه 

ُ
تبدو املقاربة السابقة واألسلوب الذي ت

الــحــجــج والـــــدروس، أشــبــه بــانــتــصــار لــلــرجــال، كي 
يــقــولــوا مــا يـــريـــدون مــن دون تــفــكــيــر، أو قــد تبدو 
كليًا،  مختلف  األمــر  لكن  الكراهية.  لخطاب  دعمًا 
أذية مشاعر أحدهم، أو فئة بأكملها، ليست خطاب 
كراهية، بل انتصار لراديكالية حرّية التعبير. منع 
لكونها  بعضها  وتقنن  أخـــرى،  وتشفير  كلمات 
تمّس املشاعر، ليس إال هيمنة على حرية التعبير، 
ــــذي ال بـــد مـــن الـــدفـــاع عــنــه بـــشـــدة، وهـــذا  الـــحـــق الـ
بالضبط مــا تــقــوم بــه الــكــومــيــديــا، اخــتــبــار حــدود 

حرية التعبير ودفعها إلى األقصى. 
الــالفــت أن جــيــرفــيــز يشير إلـــى لــويــس. ســـي. كيه، 
ــذار ال  ــ ــتـ ــ ــح أن االعـ ــ ــواضـ ــ ــقــــول: »الـ لــــغــــي. يــ

ُ
وكـــيـــف أ

يكفي«. يشير جيرفيز إلى أنه، في العالم، وأميركا 
ــاء، واالعــــتــــذار املــتــكــرر،  ــغــ ــم يــعــد اإللــ خـــصـــوصـــًا، لـ
وحرمان العمل، كافية كي يتابع الشخص حياته، 
وهــــذا بــالــضــبــط مـــا هـــو مــخــيــف فـــي تــقــنــن حــريــة 
املتمثل  الــفــعــل،  مــع  تتطابق  ال  الــعــقــوبــة  التعبير. 
بأذية املشاعر )ال نتحدث عن سي. كيه هنا(. هناك 
عـــدالـــة عــمــيــاء تــريــد خــلــق مــســاحــة آمــنــة للضحك 

مس مشاعر أحد.
ُ
حيث ال ت

خيال ُمفرط في علميّته

تشارك نجوى كرم في حفالت »يال قبرص« في يوليو المقبل )فيسبوك(

ال يخفي 
الكوميدي أجندة 
سريّة وهو يطرح 
النكات على 
الخشبة )رودين 
)Getty / إكنورث

)Getty /تألقت شارون ستون بفستان باللونين األزرق واألبيض )فرانسوا دي. دوغان

من »جيبارو«، حلقة العمل األخيرة )نتفليكس(

يتألف من تسع حلقات.  ثالث،  بموسم  )نتفليكس(،  وروبوتات«  تعود سلسلة »حب وموت 
كما في الموسم الذي سبقه، نخوض في خيال علمي، ُمفرط في التعقيد والذهنية

حب وموت وروبوتات

جيرفيز ومزيد من النكات

فنون وكوكتيل
قراءة

إضاءة

رصدأزياء

الطريقة التي سنتذكر بها 
 Love, Death + Robots
في المستقبل، ستكون 

مرهونة بشكل »التطور«. 
ستكون السلسلة - وغيرها 
من األعمال التي ستلعب 
الدور ذاته - تجربة ال بأس 
بها على طريق تطوير 

صناعٍة جميلة بصريًا، بما 
يسمح لها بتحمل قصة 

أعقد، أو نذيرًا ببداية انهيارٍ 
لصالح األعمال التي يمكننا 
متابعتها، وتخطي بعض 

حلقاتها أثناء تصفح 
اإلنترنت أو الدردشة مع 

صديٍق، من دون أن 
يفوتك شيء بكل حال.

قصص 
أعقد
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