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MEDIA

أخبار

تعهد الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان بـ«معاقبة» الصحافية
التلفزيونية التركية سديف كاباش
المتهمة بإهانته ،والتي تخضع
للحبس االحتياطي .وفي مقابلة
مع قناة «إن تي في» الخاصة ،حذر
أردوغان من ّ
أن «هذه الجريمة لن
تمرّ من دون عقاب».

استدعت النيابة العامة في
أبوظبي أشخاصًا شاركوا
فيديوهات على وسائل التواصل
االجتماعي لقوات الدفاع اإلماراتية
في أثناء اعتراضها صواريخ
أطلقها الحوثيون من اليمن على
عاصمة البالد ،وفقًا لتقرير نشرته
وسائل إعالم رسمية األربعاء.

أعلنت الحكومة الجزائرية
توجهها نحو توفير دعم
للصحافة اإللكترونية ،وقرب
إصدار قانون إعالم جديد وقانون
لإلذاعة والتلفزيون ،لتسوية
وضعية عشرات القنوات المحلية
التي تعمل في ظل وضع غير قار ّ
من الناحية القانونية.
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أوقفت الشرطة اإليرانية
أصحاب صفحات عبر الشبكات
االجتماعية ّ
نفذوا مقالِب «كاميرا
خفية» لزيادة اإلقبال على
حساباتهم ،لتسبّبهم بـ«ذعر» لدى
المواطنين في الشوارع ،ووصل
عددهم إلى  17شخصًا ،وفق
وسائل إعالم محلية.

تتأهب لمواجهة التهديد السيبراني
فرنسا
ّ

ّ
تتحضر فرنسا لمواجهة الهجمات السيبرانية التي ترتفع تزامنًا مع االنتخابات الرئاسية فيها ،في خط ٍر يزداد منذ عام  ،2017وتشتمل
على حمالت تضليل ومحاوالت التأثير على الرأي العام

ي ـ ــزداد ال ـح ــذر م ــن ال ـه ـج ـمــات الـسـيـبــرانـيــة
ّ
واملعلوماتية كل خمس سنوات في فرنسا،
ّ
ّ
أي ق ـبــل كـ ــل خ ـم ـس ـيــة رئ ــاس ـي ــة .وت ـتــأهــب
أجهزة الدولة هذا العام قبيل االنتخابات
الرئاسية التي ستجري في نيسان/إبريل
املقبل ،بغية مواجهة خطر تدخالت أجنبية
عبر مواقع التواصل االجتماعي وهجمات
سيبرانية.
تـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراوح الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــدات ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــران ـ ـيـ ــة
وامل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة بـ ــن «ح ـ ـمـ ــات ال ـت ـض ـل ـيــل
وم ـح ــاوالت الـتــأثـيــر عـلــى مـجـتـمـعــات ذات
أصول أجنبية في فرنسا ،والترويج ألجندة
سياسية أو دينية تهدف إلى التأثير على
النقاشات ،وهجوم سيبراني ّ
ضد وزير أو
ح ــزب ،ونـهــب بـيــانــات سياسية ،وتسريب
مـشــروع للحكومة أو لبرنامج سياسي».
وال ـت ـه ــدي ــدات م ـس ـت ـمـ ّـرة م ـنــذ سـ ـن ــوات ،وال
يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا س ـت ـت ــراج ــع .غ ـي ــر أن اقـ ـت ــراب
موعد االنتخابات ال يسمح للسلطات بأن
تتهاون مع الخطر القائم .ويقول األستاذ
ف ــي ج ــام ـع ــة «س ـي ــان ــس بـ ــو» ف ــي ب ــاري ــس،
أل ـك ـس ـن ــدر ب ــاب ــاي ـم ــان ــوي ــل «إن م ـنــاس ـبــات
ممارسة الديمقراطية هي مناسبات مهمة
من املناورة والتنسيق ألجهزة املخابرات».
ّ
واتسمت االنتخابات السابقة التي أفضت
ً
إل ــى ان ـت ـخــاب إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون رئـيــســا
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،أي قـ ـب ــل خـ ـم ــس سـ ـن ــوات،
بالعديد من حمالت التضليل والقرصنة،
مثلما هي الحال قبل االنتخابات في دول
ً
ً
معلوما
أخرى .ففي واشنطن مثل ،أصبح
أن ّفوز دونالد ترامب في انتخابات 2016
تـحــقــق بـشـكــل كـبـيــر بـفـضــل نـشــاط أجـهــزة
االس ـت ـخ ـبــارات الــروس ـيــة .غـيــر أن صعوبة
تكمن
التعامل مع ّهذا النوع من التهديدات ُ ّ
في «أننا نتكلم عنها بهدوء بعد أن تنفذ»،
ب ـح ـســب أح ـ ــد ال ـع ــام ـل ــن ف ــي أح ـ ــد أج ـه ــزة
االس ـت ـخ ـب ــارات .وي ـض ـيــف « ّل ـك ـن ـنــا نــواجــه
دائ ـ ًـم ــا خـطــر أن ن ـكــون م ـتــأخـ ّـريــن» ،فضال
عن أنه من شبه املستحيل توقع تأثير أي
حملة على الرأي العام.
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  ،2021أط ـل ـق ــت ال ــدول ــة
هيئة حكومية
الفرنسية
ّ
«فيجينوم» ،وهي ّ
مـ ـس ــؤول ــة ع ـ ــن تـ ـع ــق ــب ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ال ــرق ـم ــي
األجنبي ،وتخضع لسلطة األمــانــة العامة
للدفاع واألمن القومي .والهيئة مخصصة
لتعزيز ال ـتـعــاون بــن اإلدارات وال ـ ــوزارات

حــول هــذا املــوضــوع ،بهدف مراقبة نشاط
م ــواق ــع ال ـت ــوص ــل االج ـت ـم ــاع ــي واك ـت ـش ــاف
«اص ـط ـن ــاع أوامـ ـ ــر م ــن الـ ـخ ــارج تـسـتـهــدف
املصالح» الفرنسية ،بحسب املـســؤول في
االسـتـخـبــارات .وال ي ــزال طيف التهديدات
ّ
يتوسع أكثر فأكثر منذ عام .2017
املحتملة
ُ ّ
ـوقــع مــن هـيـئــة «فـيـجـيـنــوم» أن ت ـ ّ
ـؤدي
وي ـتـ

أطلقت فرنسا
ّ
لتتعقب
«فيجينوم»
التدخ ّل الرقمي األجنبي

ُ ّ
دور املبلغ عن التهديدات في حال حصول
أي حــركــة مشبوهة على مــواقــع التواصل
ُ
االجتماعي .تحيل الهيئة املعلومة في ما
ّ
املعنية ،لكي
بعد إلــى ال ــوزارات والهيئات
يحصل تنسيق ال تشوبه شائبة .ويعتبر
ج ــولـ ـي ــان ن ــوش ـي ـت ــي ،الـ ـب ــاح ــث فـ ــي مــركــز
«جـيــود» (الجغرافيا السياسية في مجال

اتسمت الحملة قبيل رئاسة ماكرون بحمالت التضليل والقرصنة (لودوفيتش مارين/فرانس برس)

ُ
«تشارك
البيانات) في جامعة باريس  ،8أن
ً
املـعـلــومــات أمــر ًحقيقي فـعــا ،لـكــن ال تــزال
هناك حصون أيضا يجب الدفاع عنها».
ّ
وي ــؤك ــد أل ـك ـ ّس ـنــدر بــابــاي ـمــانــويــل أن «فـهــم
ال ــوض ــع م ـعــقــد أك ـث ــر ع ـنــدمــا ي ـك ــون لــديـنــا
أج ـهــزة اسـتـخـبــاراتـيــة قــد ت ـبــدو مـقـ ّـسـمــة».
ّ
ويـتــابــع «لــكــل شـخــص ج ــزء مــن الحقيقة.
ّ
كــون التهديد يمكن أن يتخذ عــدة أشكال،
نصل إلى نتيجة من خالل التنسيق .وهذا
ّ
يتطلب تغيير ثقافة بعضنا البعض».
وتقول مصادر لجأت إليها وكالة «فرانس
برس» إن التهديد السيبراني واملعلوماتي
لـفــرنـســا م ـص ــدره روس ـي ــا وتــرك ـيــا وإيـ ــران
م ـج ـت ـم ـع ــةُ .
ويـ ـشـ ـي ــر أح ـ ــد ه ـ ــذه امل ـ ـصـ ــادر،
ب ـس ـخــريــة ،إل ــى أن «ال ـخ ـطــأ غ ـيــر وارد مع
ّ
ال ـ ــروس .ك ــل مــا يمكنهم أن يـلـحـقــوه بكم،
ي ـقــومــون ب ــه» ،فــي وق ــت ت ـتــزايــد ال ـتــوتــرات
بــن روسـيــا وال ــدول الغربية بـشــأن األزمــة
األوك ــران ـي ــةّ .أم ــا ال ـصــن ،فـهــي ق ــوة عاملية
رئيسية فــي مـجــال الهجمات السيبرانية
ً
مـثـلـمــا ه ــو واضـ ــح ف ــي ت ــاي ــوان م ـث ــا .لكن
«نـ ـظ ـ ًـرا ل ـق ــدرات ـه ــا وأج ـن ــدت ـه ــا الـسـيــاسـيــة
ـوصــا ،م ــن غـيــر امل ـ ّ
الــداخ ـل ـيــة خ ـصـ ً
ـرج ــح أن
تـتــدخــل ال ـصــن ف ــي الـحـمـلــة» االنـتـخــابـيــة
الفرنسية ،بحسب بول شارون ،وهو باحث
ف ــي م ـع ـهــد الـ ـبـ ـح ــوث االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فــي
املدرسة العسكرية .وفيما تسلمت فرنسا
رئاسة االتـحــاد األوروب ــي الــدوريــة« ،تبقى
دول ــة معتدلة بنظر الـصــن الـتــي قــد تريد
االعتماد عليها».
غير أن ًالتهديد من داخل األراضي الفرنسية
ٌ
قائم أيضا .ويشير مصدر أمني إلى خطر
التسلل األجنبي من شبكات داعمي نظرية
املــؤامــرة أو غير املـ ّ
ـؤيــديــن ألخــذ اللقاحات
املـ ـض ــادة ل ـك ــوف ـي ــد 19-أو ش ـب ـكــات الـيـمــن
ّ
املتطرف النشطة داخل فرنسا.
ويـ ـق ــول ج ــول ـي ــان نــوش ـي ـتــي «إن ال ـج ـهــات
ال ـف ــاع ـل ــة م ـث ــل روسـ ـي ــا ال ت ـخ ـلــق ال ــدع ــاي ــة
ّ
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ب ـ ــل تـ ـسـ ـتـ ـغ ــل ح ـ ـ ـ ــاالت ع ــدم
االس ـت ـقــرار وال ـش ــك» .ويـضـيــف «إن اإلط ــار
ً
استقطابا مع شكل من
الوطني أصبح أكثر
أشـكــال تفتيت النقاش ليصبح هستيرياً
ّ
حــتــى .بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،زادت الجائحة
من نسبة عدم االستقرار .ويمكن بسهولة
ً
سياسيا».
استغالل هذا السياق
(فرانس برس)

منصة للتطرف في الجائحة
ألمانيا« :تيليغرام»
ّ
برلين ـ العربي الجديد

ال ت ـ ـ ــزال ق ـض ـ ّـي ــة «تـ ـيـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام» فـ ــي أمل ــان ـي ــا
ّ
تـ ـتـ ـف ــاع ــل ،إذ ت ــتـ ـه ــم الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـت ـط ـب ـيــق
ب ــال ـت ـط ـ ّـرف ،وت ــدع ــو م ـســؤول ـيــه إل ــى ال ـت ــزام
قوانينها ،فيما تهدد بحجبه ،بعد انتشار
«ال ـج ــرائ ــم» و«ال ـت ـط ـ ّـرف» ع ـبــره .واألرب ـع ــاء،
ّ
أعلن مسؤول أمني أملاني أن وكالته أنشأت
فرقة عمل للتحقيق مع األفــراد املشتبه في
اسـتـخــدامـهــم «تـيـلـيـغــرام» الرت ـكــاب جــرائــم،
وس ـ ــط مـ ـخ ــاوف مـ ـت ــزاي ــدة م ــن أن تـطـبـيــق
املراسلة أصبح «وسيلة للتطرف» .حاولت
الحكومة األملانية منذ سنوات ،دون نجاح
يــذكــر ،جـعــل تيليغرام يـلـتــزم قــواعــد الـبــاد
بشأن إزالة املحتوى غير القانوني.
وأواخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،وع ـ ـل ـ ــى وقـ ــع
االح ـت ـجــاجــات الـعـنـيـفــة مــن قـبــل مـعــارضــي
إج ــراءات جائحة كــورونــا ،وتزايد املخاوف
م ــن ال ـت ـط ــرف ،دع ــا م ـس ــؤول ــون سـيــاسـيــون
أملـ ــان شــرك ـتــي «آب ـ ــل» و«غ ــوغ ــل» إل ــى إزال ــة
«تيليغرام» من متاجر التطبيقات الخاصة
ّ
بهما ،على اعتبار أن املتظاهرين املناهضني
ّ
لكورونا ينظمون أنفسهم بنحو متزايد عبر
هــذا التطبيق .وطالبوا بتوضيحات حول
كيفية التعامل مع خدمات مثل «تيليغرام»،
لـكــونـهــا «لـيـســت شـبـكــة تــواصــل اجتماعي
باملعنى الكالسيكي» ،ولكن لها تأثير ومدى
أوسع بكثير من خدمات املراسلة البسيطة،
ّ
حـ ـي ــث تـ ـم ــك ــن «تـ ـيـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام» امل ـس ـت ـخــدمــن
م ــن ال ـتــواصــل بـنـحــو مـشـفــر وت ـب ــادل صــور
وم ـقــاطــع الـفـيــديــو وب ـيــانــات أخـ ــرى .وحــذر
م ـك ـتــب ال ـش ــرط ــة ال ـج ـنــائ ـيــة االتـ ـح ــادي ــة في
أملــان ـيــا ،هــولـغــر مــوي ـنــش ،األربـ ـع ــاء ،م ــن أن
تطبيق «تـيـلـيـغــرام» يـسـتـخــدم السـتـهــداف
السياسيني والعلماء واألطباء لدورهم في

يستخدم التطبيق مناهضو إجراءات كورونا ومتطرفون بشكل «ال يمكن السيطرة عليه» (يينغ تانغ/نورفوتو)

مواجهة جائحة فيروس كورونا .وقــال في
بيان« :لقد أسهمت جائحة فيروس كورونا
على وجه الخصوص في تحول الناس إلى
الـتـطــرف عـلــى تـيـلـيـغــرام ،بتهديد اآلخــريــن
وح ـتــى نـشــر دعـ ــوات إل ــى ال ـق ـتــل» .وأكـ ــد أن
فرقة العمل ستسعى للحصول على تعاون
تطبيق «تيليغرام» ،ولكنها ستتخذ أيضًا
إجراءات إذا لم يفعل ذلك.
ّ
هذا التهديد ليس األول هذا الشهر ،إذ يبدو أن
ّ
األملانية ضاقت ذرعًا بـ«تيليغرام»
السلطات

الكراهية والتحريض
والعنصرية تنتشر عبر
«تيليغرام»

وتـتـجــه لـخـطــوات رسـمـ ّـيــة ض ـ ّـده .فـقــد قالت
وزي ــرة الداخلية األملــانـيــة نانسي فـيــزر ،في
تصريحات نقلتها «رويترز» ،بداية يناير/
كــانــون الـثــانــي الـحــالــي ،إن أملــانـيــا قــد تغلق
تطبيق «تـيـلـيـغــرام» للرسائل إذا استمرت
هــذه الـخــدمــة ،الـتــي يشيع استخدامها بني
جماعات اليمني املتشدد واملعارضني للقيود
املـتـعـلـقــة بــال ـجــائ ـحــة ،ف ــي ان ـت ـهــاك ال ـقــانــون
األملـ ــانـ ــي .وق ــال ــت لـصـحـيـفــة «دي تـســايــت»
األسبوعية« :ال يمكننا استبعاد ذلــك ...قرار

اإلغ ــاق سـيـكــون خـطـيـرًا ،وه ــو خـيــار أخير
بكل تأكيد .يجب استنفاد جميع الخيارات
ً
األخرى أوال» .وأضافت أن أملانيا تبحث مع
شركائها في االتحاد األوروبي كيفية تنظيم
خدمة تطبيق «تيليغرام».
ّ
األملانية
أواخر العام املاضي ،دقت الحكومة
االت ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ن ـ ــاق ـ ــوس الـ ـخـ ـط ــر م ـ ــن خ ــدم ــة
«ت ـي ـل ـي ـغ ــرام» ال ـت ــي ت ـضــم ح ــوال ــى مـلـيــونــي
ّ
مـسـتـخــدم مـسـجــل ف ــي أملــان ـيــا ،وال ـت ــي ُيـبــث
ّ
عـبــرهــا «م ـح ـتــوى إج ــرام ــي» ،وال سـيـمــا أن
الشركة املشغلة «غير ملموسة» للسلطات
األملانية .إذ أبــرزت تقارير أواخــر عــام ،2021
أن الـ ـك ــراهـ ـي ــة والـ ـتـ ـح ــري ــض وال ـع ـن ـص ــري ــة
وم ـعــاداة السامية تنتشر عبر «تيليغرام»،
فيما يستخدمه مناهضو إجــراءات كورونا
وم ـت ـطــرفــون يـمـيـنـيــون وج ـه ــادي ــون ،بشكل
«ال يمكن الـسـيـطــرة عـلـيــه» .حـتــى إن ــه تـقـ َّـدم
عبره شهادات التطعيم املزيفة ضد كورونا.
ّ
ّ
اإلعالمية إلى أن السلطات
وأشارت التقارير
ّ
األم ـن ـي ــة م ـق ـت ـن ـعــة ب ـ ــأن ب ـع ــض امل ـح ـتــويــات
ال ـت ــي ي ـج ــري ت ـبــادل ـهــا وب ـث ـهــا ب ـحــريــة على
«تيليغرام» تساهم فــي تـطــرف مــن يسمون
أنفسهم «املفكرين الجانبيني» .وكشف بحث
أجرته القناة الثانية في التلفزيون األملاني
ّ
«زد دي إف» ،أن «املـعــارضــن الراديكاليني
لـلـتـطـعـيـمــات ت ـب ــادل ــوا اآلراء ف ــي مجموعة
دردش ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى «تـ ـيـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام» ح ـ ـ ــول خـطــط
ارتكاب جريمة قتل ضد رئيس وزراء والية
سكسونيا ميشائيل كراتشمر» ،فيما يحقق
مكتب الشرطة الجنائية بالوالية في القضية،
ّ
ونفذ مداهمات بمشاركة القوات الخاصة.
ّ
وبحسب «أسوشييتد ب ــرس» ،فــإن الشركة
الـتــي تقف وراء التطبيق ،والـتــي تــدعــي أن
لديها مئات املاليني من املستخدمني حول
العالم ،مقرها اإلمارات العربية املتحدة.
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منوعات فنون وكوكتيل
قضية

عمر بقبوق

أثـ ــار فـيـلــم «أص ـ ـحـ ــاب ...وال أع ــز»
م ــوج ــة مـ ــن ال ـ ـجـ ــدل ع ـل ــى م ــواق ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،انقسمت
فيها اآلراء بني فريقني ،األول غالى بانتقاد
صـ ـن ــاع ال ـف ـي ـل ــم وأب ـ ـطـ ــالـ ــه ،مـ ــن م ـن ـط ـل ــق أن
الفيلم «يمثل خــروجــا عــن القيم املجتمعية
املحافظة في العالم العربي» ،بسبب األلفاظ
ال ـنــاب ـيــة ال ـت ــي تـضـمـنـهــا ال ـ ـحـ ــوار ،وبـسـبــب
«ت ــروي ـج ــه لـلـمـثـلـيــة واالن ـ ـفـ ــات ال ـج ـن ـســي»،
بحسب توصيف أصحاب هــذا الــرأي ،الذين
ص ـبــوا ج ــام غضبهم عـلــى املـمـثـلــة املـصــريــة
منى زكــي ،بسبب مشهد يمر ببداية الفيلم
تخلع فـيــه الــ«كـيـلــوت» (لـبــاسـهــا الــداخـلــي).
أما الفريق الثاني ،فقد دافع عن الفيلم وعن
حرية اإلب ــداع الفني ،وسخر مــن االنتقادات
الذكورية التي ربطت الشرف والقيم العربية
باللباس الداخلي ملنى زكي.
املوقف الثاني تبنته نقابة املهن التمثيلية
ف ــي م ـص ــر ،ال ـت ــي أظـ ـه ــرت دع ـم ـهــا ال ـكــامــل،
وأك ــدت أنـهــا لــن تقف مكتوفة األي ــدي أمــام

مع الضجة التي أثارها فيلم «أصحاب وال أعز» ،خرجت أصوات تدعو إلى محاكمة القيمين
على الفيلم ،أو سخرت منه بدوافع أخالقية ،من هذه األصوات ،اليوتيوبر ،محمد طاهر

نقاد وسائل التواصل
ّ

الذكورية ورعب نسخ األفالم العربية
أي اع ـت ــداء لـفـظــي أو تــرهـيــب مـعـنــوي ألي
فـنــان م ـصــري ،كـمــا تـبـنــاه معظم العاملني
ف ــي ال ـص ـحــافــة ال ـف ـن ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة ،لتنتشر
عـ ـش ــرات املـ ـق ــاالت وال ـت ـق ــاري ــر ال ـت ــي تنتقد
ازدواج ـ ـيـ ــة امل ـعــاي ـيــر ،وال سـيـمــا أن الفيلم
اإليطالي األصلي ،الذي استنسخ عنه فيلم
«أصحاب ...وال أعز» ،شارك قبل ستة أعوام
في مهرجان القاهرة ،وحصل على جائزة
فيه .بهذا ،نفهم أن االنتقادات التي انصبت
عـلــى الـفـنــانــة املـصــريــة ،مرتبطة باملفاهيم

الــذكــوريــة ال ـســائــدة ،ال ـتــي تـعـطــي املجتمع
حق الوصاية على امل ــرأة ،وليست مرتبطة
بمحتوى الفيلم.
وفي هذه الضوضاء ،جاء صوت اليوتيوبر
املـ ـ ـص ـ ــري املـ ـ ـع ـ ــروف ،م ـح ـم ــد ط ـ ــاه ـ ــر ،ال ـ ــذي
ت ــم ت ـكــري ـســه أخـ ـيـ ـرًا م ــن خـ ــال االح ـت ـف ــاء به
واسـتـقـبــالــه فــي املـهــرجــانــات الـفـنـيــة ،ليغرد
عاليًا بصوته النشاز ،ويدعم قطيع األفكار
الرجعية الشعبوية املحافظة ،فــي امللخص
ال ــذي أع ــده للفيلم ،تـحــت ع ـنــوان «امللوخية

تلقت النسخة
اإليطالية من الفيلم
احتفاء بين الجمهور
ً

في زمــن العالقات الجنسية» ،والــذي يسيء
فـيــه بـشـكــل واض ــح لـكــل املـمـثـلــن املـشــاركــن
في الفيلم ،وخصوصًا منى زكي ،التي يذكر
ً
اسمها بدال من اسم الشخصية التي تؤديها،
في سياق مشني ،يرى فيه أنها خلعت شرفها
مع الـ«كيلوت» في بداية الفيلم.
هذا األمر أدى إلى انقالب على محمد طاهر
فــي الــوســط الـفـنــي امل ـص ــري ،لينشر املـخــرج
أح ـم ــد ال ـب ــرغ ــوث ــي ع ـلــى «ف ـي ـس ـب ــوك» ،دع ــوة
لعدم التساهل مع طاهر وعــدم االحتفاء به

الموقف
اللبناني
انضم نقيب الفنانين
المحترفين في لبنان،
جهاد األطرش ،إلى نقابة
المهن التمثيلية في مصر،
مدافعًا عن «أصحاب...
وال أعز» وأبطاله ،خالل
مداخلة هاتفية مع
برنامج «حديث القاهرة».
وقال األطرش إن العمل
ال يستحق هذا الهجوم،
معتبرًا أن نجومه لطالما
كانوا الوجه المشرّف للبنان.
كما استنكر ما تتعرض
له الممثلة المصرية
منى زكي ،مشيدًا بفنها
و«ثقافتها الراقية»
و«أعمالها العظيمة».
تعرضت الفنانة منى زكي لحملة تنمّ ر كبيرة (سيدريك ريبيريو)Getty/

إضاءة

هــل يحتاج غريندايزر إلــى مقدمة؟ الرجل
اآللــي الـقــادم من الفضاء ،مع صاحبه دوق
فليد ،ال ــذي نجا مــن إب ــادة كوكبه على يد
ق ـ ّـوات فيغا ،أســر مخيلة األطـفــال لعشرات
ال ـس ـنــوات ،بــالــرغــم مــن بــث  74حـلـقــة فقط،
ب ــدأت فــي ال ـيــابــان ع ــام  1975وانـتـهــت عــام
 ،1977ودب ـل ـج ــت ب ـعــدهــا إلـ ــى ال ـك ـث ـيــر من
الـلـغــات .وبــالــرغــم مــن تـطــور شكل الــرســوم
املتحركة اآلن ،لكن يبق لـ غريندايزر نكهة
خاصة ،مملوءة بالنوستالجيا ،خصوصًا
أن أغلب املعجبني به اآلن ،أصبحوا بالغني،
يـحـتـفـظــون ف ــي مخيلتهم ب ــاألوق ــات الـتــي
ق ـض ــوه ــا ي ـت ــاب ـع ــون مـ ـغ ــام ــرات دوق فـلـيــد
وفريقه ضد غزو فيغا.
م ــا م ــر م ــن دون الـكـثـيــر م ــن االح ـت ـف ــاء ،هو
صدور نسخة جديدة من غريندايزر نهاية
العام املاضي على شكل كوميكس ،النسخة
الفرنسية تحمل اســم  ،Goldorakوأنجزها
كل من  Alexis SentenacوXavier Dorison
و Denis Bajramو ،Brice Cossuفي احتفاء
ب ـ غــريـنــدايــزر ،وفـتــح الـبــاب أم ــام مغامرات
جديدة لــدوق فليد بالتعاون مع أصدقائه
الـ ـق ــدام ــى ،وأخـ ـت ــه م ــاري ــا ،ل ـل ــوق ــوف بــوجــه
غــزو يهدد اليابان وكوكب األرض بأكمله.
ً
فــالـشـخـصـيــات ال ـتــي ك ـبــرت بــالـعـمــر قـلـيــا،
ودوق فليد الذي كان سجينًا على األرض،
وجــدوا أنفسهم فجأة بمواجهة لورد فيغا
مرة أخرى ،ووحش يهبط فجأة في اليابان،
م ــدم ـرًا م ــا ح ــول ــه ،طــالـبــا م ــن الـبـشــر إخ ــاء
البالد باسم شعب فيغا ،ألن كوكبهم ّ
دمر،
وعـلـيــم االس ـت ـقــرار فــي مـكــان جــديــد قـبــل أن

فنانون معادون لثورة يناير
القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

رغـ ــم مـ ـ ــرور  11ع ــام ــا ع ـل ــى ق ـي ــام ثـ ـ ــورة  25يـنــايــر
امل ـص ــري ــة ،إال أن ال ـج ـم ـهــور ل ــم ي ـنــس أب ـ ـدًا مــواقــف
بعض الفنانني ،ممن كانوا في بداية اندالع الشرارة
األولــى منها ،معادين لها ،بل وأهــانــوا الثوار وكل
من طالب بالحرية والعدالة االجتماعية ،وبإسقاط
حكم نظام الرئيس املخلوع ،الراحل حسني مبارك.
يــأتــي ذل ــك رغ ــم م ـحــاوالت ه ــؤالء الـفـنــانــن تجميل
وجوههم وإيجاد مبررات ملواقفهم املاضية ،بحثًا
عن استعادة مكانتهم وحب الجمهور وثقته فيهم،
ولكن ذلــك لــم يـحــدث ،وال يــزال هــؤالء الفنانون في
ال ـقــائ ـمــة الـ ـس ــوداء ف ــي ع ـي ــون ج ـم ـهــورهــم .املـمـثـلــة
إلهام شاهني ،رغــم ما كانت تملكه من جماهيرية
لسنوات ،إال أنها استطاعت أن تهد مكانتها تماما
لدى كثير من محبيها ،وبالتالي تقلصت أعمالها،
إذ رف ــض كـثـيــر مــن املـنـتـجــن الـعـمــل مـعـهــا بسبب
موقفها املعادي للثورة ،واختفت من الساحة الفنية
لفترة .وعندما عــادت ،كانت بأعمال من إنتاجها،
ولم تلق أيضا أي نجاح يذكر.
كانت شاهني قــد خرجت أيــام الـثــورة ،ورفـضــت أن
يرحل نظام مبارك بالطريقة التي ّ
تمت ،ووصفت
ال ـثــورة نصًا فــي أحــد تصريحاتها بأنها «ودتـنــا
فــي داه ـيــة» ،وأعـلـنــت مـعــاداتـهــا لـهــا ،قائلة إنـهــا ال
تؤمن بها ،واعتبرتها فخا للقضاء على الجيوش
العربية ،موضحة أنها ال تعتبر ما يحدث في الدول

العربية ،ربيعًا عربيًا ،بل هو «الزفت العربي» ،على
حد تعبيرها .تقلصت أيضا نجومية املمثلة سماح
أنــور تمامًا بعد موقفها املـعــادي للثورة .وحينما
اختفت وعادت من خالل املشاركة في تقديم بعض
الـ ـب ــرام ــج ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت والـ ـظـ ـه ــور «اليـ ـ ـ ــف» ،مــع
جمهورها كانت تتعرض لسلسلة من السباب الذي
ال ينقطع ،ويأتي ذلــك بسبب عــدم قــدرة جمهورها
على نسيان مــا قالته عــن ث ــورة يـنــايــر .ومـنــذ عدة
شهور ،قالت أنــور في تصريحات تلفزيونية لها،
إنـهــا رغــم عــدم ندمها على تصريحاتها ،إال أنها
رأيها ،ولكنها،
نادمة فقط على أسلوب تعبيرها عن
ْ
كما تشير ،دفعت ثمن ما قالته من خالل رفض كثير
من املنتجني واملخرجني تشغيلها.
وال تزال الفنانة غادة عبد الرازق تدفع ثمن رفضها
الـقــاطــع ل ـثــورة يـنــايــر ،وتــراج ـعــت أسـهـمـهــا بشكل
كبير ،سواء على النطاق السينمائي أو التلفزيوني.
وبـعــد عملها فــي كثير مــن أفــام مــع املـخــرج خالد
يــوســف ،ال ــذي كــان مــن أشـهــر داعـمــي ال ـثــورة ،قبل

ال يزال الملحن عمرو
متمسكًا بدعمه
مصطفى
ّ
لحسني مبارك

أن ينقلب للتمهيد والترويج لالنقالب العسكري،
حــدثــت مـقــاطـعــة فـنـيــة مـنــه ل ـهــا ،ول ــم يـعـمــل معها
سوى في فيلم واحد فقط بعد سنوات من الخصام،
وكان ذلك من خالل فيلم «كارما» عام  ،2018الذي
لم ينجح أبدًا لتستعيد غادة نجوميتها من خالله،
إذ إن الكثير مــن جـمـهــورهــا ،ال ي ــزال محتفظًا في
ذاك ــرت ــه بـمـشـهــد وج ــوده ــا ف ــي مـ ـي ــدان مـصـطـفــى
محمود ،وتــرديــدهــا هتافات لصالح نظام مبارك
الرئاسي ،وطالبت بصوت جهوري بعدم رحيله،
ضاربة بكل آراء الثوار عرض الحائط.
ي ـعــد تــامــر ع ـبــد امل ـن ـعــم م ــن املـمـثـلــن ال ــذي ــن اتـخــذ
ال ـج ـم ـهــور م ـنــه مــوق ـفــا ال ي ـ ــزال ال ـك ـث ـيــريــن مـنـهــم
مصرًا عليه ،وذلــك بسبب عدائه الصريح للثورة
امل ـصــريــة وتــأي ـيــده لـنـظــام م ـب ــارك ،والـ ــذي ال يــزال
حتى اآلن متمسكًا به؛ إذ يؤكد دائمًا حبه الشديد
ل ـ آل مـبــارك ،وصــداقـتــه بــأفــراد أســرتــه ،ربما تأثرًا
ب ــوال ــده الـ ــذي عـمــل لـفـتــرة مـتـحــدثــا صـحــافـيــا في
رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،بعهد املـخـلــوع م ـبــارك .وفــي
كل لقاءاته وتصريحاته ،يحرص امللحن واملطرب
ع ـمــرو مـصـطـفــى ،عـلــى ال ـحــديــث بـحــب شــديــد عن
مبارك ،مشيرًا إلى أنه يزين منزله بصورة كبيرة
ل ــه .ووص ــف ال ـثــورة دائ ـمــا بــأنـهــا ال تـعــد أكـثــر من
كونها نكسه ومؤامرة وممولة من الخارج ،وحتى
اآلن مــع كـتــابــة عـمــرو عـبــر حـســابــاتــه عـلــى أي من
مواقع التواصل االجتماعي ،يلقى هجومًا شديدًا،
وتذكيرًا بموقفه املعادي للثورة املصرية.

هل انتهت موجة «الثنائي» في الدراما العربية؟
تنفد مــؤونـتـهــم .لــن نـخــوض فــي تفاصيل
املغامرة الجديدة كي ال نفسدها ملن يريد
قراءتها ،لكن القصة تقدم لنا تاريخ دوق
فليد ،وكوكبه الــذي نجا منه ،ثم محاولته
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وفـ ـشـ ـل ــه ،ثـ ــم إنـ ـ ـق ـ ــاذه لـ ــأرض
وت ـعــرضــه لـلـسـجــن كــونــه ل ــم ي ـعــد يــريــد أن
يتحكم بـ غريندايزر ،لكن التهديد الجديد
أجبره على العودة إلى دوره السابق.
نـتـعــرف أي ـضــا إل ــى كــوكــب فـيـغــا وسـكــانــه،
محاولني النجاة بأنفسهم ،بقيادة زعيمهم
ل ــورد فـيـغــا ،ال ــذي يـقــول إن ــه نسخة أفضل
م ــن كــريـسـتــوفــر كــولــوم ـبــس ،فـهــو وشعبه
م ـس ـت ـك ـش ـفــون ال ي ـ ــري ـ ــدون إبـ ـ ـ ــادة ال ـش ـعــب
الياباني ،كما حصل مع السكان األصليني،
بــل أعطوهم مهلة  24ساعة إلخــاء البالد
كي يستقروا فيها عوضًا عنهم.
الفرضية الـجــديــدة التي تقدمها السلسلة
ال ت ـع ـنــي أن ال ـن ـس ـخــة ال ـفــرن ـس ـيــة ت ـحــررت
م ــن أصـ ـلـ ـه ــا ،ب ــل ن ـش ــاه ــد ك ــل «ال ـل ـق ـط ــات»
ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ،ون ـت ـع ــرف مـ ــرة أخـ ـ ــرى عـلــى
شـ ـخـ ـصـ ـي ــاتـ ـن ــا امل ـ ـح ـ ـب ـ ـبـ ــة ،وال ـ ـ ـش ـ ـ ـجـ ـ ــارات
بينها ،ودور كــل واح ــد منها فــي مساعدة
غ ــري ـن ــداي ــزر ،ك ـمــا يـظـهــر ف ــي ال ـن ـهــايــة طفل
فضائي ،يرعاه دوق فليد وأخته .هذا الطفل

ال يظهر غريندايزر في هذه القصة بوصفه ال يقهر (باتريك باز  /فرانس برس)
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مشهد

غريندايزر يعود إلى صفحات الكوميكس
عمار فراس
ّ

وتكريسه في املهرجانات واالحتفاالت الفنية
الكبرى ،مشيرًا إلــى أن النجاح بحصد عدد
كـبـيــر مــن الــاي ـكــات ،ال يـجـعــل مــن الشخص
نــاقـدًا فنيًا .وبالفعل ،يـبــدو أن هـنــاك دعــوى
قضائية قــد حركتها نقابة املهن التمثيلية
ض ـ ــده؛ إذ إن ط ــاه ــر ن ـش ــر ،أخـ ـيـ ـرًا ،مـنـشــورًا
ي ـت ــراج ــع ف ـيــه ب ـش ـكــل س ــاخ ــر ع ــن ان ـت ـقــاداتــه
للفيلم ،حني ذكر أن فيلم «أصحاب ...وال أعز»
يستحق األوسكار.
ق ــد ت ـك ــون هـ ــذه ال ـض ـجــة م ـنــاس ـبــة ملـنــاقـشــة
أس ـل ــوب مـحـمــد ط ــاه ــر ف ــي ان ـت ـقــاد األع ـم ــال
ال ــدرام ـي ــة وتـلـخـيـصـهــا؛ ف ـه ــذه لـيـســت امل ــرة
األولـ ــى ال ـتــي يـسـتـنــد فـيـهــا إل ــى التعليقات
الذكورية وإهانة النساء ،وإنما هو يعتمد
بشكل رئيسي على هذا األسلوب لالستظراف
وخلق الكوميديا؛ بل إن معظم الفيديوهات
التي يصورها ،ال تتضمن أي قيمة نقدية،
وغــال ـبــا م ــا يـكـتـفــي بــالـخـطــاب املـتـنـمــر على
امل ـم ـث ــات ال ـل ــوات ــي ي ـقــدمــن أدوارًا جــري ـئــة،
ليحاكمهن مــن منطلق اجتماعي محافظ،
يـفـتــرض فـيــه أن ــه يـمـتـلــك ال ـحــق والــوصــايــة
على كل بنات بلده .ذلك يبدو أكثر وضوحًا
م ــن خ ــال امل ـق ــارن ــة ب ــن مــراج ـعــاتــه لــأفــام
املـصــريــة ونظيراتها األجـنـبـيــة ،الـتــي تخف
حــدة السخط فيها ،مــع الـتــزامــه بالسخرية
من كل األفكار التي تدعو إلى التحرر وتقبل
اآلخــريــن ،وال سيما املثليني ،الــذيــن ال يوفر
أي مناسبة للسخرية منهم.
هذا التوجه الفكري ليس حكرًا على محمد
طاهر ،فهناك عدد كبير من الـ«يوتيوبرز»
الــذيــن يـطـلـقــون عـلــى أنـفـسـهــم صـفــة «نــاقــد
فـنــي» يملكون الـفـكــر ذات ــه؛ منهم الـســوري
عبد الــرحـمــن دنــدشــي ،ال ــذي يـقــدم برنامج
«حـمـصــوود» ،وال ــذي بــرر بحلقته األخيرة
انتقاد فيلم «أصحاب ...وال أعز» ،واإلعجاب
بــال ـف ـي ـلــم اإلي ـط ــال ــي األصـ ـل ــي ،بــاع ـت ـبــار أن
الـنـسـخــة الـعــربـيــة ل ــم يـتــم إع ــداده ــا بشكل
ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع امل ـج ـت ـم ــع الـ ـعـ ــربـ ــي ،لـيـصــل
بــالـفـصــام إل ــى أع ـلــى درج ــة مـمـكـنــة؛ فصام
ت ــرج ـم ــه املـ ـخ ــرج ال ـ ـسـ ــوري الـ ــراحـ ــل ،حــاتــم
ع ـلــي ،ف ــي املـشـهــد الــوح ـيــد الـ ــذي ظـهــر فيه
ب ـم ـس ـل ـس ـلــه «الـ ـفـ ـص ــول األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة» ،ع ـنــدمــا
ف ـ ّـس ــر ت ـهــافــت ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى املـسـلـســات
املـكـسـيـكـيــة املــدب ـل ـجــة ل ـكــون ـهــا مـسـلـســات
ّ
تقدم باللغة العربية كل ما هو محظور في
الدراما العربية.
هــذه العقلية التي تبيح مشاهدة كل ما هو
ممنوع إذا ما كان أجنبيًا ،وال تقبله إذا قدمه
ال ـعــرب ،هــي عقلية قبلية تبني منطلقاتها
عـلــى أعـ ــراف بــدائـيــة ملـفـهــوم «الـ ـش ــرف» .لكن
مـحـمــد ط ــاه ــر ي ـب ــدو ال ـن ـم ــوذج األخ ـط ــر بني
ج ـم ـيـ ًـع أصـ ـح ــاب هـ ــذا ال ـت ــوج ــه ،ألنـ ــه األك ـثــر
ظ ــراف ــة واألك ـث ــر إجـ ــادة ل ـســرد ال ـق ـصــة؛ وهــو
األم ــر ال ــذي جـعــل ع ــددا كـبـيــرا م ــن الـفـنــانــن
وامل ـث ـق ـفــن ي ـت ـغــاضــون ع ــن م ـح ـتــواه امل ــؤذي
بسبب موهبته بصياغة النكتة وقدرته على
اإلض ـح ــاك ،إل ــى أن ج ــاءت حـكــايــة مـنــى زكــي
التي يبدو أنها وضعت سقفًا له.
وفــي سـيــاق متصل ،علينا أن نشير إلــى أن
املواقف التي تبنتها نقابة املهن املوسيقية
والتي تحولت إلنجاز يحتفي به رواد مواقع
التواصل االجتماعي ،ليست سوى االستثناء
ّ
الذي شذ عن القاعدة؛ ففي مصر يتم تطبيق
ذات املعايير الــذكــوريــة بالحكم على فتيات
ال ــ«ت ـيــك تـ ــوك» ،وع ـلــى ال ـف ـنــانــات امل ـغ ـمــورات
ُ
ّ
تتحول إلى
اللواتي تنشر لهن خصوصيات
«ف ـضــائــح» ،بسبب اف ـتــراض وج ــود وصــايــة
اجتماعية تتحكم بــأجـســاد جميع الـنـســاء.
لكن األمــر يختلف فــي هــذه القضية ،بسبب
املكانة التي تتمتع بها منى زكي ،وربما كان
موقف النقابة سيختلف ،لــو أن ال ــدور ذاتــه
قدمته ممثلة أخرى ال تحظى بذات املكانة.
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الفرضية التي تقدمها
السلسلة ال تعني أنها
تحررت من أصلها

يمتلك قدرات ال نعلم عنها الكثير ،وال بد أن
نكتشفها في األعداد القادمة.
ال يظهر غريندايزر في هذه القصة بوصفه
ال ي ـق ـهــر ،ب ــل ي ـت ـعــرض ل ـل ـهــزي ـمــة ،ويـشـكــك
بقدراته ،كما أن دوق فليد نفسه يبدو غير
واثق من مهمته ودوره في هذا العالم ،هو
ال ــذي فقد أســرتــه األصـلـيــة ،ثــم أســرتــه على
األرض ،فخروجه من السجن ،ونبذه لدوره
ك ـم ـحــارب نـتـلـمـســه ف ــي ت ـ ــردده ال ــدف ــاع عن
اليابان ،وهلعه من غريندايزر نفسه .لكن
وكـمــا فــي كــل حـكــايــة أط ـفــال ،يـتـجــاوز دوق
فليد أف ـكــاره ال ـس ــوداء ،ويـقـفــز إل ــى عمالقه
جاهزًا إلنقاذ الكوكب.
نتصفح في نهاية العدد األول من السلسلة
والدة هذه القصة املصورة ،إذ نقرأ الرسالة
التي تلقاها مؤلف سلسلة غريندايزر غو
ناغي من إكسافير غوريسون ،التي يطلب
فيها إذنه لتأليف الكتاب املصور ،ويخبره
فيها عن عالقته بـ غريندايزر ومدى تعلقه
ب ـهــذه الـشـخـصـيــة .كــذلــك ن ـقــرأ الـسـيـنــاريــو
السابق على بداية الرسم ،وكيفية تخطيط
الـشـخـصـيــات وتـخـيــل أشـكــالـهــا ال ـجــديــدة،
وك ـ ــأن ص ـن ــاع ال ـق ـصــة املـ ـص ــورة يــدعــونـنــا
إلى تأمل العملية التي أعــادوا فيها تقديم
غريندايزر وأبطاله.
يمكن الـقــول إن مــا بعد الحكاية ،أو الجزء
األخير من الكتاب ،أشبه بــدرس في كيفية
تصميم القصص امل ـصــورة ،وبنائها منذ
ال ـف ـكــرة األولـ ــى حـتــى ال ـح ـكــايــة ،ث ــم الــرســم،
ثــم تــوزيــع الـصــور على الصفحات ،وكأننا
أمــام «فــن معجبني» ( ،)Fan Artالكل مدعو
فيه لتقديم رؤيته الخاصة لحكاية رافقتنا
ألكثر من أربعني عامًا ،كبارًا وصغارًا.

ألكثر من عقد ،التزم
اإلنتاج الدرامي العربي
باستعراض «الثنائي»
كحالة ،في أدوار البطولة،
لكن يبدو أن حضور هذه
الثنائيات سيتراجع
إبراهيم علي

يجوز الـقــول إن عصر الثنائيات فــي الــدرامــا
العربية ،خصوصًا ما يعرف منها باملشتركة،
انـ ـتـ ـه ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ،وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــع فـ ــائـ ــض إنـ ـت ــاج
املـسـلـســات الـقـصـيــرة ،ال ـخــاصــة بــاملـنـ ّـصــات.
ه ـ ـكـ ــذا ،ت ـق ـت ــرب خـ ــارطـ ــة ال ـ ــدرام ـ ــا املــوس ـم ـيــة
(رمضان  )2022لتلغي دور الثنائي ،من خالل
ُ
اإلنتاجات املفترض أن تـعــرض ،ويشكل ذلك
ا ُن ـقــابــا جــدي ـدًا عـلــى عــالــم األع ـم ــال الــدرام ـيــة
املـشـتــركــة تـحــديـدًا .قبل  11عــامــا ،قــدم املنتج
السوري الراحل أديب خير ،أول تجربة إنتاج
(اقتباس ونص لـ كلوديا
مشتركة في «روبي»
ّ
مرشليان ،وإخراج رامي حنا) .بعدها ،تكاتفت
جـهــود املنتجني فــي لبنان لتكريس حضور
وإن ـتــاج هــذا الـنــوع مــن األع ـمــال ،الـتــي تجمع
عددًا من املمثلني العرب في قصة واحدة.
ن ـج ـحــت امل ـم ـث ـلــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ن ــادي ــن نسيب
نـجـيــم ،ألك ـثــر م ــن ثـمــانــي س ـن ــوات ف ــي لعبة
«الـ ـثـ ـن ــائ ــي» الـ ـت ــي ب ــدأت ـه ــا ب ـم ـس ـل ـســل «ل ــو»
(إخراج سامر البرقاوي) ،وانتهت مع قصي
خولي في «عشرين عشرين» (إخــراج فيليب

أس ـمــر) .لـكــن املـنـتــج ،ص ــادق ال ـصـ ّـبــاح ،الــذي
تبنى موهبة نجيم وأطلقها عربيًا ،كــان له
الــرأي األخير في تكريس ظاهرة «الثنائي»،
ً
ال ـتــي وج ــد فـيـهــا تـفــاعــا جـمــاهـيــريــا كـبـيـرًا؛
ُ
فاعتمدت كصيغة رئيسية فــي فـكــرة إنتاج
اي مسلسل .بعيدًا عن التقييم والنقد ،يمكن
مكانها في
القول إن الدراما العربية وجدت ُ
السنوات األخيرة من خالل األعمال املشتركة،
لكن الــواضــح اليوم أننا أمــام تغير ُمستجد
على هذه الصناعة ،يتزامن مع زيادة الطلب
ع ـلــى األعـ ـم ــال ال ــدرامـ ـي ــة واألف ـ ـ ـ ــام ،لـصــالــح
امل ـنـ ّـصــات ،وه ــذا مــا أدى إل ــى قـلــب ال ـصــورة،
وإل ـغــاء حـكــايــات الـحــب والــرومــانـسـيــة التي
عاشت لسنوات.
ّ
لم يتمكن كتاب الدراما العربية ،حتى اليوم،
مــن تغليب قصة حــب على مسلسل قصير؛
األعمال املصورة ،أو تلك التي ُعرضت ،تتخذ
م ـســاحــة فــائ ـضــة م ــن ال ـت ـشــويــق املـصـطـنــع،
لـ ــزوم ال ـب ـيــع والـ ـت ــروي ــج .ق ـبــل ش ـه ــر ،انـتـهــى
ّ
عـ ــرض مـسـلـســل «ش ــت ــي ي ــا ب ـ ـيـ ــروت» ،قصة
الكاتب السوري بالل شحادات ،وإخراج إيلي
السمعان .تغلب الكاتب واملخرج في الطرح
االج ـت ـمــاعــي ع ـلــى ق ـصــص ال ـح ــب املـتــداخـلــة
في السيناريو؛ فألغى شحادات قصة الحب
ال ـتــي شـكـلــت ل ـف ـتــرة «ث ـنــائ ـيــة تـفــاعـلـيــة» في
م ـس ـل ـســات ك ـث ـي ــرة ،ل ـيــس آخ ــره ــا «عـشــريــن
عشرين» الذي كتبه شحادات أيضًا.
في «شتي يا بيروت» ،تحولت قصص الحب
إل ــى ثـنــائـيــات م ـحــوريــة ،ول ــم تنحصر بــدور
البطولة ،بداية بني عابد فهد واملمثلة ديما
بياعة ،التي حضرت فــي حلقة واح ــدة فقط،
ث ــم ُب ـن ــي امل ـش ـهــد ك ـم ـحــاولــة إع ـج ــاب تنتهي
بــالــزواج ،يستعيدها فهد بعد فقدان زوجته

شكلت نادين نسيب نجيم ثنائيًا ناجحًا مع تيم حسن لثالث سنوات ()MBC

م ــع شــري ـك ـتــه إلـ ـس ــا زغـ ـي ــب ،أمـ ـ ــام ص ــراع ــات
ومشاكل جمعتهما على مــدى ثالثني حلقة،
وك ــذل ــك ق ـصــص ح ــب م ــوازي ــة ،لـفـهــد زغ ـيــب،
جمعت بــن جـيــري غ ــزال وزي ـنــة مـكــي ،وبــن
إيـ ـه ــاب ش ـع ـبــان ولـ ــن غ ـ ـ ّـرة .وع ـ ــرف امل ـخــرج
رامي حنا الخروج من «مشكلة» الثنائي في

مسلسل «تانغو» ( ،)2018عندما منح األبطال
حكايات مترابطة قائمة على الحب والخيانة،
لكنه لم يحصرها بني ممثلني فقط.
الــواضــح أن سلة الــدرامــا الرمضانية ،2022
ستفتقد لـحـضــور «الـثـنــائـيــة» ه ــذا املــوســم..
ً
خ ـط ــوط مـتـقــاطـعــة م ـث ــا تـجـمــع ب ــن أب ـطــال

مـسـلـســل «بـ ـي ــروت ( »303ن ــص س ـيــف رضــا
حامد) ،الذي يجمع عابد فهد وسالفة معمار
ومـعـتـصــم ال ـن ـهــار ون ــادي ــن ال ــراس ــي ،واألم ــر
نفسه في «من ..إلى» لبالل شحادات (إخراج
م ـج ــدي سـ ـمـ ـي ــرة) ،الـ ـ ــذي ي ـج ـمــع ب ــن قـصــي
خولي وفاليري أبو شقرا.

