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شهية مفتوحة على التدوين الصوتي وأرباحه
دجى داود

يــنــمــو قــطــاع الــبــودكــاســت بــشــكــٍل مــتــســارع 
ــثــــمــــارات كــبــيــرة  ــتــ  اســ

ّ
ــل ــ ــام، فــــي ظــ ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ هــ

 
ّ
تــقــوم بــهــا شــركــات عــمــاقــة فــي مــجــال الــبــث

التي  الصوتّية  فالتدوينات  والتكنولوجيا. 
كــانــت تــقــتــصــر عــلــى مـــيـــزاٍت فـــي تطبيقات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي حــتــى ســنــواٍت قليلة 
»فويس نوت« في »واتساب«،  إلى الوراء، كالـ
بــاتــت مــجــااًل إعاميا واســعــا )بـــدأ انتشاره 
في الصحافة يكبر عام 2016(، كما أصبحت 
لـــه تــطــبــيــقــات خـــاّصـــة، عــلــى شــاكــلــة »كــلــوب 
ــــى لـــيـــحـــّرك اســـتـــثـــمـــارات  ــــذي أتـ هــــــــاوس«، الــ
كـــبـــرى لـــلـــشـــركـــات، ويـــلـــفـــت انــتــبــاهــهــا إلـــى 
فها بعد. إذ كان األخير 

ّ
أربــاٍح كانت لم تتلق

بـــمـــثـــابـــة تـــجـــربـــة نـــاجـــحـــة واضــــحــــة دفــعــت 
الـــشـــركـــات لــلــمــنــافــســة بــســرعــة فـــي املـــجـــال، 
فسارت الشركات لتحجز لنفسها قسما من 
 واسعة من املستخدمني، 

ً
األربــاح، وشريحة

اليوم،  فحتى  وبياناتهم.  ووعيهم  وآذانــهــم 
لتعزيز  توّجهها  عــن  كبرى  شــركــات  أعلنت 
وجودها في مجال التدوين الصوتي، بينها 
ــل« األمــيــركــيــة  ــ »تــويــتــر« و»فــيــســبــوك« و»آبــ
و»ســبــوتــيــفــاي« الــســويــديــة و»بــايــتــدانــس« 

الصينية. 
ففي ظل السعي لإلفادة من الشغف املتنامي 
صعيد  على  الجديدة  التقنية  باالبتكارات 
املــحــتــويــات الــصــوتــيــة مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة، 
مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا  أن  ــــوك«  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ »فـ أعــــلــــنــــت 
ســيــتــمــكــنــون مـــن »االســـتـــمـــاع إلــــى مــدونــات 
ــــرة عــبــر  ــــاشـ ــبـ ــ ــــت( »مـ ــاســ ــ ــــودكــ ــة« )بــ ــيــ ــوتــ صــ
األشهر  خــال  بالشبكة  الــخــاص  التطبيق« 
املقبلة. بحسب »فرانس برس«، تنوي الشبكة 
أدوات  العماقة إضافة  الزرقاء  االجتماعية 
لــصــنــع املــحــتــويــات الــصــوتــيــة واســتــحــداث 
أنــســاق صــوتــيــة قــصــيــرة، خــصــوصــا »غــرف 
مــحــادثــة« صــوتــيــة مــبــاشــرة )»اليــــف أوديـــو 
رومـــــز«(، فــي خــطــوة مــســتــوحــاة مــن منصة 
كبيرا  التي تحقق نجاحا  هـــاوس«،  »كلوب 
االستماع  للمستخدمني  وتتيح  أشهر  منذ 

أو املشاركة في نقاشات صوتية.
وأشــارت »فيسبوك«، األسبوع املاضي، إلى 
»اليــف  اســم  تحمل  أنــهــا ستختبر خاصية 
أوديــو رومــز« )غــرف صوتية مباشرة(، في 
على  الناشطة  املجموعات  مــايــني  عــشــرات 
املـــنـــصـــة. ومــــن املـــتـــوقـــع أن تـــكـــون مــتــوافــرة 
كما  الــصــيــف.  بحلول  املستخدمني  لجميع 
)كاملمثلني  الشبكة  على  املــؤثــرون  سيتمكن 
والــنــاشــطــني( والــهــواة مــن اســتــخــدام أدوات 
ــيـــة،  ــتــــويــــات الـــصـــوتـ ــاء املــــحــ ــ ــشـ ــ ــدة إلنـ ــ ــديـ ــ جـ
ــة  ــيـ خــــصــــوصــــا لـــتـــســـجـــيـــل مــــقــــاطــــع صـــوتـ
)»ســـاونـــدبـــايـــتـــس«(، وهـــو نــســق سيخضع 
الخـــتـــبـــارات فـــي األشـــهـــر املــقــبــلــة. ويــرتــبــط 
ذلــــك عــلــى ســبــيــل املـــثـــال بــنــشــر قــصــائــد أو 
قــصــص قــصــيــرة أو مــقــاطــع كــومــيــديــة. وفــي 
الغرف الصوتية )على غرار كلوب هاوس(، 
ــعـــو املــــحــــتــــوى مــــن الـــنـــفـــاذ  ــانـ ســيــتــمــكــن صـ
بينها طلب  الــربــح،  لتحقيق  إمــكــانــات  إلـــى 
الــتــبــرعــات أو نـــمـــاذج اشـــتـــراكـــات. وتــشــكــل 
القدرة على در إيرادات للمؤلفني أو املقدمني 

أحد التحديات الكبرى في القطاع.
»بودكاست«  مــدونــات  إلــى  االستماع  يتيح 
مــبــاشــرة عــبــر »فــيــســبــوك« تــعــزيــز الــشــبــكــة 
كــوكــبــة الـــخـــدمـــات الــتــابــعــة لــهــا )مــنــتــديــات 
الــلــقــاءات وخـــدمـــات الــتــســوق والــتــرفــيــه...(، 
لــجــعــل املــســتــخــدمــني يــمــضــون وقـــتـــا أطـــول 
ــيـــة. إذ  ــا يـــعـــزز إيـــراداتـــهـــا اإلعـــانـ عــلــيــهــا، مـ
ف الشبكة األميركية العماقة جهودها 

ّ
تكث

ــدث الــصــيــحــات  ــ ــ مـــنـــذ ســــنــــوات ملـــواكـــبـــة أحـ
ومتابعة االستخدامات املحببة لدى الفئات 
الــســكــانــيــة الـــشـــابـــة، خــصــوصــا عــبــر تقليد 
األنــســاق الــجــديــدة والــشــبــكــات الــرائــجــة. في 
»فيسبوك«  أضافت  املــاضــي،  أغسطس  آب/ 
»إنستغرام«،  »ريلز« على خدمتها  خاصية 
القائمة على نشر فيديوهات قصيرة شبيهة 
باملحتويات املقدمة على »تيك توك«. وتحت 
تأثير خدمة »زوم« للندوات عبر الفيديو ثم 
نطاق  »فيسبوك«  وّسعت  هـــاوس«،  »كلوب 
خصائص البث املباشر بالصوت والصورة 

على شبكتها وأيضا على »إنستغرام«، وهي 
قــد استنسخت مــيــزة القصص  كــانــت  الــتــي 
)ستوريز( من تطبيق »سناب شات« عندما 
تطبيقاتها  فــي  فدمجته  ســنــوات،  قبل  راج 
جميعا، حتى باتت امليزة على »إنستغرام« 

أكثر رواجا من التطبيق األصلي.
لــكــن بــعــيــدًا عـــن اســتــنــســاخــات »فــيــســبــوك« 
التكنولوجيا   في سوق 

ً
باتت معروفة التي 

ــجــه الـــشـــركـــات إلــــى االســتــثــمــار 
ّ
الـــعـــاملـــي، تــت

بــالــصــوت، كــونــه أســهــل لــلــتــواصــل وأســـرع، 

ــل، والــتــي  ــرِســ ــ
ُ
كــمــا يــنــقــل نــبــرة الــشــخــص امل

 
ّ

أن يستشف كــونــه يستطيع  ــي 
ّ
املــتــلــق تــريــح 

مـــن ذلــــك الــقــصــد الـــواضـــح لــلــشــخــص الـــذي 
يراسله، وملا في الصوت من حميمّية أعمق 
ة. فــقــد أعــلــنــت شــركــة  ــراء ــ ــقـ ــ ــن الــكــتــابــة والـ مـ
»آبل«، األسبوع املاضي، إضافة خيار يتيح 
توفير  )الــبــودكــاســت(  الصوتية  لــلــمــدّونــات 
إمكان االشتراك فيها لقاء بدل مــادي، وهو 
ــا يــشــّكــل نــقــطــة تـــحـــول بــعــد 15 عـــامـــا من  مـ
الــتــي ساهمت  لــاســتــمــاع  إطـــاق منصتها 

الواسع  الشعبي  اإلقبال  بشكل أساسي في 
نموًا  الــتــي تشهد  الصوتية  الــخــدمــات  على 
بيان،  فــي  املجموعة،  وأوضــحــت  متسارعا. 
مجانا،  متاحة  ستبقى  نفسها  الــبــرامــج   

ّ
أن

لــــكــــن مــــعــــّديــــهــــا ســـيـــمـــكـــنـــهـــم تــــوفــــيــــر صــيــغ 
 خيار 

ً
محّسنة منها لقاء مقابل، ومنها مثا

»االستماع من دون إعان، أو الحصول على 
محتوى إضافي« أو حتى إمكان االستماع 
إلى »حلقات حصرية أو تبث للمرة األولى«.

وتتبع »آبل« بذلك، التوجه نحو الرعاية أو 
التبرعات، بحيث يتيح للكثير من املدونات 
مستمعيها  على  االعتماد  إمكان  الصوتية 
إلى  إنتاجها،  مــن  األكــثــر والًء لتمويل جــزء 
جانب اإلعانات. وستتوافر امليزة الجديدة 
اعــتــبــارًا مــن مــايــو/ أيـــار املقبل فــي أكــثــر من 
170 دولة، على أن ُيتَرك لكل منتج بودكاست 

تحديد سعر االشتراك في مدّونته.
لبث  العماقة  »سبوتيفاي«  لشبكة  وسبق 
املــوســيــقــى أن أعــلــنــت، فــي فــبــرايــر/ شــبــاط، 
عن خطوة مماثلة متخلية عن نموذج عمل 
املــــدّونــــات الــصــوتــيــة املـــألـــوف الــــذي يعتمد 
خصوصا على اإلعان واالستخدام املجاني 
الكامل. وتعمل الشبكة األميركية أيضا مع 
»سبوتيفاي« لتحسني دمج خدمات املنصة 
الــســويــديــة الــعــمــاقــة فـــي مــجــال املــوســيــقــى 
بــالــبــث الــتــدفــقــي عــلــى فــيــســبــوك. وبــحــســب 
»فــرانــس بـــرس«، تتيح هــذه املــيــزة الجديدة 
ــل« و»ســبــوتــيــفــاي« اســتــقــطــاب  ــ لــكــل مـــن »آبـ
مـــواقـــع الـــرعـــايـــة الــفــنــيــة، مــثــل »بـــاتـــريـــون«، 
الــتــي تــتــصــدر الـــســـوق فـــي هـــذا املـــجـــال، من 
لتحقيق  املــحــتــوى  ملنشئي  اإلفـــســـاح  خـــال 
اإليرادات عبر منصاتها من خال اإلعانات 

أو االشتراكات االختيارية املدفوعة. 
ــة »ســـــبـــــوتـــــيـــــفـــــاي«  ــ ــــصـ ــنـ ــ كــــــمــــــا أعــــــلــــــنــــــت مـ
 Betty »استحواذها على شركة »بيتي البز
الصوتي  التواصل  لتطبيق  املــطــورة   ،Labs
مــحــاولــة  فـــي   ،Locker Room روم«  »لـــوكـــر 
ملــــجــــاراة الـــقـــطـــاع ســـريـــع الـــنـــمـــو ومــنــافــســة 
»كلوب هاوس«. وتأسست »بيتي البز« عام 
2018. وفي أكتوبر/ تشرين األول من العام 
الذي  روم«،  »لوكر  تطبيقها  طرحت  نفسه، 
يقوم على استضافة مناقشات صوتية حية 
حول أخبار الرياضة. وأفادت »سبوتيفاي«، 
فــــي بــــيــــان، بـــأنـــهـــا ســـتـــطـــور »لــــوكــــر روم«، 
»شــريــحــة أوســـع  لــيــكــون مــنــصــة مــفــتــوحــة لـــ
الشركة  واملــعــجــبــني«. وكــانــت  املبتكرين  مــن 
ــــدت، نــهــايــة فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي،  قـــد أكـ
أنها تسعى إلى خوض مجاالت الصوتيات 
الـــدوالرات  مايني  وأنفقت  املوسيقية،  غير 
األميركية لبناء »بودكاست« متكامل، يوفر 

واجهة إعانية ومحتوى حصريا.
مــن جــانــبــهــا، تــجــرب »تــويــتــر«، مــنــذ كــانــون 
مــــســــاحــــات  خــــاصــــيــــة  ديــــســــمــــبــــر،  األول/ 
ــز« بــــعــــدمــــا أطـــلـــقـــت  ــايــــســ ــبــ ــات »ســ ــاشــ ــقــ ــنــ الــ
الــتــغــريــدات الــصــوتــيــة )بــمــدة قــصــوى تبلغ 
140 ثــانــيــة(، فــي حـــزيـــران/ يــونــيــو الــفــائــت، 
الــخــدمــة حــصــريــة ملستخدمي  وهـــي جعلت 
 االســتــفــادة مــن الــفــراغ 

ً
»أنـــدرويـــد«، مــحــاولــة

الـــذي تــركــه »كــلــوب هـــاوس« للنصف اآلخــر 
»كــلــوب  ومــثــل  التطبيقات.  مستخدمي  مــن 
هاوس«، توفر Spaces ملستخدمي »تويتر« 
إلى األشخاص  التحدث  مكانا يمكنهم فيه 
بـــاســـتـــخـــدام الــــصــــوت. وتـــأتـــي »ســبــايــســز« 
منافسة  محاولة  أجــل  مــن  إضافية  بميزات 
»كلوب هاوس«، من بينها نصوص الترجمة 

دة بالذكاء االصطناعي.
ّ
الفورية املول

والــشــهــر املـــاضـــي، نــقــلــت وكـــالـــة »رويـــتـــرز« 
 شركة 

ّ
أن املسألة،  لعة على 

ّ
مــصــادر مط عــن 

»تــيــك  ــتــــدانــــس« الـــصـــيـــنـــيـــة، املـــالـــكـــة لـــ ــايــ »بــ
»كـــلـــوب  تـــــــوك«، تــــطــــّور تــطــبــيــقــا مــشــابــهــا لــــ
هـــــــاوس« األمــــيــــركــــي الــــــذي يــحــقــق نــجــاحــا 
واســعــا فــي الــفــتــرة األخــيــرة. وقـــال مــصــدران 
»رويـــتـــرز«، رفــضــا الــكــشــف عــن اسميهما،  لــــ
»كلوب  الستنساخ  »بــايــتــدانــس«  خطط  إن 
هاوس« ال تزال في مراحلها املبكرة. وأشار 
أحدهما إلى أن املناقشات حول »تيك توك« 
و»بايتدانس« عبر »تيك توك« أثارت اهتمام 
وبينهم  الشركة،  في  التنفيذيني  املسؤولني 

الرئيس التنفيدي تشانغ يى مينغ. 

أطلقت »آبل 
بودكاست« قبل 15 عامًا 

لتكون رائدة بالمجال

تستمر شركات إضافية في مجال التدوين الصوتي، بعد الرواج الذي حققه »كلوب هاوس« هذا العام. فقد 
أعلنت شركات تكنولوجية عمالقة عن ميزات واستثمارات، عززتها أرقام اإلقبال الواسع على »البودكاست«

ــام،  ــا واســعــا، تعكسه األرقــ الــتــدويــن الــصــوتــي رواجــ يلقى 
ــِشــرت مــا ال يقل عــن 885 ألفا 

ُ
ويــبــرر االســتــثــمــارات. إذ ن

اإلنترنت  على  جديدة  )بودكاست(  صوتية  تدوينة  و262 
ِشر في العام السابق 

ُ
عام 2020، أي نحو ثالثة أضعاف ما ن

املتخصصة،  »تشارتبل«  لشركة  وفقا  و517(،  ألفا   318(
التي الحظت أن نصف هذه التدوينات بلغة غير اإلنكليزية. 
وأوضـــح تقرير أصــدرتــه »تــشــارتــبــل«، فــي فــبــرايــر/ شباط 
زاد 17  )بودكاست(  الصوتية  التدوينات  أن عدد  املاضي، 
إلى أن عدد عمليات  ضعفا خالل خمس سنوات، مشيرًا 
فــي عام  تقريبا  مـــرات  ثــالث  الــتــدويــنــات تضاعف  تحميل 
2020، إذ زاد بنسبة 180 في املائة. وشرح أن نحو 30 في 
التي تم تحميلها عام 2020  البودكاست  املائة من ملفات 
تحتوي على حلقة واحــدة أو حلقتني فحسب، إال أن نحو 
23 في املائة، أي أكثر من 200 ألف، تحتوي حتى اليوم على 
أكثر من عشر حلقات. وُسّجل النمّو األكبر في التدوينات 
باللغة الهندية )زادت 14.1 مرة(، ثم بالصينية )8.4 مرات(، 
التدوينات  أقــل  بسرعة  نمت  حــني  فــي   ،)7.8( فالبرتغالية 

كان  اللتني   ،)2.4( والفرنسية   ،)1.9( اإلنكليزية  باللغتني 
 .

ً
عدد التدوينات بهما كبيرًا أصال

الصوتية  املدونات  محبو  يستخدم  املتحدة،  الواليات  وفي 
متخصصة  تطبيقات  تليها  »ســبــوتــيــفــاي«،  بـــ خصوصا 
»آبل« و»غوغل« ثم منصة »باندورا« ومواقع البرامج  تابعة لـ
»أمـــازون«، بحسب  الصوتية من  للكتب  »أوديبل«  وتطبيق 
إحصاء أجرته شركة »إي ماركتر« قبل عام، أي قبل ظهور 
»كلوب  قيمة  الــواســع. ووصلت  وانتشاره  هــاوس«  »كلوب 
هاوس« إلى أربعة مليارات دوالر، رغم كونه متاحا حصرًا 
ملستخدمي نظام »آي أو أس« من »آبل« وبناء على دعوات، 
فــي سيليكون  كبيرة  بسرية  إطــالقــه  على  فقط  عــام  بعد 

فالي، بحسب »فرانس برس«. 
وفي يوليو/ تموز املاضي، توقع تقرير سنوي صادر عن 
شــركــة متخصصة نــمــو إيـــــرادات املـــدونـــات الــصــوتــيــة في 
 2020 الــعــام  ملجمل  باملائة   14.7 بنسبة  املتحدة  الــواليــات 
نموًا  البودكاست  قطاع  وشهد  دوالر.  مليار  مــن  لتقترب 

كبيرًا خالل الجائحة. 

باألرقام

MEDIA
منوعات

انتهاكات 
»األسايش«

محمد األحمد

أصدرت مجموعة من الصحافيني والناشطني 
اإلعــالمــيــني الــعــامــلــني ضــمــن مــنــاطــق سيطرة 
شــرقــي  ــال  ــمـ شـ ــــكــــرديــــة،  ال ــيــــة«  ــــذاتــ ال »اإلدارة 
ــــى مــؤســســة إعــالمــيــة،  ســـوريـــة، بـــاإلضـــافـــة إل
»العربي  اإلثــنــني، بيانا حصلت  أمــس  أول مــن 
الـــجـــديـــد« عــلــى نــســخــة مــنــه، حــــول التضييق 

عــلــى الــعــمــل الــصــحــافــي فـــي مــنــاطــق »اإلدارة 
الـــذاتـــيـــة« واحـــتـــكـــار الــعــمــل اإلعـــالمـــي لــصــالــح 
مــؤســســات مــقــربــة مــن قـــوى األمــــن الــداخــلــي، 
ــــي املـــعـــروفـــة  ــيــــة« وهـ ــــذاتــ »اإلدارة ال الـــتـــابـــعـــة لــــــــــــ
ــايـــش«. وذكــــر الــبــيــان أّن »األســـايـــش«  »األسـ ـــ بـ
املرخصة  اإلعالمية  املؤسسات  غالبية  منعت 
الــذاتــيــة« شمال  مــنــاطــق ســيــطــرة »اإلدارة  فــي 
الدائرة  االشتباكات  تغطية  شرق سورية، من 

بينها وبني مليشيات »الدفاع الوطني« التابعة 
للنظام السوري في حي الطي، جنوبي مدينة 
الحسكة.  محافظة  شــرقــي  شــمــال  القامشلي 
واعــتــبــر الــبــيــان أّن تــلــك الــتــصــرفــات »مــنــافــيــة 
ــد الــبــيــان أّن  لــحــريــة الــصــحــافــة واإلعـــــالم«. وأكـ
»األسايش« احتكرت التغطية اإلعالمية لصالح 
بعض القنوات والوكاالت التابعة لإلدارة الذاتية. 
العمل  على  التضييق  أّن  إلــى  املــوقــعــون  ولفت 

الــصــحــافــي الـــذي جـــرى مــؤخــرًا أثــنــاء الحملة 
األمنية في مخيم الهول أواخر الشهر املاضي، 
الــروتــني واإلجــــراءات املفروضة  إلــى  باإلضافة 
على الصحافيني قبل وأثناء التغطية اإلعالمية 
اإلعالميني  تهميش  عــدا عن  املخيمات،  داخــل 
تــراجــعــا في  املحلية، يعتبر  اإلعـــالم  ووســائــل 
التي  املناطق  العمل اإلعــالمــي فــي عموم  واقــع 

سيطر عليها »اإلدارة الذاتية«.
ُ
ت

)Getty( شركات عمالقة تستثمر في التدوين الصوتي
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القصير  املسلسل  إليها في تجربة  األنظار 
 قــبــل رمـــضـــان، 

ّ
»قـــيـــد مـــجـــهـــول«، الـــــذي ُبـــــث

أدوار نسائية  الــرهــان على وجــود  لتكسب 
مؤثرة، طاملا كتبت بعناية واستفزت أدوات 

املمثل إلخراج أفضل ما لديه.

»أم العز« التائهة
القبة«،  الترويج ملسلسل »حــارة  منذ بداية 
والجمهور ينتظر البطولة الفردية للفنانة 
بعدما  فــي مسلسل شــامــي،  ســافــة معمار 
تــقــاســمــت الـــحـــضـــور مـــع زمــيــلــتــهــا شــكــران 

وظـــهـــرت  شــــامــــيــــة«،  »وردة  ــــي  فـ مـــرتـــجـــى 
ببطولة جماعية من املمثات في »خاتون«.
جاء التيزر األول للعمل لصالح سافة، التي 
املخرجة رشــا شربتجي،  مــع  للعمل  عــادت 
ضمن مناخ إنتاجي ضخم غامر فيه املنتج 
هاني العشي بالعودة إلى الدراما السورية 
التي  الشخصية  ســنــوات.  عشر  غياب  بعد 
لعبتها معمار، لم تقّدم في الحلقات العشر 
األولــــــى مـــن املــســلــســل أي مــلــمــح مــخــتــلــف، 
ــدة ردود فـــعـــل مــتــوقــعــة،  ــ مــعــتــمــدة عـــلـــى عـ
التي وجهت ملعمار  االنــتــقــادات  خاصة مع 

عدنان حمدان

حــجــزت مــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــات 
الـــســـوريـــات حـــضـــورًا فـــي بطولة 
املسلسات الدرامية لهذا املوسم، 
فلم يكن الغياب سيد املوقف لدى جميات 
الـــدرامـــا الــســوريــة، بــاســتــثــنــاء الــفــنــانــة أمــل 
عرفة التي لم تسعفها الخيارات املعروضة 
ــــال املــــوســــم الـــحـــالـــي.  عــلــيــهــا بـــالـــظـــهـــور خـ
لكن حضور زمياتها فــي الــدرامــا، لــم يكن 
تصدير  فرغم  الجمهور،  توقع  كما  عميقا 
ثاثة مسلسات بيئة شامية ضخمة على 
أســـمـــاء بـــطـــات الـــصـــف األول فـــي ســـوريـــة، 
ووجــود تسويق كبير شمل ألول مرة فكرة 
الــبــوســتــرات الــفــرديــة، إضــافــة إلــى »تيزير« 
النجمة،  تلعبها  الــتــي  للشخصية  دعــائــي 
 ذلـــك لــم يــعــوض غــيــاب األثـــر الفعلي 

ّ
إال أن

من  األول  الثلث  فــي  األقـــل  على  للشخصية 
العمل. وحيث ُوعد متابعو الفنانات بتطور 
الــشــخــصــيــات فـــي الــحــلــقــات الـــقـــادمـــة، سئم 
للمشاهد،  املرهقة  اإلطــالــة  فــكــرة  الجمهور 
واملتعة،  التكثيف  حساب  على  تأتي  وهــي 
إذ استطاعت الفنانة ناظلي الــرواس جذب 

تعود موضة النظارات 
كبيرة الحجم التي شاعت 

في الستينيات

تحضر الفنانات لكن 
بشخصيات غائبة تفتقد 

إلى المالمح الدرامية

يضع المسلسل اللوم 
على المرأة في كل شيء 

ويبّرر التحرش
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لــفــتــيــات شـــابـــات،  األم  لــعــب دور  بــقــبــولــهــا 
خـــال  األم  دور  فــــي  ــا  ــيـــرهـ تـــأطـ يـــعـــنـــي  مــــا 
السنوات القادمة، ما قد يأتي على حساب 
في  برعت  التي  املستقلة  النسائية  األدوار 
الــعــار« وحتى  تأديتها منذ مسلسل »زمــن 
»قلم حمرة«. فـ »أم العز« شخصية متوترة 
تعاني من قلق داخلي وخوف من الفضيحة 
فــي الــحــارة، وتــقــع فــي شــبــاك مجموعة من 
ــرار، مــا يــمــهــد، بحسب صــنــاع، العمل  ــ األسـ
لــتــطــور صــــارخ فــي الــشــخــصــيــة، ولــكــن ذلــك 
األول  النصف  مـــرور  يــأتــي متأخرًا بعد  قــد 

من املوسم وانزياح املشاهدين عن متابعة 
الــعــمــل. فــي حــني ظــهــرت وجــهــة نظر ثانية، 
ــارة الـــقـــبـــة« مـــع مــشــروع  ــ ــقـــارن ســـيـــاق »حــ تـ
»باب الحارة«، إذ شهد الجزء األول إيقاعا 
ســوري  مسلسل  بصناعة  ر 

ّ
يبش لــم  بطيئا 

مختلف، لينتهي الجزء األول بمشهد طاق 
أبــو عــصــام لــزوجــتــه، وحـــّول الــجــزء الثاني 
األكــثــر  املسلسل  إلـــى  األشــهــر  السلسلة  مــن 

متابعة في املوسم الذي تاه.

»قمر« في دائرة التكرار
ــابــــعــــون لـــشـــخـــصـــيـــات الـــفـــنـــانـــة  ــتــ يــــقــــول املــ
الــســوريــة كـــاريـــس بــشــار فـــي نــطــاق البيئة 
ــاذا ســتــقــّدم بـــشـــار أكـــثـــر مما  ــ الــشــامــيــة: »مــ
صنعته في سعدية؟«. إشــارة إلــى مسلسل 
»لــيــالــي الــصــالــحــيــة«، حــيــث ضــمــنــت بشار 
املسلسل  هـــذا  فــي  املــقــدمــة  الشخصية  عــبــر 
بــطــاقــة عــبــور إلـــى نــجــومــيــة الــصــف األول، 
وحــافــظــت عــلــى ذلـــك فــي خــط مــتــصــاعــد لم 
يفقد أثـــره فــي مــا بــعــد بــالــتــجــارب الاحقة 
الشامية،  البيئة  نطاق  قدمتها ضمن  التي 
ل 

ّ
مثل »أهـــل الــرايــة« و»خـــاتـــون«. بــشــار تط

ــثـــانـــي ضـــمـــن مــســلــســل »ســــوق  لــلــمــوســم الـ
الـــحـــريـــر« بــعــد الـــعـــثـــرات الــجــّمــة فـــي إنــتــاج 
الجزء األول قبل عام. ورغم محاوالت ترميم 
األخطاء وإنجاز جزء ثاٍن أقوى من الناحية 
الــبــصــريــة واإلنــتــاجــيــة. جـــاء الــجــزء الثاني 
متعثرًا، حاله حال األول، في إمساك خطوط 
ــاء مــســاحــة  ــطــ ــذاب وإعــ ــ الـــحـــكـــايـــة بــشــكــل جــ
»قــمــر«  فـــ  لــكــل شخصية،  مختلفة ومــمــيــزة 
الشجار املستمرة بينها  زالــت في حالة  ما 
وبني زوجها »عمران«، فيما بدا أيضا خلل 
»قــمــر«،  إن  إذ  فــي بنية الشخصية درامــيــا؛ 
بــَدت شخصية  األول،  املــوســم  ضمن نطاق 
بــســيــطــة تــقــودهــا مــشــاعــرهــا بــســذاجــة إلــى 
االنفعال من دون تخطيط، على عكس الخط 
إذ  الثاني،  املــوســم  فــي  للشخصية  البنائي 
ظهرت »قمر« بدهاء كبير وخطط واضحة 

ومدروسة لإليقاع بـ »عمران«.

»ياسمين« من دون عطر
للفنانة  كــان  املـــدروس،  غير  الثالث  الخيار 
الـــســـوريـــة ســــاف فـــواخـــرجـــي، الـــتـــي قبلت 
ببطولة جزئية ضمن مسلسل »الكندوش«، 
لتحضر في الثلث األول من العمل كممثلة 
رئـــيـــســـيـــة، وإن  مـــشـــاهـــد  مــــن دون  ــانـــويـــة  ثـ
حــضــرت فــي بــعــض الــلــقــطــات جــــاءت أقــرب 
لاصطناع وعدم الواقعية. حيث القى أحد 
التي قدمتها وهي تتخيل نفسها  املشاهد 
تسقط من أعلى املنزل الشامي إلى البحرة 
فـــي الــطــابــق الــســفــلــي ســخــريــة عــلــى مــواقــع 
وعــدم  تنفيذه  لسوء  االجتماعي  الــتــواصــل 
على  الشخصية  بـــَدت  بــاملــقــابــل،  منطقيته. 
الــســن، كزوجة  فــي  فــواخــرجــي غير مائمة 
من  متوف، طفاها صغيران، تصنع  رجــل 
شــعــرهــا جــديــلــة لــتــبــدو بعمر أصــغــر، على 
عــكــس األعـــمـــال الــشــامــيــة الــتــي لــعــبــت فيها 
فواخرجي دورا مؤثرا، وبَدت خالها بكامل 
حضورها، مثل »ياسمني عتيق« و»حرائر« 
و»حدث في دمشق«. القائمة تطول، فشكران 
مرتجى حــاضــرة فــي عملني شاميني بــذات 
الـــدور ودون اخــتــاف واضــح بــني العملني، 
أداء نادين تحسني بيك في »حــارة  ونضج 
ــدم  الـــقـــبـــة« يــقــابــلــه ســلــبــيــة الــشــخــصــيــة وعـ
تطورها في »سوق الحرير«، بينما تحضر 
تــنــبــس ببنت  أن  كـــنـــدة حــنــا صــامــتــة دون 
الوقت  فــي  »الــكــنــدوش«،  فــي مسلسل  شفة 
الــذي تغيب فيه منى واصــف عــن الــحــارات 
الشامية، وتحضر األختان صباح وسامية 
 خفيف من 

ٍّ
الجزائري في »الكندوش«، بظل

دون إشباع لشخصيات تتناسب مع حجم 
تاريخيهما.

A A

ربيع فران

يعرض ضمن باقة مسلسات موسم رمضان 
ــلـــمـــوت«، كــتــابــة نــاديــن  ــلـــدرامـــا، مــســلــســل »لـ لـ

جابر وإخراج فيليب أسمر.
إلــى عالم  العبور  جابر تــحــاول منذ ســنــوات 
ــع الــكــاتــب  ــن طـــريـــق شـــراكـــتـــهـــا مــ الـــكـــتـــابـــة عــ
الـــســـوري بــــال شــــحــــادات، فـــي مــجــمــوعــة من 
األعـــمـــال، لــعــل أبـــرزهـــا »عــــروس بـــيـــروت« في 
الجزء األول، الذي حقق نسبة مشاهدة عالية، 
يتمثل  بسيط  لسبب  الــطــرح،  فــي  فشل  لكنه 
باالستعانة بالنسخة التركية بحذافيرها في 

التنفيذ، واالستخفاف بالسيناريو.
ــات اإلنـــــتـــــاج، أو  ــركــ لـــكـــن الـــفـــشـــل ال يـــدفـــع شــ
االستعانة  أو  الــبــحــث،  إلــى  عليها،  القائمني 
بـــأخـــصـــائـــيـــني لــكــشــف مـــكـــامـــن الـــضـــعـــف فــي 
بعض النصوص، وتحويلها إلى مسلسات 
مــوســمــيــة، والـــعـــمـــل عــلــى مــعــالــجــة الــضــعــف 

الحاصل عند التنفيذ.
في »للموت«، حكاية مستنسخة من مجموعة 
أفــــــام غـــربـــيـــة، تــنــقــل جـــابـــر مــــا يــحــلــو لــهــا، 
وتضعها في توليفة لبنانية كنوع من تقديم 

أكثر امتاء. فإذا كنت تتمتعني بوجه دائري، 
اختاري النظارات التي تضفي املزيد من الطول 
عليه باإلطار الــداكــن، الــذي يخفف من عرض 
الوجه، ويحدده بشكل يبدو في محيطه أقرب 
إلى الوجه البيضوي، ما يساعد على تحقيق 
ــا الـــنـــظـــارات األنـــســـب لشكل  ــتــــوازن فـــيـــه. أمــ الــ
الوجه هذا، فهي تلك التي تتميز بعرض أكثر 
ــفــــاع. هـــذا مـــا يــشــكــل إضـــافـــة جميلة  مـــن االرتــ
تك. األفضل أن تختاري 

ّ
بلمسة أنيقة على طل

النظارات الشمسية ذات  في مثل هذه الحالة 
اإلطار املربع أو املستطيل الشكل فهي األجمل 

لشكل الوجه الجذاب. 
الــذي بشكل  وجــه بشكل القلب: يتميز الوجه 
الــقــلــب بــذقــن ضــيــق وحــــاد وبــجــبــني وخــديــن 
اتــســاعــا، مــا يعطيه هــذا الشكل املحبب  أكــثــر 
ــل الـــتـــي يــمــكــن  ــمــ ــارات األجــ ــظــ ــنــ والــــــجــــــذاب. الــ
اخــتــيــارهــا لــشــكــل الـــوجـــه هــــذا إلضـــافـــة ملسة 
Cat- مميزة، هي تلك التي ذات اإلطــار بشكل

 .
ً
ــادة ــ عــ األصــــغــــر حــجــمــا  ــارات  ــنـــظـ ــالـ بـ أو   eye

ــفـــل مـــن الــوجــه  كــمــا يــمــكــن جــعــل الــقــســم األسـ
والعينني  األعــلــى  القسم  وإبــــراز  نعومة  أكــثــر 
باعتماد نظارات ذات إطار فاتح اللون. أجمل 
 Cat الــنــظــارات لــك هــي تلك ذات اإلطـــار بشكل
 aviator أو بشكل الفراشة أو بأسلوب الـ -Eye

أو تلك التي بدون إطار. 

كارين إليان ضاهر

ــيـــف، يـــبـــدو واضــحــا  ملــوســمــي الـــربـــيـــع والـــصـ
ــيـــة والـــافـــتـــة، تــحــتــل أعــلــى  أن األلـــــــوان الـــزاهـ
الــائــحــة بــني أحــــدث الــصــيــحــات، إضــافــة إلــى 
الــنــقــوش الــتــي فــيــهــا شـــيء مــن املــبــالــغــة. فهل 
ما تطرحه  لتواكب  الشمسية  النظارات  تأتي 
املـــوضـــة املــفــعــمــة بـــاألمـــل والـــتـــفـــاؤل للمرحلة 
ــن تــغــيــيــر الفــــت وألـــــوان  املــقــبــلــة، بــمــا فــيــهــا مـ
قـــويـــة تــتــطــلــب الـــجـــرأة والــثــقــة بــالــنــفــس؟ في 
املــوضــة أيضا صيحات جديدة  الــواقــع، تقدم 
قــويــة تائم  بـــألـــوان  الــنــظــارات الشمسية  فــي 
اإلطاالت الجريئة ملوسم الصيف. ال تترددي 
فـــي اخــتــيــار تــلــك الـــنـــظـــارات الــكــبــيــرة الــحــجــم 
تلك  أو  الستينيات،  أسلوب  إلــى  تعيدك  التي 
نظاراتك  لتحكي   ،Aviator الـــ  بــأســلــوب  الــتــي 
الكثير عن شخصيتك. النظارات الشمسية من 
اإلكسسوارات التي تتطلب الكثير من الحرص 
في اختيارها، أيا كانت الصيحات املطروحة، 
ال بد أن تختاري منها ما يناسب شكل وجهك 
كــثــيــريــن ال  أن  عــلــمــا  وشخصيتك وأســلــوبــك. 
يضعون نظارات شمسية لصعوبة اختيارهم 
الــتــي تتناسب بشكل أفــضــل مــع أشــكــال  تــلــك 
وجوههم. تتعدد أشكال الوجوه، ولكل منها 
مـــا يــمــيــزهــا، عــلــمــا أنـــه ثــمــة تــفــاصــيــل معينة 
تــســاعــد عــلــى تــحــديــد شــكــل الـــوجـــه الــخــاص. 
ــن ذلـــــك، يــمــكــن اخـــتـــيـــار الـــنـــظـــارات  انـــطـــاقـــا مـ

الشمسية املائمة بشكل أمثل:
الوجه الدائري: يبدو الوجه الدائري متوازيا 
مــن حــيــث املــقــاســات. هــو أقــصــر وأعــــرض مع 
دائـــري  للشعر وحــنــك  دائــــري منخفض  خــط 
الشكل وذقن محدد. يتمتع األشخاص الذين 
 بــخــديــن وأذنـــني 

ً
لــهــم شــكــل وجـــه دائــــري عــــادة

مع  اعتقادها،  فــي  يتماشى،  درامـــي  محتوى 
حاجة السوق.

الــقــصــة بــاخــتــصــار لــفــتــاتــني تــهــربــان مـــن دار 
األيتام بعد معاناة طويلة، وتنطلقان برحلة 
االنتقام من املجتمع والظلم في مرحلة املراهقة 
عن طريق التعنيف، واالغتصاب، واإلجهاض. 
تحاول جابر تقديم مادة ما، لكنها تفلت منها 
ألســـبـــاب كــثــيــرة، مــنــهــا عــــدم تــمــاســك خــيــوط 
الــبــارد من  الغموض  واالعــتــمــاد على  اللعبة، 
»هـــادي« )محمد  األولـــى، لقصة زواج  الحلقة 
األحمد( من »ريم« )دانييا رحمة( وفق خطة 
وضعتها مع أختها »سحر« )ماغي بو غصن( 
»هــادي«،  طمًعا فــي املـــال. لكن »ريـــم« تــغــرم بـــ
لتبدأ الحكاية بعد رحلة يقوم بها الثاثة إلى 
تركيا، بعد اعتراف الشقيقتني بمصالحهما، 

التي تمنع عليهما الحب والحياة الهانئة.
الحلقة  اللعبة. حتى  في  مفقودة  ثمة خيوط 
العاشرة من »للموت«، من الواضح أن الكاتبة 
لم تتنبه لها، وأبقتها خارج السياق الدرامي 
املـــفـــتـــرض أن يــحــضــر فـــي مــثــل هــــذه الــحــرب 
الباردة بني »سحر« و»ريــم«، من دون تحديد 
الــهــدف مــن وراء مــا تــقــومــان بـــه. كـــان بإمكان 
 إنــــجــــاز املــســلــســل فــــي ثــمــانــي 

ً
ــا ــثـ الـــكـــاتـــبـــة مـ

حــلــقــات خــاصــة بــاملــنــّصــات، فــي رؤيـــة مقنعة 
لطفلتني  النفسي  الحال  تداعيات  تنقل  أكثر، 
عاشتا الحرمان ومختلف أنواع الفقر والعوز، 
وتــعــمــان لخطف الــســعــادة عــن طــريــق إيــقــاع 
الــــرجــــال فـــي فـــخ الـــحـــب ثـــم الــــــــزواج. فـــي حني 
بــعــدًا مقصودًا  »لــلــمــوت«  فــي  املعالجة  تظهر 
عن العامل النفسي الذي دفع »ريم« و»سحر« 
ــراره، فــضــا عـــن اتــجــاه  ــكــ إلـــى هـــذا الــفــعــل، وتــ
أشبه بالحكايات »الهندية« لألفام، األم التي 
تظهر فجأة، وابنة »ريم« البالغة التي أخفتها 

»ســحــر« عــنــهــا، وتــركــتــهــا لشقيقها وزوجــتــه 
الخادمة في قصر »ريم«.

ال تــقــتــصــر الــحــكــايــة عــلــى الــنــقــص فـــي رســم 
ــــوازن في  الــشــخــصــيــات، بـــل تــصــل إلـــى عـــدم تـ
التقديم  فــي  خصوصا  نفسها،  الشخصيات 
التمثيلي لبداية كل حلقة: شريط أحداث ينقل 

ــــؤالء، ال  صــــورًا عـــن طــفــولــة مــعــذبــة عــاشــهــا هـ
يتناسب مع أشكالهم.

كــــــان مـــبـــكـــرًا تـــقـــديـــم نـــــص »لــــلــــمــــوت« بـــهـــذه 
الطريقة، وتجنب إهمال رسم خريطة األدوار، 
ربما ال يتعلق األمــر فقط بالكاتبة، بل يصل 
إلــــى دور املـــخـــرج فــيــلــيــب أســـمـــر الــغــائــب عن 

يبدو  إذ  القصة؛  تبسيط  فــي  دقيقة  تفاصيل 
أن كل تركيز املخرج ومدير التصوير كان على 
املــشــاهــد الــطــبــيــعــيــة، واخــتــيــار مــجــمــوعــة من 
القصور والقرى اللبنانية إلتمام العمل الذي 
يــدور في حلقة مفرغة لن تضيف له عامات 

للتقدم الحقا.

الـــوجـــه املـــربـــع الـــشـــكـــل: يــعــتــبــر الـــوجـــه مــربــع 
ــن حــيــث  ــقــــاســــات مــ ــي املــ الـــشـــكـــل مـــتـــســـاويـــا فــ
الــعــرض والـــطـــول. مــن مــواصــفــاتــه أنـــه يتميز 
بحنك محدد وجبني عريض. في هذه الحالة، 
يكون  فيما  مستقيمني،  الخدين  جانبا  يبدو 
الحنك ذا زوايا مع تقوس خفيف. في مثل هذه 
الــحــالــة، تــائــم شكل وجــهــك الــنــظــارات كبيرة 
الحجم، التي ال زوايــا لها بشكل عــام، تجنبا 
ملــزيــد مــن التحديد فــي خــطــوط الــوجــه. يمكن 
اختيار النظارات ذات اإلطار الدائري، أو تلك 
الـ  الفراشات، أو بشكل  التي ذات إطــار بشكل 

.aviator أو بأسلوب الـ Cat- eye
الـــوجـــه املستطيل  الـــوجـــه املــســتــطــيــل: يــتــمــيــز 
ــــن مــنــحــن. كــمــا أن  الــشــكــل بــجــبــني ضــيــق وذقـ
تفاصيل الوجه متناسقة ومتساوية في هذه 
شكل  طبيعية جميلة.  ة 

ّ
طل يخلق  ما  الحالة، 

بــتــوازن أمثل بما يتناسب  الوجه هــذا يمتاز 
التي  الشمسية  النظارات  أشكال  مختلف  مع 
يمكن اختيارها. انتقي منها املفضلة لِك. في 
املــقــابــل، يجب أخــذ السحنة واألســلــوب بعني 
االعـــتـــبـــار. يــمــكــن اخــتــيــار الـــنـــظـــارات الــكــبــيــرة 
الحجم ذات اإلطــار الــداكــن، فهي تتناسب مع 

حجم خديك.  
ــة: يـــمـــتـــاز الــــوجــــه الــــذي  ــ ــــاسـ ــه بــشــكــل األملـ ــ وجـ
بشكل األملاسة بجبني وحنك ضيقني وخدين 
عاليني مع ذقن محدد. أما الفارق الوحيد بني 
الوجه ذي شكل األملاسة، والــذي يتخذ شكل 
الــقــلــب، يكمن فــي أن خــط الشعر مــحــدد فيه. 
تلك  أو  إطــار،  التي من دون  النظارات  تعتبر 
التي بإطار بيضوي مثلى لشكل الوجه هذا. 
أمــا الــعــدســات، فمن األفــضــل أن تــكــون بإطار 
أكثر  تــكــون  وال  ناعمة  منحنيات  مــع  دائـــري 

اتساعا من الخدين.

خيوط اللعبة المفقودة في مسلسل »للموت«النظارات الشمسية... كيف ُتوارى العينان؟
يعرض حاليًا مسلسل 

»للموت«، بطولة ماغي 
بو غصن ومحمد 

األحمد، وكتابة نادين 
جابر، التي يبدو أنها لم 
تمسك بخيوط العمل

عمر بقبوق

الكوميديا، هو  إلينا عن  أقــدم تعريف وصــل   
ّ

لعل
ذلــك الـــذي صــاغــه أرســطــو فــي كــتــاب »فــن الشعر«، 
حــيــث وصــفــهــا بــأنــهــا مـــحـــاكـــاة ألشـــخـــاص أدنـــى 
، ال في كل أنواع الرذيلة، بل في جزء مشني 

ً
مرتبة

يــحــقــق عــنــصــر الــفــكــاهــة. ذلـــك ألن مـــا يــبــعــث على 
األلــم  أو نقيصة ال تبعث على  الضحك، هــو خطأ 
االلــتــزام  قطعا  املــطــلــوب  ليس  التهلكة.  تجلب  وال 
فالكوميديا  للكوميديا؛  الــبــدائــي  التعريف  بــهــذا 
هـــي فـــن يــتــطــور بــشــكــل مــســتــمــر، وحــتــى فـــي عهد 
اإلغــريــق الــقــدمــاء، مــرت بثاث مــراحــل: السياسية 
املقصود  لكن  واألسطورية واألنماط االجتماعية. 
هنا من اإلضاءة على التعريف األقدم للكوميديا، 
هو اإلشارة إلى اقتران والدة الكوميديا بالتنبيه 
التحذير  وجــب  تعريفاتها،  أولـــى  فمع  األخــاقــي، 
وال  األلـــم  على  تبعث  »ال  أن  يجب  الكوميديا  بــأن 

تجلب التهلكة«. 
هذا البعد األخاقي في الكوميديا، يبدو معدوما 
التي  الــســوريــة  الكوميدية  املسلسات  معظم  فــي 
ظــهــرت بعد الــحــرب، فهي فــي الــغــالــب قائمة على 
ــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــســتــضــعــفــة،  ــئــ ــــن فــ الـــســـخـــريـــة مـ
اع الكوميديا مسؤولية املأساة التي 

ّ
يحملها صن

إهانة  مــع  تتعاطى  هــي  الغالب،  ففي  يعيشونها. 
كوسيلة  األجنبيات  والــعــامــات  والــفــقــراء  النساء 
في بعض  السخرية  تطاول  وقــد  النكتة!  لصناعة 
األحــيــان ضــحــايــا الــحــرب، كــمــا حـــدث قــبــل سنتني 

حني سخر مسلسل »كونتاك« من ضحايا املجازر 
الكيميائية التي ارتكبها نظام األسد.

لكن تلك اللوحة التي أثارت غضب الشارع السوري 
حني ُعرضت، ال تعتبر أسوأ ما قدمته الكوميديا 
السورية. ففي املوسم الرمضاني الحالي، ُيعرض 
مسلسل سوري جديد اسمه »كمشتك«، مكون من 
مــا بني  تــتــراوح مدتها  لــوحــات منفصلة قصيرة، 
إن »كمشتك«  القول  دقائق. ويمكن  ثــاث وثماني 
هـــو أدنــــى درجـــــات االنـــحـــطـــاط الــتــي وقــعــت فيها 
الكوميديا السورية حتى هذه اللحظة. على الرغم 
ف واحد، إال 

ّ
من أن حلقات »كمشتك« لم يكتبها مؤل

أن جميع الحلقات يحكمها املنطق الذكوري نفسه، 
إذ يلقي باللوم في كل مشاكل الكون على النساء، 
 ويشيطنهن، ليعلل من خال هذا املنطق 

ّ
يحقرهن

كل مشكلة أو أزمة يعيشها السوريون في الداخل 
اليوم.

فــفــي ســكــتــش »طـــلـــبـــات نـــســـائـــيـــة«، يـــشـــار إلــــى أن 
ســبــب غـــاء األســـعـــار واألزمـــــة املــعــيــشــيــة هـــو »نــق 
يــتــســبــبــان  ــاءهــــن  ــبــ الــــنــــســــاء«، وأن جــشــعــهــن وغــ

بمعاناة املواطنني )الذكور طبعا(، ليجدوا أنفسهم 
مجبرين على العمل على مدار الساعة كاملاكينات! 
وفــــي ســكــتــش »ســــاح حــــوا« وســكــتــش »الــشــرطــة 
أنه  على  التحرش  تصوير  يتم  حــقــي«،  بتاخدلي 
ســــاح، تــســتــخــدمــه الــنــســاء لــإليــقــاع بــالــرجــال في 
فخاخهن، وأن املجتمع الذكوري البريء يعاني من 

فذلكات الحركات النسوية. 
لكن أسوأ حلقات املسلسل هي الثامنة، التي تحمل 
عنوان »الحبة الزرقة«، ويلعب دور البطولة فيها 
الحلقة في مركز طبي، حيث  تبدأ  محمد حداقي. 
يخبر حداقي الطبيب أنه بات عاجزًا جنسيا وغير 
قادر على تلبية رغبات زوجته ويطلب منه الدواء؛ 
فــيــقــوم الطبيب بــوصــف عـــاج نفسي لـــه، ويــقــول: 
 .. »املسا بس تكون قاعد مع مرتك قعدة حميمية 
البلد.. تخيله مكان  تذكر مني كان السبب بخراب 
مرتك وأمورك رح ترجع تمام«. وفي املشهد التالي، 
ننتقل إلى املنزل حيث تقوم الزوجة بإغواء حداقي، 
متظاهرين  فيشاهد  بالتخيل،  ويــبــدأ  لها  فينظر 
يــرددون شعار »حرية حرية«، يليهم تجار األزمة 
واملـــســـؤولـــون الـــفـــاســـدون، فــتــنــجــح الــوصــفــة على 

الفور! 
ــذه الــلــوحــة تــبــدو نــمــوذجــا لــانــحــطــاط الــفــكــري  هـ
ــة تـــصـــور  ــاحـــيـ ــــن نـ ــهـــي مـ واألخــــــاقــــــي والــــفــــنــــي، فـ
املـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــني كـــمـــجـــرمـــني يـــجـــب عــلــى 
كـــل مـــواطـــن أن يـــشـــارك بــمــعــاقــبــتــهــم وإذاللـــهـــم بل 
واغــتــصــابــهــم! ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــتــعــاطــى مع 

الفعل الجنسي كإذالل وإهانة للمرأة. 

الوجوه نفسها بأسماء جديدة

المسلسل من بطولة ماغي بو غصن )إيغل فيلمز(

»كوميديا« 
تحّط من قدر 
اإلنسان السوري 
وتشّوه صورته 
)Getty(

)Getty( تتالءم النظارات الشمسية مع الصيحات الجديدة في المالبس

سئم الجمهور تكرار الوجوه نفسها واإلطالة والثرثرة )لؤي بشارة/فرانس برس(

تعود مجموعة من الممثالت السوريات إلى أدوار كّن أّدينها سابقًا في أعمال تنتمي إلى 
البيئة الشامية. هل استطعن أن يقّدمن أداًء مختلفًا؟

نساء الحارة الشامية

وجبة ذكورية قوامها التفاهة

فنون وكوكتيل
رصد

مسلسل

نقدموضة

في كل عام، تصرّ شركات 
اإلنتاج على تقديم أعمال 
تنتمي إلى البيئة الشامية. 

ُتصدر هذه الشركات 
بيانات تّدعي فيها أن 

المسلسل الفالني سيقّدم 
رؤية مختلفة عّما هو 

سائد، وسيبتعد عن الصور 
النمطية التي ترّسخها 

هذه المسلسالت. ينتظر 
الجمهور، لتأتي النتائج 

مخيبة؛ إذ ال يتغيّر شيء، 
تكرار للصور النمطية 

نفسها، بوجوه ال جديد 
فيها. الممثلون أنفسهم، 
الذين يُبدون امتعاضهم 

من هذه المسلسالت، 
يشاركون فيها من جديد.

حلقة 
مفرغة
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