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المخابرات المصرية تستحوذ على أصول الصحف
القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــصــادر صــحــافــيــة مــصــريــة مطلعة 
أنـــه تــقــرر نــقــل ملكية أصـــول ثـــاث مــن أكبر 
إحــدى  إلــى  القومية  الصحافية  املــؤســســات 
توجيهات  على  بــنــاًء  السيادية«،  »الجهات 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  مــن  مباشرة 
لــرئــيــس الــحــكــومــة مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، في 
للخدمات  »املتحدة  إطــار مخطط استحواذ 
ــيـــة«، املــظــلــة االســتــثــمــاريــة الــتــابــعــة  اإلعـــامـ
 

ّ
مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كل

اململوكة  واإلعامية  الصحافية  املؤسسات 
لــلــدولــة تــدريــجــيــا. وقــالــت املــصــادر نفسها، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن مـــوافـــقـــة الــهــيــئــة  ــعـ »الـ ـــ لـ
بــاإلجــراءات  البدء  على  للصحافة  الوطنية 
»األصـــول غير  مــن  عــدد  املتعلقة باستثمار 
ودار  األهــرام  اململوكة ملؤسسات  املستغلة« 
البدء  إشــارة  تمثل  اليوسف  التحرير وروز 
بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول املؤسسات 
ــتــــحــــدة  الــــصــــحــــافــــيــــة الــــحــــكــــومــــيــــة إلـــــــى »املــ
لــلــخــدمــات اإلعــامــيــة«، فــي مـــدة أقــصــاهــا 5 
ســنــوات، تحت ذريــعــة تــراكــم الــديــون عليها 
لـــصـــالـــح هـــيـــئـــة الـــتـــأمـــيـــنـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
قيمتها نحو  الضرائب، وتجاوز  ومصلحة 

7 مليارات جنيه.
تمتلك املؤسسات الصحافية الثاث أصواًل 
ضخمة في عدد من املناطق الهامة واألعلى 
ســعــرًا فــي مــصــر، ال سيما مؤسسة األهـــرام 
األكــبــر فــي الــبــاد، عــلــى غـــرار مــبــان وأراض 
ــاء قــصــر الــنــيــل وغـــــاردن  ــيـ مــنــتــشــرة فـــي أحـ
الراقية  الخامس  سيتي واملعادي والتجمع 
في العاصمة القاهرة، إلى جانب محافظات 
األحمر  والبحر  اإلسكندرية  أهمها  أخـــرى، 
وجــــنــــوب ســـيـــنـــاء، ومـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــشــالــيــهــات فــي قـــرى ســيــاحــيــة عــلــى طريق 
الــســاحــل الــشــمــالــي. وأفــــــادت املـــصـــادر بــأن 
املخطط يشمل أيضا إعادة هيكلة الصحف 
ــا ووقــــف  ــ ــهـ ــ ــداراتـ ــ ــــج إصـ ــبـــر دمــ الـــقـــومـــيـــة، عـ
العديد منها، بحجة تقليل حجم الخسائر، 
مــا ظــهــر واضــحــا فــي قـــرار الهيئة الوطنية 
للصحافة، الخميس، دمج مجلتي الكواكب 
الصادرة  الخاص في مجلة حــواء  وطبيبك 
عن مؤسسة دار الهال الصحافية، وإنشاء 
موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، اعتبارًا 
من أول يونيو/ حزيران املقبل. وأضافت أن 
حــالــة مــن الــغــضــب ســـادت بــني الصحافيني 
ــرار الــهــيــئــة إلـــغـــاء مــجــلــة الــكــواكــب  بــســبــب قــ
الفنية العريقة التي تصدر أسبوعيا منذ 28 
 عن مجلة طبيبك 

ً
مــارس/ آذار 1932، فضا

التي  املتخصصة  الشهرية  الطبية  الخاص 
فــي يناير/ كانون  األول منها  الــعــدد  صــدر 
مصريون  صحافيون  ونشر   .1969 الثاني 
»الـــكـــواكـــب«  ــة الـــقـــديـــمـــة لــــ ــفـ ــلـ عــــــددًا مــــن األغـ
الــتــي كــان يتمنى أكــبــر نــجــوم الــفــن الظهور 
لــقــرار وقفها،  على غافها، وســط انــتــقــادات 
- بخاف  بــدائــل كثيرة  هــنــاك  أن  خصوصا 
اإليـــقـــاف بــحــجــة ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــطــبــاعــة 
تعود  حتى  تطويرها  على  العمل  ومنها   -
جــاذبــة لــلــقــراء كما كــانــت، بـــداًل مــن تضييع 
ــالـــت  ــا الـــثـــقـــافـــي. وقـ ــهــ ــراثــ ريــــــــادة مـــصـــر وتــ
مصادر من داخل دار الهال إن »قرار الهيئة 
ــدم مــجــلــة فــنــيــة فــي  ــ ــ ــــم وأقـ ــدار أهـ ــ ــ وقـــــف إصـ
العالم العربي )الكواكب( أمر يدعو للحزن، 
الرئيس من التخلص من  ويؤكد أن الهدف 
هو  القومية  للصحف  التابعة  اإلصـــــدارات 
النهاية إلى تصفيتها، لتضع  الوصول في 

الدولة يدها على أصولها«.
وأضافت أن النظام الحالي يرغب في تسليم 
الشركة  إلــى  برمته  الحكومي  اإلعـــام  ملف 
التابعة للمخابرات، بعدما استحوذت على 
الــغــالــبــيــة الــكــاســحــة مــن الــصــحــف واملــواقــع 
اإلخــبــاريــة والــقــنــوات الــفــضــائــيــة الــخــاصــة، 
لاكتتاب  أسهمها  مــن  جــزء  لــطــرح  تمهيدًا 
العام في البورصة املصرية، ثم نقل األعباء 
إلى  املــتــأزمــة  اإلعــامــيــة  للمؤسسات  املالية 

أطراف جديدة، »يرجح أن تكون إماراتية«.
وأكــــدت املــصــادر أن الــصــحــافــيــني فــي مصر 
باتوا يعانون من أوضــاع معيشية صعبة، 
ــل حـــالـــة الــتــضــيــيــق الـــتـــي تــفــرضــهــا  ــي ظــ فــ

ــــاق وحــجــب  ــ الـــســـلـــطـــات عـــلـــى عــمــلــهــم، وإغـ
املــئــات مــن املــواقــع اإللكترونية واإلخــبــاريــة 
ــــاوة عــلــى تــســريــح  الـــتـــي يــعــمــلــون فــيــهــا، عـ
والــقــنــوات  الصحف  فــي  العاملني  مــن  كثير 
الــفــضــائــيــة املــمــلــوكــة لـــلـــمـــخـــابـــرات، بحجة 
تــــوجــــيــــه انـــــتـــــقـــــادات لــــســــيــــاســــات الـــرئـــيـــس 
الــســيــســي عــلــى صــفــحــاتــهــم الــشــخــصــيــة في 

مواقع التواصل االجتماعي.
الخاص«  و»طبيبك  »الــكــواكــب«  دمــج  وقبل 
فــي مــجــلــة حــــواء، أســنــدت الــهــيــئــة الوطنية 

للصحافة رئاسة تحرير املجات الثاث إلى 
مصادر  وقالت  الدسوقي.  سمر  الصحافية 
»العربي الجديد«، إن الهيئة  من دار الهال، لـ
اســتــشــارت الــدســوقــي قــبــل دمـــج املــجــلــتــني، 
املجلة  اإلبقاء على »حــواء« ألنها  فاختارت 

التي عملت فيها منذ تعيينها في الدار.
وقــالــت املــصــادر إن »أكــثــر مــن 40 صحافيا 
ومثلهم  الكواكب،  مجلة  في  يعملون  كانوا 
فـــي مــجــلــة طــبــيــبــك الـــخـــاص، أصــبــحــوا اآلن 
با عمل محدد، وال سيما أنــه ال عاقة بني 

فــحــواء مجلة متخصصة  الــثــاث،  املــجــات 
فـــي شـــــؤون املـــــــرأة، بــيــنــمــا الـــكـــواكـــب مجلة 
فنية، وطبيبك الخاص مختصة في املجال 
الــصــحــي«، وأكـــدت أن »التخلص مــن بعض 
ــدار  ــهـــال مــقــدمــة لـــدمـــج الــ إصــــــــدارات دار الـ
نفسها في مؤسسة صحافية قومية أخرى 

يرجح أن تكون األهرام«.
الـــقـــرار، كتبت الصحافية  اإلعــــان عــن  بــعــد 
ــرة تـــحـــريـــر »الــــكــــواكــــب«  ــ ــديـ ــ املـــخـــضـــرمـــة ومـ
باكينام قطامش: »تسعون عاما عمر مجلة 
ــنــــوات من  ــنـــوات وســ الـــكـــواكـــب الـــعـــريـــقـــة، سـ
العمل الدؤوب املحترم. أسماء المعة شهدت 
رئــاســة تــحــريــر هـــذه املــجــلــة الــتــي اختلطت 
ســطــورهــا بــشــرايــني قــلــوب كــل مــن شــاركــوا 
في صنعها واستمرارها وأنا واحدة منهم. 
كــــم كــنــنــت فــــخــــورة وأنــــــا أقــــــرأ اســـمـــي عــلــى 
عـــام 1986  نــهــايــة  فــي  مـــرة  صفحاتها ألول 
نفسه  الفخر  ينتابني  زال  مــا  الــيــوم  وحتى 
مع كل مقال جديد أنشره من خالها، وفجأة 
جاء قرار إعدامها وضمها إلى مجلة حواء 
للكواكب،  األصــغــر  الشقيقة  نعتبرها  الــتــي 
لــفــارق العمر  ليس لقيمة مــا تــقــدمــه، ولــكــن 

بني الشقيقتني«.
وأضـــافـــت قــطــامــش: »مـــنـــذ لــحــظــة ســمــاعــي 
بقرار الضم والذكريات تتزاحم داخل رأسي 
معلنة تمردها على هذا القرار الذي يلغيها 
بــجــرة قــلــم. لـــم أصــــدق لــوهــلــة أنــــه حقيقي، 
التي شهدت  املجلة  مــع األســف قتلت  ولكن 
صوالت وجوالت في عالم الفن والصحافة، 
وقتل معها جزء كبير من قلبي الذي لطاملا 

نبض بعشقي لها ولكل من عمل بها«.
أمــــا الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي املــتــخــصــص في 
قرار  الثقافي سيد محمود، فوصف  املجال 
»عقلية قرار إزالة«، وكتب: »ال أفهم  الدمج بـ
كيف يمكن التفريط في مجلة مثل الكواكب 
بــكــل مــا لهما مــن وزن  الــخــاص،  أو طبيبك 
في الــذاكــرة املهنية«، وأضــاف: »ال شك أنها 
كثيرة،  مطبوعات  تنتظرها  قاسية  لحظة 
الحل األسهل،  إلــى  القرار يلجأ  ألن صاحب 
ــاتـــت با  فــمــجــلــة مــثــل الـــكـــواكـــب عـــاشـــت ومـ
يــمــكــن تقييمها  فــكــيــف  إلـــكـــتـــرونـــي،  مـــوقـــع 

بصورة صحيحة؟!«.
وتهدف خطة »تطوير اإلعام«، كما يسميها 
النظام في مصر، إلى ترسيخ مفهوم اإلعام 
الــقــومــي لــلــدولــة الـــذي يقلص بــــدوره حرية 
الرأي والتعبير، ويعزز تحكم أجهزة الدولة 
األمنية في السياسة اإلعامية طبقا ألهواء 
اآلالف  االستغناء عن  الحاكمة، مع  السلطة 
مـــن الــعــامــلــني فـــي املـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة 
واإلعامية الحكومية ضمن مخطط ترشيد 
الــورقــيــة،  الــنــفــقــات، وإلــغــاء بعض الصحف 

وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.
الهيئة  أعــلــنــت  تــمــوز 2021،  يــولــيــو/  فــي 4 
صحيفة  صــدور  إيقاف  للصحافة  الوطنية 
ملؤسسة  التابعة  اليومية  املــســائــي  األهــــرام 
األهرام، وصحيفة األخبار املسائي اليومية 
الــتــابــعــة ملــؤســســة أخــبــار الـــيـــوم، وصحيفة 
املساء اليومية التابعة ملؤسسة دار التحرير، 
وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية، بحجة 
ــا تـــســـبـــب فــي  ــ ــات الــــطــــبــــاعــــة، مـ ــقـ ــفـ ــر نـ ــيـ ــوفـ تـ
ضياع أموال اإلعانات التي كانت تنشرها 
ــد بطبيعة  ــزيـ ــثـــاث يـــومـــيـــا، وتـ الـ الــصــحــف 

الحال على كلفة طباعتها.
ــر أن »املـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات اإلعـــامـــيـــة«  ُيـــذكـ
اليوم  مثل  رئيسية،  صحف  على  تستحوذ 
ــبــــوع  ــور واألســ ــتــ ــدســ ــــن والــ ــــوطـ ــابـــع والـ الـــسـ
ومــبــتــدأ وأمــــوال الــغــد ودوت مصر وصــوت 
األمة، باإلضافة إلى مجموعة قنوات دي إم 
سي والحياة وسي بي سي وإكسترا نيوز 
ــنـــاس وأون وتـــايـــم ســبــورتــس  واملـــحـــور والـ
ــادي الــزمــالــك، وبــرامــج  والـــنـــادي األهــلــي ونــ
الــقــنــاة األولـــى والفضائية املــصــريــة املــذاعــة 

على التلفزيون الرسمي.
كــمــا تــســتــحــوذ عــلــى مــحــطــات راديـــــــو، هي 
شبكة راديــو النيل، وميغا إف إم، ونغم إف 
إم، وشعبي إف إم، وراديــو هيتس، وراديــو 
ســـبـــورتـــس  بـــريـــزنـــتـــيـــشـــن  ــة  ــ ــــركـ وشـ  ،9090
ــيـــة الـــكـــبـــرى،  املـــحـــتـــكـــرة لــأنــشــطــة الـــريـــاضـ

وشركة استادات.

المخطط يشمل إعادة 
هيكلة الصحف القومية 

عبر دمجها أو إغالقها

ستنقل ملكية أصول 3 من أكبر المؤسسات الصحافية القومية في مصر إلى إحدى »الجهات السيادية«، بناًء 
على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعيًا لتعزيز تحكم األجهزة األمنية في السياسة اإلعالمية

احــتــلــت مــصــر املــرتــبــة 168 مـــن أصـــل 180 بــلــدًا لــعــام 
منظمة  تعده  الــذي  الصحافة  حرية  مؤشر  فــي   ،2022
ــلـــون بـــا حــــــدود. هــــذه املــنــظــمــة الـــتـــي تــتــخــذ من  مـــراسـ
بـ »أحــد أكبر السجون في  باريس مقرًا وصفت مصر 
العالم بالنسبة للصحافيني، حيث أضحت الباد بعيدة 
ثــورة 2011«.  التي حملتها  الحرية  آمــال  البعد عن  كل 
وأفـــادت بــأن »الــتــعــدديــة شبه منعدمة فــي مــصــر، حيث 
شعبية  األكــثــر  الــثــاث  الوطنية  الصحف  الــدولــة  تمتلك 
الــبــاد: األخــبــار واألهــــرام والجمهورية. أمــا وسائل  فــي 
اإلعام املستقلة فهي تئن تحت وطأة للرقابة من جهة 
واملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حني بات دور 
السياسية«.  الدعاية  على  يقتصر  والتلفزيون  ــة  اإلذاعـ
وأكدت أن »جميع وسائل اإلعام املصرية تقريبًا تعمل 
ــر، حــيــث تــخــضــع لــلــســيــطــرة املــبــاشــرة إمــا  ـــ تــحــت األوامـ

األعمال  أو من بعض رجــال  املخابرات  أو  الحكومة  من 
اإلعـــام خدمة ملصالح  فــي  يستثمرون  الــذيــن  النافذين 

دوائر السلطة. 
ــتـــي تــرفــض  ـــام الـ ــ ـــحـــظـــر وســــائــــل اإلعــ

ُ
ــل، ت ــابـ ــــي املـــقـ وفـ

الــحــال بالنسبة  كـــان  الــرقــابــة، كــمــا  الــخــضــوع لسياسة 
ــاري املــســتــقــل، حــيــث ال يـــزال  ــبـ ملــوقــع مـــدى مــصــر اإلخـ
الضوء  وسلطت   .2017 عــام  منذ  الــبــاد  فــي  محجوبًا 
اإلعــام  وسائل  تعيشها  التي  االقتصادية  األزمــة  على 
تأميم  الحكومة  انقاب 2013، حاولت  »فبعد  املصرية، 
الحقل الصحافي من خال إنشاء وسائل إعام جديدة 
زعــزع  مما  التنفيذية،  السلطة  عليها  وتسيطر  تمولها 
اســتــقــرار الــقــطــاع بشكل عــمــيــق. أضـــف إلـــى ذلـــك تدني 
الــذي يتركهم عرضة  الوضع  رواتــب الصحافيني، وهــو 

إلغراءات الرشوة«.

ال تعددية وال استقرار

MEDIA
منوعات

رشاوى 
إيرانية

لندن ـ العربي الجديد

كشف وسيط محتوى باللغة الفارسية ومشرف 
ســــابــــق فــــي مـــنـــصـــة إنـــســـتـــغـــرام أن مـــســـؤولـــي 
االستخبارات اإليرانية عرضا عليهما وزمائهما 
رشــــــاوى مــقــابــل حــــذف حـــســـابـــات صــحــافــيــني 
وناشطني. وقال وسيط املحتوى الذي لم يكشف 
هــويــتــه، لــلــخــدمــة الــفــارســيــة مـــن »بـــي بـــي ســـي«: 

عــرض علّي بــني 5 و10 آالف يــورو )بــني 5300 
أرادوا  لحذف حساب.  أميركي(  و10700 دوالر 
خاصة حذف حساب مسيح علي نجاد«. مسيح 
إيرانية-أميركية.  وناشطة  صحافية  نجاد  علي 
املــاضــي،  الــعــام  الــعــدل األمــيــركــيــة،  وأعلنت وزارة 
اســتــدراجــهــا من  أرادوا  إيــرانــيــني  مــســؤولــني  أن 
نيويورك حيث تقيم إلى دولة أخرى الختطافها. 
»إظهار  بـ اإليرانيني  زمائهما  بعض  اتهما  كما 

تحيز واضـــح« إلــى جــانــب النظام اإليــرانــي، عند 
مراجعة املنشورات والصور على »إنستغرام«.

االثنان تحدثا إلى »بي بي سي« بعدما اشتكى 
منشوراتهم  حــذف  مــن  إيــرانــيــون  مستخدمون 
املــتــعــلــقــة بـــاالحـــتـــجـــاجـــات األخــــيــــرة املــنــاهــضــة 
ــم. وزعـــمـــت شـــركـــة ميتا  لــلــحــكــومــة فـــي بــــادهــ
»إنـــســـتـــغـــرام«، والــشــركــة  بـــاتـــفـــورمـــز، املــالــكــة لــــ
الــخــارجــيــة الـــتـــي تــســتــعــني بــهــا لـــإشـــراف على 

ــاءات. اندلعت  ــ املــحــتــوى، أن ال صــحــة لــهــذه االدعــ
عــدة خال  إيــرانــيــة  مقاطعات  فــي  االحتجاجات 
مــــايــــو/أيــــار الـــحـــالـــي، بـــعـــد تــخــفــيــض الــحــكــومــة 
ــواد الــغــذائــيــة األســاســيــة، ما  اإليــرانــيــة دعــمــهــا املــ
تسبب فــي ارتــفــاع األســعــار. ولــم تسلط وسائل 
ــوء عــلــى  ــ ــــضـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــة اإليـ اإلعـــــــــام الـــحـــكـــومـ
االعتماد  إلى  اإليرانيون  فاضطر  االحتجاجات، 
على »إنستغرام« ملعرفة ما يحدث على األرض. 

استياء بين الصحافيين المصريين من القرارات )ماركو لونغاري/ فرانس برس(
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الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم 
الفاشي أوزوالد موزلي.

فــي »بــيــكــي بــايــنــدرز« كــم هــائــل مــن الــعــنــف، 
حــيــث الــقــتــل والـــكـــحـــول واملــــخــــدرات جــــزء من 
الــيــومــيــة، إال أن املسلسل يــذهــب إلــى  الــحــيــاة 
ما هو أبعد من ذلــك. من دون أن ينفصل عن 
التي  للفترة  واالجتماعي  السياسي  السياق 
إنكلترا  الــعــمــل  يظهر  ــداث،  ــ األحـ فيها  تــجــري 
الــتــي لــم نعتد رؤيــتــهــا فــي األعــمــال الــدرامــيــة 
التي تناولت بدايات القرن املنصرم، ويتغلغل 

الخلفية  بيرمنغهام وشوارعها  في ضواحي 
ــن الـــعـــّمـــال  ــا مــ ــيـ ــدنـ حـــيـــث تــقــطــن الـــطـــبـــقـــات الـ
والغجر. ضمن هذا املناخ االجتماعي الغارق 
في الفقر والبؤس الذي خلفته الحرب العاملية 
األولــــــى، يــمــّهــد مــؤلــف الــســلــســلــة الــبــريــطــانــي 
ستيفن نايت للتعاطف مع العصابة القادمة 
مــن مــجــمــوعــة عــرقــيــة مــضــطــهــدة، واملــســتــعــدة 
لفعل أي شيء يحول دون عودتها إلى القاع. 

ــل مـــــرة تــوقــيــع  ــي كــ املـــســـلـــســـل الــــــذي حـــمـــل فــ
إخــراج  ى 

ّ
تول بيرن  )أنتوني  مختلف  مخرج 

لبنى صويلح

ــم  ــوســ ــى عــــــــرض املــ ــهــ ــتــ أخـــــــيـــــــرًا، انــ
الـــــســـــادس واألخـــــيـــــر )6 حـــلـــقـــات( 
»بيكي  الــبــريــطــانــيــة  السلسلة  مــن 
 ،BBC على شبكة Peaky Blinders بايندرز« 
والــذي سيصبح متاحًا على »نتفليكس« في 
يونيو/حزيران القادم، ليغلق بذلك الباب على 
واحد من أشهر األعمال الدرامية على اإلطاق. 
»بيكي  عصابة  من  اسمه  املسلسل  استوحى 
بايندرز« التي تواجدت بالفعل أواخر القرن 
التاسع عشر في مدينة بيرمنغهام )إنكلترا(، 
وهــــي عــصــابــة عــائــلــيــة مـــن الــغــجــر اإلنــكــلــيــز، 
تــنــوعــت نــشــاطــاتــهــا اإلجــرامــيــة بــن عمليات 
ــــة، واشـــتـــهـــر  ــرقـ ــ ــــسـ ــــاف والـ ــــطـ ــتـ ــ ــطـــو واالخـ الـــسـ
أفرادها بارتدائهم للمابس األنيقة والقبعات 
 
ّ
املسطحة التي شكلت جزءًا من هويتهم. لكن
ــه بـــن الــعــامــن  ــداثــ املــســلــســل الـــــذي تـــــدور أحــ
1919و1935، يمثل إعادة تخّيل وليس توثيقًا 
تاريخيًا لقصص العصابة وواقع بيرمنغهام 
في تلك الفترة، رغم ظهور شخصيات حقيقية 
رئيس  مثل  السلسلة  فــي  مفصلية  أدوار  فــي 

المخرجون المستقلون 
يواجهون صعوبة في 

نيل دعم حكومي

يحكي المسلسل قصة 
عائلة »شيلبي« المتحدرة 

من أصول غجرية

البحث لم يتجاوز 
حتّى اآلن سوى %30 

من مساحة الكهف

2223
منوعات

الــجــزأيــن الــخــامــس والـــســـادس( يحكي قصة 
عائلة »شيلبي« املتحدرة من أصول غجرية، 
الشوارع  والتي تشق طريقها بن عصابات 
بقيادة األخ األوســط »تــومــاس«، وتنجح في 
الحقًا  لتتوسع  بيرمنغهام،  على  السيطرة 
تنامي  نتابع  إجرامية  إمبراطورية  وتشّكل 
نــفــوذهــا مــن مــوســم إلـــى آخـــر. هـــذا الصعود 
السنوات  مــر  على  العائلية  العصابة  وضــع 
فــي مــواجــهــة خــصــوم وتــحــديــات ال يستهان 
ــًا بــــعــــد دخــــــــول »تــــومــــاس  بــــهــــا، وخــــصــــوصــ

شــيــلــبــي« املــعــتــرك الــســيــاســي ووصـــولـــه إلــى 
البرملان البريطاني.

العّمة  لنبوءة  األخير باستعادة  املوسم  يبدأ 
»بــولــي غــــراي« )هــيــلــن مـــاكـــروري(: »ستنشأ 
حرب في العائلة وسيموت واحد منكما«، في 
إشارة إلى »توماس« وابنها »مايكل«، لتشّكل 
هـــذه الـــحـــرب الــعــائــلــيــة مــحــور الـــصـــراع الـــذي 
 به املوسم الجديد، واملتمحور بشكل 

ّ
يستهل

ملقتل  لانتقام  »مايكل«  أســاســي حــول سعي 
بمساعدة  السلطة،  على  واالستحواذ  والدته 
زوجته األميركية »جينا« )آنيا تايلور- جوي( 
وعّمها رجل العصابات الشهير في نيويورك 
»جــــاك نــيــلــســون« )جــيــمــس فــريــشــفــيــل(. على 
خط مــواز،  تستمر تداعيات محاولة اغتيال 
ــام كـــافـــلـــن( الــفــاشــلــة  ــ »أوزوالــــــــد مــــوزلــــي« )سـ
بداية  فــي  »تــومــاس شيلبي«، فنحن  مــن قبل 
مخيف  كشبح  تتقدم  والفاشية  الثاثينيات 
يخّيم ليس على عائلة »شيلبي« فحسب بل 
عــلــى بــريــطــانــيــا بــأكــمــلــهــا، فــيــمــا تــلــوح ظــال 

الحرب العاملية الثانية في األفق.
املوسم  هــذا  لحلقات  األســاســي  التركيز   

ّ
لــكــن

م 
ّ
»تــومــاس شيلبي«، كإنسان محط كــان على 

فالجندي  للعائلة.  كزعيم  وليس  الــداخــل  من 
الذي حارب مع الجيش البريطاني في فرنسا 
للحظة، ولكنها  ولــو  املــوت  أشباح  تفارقه  لم 
التخلص من  فــي  أشـــّد زخــمــًا بعد فشله  اآلن 
ــه، وانـــهـــيـــار حــيــاتــه الــعــائــلــيــة، والـــنـــدم  ــدائــ أعــ
الذي يأكله بعد أن وصل إلى نقطة الاعودة. 
»تــومــاس« الـــذي كــان دائـــم البحث عــن العدو 
ه 

ّ
أن رًا 

ّ
متأخ أدرك  يستطيع هزيمته،  لن  الــذي 

 طموحه الامحدود قد 
ّ
عدو نفسه األكبر، وأن

جلب الخراب للمحيطن به، وتسبب بفقدانه 
وحــيــدًا،  لينتهي  حــقــًا،  أحبهم  الــذيــن  للقائل 

متخبطًا بن األلم والخسارات. 
كذلك، يحضر في هذا املوسم عالم املاورائيات 
والقوى الغامضة املرتبطة بالجذور الغجرية 
ــومـــاس«  لــلــعــائــلــة. فــــاآلثــــام الـــتـــي اقــتــرفــهــا »تـ
ــن لــعــنــة الـــغـــجـــر. ونــــبــــوءات عــّمــتــه  ال تــفــلــت مـ
ــه. وصــــوت أنــفــاس  ــارده فـــي أحـــامـ ــطـ بــولــي تـ
زوجــتــه املــتــوفــاة »غـــريـــس« )أنــابــيــل والــيــس( 
يسكن أذنيه طوال الوقت، ليذّكره بأن اللعنة 
تــرّكــزت  بــعــد.  تنته  لــم  الــتــي سلبتها حياتها 
االنتقادات للموسم السادس واألقل دموية من 
»بيكي بايندرز« على بطء األحداث بالنسبة 
للمواسم الــســابــقــة، ولــكــن هــذا الــتــوجــه سمح 
ــل أكــثــر فـــي عــالــم »تـــومـــاس شيلبي« 

ّ
بــالــتــوغ

الـــداخـــلـــيـــة،  فشخصيته  املــظــلــم وشــيــاطــيــنــه 
الـــزاخـــرة بــاملــتــنــاقــضــات شــّكــلــت مــنــذ انطاقة 
الــعــمــل عـــامـــل الـــجـــذب الــرئــيــســي، خـــاصـــة مع 
أصبحت  الـــذي  مــورفــي  لكيليان  املبهر  األداء 
إيــمــائــاتــه وطــريــقــة كــامــه وعــبــاراتــه الشهيرة 

ماركة مسجلة باسم املسلسل.
شيلبي«  »تــومــاس  على  التركيز  مقابل  فــي 
تـــم تــهــمــيــش الــحــبــكــات الـــفـــرعـــيـــة، فــاقــتــصــر 
ــــون(، األخ األكــبــر  ــدرسـ ــ ــول أنـ ــ دور»آرثـــــــــر« )بـ
املـــتـــهـــّور واألقــــــل حــكــمــة، عــلــى مــعــانــاتــه مع 
اإلدمان، واختزل دور األخت الصغرى »آيدا« 
)صــوفــي رانــــدل( فــي محاولتها مــلء الــفــراغ 
القسري لشخصية  الغياب  بعد  العائلة  في 
الــعــّمــة بـــولـــي )تــوفــيــت فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 
اســـتـــعـــادة  لــلــعــمــل  تــحــســب  ــتــــي  والــ  ،)2021
ــــال الـــذكـــريـــات  مـــشـــاهـــد ســـابـــقـــة لـــهـــا مــــن خـ
واألفكار التي تدهم »توماس« من حن آلخر، 
مما ساعد على إبقائها حاضرة قدر اإلمكان 

على امتداد الحلقات.
التكّهنات  مــن  الكثير  عــلــى  مفتوحة  بنهاية 
امللحمي،  املــوســم األخــيــر مــن املسلسل  اختتم 
ليبدو بمجمله، وبوجود الكثير من الخطوط 
الدرامية التي لم يتم إغاقها، كتمهيد للفيلم 
الــقــادم الـــذي أعــلــن عــنــه ستيفن نــايــت والـــذي 
من املتوقع أن يتناول الحرب العاملية الثانية 
والصراعات بن األجيال الجديدة من العائلة.

A A

بيروت ـ إبراهيم علي

لــم يــكــن املــنــتــج الــســوري املــقــيــم فــي دبـــي إيــاد 
ع أكثر مما حققه مسلسل »كسر 

ّ
النجار يتوق

عضم«، من كتابة علي معن صالح وإخــراج 
رشا شربتجي. الرجل الذي عرف كيف يحّرك 
مـــيـــاه الــــدرامــــا الـــســـوريـــة قــبــل نــحــو عــقــد في 
مسلسل »الـــوالدة مــن الــخــاصــرة«، مــن تأليف 
سامر رضــوان وإخــراج رشا شربتجي أيضًا، 
الدراما  النوع من  أرسى قاعدة أساسية لهذا 
ــال املـــخـــابـــرات  ــ الــقــائــمــة عــلــى الــتــشــويــق ورجــ
ــوان بـــعـــد نـــحـــو عــشــر  ــ ــ والــــفــــســــاد. وأكــــمــــل رضـ
ســنــوات مــن تقديمه »الــــوالدة مــن الخاصرة« 
ــّدم  مــســيــرتــه ضـــمـــن الـــخـــط نـــفـــســـه، عـــنـــدمـــا قــ
آرت  »سيدرز  لشركة  »دقيقة صمت«  مشروع 
برودكشن« )الصّباح( اللبنانية التي اختارت 
مــشــاركــة اإلنـــتـــاج الـــســـوري مــع شــركــة »إيــبــا 
الــدولــيــة« فــي تنفيذ املــســلــســل. آنــــذاك، اختير 
املـــخـــرج الــتــونــســي شــوقــي املـــاجـــري )1961 - 
2019(، اعتمادًا على خبرته باملشهد السوري، 
عــام  املسلسل  »دقــيــقــة صــمــت«. حــقــق  لتنفيذ 
الفضائيات  على  مشاهدة  نسبة  أعلى   2019

أنها نجحت في إثبات حضورها في دول ال 
يــنــطــق ســكــانــهــا بــالــهــنــديــة، كــالــصــن ومصر 
 هاجس تلبية األذواق الهندية 

ّ
ونيجيريا. لكن

يحول أحيانًا دون انطاق هذه السينما إلى 
ــاد كــابــاديــا،  ــرانـ آفــــاق أبـــعـــد، عــلــى مـــا شــــرح بـ
رئــيــس شــركــة »مــوفــي غــويــرز إنترتينمنت«، 
التي تتخذ من إنكلترا مقرًا وتنشط في مجال 
الهندية. وقــال كاباديا لوكالة  توزيع األفــام 
 
ّ
ــان ــان كــ ــرجـ ــهـ ــرانــــس بـــــرس عـــلـــى هـــامـــش مـ فــ
السينمائي: »نحن مستقلون جــدًا«. وأوضح 
أن  إلـــى  كــابــاديــا أن »أي مــخــرج يطمح طبعًا 
الجمهور.  فــئــات  كــل  لــدى  يلقى عمله رواجـــًا 
لكن رغبته فــي الــوصــول إلــى جمهور خــارج 
بلده قد تؤدي إلى تنفير جمهوره األساسي«.
في  املستقلن  املخرجن  أن  إلــى  بايار  ولفت 
الهند، الذين قد يثيرون اهتمام املهرجانات 
السينمائية، غالبًا ما يواجهون صعوبة في 
الحصول على تمويل من أهم املنتجن أو من 
الحكومة. غير أن الحال لم تكن دائمًا كذلك. 
ففي خمسينيات القرن العشرين وستينياته، 
ابتعد جيل من املخرجن الهنود عن األفام 
املـــوســـيـــقـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وحــــظــــي بــــدعــــم مــن 
الحكومة، أشهرهم ساتياجيت راي )صاحب 
فيلم »غــرفــة املــوســيــقــى«(، الــذي فــاز بجوائز 

حجزت السينما الهندية، وهي األكثر غزارة 
في اإلنتاج عامليًا، موقعًا لها ضمن فعاليات 
العام وسوق  هــذا  السينمائي  كــان  مهرجان 
األفــام التي تقام خاله، لكنها ال تــزال أمام 
حول  تنوعًا  أكثر  جمهور  استقطاب  تحدي 
الــعــالــم مـــن دون فـــقـــدان قــوتــهــا الــجــاذبــة في 
السوق الهندية العماقة. والحظ مدير سوق 
السينما  أن  بــايــار  جــيــروم  الفرنسي  األفـــام 
الهندية التي كانت ضيفة الشرف في السوق 
أمــام منعطف، وأن  السنة »ربــمــا تكون  هــذه 
ثمة نوعًا من التجديد فيها«. وكــان النجاح 
الــذي حققته أفــام باللغة الهندية قبل نحو 
»ذي النشبوكس«  غـــرار  عشر ســنــوات، على 
)2013( من بطولة النجم البوليوودي عرفان 
السينمائين  املـــوزعـــن  اهــتــمــام  وراء  ــان،  خــ
لــم يحصل  تقريبًا  شــيء  »أي  أن  إال  بالهند، 
 »ثمة عددًا 

ّ
اك«، على حد قول بايار، مع أن

ّ
مذ

من مشاريع األفام نجدها مثيرة لاهتمام«. 
 فــي مــنــاســبــة املــشــاركــة في 

ّ
وحــضــر إلـــى كـــان

السوق وفد هندي كبير يضم وزيرًا، وأتيحت 
له فرصة التواصل مع موزعن من كل أنحاء 
ــــام ســعــيــًا إلــى  الـــعـــالـــم، وعـــــرض مــشــاريــع أفـ

الحصول على تمويل.
بأشواط  الهندي  السينمائي  اإلنتاج  ويفوق 
ــر، إذ يــصــل عــدد  حــجــم مــا ينتجه أي بــلــد آخـ
األفــام إلى نحو 2000 سنويًا. وتتوجه هذه 
األفــام إلى سوق ضخمة تتمنى أي صناعة 
سينمائية في العالم لو تحظى بمثلها، نظرًا 
إلى أن عدد سكان الهند يبلغ نحو 1.4 مليار 
نسمة، وإلى أن الطبقة الوسطى فيها تشهد 
 عن توافر شبكة ضخمة 

ً
تناميًا كبيرًا، فضا

مـــن دور الــســيــنــمــا وانــتــشــار واســــع فـــي دول 
الشتات. وتتسم السينما بميزة أخرى، وهي 

العربية واملحطات السورية. واستطاع سامر 
رضـــــوان أن يـــقـــّدم صــــورة وافـــيـــة عـــن الــفــســاد 
املستشري في النظام السوري، وأنهى األحداث 
كاتب  أنــه  علمًا  للنظام،  جــدًا  مهينة  بطريقة 
ســـوري مــعــارض، خــرج مــن بـــاده قبل انــدالع 
الثورة السورية، ولجأ إلى العاصمة اللبنانية 
بيروت. على الرغم من االنتقادات التي طاولت 
مسلسل »كسر عضم«، والسباق على االنتهاء 
من التصوير الذي استمرَّ حتى أيام العرض 
األخــيــرة، فــإن املخرجة رشــا شربتجي أعلنت 
أنـــهـــا لـــم تـــوافـــق عــلــى تــقــديــم جــــزء ثـــــاٍن مــنــه. 
وأوضحت أن أمامها مشاريع كثيرة، معتبرة 
أن »كسر عضم« أصبح وراءها، وأنها تسعى 
إلــــى مــحــتــوى جـــديـــد. لــكــن تــصــريــحــات رشــا 
ـــاب الـــدرامـــا 

ّ
شــربــتــجــي لـــم تــقــلــل مـــن رغــبــة كـــت

الــدول العربية في إنجاز  في سورية وبعض 
هــذا الــنــوع مــن املسلسات. وتــؤكــد معلومات 
لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن شــــركــــات اإلنــــتــــاج 
تخلو  ال  على سيناريوهات  اللعب  ستحاول 
كما  والفساد،  االستخبارات  قضية  طــرح  من 
رأينا في السنوات األخيرة، وهو ما سيظهر 
فتَرض 

ُ
امل الدرامّية  األعمال  مفكرة  على  الحقًا 

أن تلحق بموسم رمضان 2023.
الجديد«،  »العربي  لـ  ووفقًا ملعلومات خاصة 
فـــإن شــركــات إنــتــاج عــربــيــة، ومــنــهــا لبنانية، 
تعمل على دراسة مثل هذا النوع من الروايات، 
نــظــام  تــلــمــيــح ألي  أو  تــحــديــد  مـــن دون  لــكــن 
عربي. وربما تصّور هذه الشركات يدخل في 
إطـــار مــا حــاولــت اإليــحــاء بــه شــركــة »ســيــدرز 
»الـــهـــيـــبـــة«،  مـــســـلـــســـل  ــــي  فـ ــــن«  ــــشـ ــــرودكـ بـ آرت 
واســتــعــانــتــهــا فـــي الـــجـــزء األخـــيـــر بــالــصــراع 
إقناع  فــي  مــع تنظيم »داعــــش«، لكنها فشلت 
املتابعة والنجاح  املشاهد. وانخفضت نسبة 

»الهيبة« الذي بقي في إطار الرواية الخرافية  لـ
التي من غير املمكن أن تتماشى مع حد أدنى 

من واقع العالم العربي اليوم. 
ــتـــاجـــات   اإلنـ

ُ
ــتــــحــــّوالت ســتــحــمــل  هـــــذه الــ

ّ
كـــــل

 الــحــمــاس 
ّ
ــخ ــ ــى ســـبـــاق عـــلـــى ضـ ــ ــّيـــة إلـ الـــعـــربـ

والــتــشــويــق الــبــولــيــســي األقــــرب بـــرأي املنتج 

املشاهدة  اليومي، وضمان  الــواقــع  إلــى عالم 
ــذا ما  ــ بــالــوســائــل كـــافـــة لــكــســب األربـــــــاح. وهـ
ــّبـــق أيــــضــــًا عـــلـــى بـــعـــض املـــســـلـــســـات  ــيـــطـ سـ
ــا املـــنـــّصـــات الــتــي  ــدرامـ الــقــصــيــرة املـــعـــروفـــة بـ
األعمال  وإنــتــاج مزيد من  تقديم  تعمل على 
الكاتب سامر  أعلن  البوليسية. وقبل أشهر، 

ــــوان عـــن بـــدء تــصــويــر مــســلــســل »ابــتــســم  رضـ
أيها الجنرال« من إنتاج »التلفزيون العربي«، 
وســيــتــنــاول حــقــبــة املـــخـــابـــرات الــســوريــة في 
عصر حافظ األســد، وهو من بطولة مكسيم 
خليل ويـــارا صــبــري، والــواضــح أنــه سيكون 

جاهزًا ملوسم رمضان 2023.

فـــي مــهــرجــانــي بــرلــن والــبــنــدقــيــة. ولــكــن مع 
نمو اإلنتاجات الكبرى في السنوات األخيرة، 
طغت األعمال البوليوودية الجماهيرية على 
هذه األفام املستقلة. وال يزال كثر يحاولون 
الــحــال مــع فيلم  القالب، كما كانت  كسر هــذا 
لقي  ــــذي  الـ  ،)2012( فــيــنــغــلــيــش«  »إنــغــلــيــش 
استحسان الجمهور في الهند ولدى الهنود 
املوجودين في دول االنتشار، قبل دبلجته أو 

ترجمته إلى 12 لغة أخرى.
 »ثمة مخرجن ورواة 

ّ
ورأى براناد كاباديا أن

قـــصـــص« يــســتــطــيــعــون أن يــحــقــقــوا نــجــاحــًا 
خارج الهند، وكذلك بعض املواضيع، مشيرًا 
 في هذا املجال إلى أن املخرج سانجاي 

ً
مثا

ليا بنسالي )صاحب فيلم »ديفداس« الذي 
ُعــرض فــي مهرجان كــان عــام 2002(، يعجب 
في آن واحد الجمهور الهندي وهواة األعمال 
الــفــنــيــة والــتــجــريــبــيــة فـــي الـــغـــرب. وقــــد أقــيــم 
ــه، وهــــو »غــانــغــوبــاي  ــالـ ــمـ عــــرض ألحـــــدث أعـ
ــن مـــــهـــــرجـــــان بــــرلــــن  ــ ــمـ ــ كـــــــــاثـــــــــيـــــــــاوادي«، ضـ

السينمائي في شباط/فبراير.
في  القوي  الهند  أن حضور  كاباديا  واعتبر 
 قـــد يحتاج 

ّ
ــان ــــام فـــي مــهــرجــان كــ ســـوق األفـ

لــكــي يثمر شــراكــات ملموسة  الــوقــت  بــعــض 
كجنوب  الرئيسية،  الهندية  األســـواق  خــارج 
آســيــا ودول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وشــــدد على 
ضــــرورة الــحــضــور فــي مــثــل هـــذه املناسبات 
 فــي اللقاء 

ً
و»الــبــقــاء على حلبة الــرقــص أمـــا

بأحد«. وثمة أمل أيضًا لدى املمثلة الهندية 
أفام  أربعة  في  تشارك  التي  هيغدي،  بوجا 
سنويًا ويبلغ عدد متابعيها على إنستغرام 
20 مليونًا، وقد قالت لوكالة »فرانس برس«: 

صّدر«.
ُ
»األمور تتغير. السينما الهندية ت

)فرانس برس(

عوالم المخابرات والفساد تغري شركات اإلنتاج العربيةبوليوود تبحث عن آفاق جديدة في سوق مهرجان كاّن
نظرة سريعة إلى خيارات 
المنتجين تظهر تفضيًال 

لألعمال الدرامية التي 
تتناول حكايا المخابرات 

والفساد في العالم 
العربي

بغداد ـ محمد علي

أعلن مسؤول عراقي في إقليم كردستان شمالّي 
الباد العثور على هيكل عظمي في كهف شاندر 
ــل، ُيــعــتــقــد  ــيــ ضــمــن مــديــنــة ســــــوران شـــمـــالـــّي أربــ
ـــه إلنــســان نــيــانــدرتــال عــاش قبل عــشــرات آالف 

ّ
أن

السنن. وهذا ثاني اكتشاف من نوعه في املنطقة 
الـــتـــي تـــضـــّم ســلــســلــة مـــن الــجــبــال والــتــضــاريــس 
ـــدة، إضـــافـــة إلـــى الــكــهــوف املــوغــلــة بــالــقــدم، 

ّ
 املـــعـــق

فــي  تـــــم  الـــكـــهـــف  فـــــي هــــــذا  مـــــن  ــاف  ــشــ ــتــ اكــ وأّول 
ــار  خــمــســيــنــات الــقــرن املــاضــي مــن قــبــل عــالــم اآلثـ

األميركي رالف سوليكي. 
ونقلت محطة تلفزيون محلّية عراقّية كردّية في 
أربيل عن مدير آثار مدينة سوران، عبد الوهاب 
كامبردج  جامعة  مــن  فريقن   

ّ
إن قــولــه  سليمان، 

البريطانية وجامعة أوتونوما يعمان في مجال 
ــــار عــثــرا عــلــى الهيكل  الــحــفــر والــتــنــقــيــب عـــن اآلثـ

العظمي في كهف شاندر.
 الفريقن يواصان عملّيات التنقيب 

ّ
وأضاف أن

ــبـــحـــث فــــي الـــكـــهـــف الــــــذي عـــــاش فـــيـــه إنـــســـان  والـ
فريق  وأخــذ  ألــف سنة،   40 منذ نحو  نياندرتال 
جامعة كامبردج عّينات من أغلب طبقات الكهف 

لغرض تحليلها ودراستها. 
ــن االكــــتــــشــــاف الــجــديــد  وســـبـــب عـــــدم اإلعــــــــان عــ
املنطقة  في  اكتشافات سابقة  غــرار  على  رسمّيًا 
ذاتــهــا، قــال سليمان: »لــم نعلنه ولــم نطلع عليه 

 وســائــل اإلعــــام لــوجــود عــقــٍد بيننا وبـــن هيئة 
اإلذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة مــنــحــنــاهــا بــمــوجــبــه الــحــق 
خبر  ونشر  العظمي  الهيكل  لتصوير  الحصري 

الكشف عنه«.
وتوقع سليمان أن يضّم كهف شاندر املزيد من 
يتجاوز  لــم  البحث   

ّ
إن حيث  العظمية،  الهياكل 

ـــى اآلن ســــوى مـــا يـــعـــادل 30% مـــن مــســاحــة 
ّ
حـــت

الــكــهــف، فــيــمــا ســتــتــواصــل أعـــمـــال الــتــنــقــيــب في 
ها تضّم ما بن 

ّ
أن ية، التي يعتقد 

ّ
املساحة املتبق

 عظمّيًا آخر إلنسان نياندرتال.
ً
30 و40 هيكا

ــــول: »فـــي  ــقـ ــ ومـــضـــى مـــديـــر آثــــــار ســــــــوران إلـــــى الـ
الحقيقة، نحن ال نستحسن استخراج املزيد من 
ل بقاءها تحت األرض 

ّ
الهياكل العظمّية، بل نفض

إلى أن تكون ظروف إقليم كردستان مواتية، فما 
الكثير  ى اآلن كــاٍف للحصول على 

ّ
عثر عليه حت

من املعلومات القّيمة«. 
وتــابــع: »عــثــرنــا أيــضــًا على خــاتــم يحمل صــورة 

العظام.  من  مصنوعة  آالت  ومجموعة  الشمس، 
ــدًا هـــو عــثــورنــا عــلــى نـــوع مـــن الــصــخــور  املــهــم جـ
هـــنـــاك ال يـــوجـــد فــــي مــنــطــقــتــنــا، ومــــصــــدره هــو 
 
ّ
منطقة وان )تقع في شرق تركيا(. يعني ذلك أن
إنسان ذلك العصر استطاع الخروج من منطقته 

والعودة إليها«.
 
ّ
أن ــة  ــقـ ــرافـ املـ واألدوات  ــتـــشـــاف  االكـ هــــذا  ــد  ــ ــؤّك ويــ

خالية  حــيــوانــات  مجرد  يكونوا  لــم  النياندرتال 
مــن الــبــعــد الــعــقــانــي كــمــا تــصــّور الــبــاحــثــون في 
هذا النطاق قديمًا، بل طــّوروا درجــة من درجات 
الثقافة، لقد بنوا ماجئ لاحتماء بها، وارتدوا 
ــــس، وصـــنـــعـــوا أدوات  ــــابـ شـــكـــا مــــن أشــــكــــال املـ
متقدمة نسبيًا، فقد كانت مصنوعة من العظام، 
الهومو.  تاريخ جنس  األولــى في  السابقة  وهــي 
ليس ذلك فقط، بل وظهر بعض من تلك األدوات 
وكــأنــهــا ذات غـــرض زخـــرفـــي وفـــنـــي، كــانــت فقط 
مصنوعة لــهــدف اإلمــتــاع الــبــصــري، وهـــذا يؤّكد 
 من أشكال 

ً
 النياندرتال كانوا يمتلكون شكا

ّ
بأن

الحس الجمالي. 
ــوران تــقــع عــلــى بعد   مــديــنــة ســ

ّ
يــجــدر بــالــذكــر أن

أربيل، عاصمة  110 كيلومترات شرقّي محافظة 
الــعــراق، على مقربة من  إقليم كردستان شمالي 
إلى  الحدود مع تركيا، وتضّم 346 قرية إضافة 
املدينة التي يقطنها حاليًا نحو 20 ألف شخص، 
أبــرزهــا  الــجــبــال الضخمة  مــن  عـــدٌد  ويحيط بها 

جبل زوزك وجبل كورك وجبل هندرين.

سيرة عصابة عائلية في بيرمنغهام

حّقق مسلسل »دقيقة صمت« من كتابة سامر رضوان نجاحًا كبيرًا )فيسبوك(

من المتوّقع 
العثور على 
المزيد من 
الهياكل 
العظمية في 
كهف شاندر 
)تويتر(

)Getty /السينما الهندية األكثر غزارة في اإلنتاج عالميًا )دانييل بيريهوالك

يحضر عالم الماورائيات والقوى الغامضة المرتبطة بالجذور الغجرية للعائلة )نتفليكس(

يركز الموسم السادس من »بيكي باليندرز« على »توماس شيلبي«، كإنسان محّطم من الداخل 
وليس كزعيم للعائلة، من دون االنفصال عن السياق السياسي واالجتماعي لألحداث

بيكي باليندرز

نياندرتال في العراق

فنون وكوكتيل
مسلسل

اكتشاف

نقدرصد

منذ بداية عرض »بيكي 
باليندرز« عام 2013، شارك 
في بطولته قائمة كبيرة 

من نجوم الدراما والسينما 
العالمية. ويعد األيرلندي 

كيليان مورفي على 
رأسهم، وهو صاحب 
شخصية »توماس« أو 

»تومي شيلبي« الداهية 
الكبيرة الذي يتصدى لكل 
األعداء سواء في اإلجرام 

أو السياسة. شارك في 
بطولته أيضًا توم هاردي، 

هيلين مكروري، أنابيل 
واليس، آنيا تايلور - جوي، 
بول أندرسون، سام نيل، 

أدريان برودي، سام كالفلن، 
آيدن جيلن، ستيفن غراهام، 

جو كول، صوفي راندل، 
فين كول وغيرهم.
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