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مصر: ما قصة مقال »إعالم البغال«؟
القاهرة ـ العربي الجديد

»حــــرب« تــــدور رحــاهــا فــي أروقــــة اإلعـــام 
ــام  ــ املــــصــــري مـــنـــذ فــــتــــرة، اشــــتــــدت فــــي األيـ
ــام  ــ ــاذ اإلعـ ــتــ املـــاضـــيـــة، بـــعـــد أن كـــتـــب أســ
أيمن منصور  الــدكــتــور  الــقــاهــرة  بجامعة 
ندا، مقااًل على صفحته الشخصية بموقع 
حذفه  »فيسبوك«،  االجتماعي  الــتــواصــل 
املوقع بعد وقــت قليل من نشره، بعنوان 
»إعــام البغال: من أحمد موسى إلى كرم 
جــبــر!!«. مقال »إعــام البغال« كــان الثامن 
ــاذ  ــتـ ــمـــن ســلــســلــة مــــقــــاالت كــتــبــهــا أسـ ضـ
ــــام املـــصـــري هــاجــم خــالــهــا مذيعني  اإلعـ
وصـــحـــافـــيـــني ومـــســـؤولـــني فــــي املــؤســســة 
اإلعــامــيــة الــتــابــع مــعــظــمــهــا لــلــمــخــابــرات 
العامة املصرية بقيادة اللواء عباس كامل، 
املدير األسبق ملكتب الرئيس املصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، والـــتـــي يــشــرف عليها 
مـــســـاعـــده، وذراعــــــه الــيــمــنــى املـــقـــدم أحــمــد 
شعبان، الذي كتب، ردًا على مقال منصور 
الشخصية على  مقااًل على صفحته  نــدا، 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــنـــوان  ــتــــواصــ مــــوقــــع الــ
»كــــلــــمــــات فـــــي فــــقــــه الـــــــجـــــــدل«، اســتــشــهــد 
بكلمات اإلمام محمد عبده »ال صاح في 

االستبداد بالرأي وإن خلصت النيات!«
واملـــعـــركـــة بـــني أســـتـــاذ اإلعــــــام مـــن جــهــة، 
اإلعــام  لتنظيم  األعــلــى  املجلس  ورئــيــس 
واملقدم أحمد شعبان وبعض املذيعني من 
جهة أخــرى، أثــارت استغراب كثيرين في 
مصر، إذ إنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على 
توجيه النقد إلى املسؤولني عن املؤسسة 
اإلعامية التي تديرها املخابرات العامة، 
فما بــالــك بشخص هــاجــم املــســؤول األول 
ــبـــان،  ــو املـــــقـــــدم أحــــمــــد شـــعـ ــه، وهـــــ بــــاســــمــ
»رئيس  بـ الصحافي  الوسط  املعروف في 
ذلــك فقط، بل وصل  تحرير مصر«، ليس 
هجومه إلى العقيد محمود، نجل الرئيس 

السيسي.
ــن الـــرئـــاســـة  بـــة مــ ــادر إعـــامـــيـــة مـــقـــرَّ مــــصــ
»العربي  لـ أحــاديــث  فــي  رّجــحــت  املصرية، 
يــكــون وراء معركة األســتــاذ  الــجــديــد«، أن 
واإلعــام خــاف بني مدير مكتب الرئيس 
اللواء محسن عبد  السيسي،  الفتاح  عبد 
النبي، واملدير األسبق اللواء عباس كامل، 
مـــديـــر املـــخـــابـــرات الــعــامــة الـــحـــالـــي، الـــذي 
يسيطر على جميع وسائل اإلعام تقريبًا 
بــمــعــاونــة املــقــدم أحــمــد شــعــبــان. وأشـــارت 
املصادر إلى أن اللواء محسن عبد النبي، 
الــســابــق  املــعــنــويــة  الــــشــــؤون  إدارة  مـــديـــر 
تعيينه  منذ  يحاول  املسلحة،  القوات  في 
مديرًا ملكتب الرئيس السيسي، أن يؤسس 
مجموعة إعامية تابعة له، وأن يستحوذ 
على ملف اإلعــام بشكل كامل بالتدريج، 
لكن اللواء كامل يقف ضد هذه الخطة بكل 

شراسة.
ــادر أن قــضــيــة أســـتـــاذ  ــ ــــصـ ــــت املـ ــــحـ وأوضـ
نــدا، ليست األولــى  اإلعـــام أيمن منصور 
في ذلك السياق، إذ إن الهجوم على وزير 
ــــدث مــنــذ  ــــذي حـ اإلعـــــــام أســــامــــة هــيــكــل الــ
فــتــرة، كـــان أحـــد إرهـــاصـــات ذلـــك الــصــراع. 
وقالت املصادر إن املنتصر غالبًا في مثل 
العامة  املخابرات  مدير  املــواقــف، هو  تلك 
 
ً
وفريقه اللواء عباس كامل، وضربت مثا

بما حدث مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الــذي  الصحافي  السابق،  الــيــوم«  »أخــبــار 
كان من أقرب املقربني من السيسي، ياسر 
طيح من منصبه، بعد أن كان 

ُ
رزق، عندما أ

ينتظر منصبًا أعلى، مثل رئيس املجلس 
األعلى لإلعام، أو وزارة اإلعــام أو حتى 

نقيب الصحافيني.
كــانــا  أن رزق وهـــيـــكـــل  ــادر  املــــصــ ــرت  ــ ــ وذكـ
الــلــواء محسن عبد النبي، وأن  مــن رجــال 
ــيـــح بــعــد تــســجــيــل أحــــد رؤســــاء  طـ

ُ
األول أ

تـــحـــريـــر الـــصـــحـــف الـــتـــابـــعـــة لــلــمــخــابــرات 
مدينة  فــي  بـــرزق  الــعــامــة، جلسة جمعته 
شـــرم الــشــيــخ عــنــدمــا كــانــا يــحــضــران أحــد 
مــــؤتــــمــــرات الـــشـــبـــاب الـــتـــي كـــــان يــرعــاهــا 
الــســيــســي، انــتــقــد خــالــهــا األخـــيـــر إدارة 
ملف اإلعام، وذهب بالتسجيل إلى مدير 

ــلـــواء عــبــاس كـــامـــل. وقــالــت  املـــخـــابـــرات، الـ
ــواء مــحــســن عــبــد الــنــبــي  ــلــ ــادر إن الــ املــــصــ
ــدة إعــامــيــة تابعة  أســـس فـــي مــكــتــبــه وحــ
لــلــرئــاســة، يــشــرف عليها ضــبــاط خــدمــوا 
معه في السابق بإدارة الشؤون املعنوية، 
ــو مــن  ــ بــيــنــهــم الــعــقــيــد يـــاســـر عـــطـــيـــة، وهـ
خريجي كلية اإلعام في جامعة القاهرة، 
وأضافت  املسلحة،  بالقوات  التحاقه  قبل 
املــصــادر أن أســتــاذ اإلعـــام أيمن منصور 

ندا، هو من املحسوبني على مكتب اللواء 
عــبــد الــنــبــي، ولــذلــك يــقــوم بــالــهــجــوم على 
الطرف اآلخر، من أجل ترجيح كفة »إعام 

الرئاسة« الجديد.
وتستشهد املصادر بأنه في إطار الهجوم 
املــضــاد مــن قــبــل مــجــمــوعــة الـــلـــواء عباس 
كــامــل، على أســتــاذ اإلعـــام ورجـــال مكتب 
عبد النبي، كتب رئيس تحرير مجلة »روز 
الـــيـــوســـف« الــصــحــافــي أحـــمـــد الــطــاهــري، 

أحمد شعبان، رسالة  املقدم  يتواله  الــذي 
ــة عــلــى  ــاصــ ــخــ طــــويــــلــــة عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه الــ
»فــيــســبــوك«، مــوجــهــة إلـــى رئــيــس مجلس 
ــــي، يــطــالــبــه  ــــولـ ــــدبـ الـــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى مـ
الدولة  وزيــر  أسامة هيكل  بإقالة  خالها 
ــدا.  ــتـــور أيـــمـــن مــنــصــور نـ ــدكـ لــــإلعــــام، والـ
وقال الطاهري في رسالته: »لقد تم إقحام 
اإلعام املصري في سجال فارغ لتشتيته 
وكنا سنتجاوز مثلما تجاوزنا ما افتعله 
الــدولــة سابقًا.. ولكن عند كرامتنا،  وزيــر 
فا صمت وال حديث وال أسف«. وأضاف 
أن »كرامتنا غــالــيــة.. وأكــبــر مــن مثل هذه 
قبل وزير  ارتضيتموها من  التى  املعارك 
الــدولــة لإلعام ودكــتــور اإلعــام املتجاوز 
فــي حــق إعــــام مــصــر والــــذى يستعني به 
الـــوزيـــر هــيــكــل.. والـــحـــديـــث نــفــســه مــوجــه 
إلى جامعة القاهرة.. هل  ترضى يا دولة 
التشبيه  نفس  باستخدام  الـــوزراء  رئيس 
على أعضاء الحكومة؟.. هل كان سيرضى 
رئيس جامعة القاهرة بأن نستخدم نفس 
الجامعة وكلية  التشبيه فى حق أساتذة 
ـــدًا ال نــرضــى..  ــقـــاهـــرة؟.. لــكــنــنــا أبـ ــام الـ إعــ
وتابع:  لغيرنا«.  أو  لنا  اإلهــانــة  نقبل  وال 
ــا جــرى  »الـــســـيـــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة.. إن مـ
مــــن إهــــانــــة عــــن قـــصـــد لــــإلعــــام املـــصـــري 
إنــمــا يجعلنا نــنــاشــدكــم.. إقــالــة األســتــاذ 
أســامــة هيكل وزيــر الــدولــة لــإلعــام ومعه 
أيمن منصور ندا«.  الدكتور  املستعان به 
 من: 

ً
ودعا الطاهري في منشور الحق كا

رئــيــس املــجــلــس األعــلــى لــإلعــام ورئــيــس 
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــافـــة ورئـــيـــس 
تحرير  ورؤســـاء  لإلعام  الوطنية  الهيئة 
األحد  يــوم  اجتماع عاجل  لعقد  الصحف 
بــمــقــر مــؤســســة روز الـــيـــوســـف »التـــخـــاذ 
موقف موحد  من اإلهانة التى تعّرض لها 

اإلعام املصري«.
وبــمــجــرد نــشــر نــــدا مــقــالــه الـــثـــامـــن، تــقــدم 
اإلعــام«  لتنظيم  األعلى  »املجلس  رئيس 
الكاتب كــرم جبر، بشكوى إلى  في مصر، 
الــنــائــب الـــعـــام حـــمـــادة الـــصـــاوي، يطالب 
ــتـــي مــن  فــيــهــا بـــاتـــخـــاذ كــــل اإلجــــــــــراءات الـ
شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور 
حماية حرية اإلعــام، متهمًا عضو هيئة 
الـــتـــدريـــس فـــي كــلــيــة اإلعــــــام فـــي جــامــعــة 
القاهرة أيمن منصور ندا بكتابة سلسلة 
مــقــاالت عــبــر مــوقــع »فــيــســبــوك«، تتضمن 
»جـــرائـــم ســب وقــــذف فــي حــق اإلعــامــيــني 
فــي مصر عــامــة، وفــي حــق البعض منهم 

خاصة«.
وقـــال جبر فــي بــيــان صـــادر عــن »املجلس 
ــه »تــابــع مع  ــــام«، إنـ األعــلــى لتنظيم اإلعــ
ــاالت  ــ ــــصـ ــاوى واتـ ــ ــكـ ــ ــاء املـــجـــلـــس شـ ــ ــــضـ أعـ
ــيــــني  ــيـــني واإلعــــامــ ــافـ ــن الـــصـــحـ ــ كـــثـــيـــرة مـ
الــذيــن طــاولــتــهــم إهـــانـــات بــالــغــة جـــراء ما 
نـــشـــره أحــــد أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس في 
كــلــيــة إعــــام جــامــعــة الــقــاهــرة عــلــى مــوقــع 
وآخرها  فيسبوك،  االجتماعي  الــتــواصــل 
صــبــاح الــخــمــيــس«. وأضـــاف أن »املجلس 
دائمًا وأبدًا مع حرية الرأي والتعبير، لكن 
من غير املقبول السكوت على سب وقذف 
اإلعــــام املــصــري بــرمــتــه، وبــعــض الــزمــاء 
بــأســمــائــهــم، وفـــي تــوقــيــت يــوفــر للبعض 
الــهــدامــة،  األفــكــار  بيئة حاضنة ملثل هــذه 
ــفـــاظ غــيــر املــســبــوقــة الــتــي  وملــثــل هـــذه األلـ
تمثل جــرائــم اعــتــداء على الــشــرف طاولت 
اإلعـــامـــيـــني واإلعـــامـــيـــات، وخـــرجـــت عن 
كافة قيم املجتمع املصري«. واعتبر أن »ما 
اإلعــــام ال يتصل مــن قريب  أســتــاذ  كتبه 
ــرأي والــتــعــبــيــر الــتــي  ــ أو بــعــيــد بــحــريــة الــ
وإنما  ترسيخها،  على  املجلس  يــحــرص 
يمثل اعتداًء صارخًا على القيم واملبادئ 
ــالـــة  ــي الـــنـــبـــيـــلـــة، وهـــــــذه هــــي رسـ ــانــ ــعــ واملــ
اإلعام بالدرجة األولــى«، مناشدًا الكتاب 
عن  واملدافعني  واإلعاميني  والسياسيني 
حرية الرأي والتعبير »التصدي ملحاوالت 
الــنــيــل مــن اإلعــــام املـــصـــري، والـــدفـــاع عن 
ــة ضــــد حــمــات  ــراســــخــ ــنـــة الــ تـــقـــالـــيـــد املـــهـ
الــتــي تحركها عناصر  الــشــرســة  الــهــجــوم 

تريد إحداث فتنة غير مسبوقة«.

خالف بين المدير 
السابق والمدير الحالي 

لمكتب السيسي

سبّبت مقاالت كتبها أستاذ جامعي ينتقد فيها اإلعالم في ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس 
األعلى لتنظيم اإلعالم كرم جبر، و»رئيس تحرير مصر« المقدم أحمد شعبان، تساؤالت عن خلفيات الحرب الدائرة

كان أيمن منصور ندا قد نشر، الخميس املاضي، مقاله 
الثامن الذي ينتقد فيه أداء وسائل اإلعالم املصرية، على 
املــعــركــة مستمرة...  تـــزال  »فــيــســبــوك«، تحت عــنــوان »وال 
إعالم البغال من أحمد موسى إلى كرم جبر«. وقال فيه 
البقر  لدينا، وكثيرًا ما يتشابه  األمــور  »كثيرًا ما تختلط 
من  إعالمنا  حقيقتها...  غير  على  األشياء  فنرى  علينا، 
نكتشف  تفاصيله  نقترب من  نــراه شيئًا، وعندما  بعيد 
الوصف  عليه  ينطبق  معظمه  فــي  إعالمنا  آخـــر...  شيئًا 
 ،)

ً
ــة

َ
ــُبــوَهــا َوِزيــن

َ
ــْرك

َ
ــَحــِمــيــَر ِلــت

ْ
 َوال

َ
ــِبــَغــال

ْ
 َوال

َ
ــْيــل

َ
ــخ

ْ
القرآني )َوال

يملك  فــال  والحمير...  الخيل  مــن  كائن هجني  هــو  والبغل 
الحمير  يملك طاعة  الخيل وشممها وشيمها، وال  جمال 
واســتــكــانــتــهــا وخــضــوعــهــا«. وأضــــاف »إعــــالم الــبــغــال ال 
يمكن اإلشــادة به كرجل، وال يمكن اإلعجاب به كسيدة، 
فهو إعالم بال نخوة، وال شهامة، وال قوة، وال فعالية )...( 

إعالمنا مطية يركبها من يملك املال أو من يتولى الحكم 
أو هما معًا، وال عزاء للمواطنني )...( إعالمنا ال يمثلنا، وال 
يعكس هويتنا الثقافية، وال يلبي احتياجاتنا املجتمعية، 

وغير قادر على التعبير عن أحالمنا وطموحاتنا«.
وكــانــت كــلــيــة اإلعــــالم فــي جــامــعــة الــقــاهــرة قــد اســتــدعــت 
أيــمــن مــنــصــور نـــدا للتحقيق، وهـــو رئــيــس قــســم اإلذاعـــة 
املقدمة  الشكوى  في  النظر  بزعم  الكلية،  في  والتلفزيون 
السابق بركات عبد  اإلذاعــة والتلفزيون  ضده من أستاذ 
العزيز، بشأن االعتداء عليه في اجتماع للجنة الدراسات 
العليا منذ بضعة أشهر. وأضافت الكلية، في بيان سابق 
لــهــا، أن »االســتــدعــاء يــأتــي فــي إطـــار اإلجــــراءات القانونية 
املتبعة في مثل هذه األحوال، وفقًا للوائح والقوانني املنظمة 
آراء  مــن  بما ينشره منصور  لــه  األمـــر«، و»ال عالقة  لهذا 

شخصية على مواقع التواصل االجتماعي«.

شكوى ضد أيمن منصور ندا

MEDIA
منوعات

معرض 
الثورة 

السورية

عبد الرحمن خضر

أول من  الــســوريــني«،  اإلعالميني  »رابــطــة  مت 
ّ
نظ

أمـــس الــســبــت، مــعــرض صـــور فــي مــديــنــة إدلــب 
ــق أحــــداث الــثــورة الــســوريــة 

ّ
)شــمــال غــــرب(، يــوث

ــارك فــيــه عــشــرات  مــنــذ مــــــــارس/آذار 2011، شــ
ــــذيــــن الـــتـــقـــطـــوا بــعــدســاتــهــم تــلــك  اإلعـــالمـــيـــني ال
األحــــداث فــي مختلف املــنــاطــق الــســوريــة. وقــال 

حاج  عمر  الصحافي  اإلعالميني  رابطة  رئيس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إّن فــكــرة املــعــرض  أحــمــد، لـــ
انطلقت من ضرورة تذكير السوريني باألحداث 
التي عايشتها مختلف املناطق خالل السنوات 
العشر املاضية، وما مّر بكل منطقة من أحداث، 
ــقــهــا اإلعــالمــيــون الــذيــن اجــتــمــعــوا أخــيــرًا في 

ّ
وث

تّم  التي  الفعالية  أّن  أحمد  وأوضـــح حــاج  إدلـــب. 
إدلــب، شــارك فيها  تنظيمها في متحف مدينة 

60 إعــالمــيــًا مــن أعــضــاء الــرابــطــة بــــ90 صــورة، 
إلــــى مختلف  و»هـــــــؤالء اإلعـــالمـــيـــون يــنــتــمــون 
املحافظات السورية، لكّن حمالت التهجير التي 
ذتها قوات النظام، ورعتها روسيا، جمعتهم 

ّ
نف

في محافظة إدلب«. كما أشار إلى أنهم قّسموا 
الصور املعروضة إلى أربع حقب زمنية، أوالها 
املرحلة  والثانية  السلمية،  االحتجاجات  حقبة 
الــتــي شــهــدت حــراكــًا عسكريًا واســعــًا، والثالثة 

الرابعة  أمــا  مدنهم،  من  السكان  تهجير  مرحلة 
زت على أحوال السوريني في الخيام. ويلقى 

ّ
فرك

الــعــمــل اإلعــــالمــــي مــضــايــقــات مـــن قــبــل جميع 
ــق مركز 

ّ
األطــراف املسيطرة داخــل سورية، ووث

الــحــريــات الــصــحــافــيــة فــي »رابــطــة الصحافيني 
ــثــــر مــــن 400 إعـــالمـــي  الــــســــوريــــني« مـــقـــتـــل أكــ
آذار عـــام 2011، قتل  وصــحــافــي مــنــذ مــــارس/ 

معظمهم على يد قوات النظام.

)Getty( أحمد موسى المقرب من األجهزة األمنية بين من هاجمهم المقال
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األنيق الذي ظهر في 216 صفحة، في صورة 
ألبوم فوتوغرافي غير مسبوق، يضم وجوه 

أبرز زعماء وأعضاء املافيا اليابانية!
ملا  اليابان،  في  عريقًا  تاريخًا  الوشم  يمتلك 
لــه مــن مــعــان ديــنــيــة وتــاريــخــيــة واجتماعية 
مختلفة، ضاربة بجذورها في عمق التاريخ 
اليابان  القديم، لكن رغم هــذا، تظل  الياباني 
من البلدان التي ارتبط فيها الوشم ارتباطًا 
وثيقًا بعالم الجريمة، ويكفي أن نسرد قصة 

هوريكازو نفسه، بوصفه فنان الوشم األشهر 
لدى رجال عصابات الياكوزا )يفوق عددهم 
اليوم املئة ألف عضو(، لنعرف إلى أي مدى 
اليابانية  الثقافة  فــي  الــوشــم  فلسفة  ترتبط 

بالعنف واألعمال البطولية الخارقة.
 

قيمة روحية
الوشم  لفن  تقليديًا  أستاذًا  كان هوريكازو 
على مدى 40 عامًا من حياته، حتى أطلقوا 

عماد فؤاد

عشر سنوات قضاها الفوتوغرافي 
الهولندي رونني ده خودا )1978(، 
الــكــامــل«،  »الــوشــم  أســـرار  متتّبعًا 
الذي يحرص زعماء وأعضاء املافيا اليابانية 
عليه،  الحصول  على  الحرص  أشــد  الياكوزا 
ومهما غال ثمنه. املصادفة وحدها هي التي 
قــادت مصّورنا قبل عشر سنوات إلى زيارة 
 Horikazu هوريكازو  الياباني  الوشم  خبير 
بـــطـــوكـــيـــو،   Asakusa أســــاكــــوســــا  ــي  ــ حـ ــي  ــ فـ
ليصبح ده خودا، منذ هذه اللحظة، املصّور 
الفوتوغرافي الخاص بتصوير جلسات عمل 
أجــســاد عمالئه  الياباني على  الــوشــم  خبير 

من أعضاء عصابات الياكوزا.
هذه التجربة الفوتوغرفية الفريدة، يتيحها 
الــيــوم عبر وسيطني،  الهولندي  املــصــّور  لنا 
الــذي افتتح مؤخرًا  األول من خــالل معرضه 
أنـــتـــويـــرب  مـــديـــنـــة  فــــي   IBASHO بـــغـــالـــيـــري
وهو  »أســاكــوســا«،  عــنــوان  تحت  البلجيكية 
اســم الحي الياباني الــذي عــاش فيه املصّور 
ــنـــوات، وأيـــضـــًا الـــعـــنـــوان ذاتــــه الـــذي  عــشــر سـ
ــتــــاره الـــفـــنـــان لــلــوســيــط الـــثـــانـــي، الــكــتــاب  اخــ

أعِلَن نهاية مسلسل 
»علي رضا« الذي سيتوّقف 

عند الحلقة الثالثين

ارتبط وضع الوشم 
في اليابان ارتباطًا وثيقًا 

بعالم الجريمة

يشارك باسل خيّاط مع 
يسرا في بطولة مسلسل 

»حرب أهلية«

2223
منوعات

عليه لقب هوريشي horishi، وهو ما يعني 
أنه أصبح ليس فقط محترفًا في مجاله، بل 

»سّيد« له. 
وبسبب مــن شهرته وبــراعــتــه هـــذه، أصبح 
الــــرجــــل مـــقـــصـــدًا ألبـــــــرز أعــــضــــاء الـــيـــاكـــوزا 
الــيــابــانــيــة، الــذيــن يــؤمــنــون بــالــقــوة الخفية 
الــتــي تمنحها الــوشــوم لــإنــســان، وهـــو ما 
اته  حه رونـــني ده خـــودا فــي أحــد لقاء

ّ
يوض

اإلعالمية التي تزامنت مع افتتاح معرضه 

بــقــولــه: »يــؤمــن رجــــال املــافــيــا الــيــابــانــيــة أن 
يــقــول شيئًا عــن الشخص  أن  الــوشــم يجب 
من وشـــم الــيــاكــوزا 

ّ
نــفــســه، وغــالــبــًا مــا يتض

اسم عائلة معينة، وألنه وشم كامل للجسد 
أبـــدًا، وهو  العمل عليه ال ينتهي  فــإن  كــلــه، 
مــا يعني قـــدرة غــيــر اعــتــيــاديــة عــلــى تحّمل 
األلـــم، إضــافــة إلــى األســعــار الجنونية لهذه 
ــب جــلــســات عــمــل ال 

ّ
الــــوشــــوم، ألنـــهـــا تــتــطــل

تــنــتــهــي، لـــذلـــك تـــحـــّول الـــوشـــم لــــدى رجـــال 
ر 

ّ
العصابات في اليابان إلى معيار أو مؤش

لــوضــع اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي مــعــنّي، فهو 
من جهة عالمة على ثراء الشخص، كما من 
جهة أخرى، عالمة على قدرته الخاصة على 
تحّمل األلــم املستمر، والــذي بــدوره يضفي 
لها 

ّ
املـــزيـــد مـــن الــقــيــمــة الــروحــيــة الــتــي يمث

الوشم لدى صاحبه«.
ــاكــــوزا فــــي الــــوعــــي الــجــمــعــي  ــيــ ــتـــهـــرت الــ اشـ
»الــشــرفــاء  مــن  مجموعة  بوصفها  لــلــيــابــان 
وجودها  وترّسخ  القانون«،  عن  الخارجني 
بـــهـــذا الــشــكــل فـــي األدب والــســيــنــمــا والــفــن 
ــال االنـــتـــقـــامـــيـــة  ــ ــعــ ــ عـــلـــى الــــــــــــدوام. لـــكـــن األفــ
تــتــوّرط  الــتــي  البشعة  والــجــرائــم  الوحشية 
فيها الــيــاكــوزا، لــيــس فــي الــيــابــان وحــدهــا، 
بــل فــي أغلب الـــدول اآلســيــويــة واألوروبــيــة، 
العصابة  كــرم  نوبات  أن تمحوها  يمكن  ال 
املـــبـــاغـــت، والـــــذي تــعــلــن عــنــه الــعــصــابــة من 
وقــت إلــى آخـــر، خــاصــة فــي أوقـــات األزمـــات، 
مـــثـــل مـــســـاعـــداتـــهـــا لــلــمــتــضــّرريــن مــــن آثــــار 
الــتــســونــامــي الــــذي ضـــرب مــديــنــة »كــوبــي« 
اليابانية عام 1995، أو تبّرع زعماء الياكوزا 
الـــدوالرات إلغاثة منطقة توهوكو  بماليني 
ــزال الــضــخــم الـــذي  ــزلــ ــّراء الــ ــ ــرت جــ ــ ــ الـــتـــي دّم
ضرب اليابان عام 2011، كل هذا ال ينفي أن 
اليابان تستند  في  الحقيقية  الياكوزا  قــّوة 
إلـــى الـــخـــوف مــنــهــا ومـــن بــطــشــهــا، وهـــو ما 
يشير إلــيــه الــنــاقــد الــفــنــي اإلنــكــلــيــزي مــارك 
بويسدن، واملتخصص في تاريخ فن الوشم 
ــيـــابـــانـــي، فــــي مــقــدمــتــه لـــلـــكـــتـــاب، فــيــقــول:  الـ
الت اإلجرامية في جميع 

ّ
»مثل جميع التكت

الــيــاكــوزا اليابانية  الــعــالــم، تــرتــكــب  أنــحــاء 
بــدءًا  الــتــي يمكننا تخّيلها،  الــجــرائــم  أســـوأ 
مـــن الــقــتــل واإلرهـــــــاب واالبــــتــــزاز والــخــطــف 
وارتـــكـــاب املـــجـــازر واالتـــجـــار فـــي األســلــحــة 
واملـــخـــدرات والــبــشــر، وصــــواًل إلـــى شبكات 
الـــدعـــارة الــدولــيــة والــجــريــمــة اإللــكــتــرونــيــة، 
كـــل هــــذا يــمــنــح مــشــاهــدتــنــا لـــصـــور رونـــني 
كأننا  على حواسنا،  أكبر  تأثيرًا  خــودا  ده 
نشاهد أشــخــاصــًا مــن عــالــم آخـــر، يحملون 

على جلودهم رسومًا أسطورية«.
 

عالم غامض
الــذي تتبعه  رحل هوريكازو، رســام الوشم 
ابــنــه  لـــيـــرث  ــــام 2011،  عـ ــودا،  ــ ــ خـ ده  ــــني  رونــ
ــه، ولــيــكــتــشــف  ــرتـ ــهـ ــن شـ ــه وقـــلـــيـــال مــ ــالـ ــمـ أعـ
ــه يــمــلــك أرشــيــفــًا فــوتــوغــرافــيــًا  ــــودا أنــ ده خـ
الياباني  الوشم  نــادرًا ألهم رسومات سيد 
هوريكازو، وأيضًا ألن هذه الصور تؤرشف 
السمعة  الــيــابــانــيــة ذات  الــيــاكــوزا  ألعــضــاء 
إلينا  ُيــخــرج  أن  بــالدهــا، فيقّرر  فــي  السيئة 
هــذا الــعــالــم الــغــامــض فــوتــوغــرافــيــًا، خاصة 
 حــمــالت 

ّ
تـــشـــن الـــيـــابـــانـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  وأن 

واســـعـــة ضـــد زعـــمـــاء الـــيـــاكـــوزا فـــي الــعــقــود 
األخيرة، وتعتبرها منظمة إجرامية دولية، 
لــكــل هـــذه اإلشـــــــارات، نــشــعــر ونــحــن ننتقل 
بـــني صــــور ده خــــودا املـــزدحـــمـــة بــاألجــســاد 
املوشومة، أننا نتلّصص من كوة في جدار 
املزيد  استكشاف  نريد  غــامــض،  عالم  على 
من غموضه، لتتحّول خطوط الوشم تحت 
أعيننا إلى أكثر من مجّرد حفر على جسد، 
ــام وشــهــور  ــ بـــل أثـــر ال ُيــمــحــى لــســاعــات وأيـ
وسنوات، كأنها خريطة عمر كامل من عدم 

الحركة تحت إبرة اسمها األلم.

إبراهيم علي

الــســوريــة طـــوال فترة  لــم تــوفــر الفضائيات 
الــحــرب وحــتــى الــيــوم فــرصــة إنــتــاج بــرامــج 
البرامج  هــذه  لكن  فنّية خــاصــة وعــرضــهــا. 
ولم  الــخــالــص،  املحلي  اإلطـــار  بقيت ضمن 
كــونــهــا مــجــرد ســهــرة تلفزيونية  تــتــجــاوز 
منافسة  أو  مـــجـــاراة  لــقــدرة  تفتقد  خــاصــة، 
أسّست  التي  األخـــرى  العربية  الفضائيات 
خالل العقد املنصرم ملجموعة ال بأس بها 
مـــن بـــرامـــج املـــواهـــب الــتــي قــلــبــت املــقــايــيــس 
جــت هـــذه الــبــرامــج  ووســائــل املــتــابــعــة. وخــرَّ
مجموعة ال بأس بها من األصوات، كان من 
ا.

ً
بينهم سوريون أيضًا حققوا نجاًحا الفت

وتـــعـــرض مــحــطــة »ســـوريـــة درامــــــا« بــرنــامــج 
ــاذا الــتــركــيــز على  »نــجــم حــلــب«. لــم يــعــَرف ملــ
 ،Star Of Aleppo اإلنــكــلــيــزّيــة االســـم  تــرجــمــة 
الـــبـــرنـــامـــج مــــن املـــفـــتـــرض أن   

ّ
خـــصـــوًصـــا أن

العالم  فــي  الفنية  املـــدن  أعـــرق  مــواهــب  ينقل 
ــــي مــــــدارس  ــــب« فـ ــلـ ــ الــــعــــربــــي، أي فـــــــــرادة »حـ
ــزام بـــألـــوانـــه من  ــ ــتـ ــ هــــذا الـــفـــن الــجــمــيــل، وااللـ

ــًا، هو  مــســلــســل آخـــر شــهــد انــســحــابــًا صـــادمـ
مــســلــســل »املــــنــــزل الـــــذي ولـــــدت فــيــه قـــــدرك«، 
حيث فوجئ الجمهور بإعالن خروج املمثل 
ــذلـــك شـــهـــد املــســلــســل  إبـــراهـــيـــم شـــيـــلـــكـــول، كـ
ــة زيــــنــــب كــــــومــــــرال بـــــدور  ــلـ ــثـ ــمـ ــاب املـ ــحــ ــســ انــ
يــتــوقــف عند  أن  للعمل  مــوجــغــان، ويــتــوقــع 
ــرة الــثــالــوث«  ــ املـــوســـم الــثــانــي. مــســلــســل »زهـ
وســـط سخرية  بالجملة،  انــســحــابــات  شــهــد 
من رواد موقع التواصل االجتماعي، إذ قال 
البعض إنه في النهاية سينسحب جميع من 

في املسلسل.
وعــرض »زهــرة الثالوث« أولــى حلقاته منذ 
أكثر من عام، وكان يعتبر من أنجح األعمال، 
 والــتــطــويــل 

ّ
لــكــنــه فــقــد بــريــقــه بــســبــب »املــــــط

والــــحــــشــــو«، وانـــخـــفـــضـــت نــســبــة مــشــاهــدتــه 
كثيرًا. مسلسل »اللهيب« الذي يطرح قضية 
ــادات  ــقـ ــتـ ــعــــّرض النـ ــد الــــنــــســــاء، تــ الـــعـــنـــف ضــ
ــل  ــتـــواصـ الـ ــــع  ــــواقـ مـ ــل رواد  ــبـ قـ ــــن  مـ ــة  ــ ــعـ ــ واسـ
االجتماعي، بعد خروج املمثل توبراك جان 
ــــدور عــلــي خــطــيــب »شــيــشــك«،  ــــذي يـــقـــوم بـ الـ
واتــهــمــت كــاتــبــة املــســلــســل بــالــخــضــوع آلراء 
بثنائية »شيشك  أعــجــبــوا  الــذيــن  املــراهــقــني 
ــاًء لــهــم، ولــفــســح الطريق  ــ واســكــنــدر«، وإرضـ
قصي توبراك بطريقة مهينة.

ُ
أمام إسكندر، أ

رحاب ضاهر

الحالي،  التركي  الدرامي  املوسم  نجاح  رغم 
املفاجئة  أنــه  شهد ظــاهــرة االنسحابات  إال 
والـــصـــادمـــة ألبـــطـــال رئــيــســيــني فـــي عــــدد من 
ــع مــســلــســل »الـــتـــفـــاح  ــلـــســـالت، بــــــدأت مــ املـــسـ
الرئيسي  بطله  منه  انسحب  الـــذي  الــحــرام« 
طلعت بولوت، وبعده انسحب أربعة ممثلني 
آخــــريــــن، ورغــــــم هـــــذه االنـــســـحـــابـــات واصــــل 
املسلسل نجاحه، ولم تتأثر نسبة مشاهدته.

»ابنة  الــحــرام«، شهد مسلسل  »الــتــفــاح  بعد 
 
ً
ــدثــــت خــلــال الـــســـفـــيـــر« انـــســـحـــابـــات عـــــدة أحــ

ــانــــت الـــبـــدايـــة مــع  وضـــعـــفـــًا فــــي مــــســــاره، وكــ
االنــفــصــال املــفــاجــئ للممثلة تــولــني يــازكــان 
ــرحــت كثير 

ُ
الــتــي تـــؤدي دور »مــنــكــشــة«، وط

من عالمات االستفهام حول سبب خروجها، 
ــا مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــهـ ــ رغـــــــم أنـ

واملحركة لألحداث في املسلسل.
ثـــم جـــاء االنــســحــاب الـــصـــادم لــبــطــلــة العمل 
بمرض  إصابتها  بسبب  أتــاغــول،  نسليهان 
ت محلها زميلتها تويا 

ّ
تسرب األمعاء، وحل

بويويكستون. وبسبب هذا التغير اضطرت 
الشركة إلى تغيير قصة املسلسل كليًا. ولم 
يكد يمر أسبوع على خــروج أتــاغــول، حتى 
أوغلو  كايجيلر  أوزار  املمثل  انسحاب  علن 

ُ
أ

من العمل الذي يجسد فيه شخصية »غدير«، 
ــــدى املـــشـــاهـــديـــن،  وكــــــان يــحــظــى بــشــعــبــيــة لـ
وهـــو أيــضــًا بــطــل رئــيــســي فــي الــعــمــل، كذلك 
التي تجسد  إيشني  دينيز  املمثلة  انسحبت 
املــتــتــالــيــة،  ــات  ــابـ ــحـ االنـــسـ دور »صـــــحـــــراء«. 
وتغّير مسار القصة، أثرا سلبًا في املسلسل، 
املشاهدة بشكل  انخفاض نسبة  إلــى  وأديـــا 
كبير، ما يرجح انتهاءه عند املوسم الثاني.

موشحات وأدوار وقدود وغيرها من األلوان 
ــا الــضــعــف في  ــًحـ الــكــالســيــكــيــة. ويـــبـــدو واضـ
تــطــبــيــق فــكــرة بــرنــامــج مـــواهـــب فـــي ســوريــة 
َيفي بالغرض، وال  البرنامج ال   

َّ
إن  

ْ
إذ الــيــوم. 

خصوًصا  عالية،  مشاهدة  نسبة  يستقطب 
فـــي ضــعــف الـــبـــرنـــامـــج بــاســتــغــالل مــنــّصــات 
مواقع التواصل االجتماعي من أجل الترويج. 
في مرور سريع على صفحة برنامج »نجم 
ــبـــوك« نـــــرى أن مــعــظــم  ــيـــسـ حـــلـــب« عـــلـــى »فـ
الفيديوهات املنشورة ال تحقق أكثر من 15 
إلى 20 إعجابًا، وهذا يعني أن قسم الترويج 
أهمية  أي  اإلنــتــاج ال يعطي  أو  املحطة  فــي 
ملــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي والــتــفــاعــل 
مــع املــتــابــع عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة أو من 
 معظم 

ّ
الــبــديــلــة. عــلــًمــا أن املـــنـــّصـــات  خــــالل 

مواقع  تستغل  والعاملية  العربية  املحطات 
التواصل االجتماعي من أجل الترويج ألي 
برنامج مماثل فني أو درامــي تعرضه. وال 
تــقــف مــســألــة الــضــعــف عــنــد غــيــاب الــتــرويــج 
البرامج، بل  النوع من  الــضــروري ملثل هــذا 
تــتــعــداه فـــي »نـــجـــم حـــلـــب« إلــــى بــدائــيــة في 
ــاءة  ــ اســتــغــالل تــقــنــيــات »الــغــرافــيــك« واإلضـ
ــفـــز املـــشـــاهـــد عــلــى  ـــحـ

ُ
ــتــــي ت ــيـــات الــ ــفـ ــلـ والـــخـ
املتابعة واالستمتاع.

الـــفـــارق الــوحــيــد فــي الــبــرنــامــج هــو اختيار 
مجموعة من املتخصصني في مجال الغناء 
لــتــولــي كــرســي الــتــحــكــيــم. لــجــنــة أكــاديــمــيــة 
تـــدرك جــيــدًا كيفية اخــتــيــار املــتــبــاريــن وهــم 
فــــي األغــــلــــب مــــواهــــب مــكــتــمــلــة، تــبــحــث عــن 
فــرصــة، هــرًبــا مــن الــحــرب ومــعــانــاة املدينة 
نـــهـــكـــت خـــــالل الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة. 

ُ
الـــتـــي أ

ــاره  مـــن املـــرجـــح أن يــبــقــى الــبــرنــامــج فـــي إطـ
 اإلمكانات في سورية 

ّ
املحلي، خصوًصا أن

النوع  أجــل متابعة خريجي هــذا  قليلة من 
مــن الــبــرامــج ودعمهم عــن طريق االحــتــراف 
ــة. لــكــن ذلــــك يــبــقــى مـــجـــّرد حلم  والــنــجــومــيَّ
كما هــو حــال املــتــبــاريــن فــي بــرنــامــج »نجم 
النظام  األفــق وسيطرة  حلم« بسبب ضيق 
حَصر 

ُ
 ت

ْ
الــســوري على اإلعـــالم والــفــنــون. إذ

املـــواهـــب الـــســـوريـــة فـــي الـــداخـــل بــعــيــًدا عن 
تفتح  التي  الكبرى  العربية  املحطات  آفــاق 

مساحة أوسع للمتبارين والهواة.  
هي أزمــة ال تقتصر على برامج املــواهــب في 
سورية، وال حتى على اإلنتاج الدرامي الذي 
عانى في السنوات األخيرة من تدخل النظام 

بــشــكــل مــبــاشــر وتــســبــب بــهــجــرة مــجــمــوعــة 
ــا عن 

ً
ــن املــمــثــلــني واملـــخـــرجـــني بــحــث كــبــيــرة مـ

متنفس حرية. واقع يتعارض مع طموحات 
الــفــرصــة والــنــجــاح يقفون  أصــــوات تستحق 
يعودون  ثــم  الكاميرا،  عــدســات  أمــام  لدقائق 

أدراجهم إلى املنزل في انتظار الفرج.

ــــذي  ــة األبـــــــريـــــــاء« الـ ــقــ وواجـــــــــه مـــســـلـــســـل »شــ
يعتبر من أنجح املسلسالت في هذا املوسم 
انــســحــابــًا مــؤقــتــًا لــلــمــمــثــل تــانــســل أونــغــيــل 
الذي يؤدي دور »ناجي«. وكان من املقرر أن 
فــقــط، لكن بعد  يظهر أونــغــيــل فــي 13 حلقة 
الــشــعــبــيــة الــتــي القــتــهــا شــخــصــيــة »نـــاجـــي«، 
املــوســم، ثم في قرار  تقرر أن يستمر لنهاية 
مــفــاجــئ، انــتــهــى دور »نـــاجـــي« فـــي الــحــلــقــة 
السادسة والعشرين، حيث سافر إلى أنقرة، 
وذكر أن كاتبة العمل قررت إعطاء استراحة 
لــلــشــخــصــيــة، ألنــهــا تــؤثــر ســلــبــًا بشخصية 

صفية، ولم يتضح إن كانت ستعود أو ال.
ــرى، تــوقــفــت مــســلــســالت عن  ــ مـــن نــاحــيــة أخــ
الــتــصــويــر ألســـبـــاب مــخــتــلــفــة، مــنــهــا »شــقــة 
ــا،  ــــذي ضــربــتــه جــائــحــة كـــورونـ األبــــريــــاء« الـ
الــذي يقوم بــدور  إذ أصيب أوغـــور أوزينيل 
ــــف الــتــصــويــر  أســــعــــد، وقــــــــرررت الـــشـــركـــة وقـ
ملــدة أسبوع، ولكن عــادت وتراجعت وقــررت 
واستكمال  للعاملني  كــورونــا  فحص  إجـــراء 
فترة  حاليًا  فيقضي  أوغـــور،  أمــا  التصوير. 
عالجه في املنزل. مسلسل »نهضة السالجقة 
العظمى« أيضًا توقف تصويره ملدة أسبوع، 
العاملني فيه. ويتوقع هذا  بعد إصابة أحد 
يستمر  أن  املسلسالت  من  التاريخي  العمل 

عدة مواسم.
ــع اقـــتـــراب املـــوســـم الــحــالــي مـــن نــهــايــتــه،  ومــ
ــت نهاية عــدد مــن املــســلــســالت، وأولــهــا 

َ
عــلــن

ُ
أ

عند  الـــذي سيتوقف  رضـــا«  »عــلــي  مسلسل 
الحلقة الثالثني، وال يوجد موسم آخر منه، 
أوغلو«  نهاية مسلسل »حكيم  ت 

َ
علن

ُ
أ كذلك 

عــنــد الــحــلــقــة الــخــمــســني، ولــــن يـــكـــون هــنــاك 
مـــوســـم ثـــالـــث مـــنـــه، وكـــذلـــك أوقـــــف مسلسل 

»السد«.

»نجم حلب«... الفرصة الضائعة في سوريةأبطال رئيسيون يغادرون المسلسالت التركية
يعرض على قناة »سورية 

دراما« برنامج »نجم 
حلب«، وهو برنامج 

مسابقات يتبارى من خالله 
متسابقون يغنّون طربيات 

المدينة أمام لجنة 
تحكيم

عماد كركص

تشّكل عودة النجم السوري باسل خياط للظهور 
في  وتفّوقه  إثباتًا ملوهبته  املصرية،  الــدرامــا  في 
الــتــمــاهــي مـــع كـــل أشـــكـــال الـــدرامـــا الــعــربــيــة، بعد 
نجاحه في الدراما السورية واللبنانية واملشتركة 
واملصرية، كذلك من خــالل عــدد من األعمال التي 
سجل فيها خياط حضورًا متميزًا، بأدائه أدوارًا 
يتجاوز  أن  استطاع من خاللها  مركبة ومعقدة، 

حاجز اللهجة.

نجاح في مصر 
وســيــقــف خـــيـــاط أمـــــام الــنــجــمــة املـــصـــريـــة يــســرا، 
ليشّكال ثنائي البطولة في مسلسل »حرب أهلية« 
الــــذي ســيــعــَرض فـــي املـــوســـم الــرمــضــانــي املــقــبــل، 
أيضًا  عربية  ومنصات  املصرية  الــشــاشــات  على 
املسلسل  أن يحصد  املتوقع  ومــن  اإلنترنت.  عبر 
مشاهدات عالية، بعد أن أعدَّ له بشكل جيد خالل 
الفترة املاضية، وهو من سيناريو وحــوار أحمد 
عادل، وإخــراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال 
العدل. وأبدع خياط في تجارب سابقة في الدراما 
املصرية، برز منها »30 يوم« و»الرحلة« وغيرهما 
مــن األعـــمـــال الــتــي أتــقــن فــيــهــا الــلــهــجــة، بــشــكــل لم 
أثناء  الجانب  هــذا  على  بالتركيز  للنقاد  يسمح 

أن  بيد  املصرية،  الــدرامــا  في  ملشاركاته  تناولهم 
أداءه كان خارج دائرة النقد أيضًا، نظرًا ملا قدمه 
من حرفية عالية، يستحق عليها دخول التصنيف 

كأحد نجوم الدراما العرب األكثر تميزًا.

تميّز في لبنان 
وحضر باسل خياط في الدراما اللبنانية كذلك، 
بـــــأداء غــطــى عــلــى املــعــنــيــني الــرئــيــســيــني فـــي تلك 
ــم املــمــثــلــون الــلــبــنــانــيــون، فــكــان آخــر  الــــدرامــــا، وهـ
أعماله »عهد الدم« الذي عرض قبل فترة قصيرة، 
لوحة فنية تفّوق فيها خياط على نفسه، مؤكدًا 
عــلــى تــمــّكــنــه مــن الــظــهــور بشكل مختلف فــي كل 
دور مــرّكــب يــلــعــبــه، مــنــعــًا لــتــكــرار نــفــســه فــي هــذا 
النمط من األدوار. وسابقًا كان أداء باسل مميزًا 
الـــدرامـــا املــشــتــركــة اللبنانية – الــســوريــة، في  فــي 
»النحات« و»تانغو« وغيرهما من األعمال، التي 

رسخت نجومية باسل في أذهان املشاهدين.

عودة للدراما السورية
ــذي يــحــقــقــه  ــ ــيـــاط بـــالـــنـــجـــاح الــ يــنــتــشــي بـــاســـل خـ
مــســلــســلــه »قــيــد مــجــهــول« الــــذي ُيـــعـــرض حــالــيــًا، 
وشّكل عودة خياط للدراما السورية الصرفة بعد 
غياب طويل لصالح األعمال املشتركة أو املصرية 
للمخرج  األولــى  التجربة  العمل  ويعد  اللبنانية. 
الـــســـوري الــســديــر مــســعــود فــي عــالــم الـــدرامـــا، إذ 
أمــام عدسة  املنعم عمايري  شّكل خياط مع عبد 
مسعود ثنائيًا يعجز املتابعون عن التمييز بني 
من قام باألفضل، ومن قدم أفضل األفضل. بيد أن 
خياط لعب في املسلسل دورًا مركبًا، من الصعوبة 
معرفة ما إذا كانت أسارير تلك الشخصية تميل 
إلى القبح أو الجمال، أو الخير أو الشر، أو النقمة 
التسامح، ما أعطاه قدم السبق على عمايري  أو 
في هذا املسلسل. وبعد العملني الكبيرين، اللذين 
القادم »حرب  عرضا هذا العام، وبانتظار العمل 
أهلية« املقرر عرضه في املوسم الرمضاني املقبل، 
واملــتــوقــع مــنــه املــزيــد مــن الــتــفــوق لــخــيــاط، يمكن 
اعتبار باسل نجم املوسم بال منازع، ليس نسبة 
لحجم األعمال التي قدمها وحسب، بل على األداء 
الــــذي ظــهــر ويــظــهــر خــاللــه فـــي كـــل عــمــل يــفــاجــئ 

جمهوره به، كاسرًا كل أسقف التوقعات.

تحت إبرة اسمها األلم

ناصيف زيتون وجد نجاحه خارج سورية )فيسبوك(

ينتشي باسل 
خياط بالنجاح 
الذي يحققه 
مسلسله »قيد 
مجهول« الذي 
يعرض حاليًا 
)فيسبوك(

)Getty( »انسحبت الممثلة نسليهان أتاغول من بطولة مسلسل »ابنة السفير

)Getty( »اشتهرت الياكوزا في الوعي الجمعي لليابان بوصفها مجموعة من »الشرفاء الخارجين عن القانون

قام الفوتوغرافي الهولندي رونين ده خودا، بمالحقة أسرار »الوشم الكامل« الذي يحرص 
زعماء وأعضاء المافيا اليابانية الياكوزا أشد الحرص على الحصول عليه

وشوم الياكوزا اليابانية

باسل خياط في كل المواسم

فنون وكوكتيل
إضاءة

دراما

نقدنجوم

استنّت الياكوزا ألعضائها، 
المنتشرين في اليابان والصين 
وتايالند وسنغافورة وروسيا 

وغيرها، العديد من سبل 
الوالء التي يجب عليهم 

االلتزام بها، ومن بين هذه 
الوالءات، احتلّت تغطية 

الجسد كله بالوشوم 
المعّقدة، درجة عليا تكاد 

تقارب التقديس لدى أعضاء 
الياكوزا، ألن هذه الوشوم 

في الحقيقة انعكاس فني 
لألساطير اليابانية القديمة، 

كذلك اشترطت الياكوزا 
أن يتم وشم هذه الرسوم 
بالطرق اليابانية التقليدية، 
وليس باستخدام األجهزة 

الحديثة.

شرط للوالء

Monday 29 March 2021 Monday 29 March 2021
االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة


