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معارك مأرب: الحقيقة تغيب في »صراع منسّي«
زكريا الكمالي

خــال الفترة املــاضــيــة، اســتــحــوذت األعمال 
ــر فــي  ــهــ ــذ 3 أشــ ــنـ الـــقـــتـــالـــيـــة املــــتــــصــــاعــــدة مـ
محافظة مأرب على اهتمام املجتمع الدولي 
الساعي إلحياء عملية السام. وعلى الرغم 
من خطورة الوضع الذي ينتظر أكبر تجمع 
للنازحني على مستوى اليمن، إال أن املشهد 
العسكري ال يزال ضبابيًا، في ظل التعتيم 
الحاصل في نقل الصورة لحقيقة ما يجري 
على األرض. وخافًا لانفتاح املحدود الذي 
أمــام  اليمنية  القتال  جبهات  باقي  شهدته 
والدولية،  املحلية  املستقلة  اإلعــام  وسائل 
كانت جبهات مأرب صعبة املنال للمراسلني 
ظل  في  الحقيقة،  عن  والباحثني  الحربيني 
ــل مــنــاطــق صــحــراويــة  اســتــعــار الــقــتــال داخــ

ونقاط تماس صفرية يصعب اختراقها. 
العدائية  الــحــوثــيــة  الــهــجــمــات  تكثيف  مــنــذ 
ــأرب مطلع فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي،  عــلــى مـ
لجأت املليشيات الحوثية إلخفاء مكاسبها 
املــيــدانــيــة عــلــى غــيــر الــــعــــادة، حــيــث اكــتــفــت 
وســائــل إعــامــهــا الــرســمــيــة بــنــشــر إحــصــاء 
ــة الــــتــــي تــشــنــهــا  ــويــ ــجــ يــــومــــي لــــلــــغــــارات الــ
دون  السعودية،  بقيادة  التحالف  مقاتات 
امليدانية  للتطورات  مطلق  بشكل  اإلشـــارة 
الـــتـــي كـــانـــت تــفــاخــر بــتــحــقــيــقــهــا ولــــو على 
مــســتــوى مـــربـــعـــات جــغــرافــيــة صــغــيــرة في 

محافظات أخرى. 
في املقابل، انتهجت القوات الحكومية ذات 
املــســار. وعلى الــرغــم مــن شــراســة الهجمات 
الــحــوثــيــة الــتــي شـــردت نــحــو 22 ألـــف نــازح 
اإلعــــــام  أن  إال  املــــاضــــيــــة،  ــر  ــ ــهـ ــ األشـ خــــــال 
الرسمي افتقر للمهارات املطلوبة، سواء في 
نقل التبعات الحاصلة بالجانب اإلنساني 
الــتــي تقدمها  الــتــضــحــيــات  ــراز حــجــم  ــ أو إبـ
تلك  كــان دور  الحكومية، حتى وإن  القوات 
القوات يقتصر على التموضع في الجانب 

الدفاعي.
التعتيم  وراء  مــن  الحوثية  األهــــداف  كــانــت 
واضــحــة لــلــعــيــان، وهــــي« مـــراوغـــة املجتمع 
الهجوم  الذي يضغط بقوة لوقف  الدولي« 
ــبـــر تــجــمــع لـــلـــنـــازحـــني عــلــى  ــــذي يـــهـــدد أكـ الــ
أمام  الكبرى  القوى  وجعل  اليمن،  مستوى 
أمر واقع بإسقاط مدينة مأرب، لكن اإلعام 
ــان يتجاهل  الــعــســكــري الــحــكــومــي، الــــذي كـ
يكتِف  لــم  ميدانية،  انــكــســارات  ألي  التطرق 
بــاملــشــاركــة فــي تغييب الــحــقــيــقــة، بــل أصــّر 
على إطاق مسميات عائمة للمناطق التي 

ال تزال تتمركز فيها قواته، وفقًا لخبراء. 
إعامية  مــأرب، معركة  وأشعلت مواجهات 
من نــوع آخــر سببها غياب الحقيقة، فبعد 
تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة تـــطـــرقـــت إلـــــى اخــــتــــراق 
ــي لـــلـــحـــوثـــيـــني، تـــعـــامـــلـــت الــحــكــومــة  ــدانـ ــيـ مـ
ــشــر بــشــن حــمــلــة تكذيب 

ُ
الــشــرعــيــة مــع مــا ن

مــضــادة، واتهمت على لسان وزيــر اإلعــام 
ــبــــاء الــدولــيــة  مــعــمــر اإلريــــانــــي وكــــــاالت األنــ
»بـــالـــوقـــوع تــحــت طــائــلــة الــتــضــلــيــل الـــذي  بــــ
 .« الحوثية  ـ  اإليرانية  الدعاية  آلــة  تمارسه 
ملفًا هامًا  مــؤخــرا  املــثــارة  الجلبة  وفــتــحــت 
ــول أزمــــــة الـــحـــصـــول عـــلـــى املـــعـــلـــومـــة مــن  ــ حـ
اإلعـــامـــي  مــــــأرب، وتــــواضــــع األداء  مــعــركــة 
الــحــكــومــي فــي مــواكــبــة املــتــغــيــرات وإظــهــار 

الحقائق للرأي العام الدولي واملحلي.
على مدار سنوات النزاع اليمني املمتد منذ 
6 ســـنـــوات، دأبــــت جــمــاعــة الــحــوثــيــني على 
سياسة تضليل الرأي العام بدرجة أساسية 
النفسية ضــد خصومها  الــحــرب  مــن  كجزء 
ــيــــث تــكــفــلــت  ــيــــة، حــ ــكــــومــ فـــــي الــــــقــــــوات الــــحــ
بتسويق األخبار املضللة كنوع من الدعاية 
الــســيــاســيــة، وإشــــاعــــة الـــخـــوف فـــي نــفــوس 
مناهضيها. فقد رفضت السلطات الحوثية 
ــيـــة أجــنــبــيــة  ــمـــاح لــــوفــــود إعـــامـ مـــــــرارًا الـــسـ
لنفوذها،  الخاضعة  املناطق  إلى  بالدخول 
 
ً
التسلل خلسة البعض  استطاع  وفــي حني 

ــرًا، بــعــد رفــــض مــنــحــهــم تـــصـــاريـــح جــويــة  ــ بـ
للهبوط فــي مــطــار صــنــعــاء، كـــان الــطــرد أو 
االعتقال هو املصير الذي ينتظر الباحثني 

عن الحقيقة. 
وتحولت األزمة اليمنية إلى ما أطلق عليه 

ــراء قــلــة الــتــغــطــيــة  »الـــحـــرب املــنــســيــة«، جـــ ـــ بـ
ــع  ــر. وأرجـ ــدائـ اإلعــامــيــة الــدولــيــة لــلــنــزاع الـ
ــاد الـــدولـــي لــلــصــحــافــيــني، فـــي تقرير  االتـــحـ
حديث، شحة التغطية اإلخبارية ملا يجري 
إلـــى »صــعــوبــة إنـــتـــاج تــقــاريــر مستقلة من 
الــيــمــن«. ويــقــول االتــحــاد الــدولــي إن اليمن 
بـــــات مــــن أخــــطــــر دول الـــعـــالـــم عـــلـــى حــيــاة 
الــــعــــام 2015،  وســــامــــة الــصــحــافــيــني مـــنـــذ 
وراء  كـــان سببًا  التصنيف  هـــذا  أن  ويــبــدو 
ــكـــونـــت لـــدى  ــتــــي تـ ــة الــ ــ ــوداويـ ــ ــسـ ــ الــــنــــظــــرة الـ

املراسلني الحربيني الذين كانوا يرغبون في 
البلد املضطرب. وبعد سنوات  إلــى  الــقــدوم 
من الغياب شبه التام لإلعام الدولي الذي 
عــادة ما يقدم مــادة دقيقة تحظى بانتشار 
واسع، تنّبه التحالف العسكري الذي تقوده 
االهتمام  تــزايــد  ظــل  فــي  للخلل،  السعودية 
ــى تــــخــــوم املـــديـــنـــة  ــلـ ــا يـــــــدور عـ ــمـ الـــــدولـــــي بـ
ـــم مــنــتــصــف إبــريــل/نــيــســان 

ّ
الــنــفــطــيــة، ونـــظ

ــائـــل اإلعــــام  ــارة لـــعـــدد مـــن وسـ ــ الـــجـــاري زيــ
الــدولــيــة إلـــى مــــأرب. وقــبــل ذلــــك، كـــان مركز 

نظم  قــد  االستراتيجية  لــلــدراســات  صنعاء 
وباحثني  لــوفــود صحافية  مماثلة  زيـــارات 

أجانب إلى محافظتي مأرب وشبوة. 
شــّكــلــت املــواجــهــات املــحــتــدمــة فــي األطــــراف 
الـــغـــربـــيـــة ملـــديـــنـــة مــــــأرب اخـــتـــبـــارًا حــقــيــقــيــًا 
من  الحقيقة  عــن  الباحثة  اإلعـــام  لــوســائــل 
مناطق مشتعلة. ومع احتدام املعارك يوًما 
بــعــد آخـــــر، لـــم يــكــن أمـــــام اإلعــــــام املــســتــقــل 
ــا ســتــعــلــن عــنــه  ــرقــــب مــ ــواري وتــ ــ ــتـ ــ ــوى الـ ــ سـ
الــنــزاع فقط عبر إعــامــهــا الحربي.  ــراف  أطـ
محلية،  لفضائية  صــحــافــي  مــصــور  يــؤكــد 
النازحني  مخيمات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــأرب، كــانــت  ــ الــتــي هــجــرهــا اآلالف، غــربــي مـ
الــنــقــطــة األخـــيـــرة الـــتـــي ُيــمــكــنــهــم الـــوصـــول 
إلـــيـــهـــا، فــــي مـــقـــابـــل اســـتـــحـــالـــة الـــتـــقـــدم إلـــى 
خــطــوط الــنــار املــتــقــدمــة الــتــي تشهد كثافة 
نـــاريـــة ال مــثــيــل لــهــا فـــي كـــل مـــعـــارك الــيــمــن. 
وأشــار املــصــور، الــذي لم يكشف عن اسمه، 
إلـــــى أن بـــعـــض الـــوســـائـــل الـــدولـــيـــة لــجــأت 
التقاط  مسألة  فــي  مقاتلني  على  لاعتماد 
الـــصـــور وتـــزويـــدهـــا بــبــعــض املـــشـــاهـــد من 
 
ً
الـــخـــطـــوط املــتــقــدمــة، بــعــد مــنــحــهــم مــقــابــا

ماديًا. 
وفي ظل الحضور الحصري لإلعام الحربي 
مـــن الــجــانــبــني، كــانــت املــنــصــات الــرســمــيــة، 
سواء تلك التابعة للحكومة املعترف بها أو 
لجماعة الحوثيني، املصدر الوحيد لغالبية 
وسائل اإلعام املحلية والدولية التي تلجأ 
ملــــزج الـــروايـــتـــني املـــنـــشـــورتـــني الــســاخــنــتــني 
عــســكــريــا وإنــســانــيــا، لكنها غــالــبــا مــا تقع 

ضحية للتضليل.
ــيـــني  ــوثـ الـــحـ جــــمــــاعــــة   

ّ
إن خــــــبــــــراء  ويــــــقــــــول 

اإلعامية،  اإليرانية  التجربة  من  استفادت 
بمتحدثها  الخاصة  الصفحة  جعلت  حيث 
العسكري يحيى سريع، على موقع التدوين 
ــر تــــويــــتــــر، مـــــصـــــدًرا وحـــــيـــــًدا لــكــافــة  ــغـ املـــصـ
عملياتها العسكرية داخل اليمن وفي العمق 
واإلنكليزية،  العربية  باللغتني  الــســعــودي، 
فيما بدت اآللة اإلعامية للحكومة الشرعية 
واعتمدت  الشفقة.   يثير  بشكل  متواضعة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة عــلــى مــركــز إعــامــي في 
الرسمي  الحساب  عــن   

ً
فــضــا تويتر،  مــوقــع 

لــوزيــر اإلعـــام معمر اإلريـــانـــي. وفيما لجأ 
توصيفات  لنشر  الحكومية  الــقــوات  مــوقــع 
ــــي مـــــــأرب دون  ــارح املـــــعـــــارك فـ ــ ــــسـ عـــائـــمـــة ملـ
ــة، وكـــذلـــك عــدم  ــدقــ تــحــديــدهــا عــلــى وجــــه الــ
ينجح  لم  الجوية،  للضربات  دقيق  إحصاء 
الـــذي انتهجه  أســلــوب اإلفــــراط فــي التغريد 
ــي، والــــــذي غــالــبــًا مـــا يــكــرر  ــ ــانـ ــ ــر اإلريـ ــوزيــ الــ
ذات املــفــردات اإلنــشــائــيــة، فــي جــذب اإلعــام 
املستقل داخــلــيــًا وخــارجــيــًا، بــقــدر مــا شّكل 
مادة خصبة لوسائل إعام موالية للتحالف 

السعودي فقط. 
في ظل اتهامات للصحافة الحرة بالغياب 
عــّمــا يـــدور فــي مـــأرب وتـــرك املــتــابــع ضحية 
ــــام مــضــلــلــة أو مــمــلــوكــة، نشأ  لــوســائــل إعـ
عدد من املنصات اإلخبارية املستقلة بهدف 
»يمن  منصة  ومنها  املــجــّرد،  الخبر  تقديم 
فيوتشر« التي أسستها قبل عام الصحافية 
دمــاج.  ثــريــا  املخضرمة  اليمنية  والنقابية 
ترفض دماج التهم املوّجهة لوسائل اإلعام 
تأكيدها  مقابل  وفــي  بالتقصير،  املحايدة 
على أن اإلعام املستقل »لم يفشل على قلته 
أقرت رئيسة  القتالية«،  في تغطية األعمال 
»القصور  بـ فيوتشر«  »يمن  منصة  تحرير 
في بلوغ املعايير املهنية في تغطية مسرح 

العمليات الحربية«. 
تعتمد املنصة النشطة، رغم حداثة نشأتها، 
فــــي تــغــطــيــة أحــــــــداث مــــــأرب عـــلـــى مـــصـــادر 
عــســكــريــة حــكــومــيــة وقــــنــــوات غــيــر رســمــيــة 
ــتـــــاف الـــعـــســـكـــري الــــــذي يــشــمــل  ــ داخــــــل االئـ
رجــال القبائل. ورغــم ذلــك، تؤكد دمــاج على 
ميزان  في  ملــأرب  املحورية  الخصوصية  أن 
الــصــراع »أدت إلــى تــراجــع فــرص الحصول 
املدينة كمصادر  من سكان  معلومات  على 
وشـــهـــود عــيــان مــســتــقــلــني نــســبــيــًا حــــول ما 
يـــجـــري هـــنـــاك، جـــــراء ضــغــط املــــخــــاوف من 
 عن حالة عدم اليقني بشأن 

ً
املساءلة، فضا
مصير املدينة«.

قلّة التغطية 
اإلعالمية الدوليّة 

لألزمة اليمنية 
ونزاعها المسلح

على الرغم من خطورة الوضع في مأرب، إال أن المشهد العسكري ال يزال ضبابيًا في ظل التعتيم في نقل حقيقة 
ما يجري على األرض. اتهامات بالتقصير وّجهت لإلعالم المحلي والدولي، وسط تشويش ممنهج

ال تــتــشــابــه املـــعـــركـــة الـــتـــي تـــــدور عــلــى أســــــوار مـــــأرب مع 
التعتيم حول الحقيقة، تحصل أيضًا   

ّ
سابقاتها. وفي ظل

عمليات تشويش واضحة، ُيستخدم فيها سالح الشائعات، 
وهو ما امتهنته جماعة الحوثيني.

فــمــنــذ احـــتـــدام الــقــتــال مــطــلــع فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي في 
محافظة مأرب اليمنية، تحّولت الشائعات سالحًا رئيسيًا 
في يد جماعة الحوثيني التي استخدمته لتحطيم معنويات 
اجتياح  لها  يسهل  بما  أوراقــهــا،  وخلط  الحكومية  الــقــوات 
قبلي متوسط  وفــي مجتمع  الــبــالد.  النفطية شــرق  املدينة 
الخصوم،  إربــاك  النوع من األسلحة في  التعليم، نجح هذا 
واكتساح  الحقائق  إلــى حجب  وأدى  مــحــدود،  بشكل  وإن 
التواصل  الــتــي تنطلق غالبًا مــن وســائــل  الــزائــفــة  األخــبــار 
االجتماعي، وتجد طريقها إلى السواد األعظم من اليمنيني.
لضخ  متعددة  مطابخ  على  الحوثيني  جماعة  واعتمدت 
الشائعات في معركة مأرب. ووفقًا لخبراء، بدت النكهة 
اإليرانية حاضرة بقوة في هذا النوع من املعارك، ابتداء 

بتوظيف الخطاب الديني والزعم بأّن ما يجري في مأرب 
 إلى 

ً
»جهاد بتوجيه إلهي ضد إسرائيل والكفار« وصوال

إلثــارة  ُمثلى  كطريقة  النساء  أعــراض  مسألة  استغالل 
حمية رجال القبائل وكسبهم للقتال في صفوفها من 
القبائل داخــل مــأرب بعدم قتالها  جهة، وتحييد رجــال 

من جهة أخرى.
وفي مسرح الحرب النفسية هذه، بدت الحكومة اليمنية 
املعترف بها دوليًا عاجزة عن مجاراة الحوثيني، فاكتفت 
فـــي مــنــاســبــات مختلفة بــالــتــمــوضــع فـــي مــوقــع الـــدفـــاع، 
مقاتليها  معنويات  تمس  التي  الحوثية  الشائعات  لنفي 
مــن عملية تسويق  الحوثيون  أســاســيــة. وكــثــف  بــدرجــة 
شــائــعــات تــزعــم أّن مــئــات األفــــراد مــن الــقــوات الحكومية 
تركوا مواقعهم في جبهات القتال في مأرب وعادوا إلى 
ــــ على لــســان عــدد من  الــتــوبــة« ودأبــــوا  صنعاء »معلنني 
قيادات الصف األول ــ على توجيه دعوات أخرى ملن تبقى 

منهم بعد منحهم عفوًا عامًا.

سالح الشائعات

MEDIA
منوعات

أخبار

عسكريون موالون للحكومة اليمنية في مأرب )فرانس برس(

Thursday 29 April 2021
الخميس 29 إبريل/ نيسان 2021 م  17  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2432  السنة السابعة

أغلقت شركة التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«، الثالثاء، الصفحة 

الرسمية لألسير الفلسطيني 
والقيادي بـ»فتح« وعضو اللجنة 

لمركزية للحركة مروان البرغوثي. 
ويشار إلى أن األسير أعلن نيته الترشح 

لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية 
المقبلة.

أعلنت منظمة األمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم 
)يونسكو( فوز الصحافية 

االستقصائية الفيليبينية ماريا ريسا 
بالجائزة العالمية لحرية الصحافة 

يونسكو/غييرمو كان للعام 2021 
بتوصية من لجنة تحكيم دولية من 

مهنيين في مجال اإلعالم.

 قتل الصحافيان اإلسبانيان 
افيد برياين وروبرتو فرايلي اللذان 

 يعمالن على وثائقيات على 
أيدي إرهابيين في بوركينا فاسو، 

بحسب ما أعلن رئيس الوزراء اإلسباني، 
بعد هجوم استهدف دورية 

لمكافحة الصيد غير القانوني في 
البلد.

نقلت إدارة سجن »عوفر« 
اإلسرائيلي األسير الفلسطيني 

الصحافي عالء الريماوي )43 عامًا( 
من رام اهلل وسط الضفة إلى 

زنازين العزل االنفرادّي، وهو يواصل 
إضرابه عن الطعام رفضًا العتقاله 

اإلداري، وذلك منذ اليوم األول على 
اعتقاله.



الــعــن  فــــي  ُيـــحـــفـــز مــســتــقــبــا  ــلــــون األزرق  الــ
على أطــوال موجية قصيرة، في حن يحفز 
األحمر مستقبا على أطوال موجية طويلة. 
فــي الــبــدايــات، أو قــبــل 700 مــلــيــون عـــام كما 
يـــقـــول أتـــيـــنـــبـــارا، كـــانـــت أعـــــن الـــحـــيـــوانـــات 
ــــوان، وتــطــورت  ــة األلـ األولــــى عــاجــزة عــن رؤيـ
مستقبات الضوء في عيون بعض األنواع، 
ــا فــي الــصــراع مــن أجــل البقاء.  لــتــؤدي دورهـ
وجود الكثير من أشكال العيون في الطبيعة، 

نــظــريــات تطور  العلماء على دراســـة  ســاعــد 
ــن تمييز  الـــعـــن واملــســتــقــبــات املـــســـؤولـــة عـ
األلوان. ومن الخيارات الكثيرة املوجودة في 
التركيز  أتــيــنــبــارا  سلسلة  تختار  الطبيعة، 
على الطيور في شرح جانب من هذا التطور، 
لــكــن مــن دون تــقــديــم الــكــثــيــر مــن املــعــلــومــات 
ــة. يــــقــــول: »الــــطــــيــــور، هــــي مــــن أقــــرب  ــافــ الــــجــ
أقرباء الديناصورات، ظهرت قبل الثدييات. 
الــثــديــيــات األولــــــى، عــلــى حـــد عــلــمــنــا، كــانــت 

منى حسن

تقتصر رؤية اإلنسان لأللوان على 
مــــدى مـــحـــدود مـــن طــيــف األشــعــة 
بالـ  يسمى  الكهرومغناطيسية، 
»ضـــوء املـــرئـــي«. الــســيــر ديــفــيــد أتــيــنــبــارا في 
يذكرنا  نتفليكس،  على  الــجــديــدة  سلسلته 
أن هذه التسمية صحيحة بالنسبة إلى عن 
اإلنـــســـان فــقــط، أّمــــا لـــدى كــائــنــات أخــــرى في 
الطبيعة، فإن »الضوء املرئي« يقع في مدى 
مختلف. بوجود التنوع الهائل في الطبيعة، 
ا بأشكال وقدرات متفاوتة على 

ً
سنجد أعين

رؤية األلوان.
ــتـــي تــتــمــتــع  ــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الـــكـــائـــنـــات الـ هـ
برؤية محدودة ضمن مدى أضيق من مدى 
»الـــضـــوء املـــرئـــي«، وكــائــنــات أخــــرى تتفوق 
أعينها على أعن اإلنسان في تمييز الضوء، 
مــثــل قــريــدس الــســرعــوف الــطــاووســي، الــذي 
نــوًعــا مــن املستقبات  يــوجــد فــي عينيه 12 
أنــواع فقط  الــضــوء، مقابل ثاثة  التي تميز 
ميز 

ُ
الــبــشــريــة، وهــي مستقبات ت فــي الــعــن 

ــوان  ــ األلـ ــرى  ــ ـ
ُ
ت ــر.  ــفــ األزرق واألخــــضــــر واألصــ

للضوء؛  املختلفة  املوجية  األطـــوال  بتمييز 

قصص ماكوين 
مستوحاة من أحداث 
واقعية أثراها بتجربته

ألوان الذكور في 
عالم الحيوان أكثر تنوًعا 

وتعقيًدا من اإلناث

ترّكز هذه األعمال 
الدرامية على حياة 

الفلسطينيين ومعاناتهم

2223
منوعات

واأللــــــوان يصعب  لــيــلــيــة.  كــائــنــات  معظمها 
تمييزها في الليل«.

ــة  ــيـــور لـــشـــرح تـــطـــور رؤيــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــطـ
األلــــــــــوان، يـــغـــنـــي الــســلــســلــة بـــلـــقـــطـــات مــلــيــئــة 
بمختلف ألـــوان الــريــش الــزاهــيــة الــتــي تجذب 
املشاهد. ألوان الذكور في عالم الحيوان أكثر 
تــنــوًعــا وتــعــقــيــًدا مــن اإلنـــــاث، فــكــيــف تــطــورت 
ذكور الطيور بهذه األشكال واأللوان الفاتنة؟ 
على  يعود،  »هــذا  باختصار:  أتينبارا  ُيجيب 

ــاث«. ريــش الــطــاووس  مــا يــبــدو، إلــى قـــرار اإلنــ
املتأللئ الــذي نــراه الــيــوم، هو نتيجة النتقاء 
إناث الطاووس ألفضل وأبهى ذكر مّر عليها. 
تعقيدات عملية االنتقاء واإلقناع هذه، تتضح 
نتفليكس، يحمل  آخــر على  وثائقي  في  أكثر 
عنوان »الرقص مع الطيور«، إذ يبن صعوبة 
املنافسة، بن ذكور أنواع مختلفة من الطيور، 

على تمرير جيناتها إلى األجيال التالية. 
الحية،  الــكــائــنــات  مــن  الــعــديــد  إلـــى  بالنسبة 
التزاوج وبقاء جيناتها في األجيال التالية، 
ُيعتبر أهم من بقائها هي على قيد الحياة. 
في أستراليا، تلمع أجنحة ذكر فراش القمر 
البنفسجية،  فـــوق  األشـــعـــة  عــاكــســة  األزرق، 
ــاث. لــكــنــه، بــهــذه العملية،  لــغــرض جـــذب اإلنــ
ـــا الــطــيــور الــتــي تــتــغــذى عــلــيــه. 

ً
يــجــذب أيـــض

يقول أتينبارا: »بالنسبة للذكر، هذه الحياة 
ألنه  العناء«؛  تستحق  باملخاطرة  املحفوفة 
ــزاوج مـــع أنــثــى أو اثــنــتــن، فـــإن ألــوانــه  ــ لـــو تـ

ستستمر في البقاء. 
املنقطع  الحديث  لإلنسان  بالنسبة  األلـــوان 
إعجابه،  تثير  »فنية«  أداة  الطبيعة هي  عن 
وتؤثر في مزاجه، أو قد تبعث فيه الدهشة 
والسعادة. لكن ألــوان الطبيعة في الربيع ال 
انتباهه،  لفت  أو  اإلنــســان،  إلعــجــاب  تكترث 
أجــل  مــن  الطبيعة  تستخدمها  أداة  هــي  بــل 
بــقــائــهــا واســـتـــمـــرارهـــا. يـــقـــول أتـــيـــنـــبـــارا إن 
األزهـــار ال تهدف إلــى نيل إعــجــاب اإلنــســان، 
بــل هــي مــن أجــل الــفــراشــات والــنــحــات، التي 
في  وتساعدها  الــزهــرة  رحــيــق  على  تتغذى 

املقابل على التكاثر من خال نقل لقاحها. 
بطبيعة  بــاأللــوان«،  »الحياة  سلسلة  تتميز 
الــذي ال يقول أكثر  الــحــال، بتعليق أتينبارا 
ــلـــزم. تــســتــفــيــد الــســلــســلــة مـــن الــتــنــوع  مــمــا يـ
األلــوان  الطبيعة، فنرى  املــوجــود في  الهائل 
أدوًرا مختلفة ومتنوعة في مساعدة  تلعب 
الــحــيــوانــات عــلــى الــنــجــاة مــن املــــوت جــوًعــا، 
أو االخــتــبــاء مـــن مـــصـــادر الــخــطــر، أو جــذب 
ــعـــرض إشـــــارات  ــن أجــــل الـــتـــكـــاثـــر، وتـ زوج مـ
مختلفة تتراسل فيها الطبيعة في ما بينها 

باستعمال األلوان. 
السلسلة،  مــن  واألخــيــرة  الثالثة  الحلقة  فــي 
بــعــنــوان »مــــطــــاردة األلـــــــوان«، يــكــشــف فــريــق 
الــعــمــل الــتــقــنــيــات املــســتــخــدمــة فـــي تــصــويــر 
الــطــبــيــعــة بــاألشــعــة فـــوق الــبــنــفــســجــيــة الــتــي 
الكائنات  يــراهــا اإلنــســان، وتــراهــا بعض  ال 
األخــــــرى. تــعــتــمــد الــتــقــنــيــة عــلــى فــلــتــر واحـــد 
وكـــامـــيـــرتـــن، يــتــم تــرتــيــب وضــعــيــتــهــمــا في 
الفلتر يعكس أشعة »الضوء  زاويــا محددة. 
املــــــرئــــــي«، ويـــســـمـــح بـــــمـــــرور األشـــــعـــــة فـــوق 
البنفسجية. رتب فريق التصوير الكاميرتن 
ــا مـــحـــددة تــســمــح إلحــــدى الــكــامــيــرات  بـــزوايـ
ــارة مــن خـــال الفلتر،  بــاســتــقــبــال األشــعــة املــ
فــــي حــــن تــســتــقــبــل األخــــــــرى األشــــعــــة الــتــي 
يعكسها عند زاوية محددة، تسمح بالتقاط 
الكاميرا األولــى.  الــذي تلتقطه  الــكــادر  نفس 
بــذلــك، يمكن االنــتــقــال بــن رؤيــة الكاميرتن 
بـــســـهـــولـــة. واحــــــــدة ســتــبــن رؤيــــــة اإلنـــســـان 
بــاألشــعــة  الـــرؤيـــة  تــبــن  ــرى  ــ للطبيعة، واألخـ

فوق البنفسجية.
ــراه عـــن اإلنــســان  نـــوع آخـــر مـــن الـــضـــوء ال تــ
بــشــكــل طــبــيــعــي، وهــــو الـــضـــوء املــســتــقــطــب: 
ــتــــوى واحــــــــد فـــقـــط.  ضـــــــوء يـــــتـــــردد فـــــي مــــســ
لتصوير الرؤية بالضوء املستقطب، احتاج 
تعقيًدا،  أكثر  بتقنية  االستعانة  إلى  الفريق 
الكاميرا بحاسوب. وألن شرح  ترتبط فيها 
ــراج  ــ ــز اإلخـ ــاف، ركــ ــ ــذه الــتــقــنــيــة مــعــقــد وجــ هــ
على مــا يقاسيه الــفــريــق فــي اســتــخــدام هذه 
الــتــقــنــيــة، لــتــصــويــر الـــســـرطـــانـــات الــبــحــريــة 
فريق  نتتبع  املحيط،  اليابسة. وداخــل  فــوق 
الـــغـــوص، ونــســمــع تــعــبــيــرهــم عـــن الــحــمــاســة 
املــاء، ما  والدهشة عبر أجهزة اتصال تحت 

يعزز من شعور املشاهد بغرابة املكان. 

إبراهيم علي

لــم يــخــرج املــمــثــل خــالــد الـــصـــاوي مــن عــبــاءة 
»ليالينا  مسلسل  فــي  املــاضــيــة  الــســنــة  دوره 
الفتاح وإخـــراج أحمد  80« )نــص أحمد عبد 
صالح(. ونقل دوره إلى مسلسلن يعرضان 

ضمن باقة الدراما للموسم الحالي.
لطاملا عمل خالد الصاوي خارج إطار األدوار 
النمطية، واستطاع لسنوات مضت أن يبرهن 
التقليد،  قــدرات استثنائية تخرجه من  على 
. وال ريــب فــي أن 

ً
مــا فتح الــبــاب أمــامــه طــويــا

أبرز أدواره الدرامية كانت تستحق الوقوف 
عـــنـــدهـــا، ومــنــهــا دوره فـــي مــســلــســل »خــاتــم 
سليمان« )إخــراج أحمد عبد الحميد. إنتاج 
كبير،  جـــّراح  العمل شخصية  يــروي   .)2011
يــدعــى ســلــيــمــان، صــاحــب شخصية بسيطة 
وعفوية. يعاني سليمان من ضغوط شديدة، 
ليتعرض إلـــى مــفــارقــة درامــيــة وتــعــمــل على 
الــنــقــاد وقتها  تغيير مــجــرى حــيــاتــه. أجــمــع 
عــلــى فــــرادة أداء الـــصـــاوي وحــســن اخــتــيــاره 
ما  والفلسفة  والــجــد  العبثية  مــن  فيه  لقالب 

وفق تصريحات سابقة له. شملت ترشيحات 
مــايــكــل وورد  األخــــرى  الــرئــيــســيــة   Small Axe
وماالكاي كيربي في فئة أفضل ممثل مساند. 
املــســلــســل أيــضــا رشـــح لــتــســع جـــوائـــز حرفية 
وراء  بــالــعــمــل  تــحــتــفــل  الـــتـــي   )craft awards(
الكواليس، بينها ترشيح لستيف ماكوين عن 
  .)Fiction( »الخيال«  فئة  إخــراج ضمن  أفضل 
أما سلسلة »ذا كــراون« The Crown الشهيرة 
فحصلت  »نتفليكس«  منصة  أنتجتها  التي 
على عشرة ترشيحات. ُرشح جوش أوكونور 
لــنــيــل جــائــزة عــن أدائــــه لــــدور أمــيــر ويــلــز، مع 
زميلته هيلينا بونهام كارتر عن أدائها دور 
األميرة مارغريت، وتوباياس منزيس عن دور 

دوق إدنبرة.
 I May Destroy »مسلسل »آي ماي دستروي يو
تـــرشـــيـــحـــات،   8 حـــصـــد  كــــويــــل  ملــيــكــيــا   You
 Normal »ــال بــيــبــل وحـــصـــل مــســلــســل »نــــورمــ
People من »بــي بي ســي« على 7 ترشيحات. 
 Sex إديــوكــايــشــن«  »سكس  سلسلة  وحصلت 

Education على 6 ترشيحات.
ــحــــت ديــــــزي إدغـــــــار جـــونـــز لــنــيــل جـــائـــزة  ُرشــ
Normal People في  فــي  ــا  عــن دورهــ »بــافــتــا« 
فئة املمثلة الرئيسية. كما ُرشحت بيلي بايبر 
وليتيشيا  كومر  وجـــودي  سكوايرز  وهايلي 

رايت وميكيا كويل في الفئة نفسها.

لندن ـ العربي الجديد

حـــصـــدت ســلــســلــة مــــن خــمــســة أفــــــام طــويــلــة 
تحمل اسم »سمول أكس« Small Axe أنجزها 
املخرج امللتزم قضايا السود والحائز جائزة 
ــار« أفـــضـــل فــيــلــم عـــن »تـــويـــلـــف يــيــرز  ــ ــكـ ــ »أوسـ
ستيف   ،Twelve Years a Slave سليف«  إيــه 
مــاكــويــن، 15 تــرشــيــحــا لنيل جــوائــز »بــافــتــا« 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــبــريــطــانــيــة لـــعـــام 2021 الــتــي 

أعلنت أمس األربعاء.
بــطــا ســلــســلــة »ســـمـــول أكــــس« جـــون بوييغا 
ــزة فــي  ــائــ ولــيــتــيــشــيــا رايــــــت رشـــحـــا لــنــيــل جــ
»ِرد،  فــيــلــم  فــــي  لـــــــدوره  األول  الــتــمــثــيــل،  فـــئـــة 
Red, White and Blue ضمن  بلو«  أنــد  وايــت 
أدائــهــا في »مانغروف«  السلسلة، ورايــت عن 
Mangrove الــذي لعبت فيه دور زعيمة حركة 
القّصة  »مانغروف«  يستعيد  بانثرز«.  »بــاك 
ــن الــنــاشــطــن الــســود  الــحــقــيــقــيــة ملــجــمــوعــة مـ
تـــعـــرف بـــاســـم »مـــانـــغـــروف 9« انــتــفــضــت في 
املضايقات  ضــّد  العشرين  الــقــرن  سبعينيات 
ــادرة عـــن شــرطــة لـــنـــدن. وقــد  الــعــنــصــريــة الـــصـ
تواجهت مع عناصرها خال تظاهرة كبيرة، 
لقيت  مــحــاكــمــة  إلــــى  املـــواجـــهـــات  تــلــك  وأدت 
تغطية إعامية واسعة. وشّكلت تبرئة أعضاء 
النضال  في  تاريخيا  املجموعة منعطفا  هذه 
القضاء  أقـــّر  بعدما  التمييزية،  األنــمــاط  ضــّد 
الــبــريــطــانــي لــلــمــّرة األولــــى بـــأن ســلــوك بعض 
 تلك 

ّ
الــشــرطــيــن مــشــحــون بــالــعــنــصــريــة، لــكــن

الحادثة لم تصبح ذائعة.
ها 

ّ
والقصص التي يرويها ستيف ماكوين كل

مستوحاة من أحداث واقعية أثراها بتجربته 
الخاصة »للتمييز العنصري كشخص كبر في 
بريطانيا،  فــي  والثمانينيات«  السبعينيات 

يكفي ملادة درامية هادفة، تنقل صور الواقع 
بكثير من البساطة والدقة في الوقت عينه.

ــاوي، الــــيــــوم، دور عــابــد  ــ ــــصـ يــلــعــب خـــالـــد الـ
تــيــمــور فـــي مــســلــســل »الـــلـــي مـــالـــوش كــبــيــر«، 
أحمد  وزوجــهــا  العزيز  عبد  ياسمن  بطولة 
العوضي، في إطار درامي يستلهم من خاله 
ف، يعيش سلسلة 

ِّ
السخرية، كدور زوج معن

الكاتب  عليها  بنى  التي  النفسية  العقد  مــن 
عمرو ياسن السيناريو الخاص باملسلسل. 
لكن صــورة أو شخصية الــصــاوي في »اللي 
مالوش كبير«، تعيدنا بسرعة إلى دوره في 
صابرين،  جــانــب  إلــى   ،»8 »ليالينا  مسلسل 
عن طريق اإلشارات والتمادي في السخرية، 
ولــــو اخــتــلــف الــســيــاق الـــخـــاص بــاملــوضــوع، 
وتشعب هنا إلى حالة حب االمتاك والنفوذ، 
االنــقــاب  أحــــوال   »80 »ليالينا  جــســد  بينما 
العيش  وقــرر  زوجته  فقد  لرجل  االجتماعي 
فــي تماس  الحياة تضعه  وحــيــدًا، لكن سبل 

مع محيطه العائلي واالجتماعي.
كـــان بــإمــكــان الــصــاوي الــقــيــام بــانــقــاب على 
ــداء  ــ ــا، وارتـ

ً
الــشــخــصــيــة الــتــي جــســدهــا ســابــق

النافذ »عابد تيمور« في وجه جديد  عباءة 
ــدو أن  ــبـ ــه. يـ ــهــ ــكــــرار تــعــابــيــر وجــ يــقــيــه مــــن تــ
به حاليا، وتحوله  ملا يقوم  الصاوي مرتاح 
إلى »ماكينة« ال تعرف كيف تغّير حركاتها، 
وتـــعـــانـــي قــلــيــا مـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى الــلــفــظ أو 

تسميع الحوار.
أمـــا فـــي مــســلــســل »الـــقـــاهـــرة كـــابـــول«، إخـــراج 
ا في تكرار 

ً
أيض املشكلة  حسام علي، فتكمن 

ــركـــات وحــــــــوارات الــــصــــاوي الــقــائــمــة على  حـ
»الــســخــريــة«، ولــو جــاءت على حساب الــدور 
املنسوب إليه لضابط في أمن الدولة، ُيصارع 
اإلرهــاب بإطار ال يخلو من تبييض صفحة 

املصرية، من دون تغيير  األمنية  املؤسسات 
فــي اســتــغــال الــصــاوي للتقنيات ذاتــهــا في 
اتــــخــــاذ  شخصية  ــدم  ــ وعـ والــتــمــثــيــل،  األداء 
»الضابط« في أمن الدولة الجدية املفترضة، 
 على مقاس الصاوي 

ً
مع رسم الــدور مفصا

عن  بعيدًا  األداء،  فــي  النمط  لــهــذا  تبنيه  فــي 

التنوع في الشخصيات املعقدة التي يحاول 
تقديمها بطريقة مبسطة، أحيانا تصبح غير 

مقنعة، وتصغر من قيمة العمل وجديته.
ــنـــان خـــالـــد الــــصــــاوي لــفــت  ــفـ ــكـــان الـ ــإمـ ــان بـ ــ كـ
ــاه وإثــــــــــارة اإلعـــــجـــــاب بــــقــــدرتــــه عــلــى  ــبــ ــتــ االنــ
في  والتغيير،  واالبــتــكــار  والتلوين  التنويع 

أدائه في األعمال الدرامية أمام مجموعة من 
الــشــاشــات، كمجرد  التي تحفل بها  الــوجــوه 
مـــا يجعل  هـــــدف،  أو  مـــن دون إضـــافـــة  مــــؤد 
وبالتالي  املمثل،  بمصداقية  يشكك  املشاهد 
بــمــصــداقــيــة املــســلــســل بــشــكــل عــــام، طــاملــا أنــه 

يقف أمام ممثل يمعن في تكرار نفسه.

شــبــكــة »الـــجـــزيـــرة« اإلعـــامـــيـــة رشـــحـــت لنيل 
 current( »جائزة ضمن فئة »الشؤون الحالية
 The Cyprus Papers حـــلـــقـــة  ــــن  عـ  )affairs
الــســريــة( ضمن  قــبــرص  )وثــائــق   Undercover
ضمن  وتنافسها  االســتــقــصــائــي،  برنامجها 
البريطانية  الــرابــعــة«  »الــقــنــاة  نفسها  الــفــئــة 
بحلقة The Battle for Hong Kong )املعركة من 
Dispatches، و أجل هونغ كونغ( في برنامج 

Italy›s Frontline: A Doctor›s Diary )مذكرات 
طبيب إيــطــالــي عــلــى الــخــطــوط األمــامــيــة( من 
بـــي ســـي 2«، وتــحــقــيــق شــبــكــة »آي تي  »بــــي 
في« االستقصائي عن حقوق اإلنجاب، تحت 
)حــرب   America’s War on Abortion عــنــوان 
 Once Upon أمــيــركــا عــلــى اإلجــــهــــاض(. فــيــلــم
الــعــراق(  a Time in Iraq )حـــدث ذات مــرة فــي 
من قناة »بي بي سي 2« هو الفيلم الوثائقي 
األكــثــر نــجــاحــا، إذ حــصــد أربــعــة تــرشــيــحــات، 

بينها واحد عن أفضل فيلم واقعي.
سنويا  تقيمها  التلفزيونية  »بــافــتــا«  جــوائــز 
ــيـــة لـــفـــنـــون الــفــيــلــم  ــبـــريـــطـــانـ »األكــــاديــــمــــيــــة الـ
والــتــلــفــزيــون«، ويـــقـــام حــفــل تـــوزيـــع الــجــوائــز 
الــحــرفــيــة فـــي 24 مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل، عــلــى أن 
املقبل  يونيو/حزيران   6 فــي  الرئيسي  يكون 
ــواد،  ــ حـــن ســيــقــدمــه الــكــومــيــدي ريـــتـــشـــارد أيـ

للعام الثاني على التالي.
لـــعـــام 2021 عــــــددًا مــن  الـــتـــرشـــيـــحـــات  تــشــمــل 
التغييرات على جوائز التلفزيون، بعد مراجعة 
أجرتها األكاديمية في سبتمبر/أيلول املاضي، 
حــن وعـــدت بتحديثات شــامــلــة، بــعــدمــا أثير 
الترشيحات  على  البيض  هيمنة  حــول  جــدل 
والـــجـــوائـــز الــتــلــفــزيــونــيــة والــســيــنــمــائــيــة الــتــي 
 BaftaSoWhite# تمنحها، وتحديدًا عبر وسم

)بافتا شديدة البياض(.

خالد الصاوي في جلباب واحد»سمول أكس« يحصد 15 ترشيحًا لجوائز »بافتا« التلفزيونية
يحضر الممثل المصري 

خالد الصاوي في 
مسلسلين هذه السنة 

»اللي مالوش كبير« 
و»القاهرة كابول«، 

ويؤّدي فيهما الدور 
نفسه تقريبًا

غزة ـ عالء الحلو

ــابـــط اإلســـرائـــيـــلـــي »أفـــيـــكـــتـــور«،  ــتـــوانـــى الـــضـ ال يـ
املـــمـــثـــل جــــــــواد حـــــــــرودة فــي  يــــــــؤدي دوره  الــــــــذي 
باملواطنن  التنكيل  عن  الفجر«،  »مياد  مسلسل 
الفلسطينين وتعذيب األسرى، في لوحة درامية 
يرافق  الفلسطينيون.  الــذي يحياه  الواقع  تعكس 
عرض مسلسل »مياد الفجر« الذي تبثه فضائية 
ــقـــدس الـــيـــوم«، وتــنــتــجــه وتــنــفــذه شــركــة »نــيــو  »الـ
الدرامية،  الفنية  األعــمــال  املحلية، عــدد من  ســن« 
نتجة في قطاع غزة، ويتم 

ُ
التلفزيونية واإلذاعية، امل

عرضها خال شهر رمضان، وتناقش مواضيعها 
األســاســيــة قــضــايــا الــثــوابــت الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــي 
ـــحـــتـــلـــة، والـــاجـــئـــن 

ُ
ــقــــدس امل مــقــدمــتــهــا قــضــيــة الــ

األســـرى  وقــصــص  الــقــديــمــة،  الفلسطينية  ــدن  واملــ
ومعاناتهم داخل السجون اإلسرائيلية، ومختلف 
أشــكــال املــقــاومــة ضــد االحـــتـــال. يعكس مسلسل 
»مياد الفجر« مامح نضال الشعب الفلسطيني 
قــوات االحتال اإلسرائيلي، فيما تظِهر  في وجه 
الــفــلــســطــيــنــيــة املتمسكة  ــه طــبــيــعــة األســـــرة  ــداثـ أحـ
في  املستمرة  وتجاربها  الــوســائــل،  بكل  بأرضها 
مجريات  ر  صوِّ

ُ
وت أرضها.  على  املعتدي  مواجهة 

ــــداث فــي املــســلــســل مــامــح االشــتــبــاكــات التي  األحـ
ــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــن بــأبــســط  ــنـــاضـ تـــــــدور بــــن املـ
اإلمكانيات، أمام الترسانة العسكرية اإلسرائيلية. 
يقول الفنان الفلسطيني جواد حرودة لـ »العربي 
الجديد« إن أحداث املسلسل نابعة من التفاصيل 

الفلسطيني بفعل  املواطن  التي يمر بها  اليومية 
هامة  أداة  الفن  ُمعتبًرا  اإلسرائيلية،  املــمــارســات 
وبث  للعالم،  الفلسطيني  الشعب  إليصال صــوت 
تقنع  ُمحببة،  درامــيــة  بلغة  الفلسطينية  الــروايــة 
الــعــالــم بــكــذب املظلومية اإلســرائــيــلــيــة. أمــا الجزء 
الـــثـــانـــي مـــن مــســلــســل »بــــوابــــة الـــســـمـــاء« الـــدرامـــي 
والذي يبث يومًيا على شاشة قناة األقصى، فقد 
عــام 2017،  ُعـــِرض  الـــذي  األول  جــاء تكملة للجزء 
حيث ناقش األول املعاناة اليومية ألهالي القدس 
الــثــانــي بعض  ــحــتــلــة، فيما يعكس 

ُ
امل ومــديــنــتــهــم 

ــراِفـــضـــة ملــخــتــلــف أشــكــال  ــخــتــلــفــة، والـ
ُ
الــقــضــايــا امل

التطبيع مع االحتال اإلسرائيلي. وتــدور أحداث 
الحلقات األولى من املسلسل الدرامي الفلسطيني، 
ــواد الــوطــنــيــة مـــن املــنــهــاج  ــ ــاء بــعــض املــ حــــول إلـــغـ
التعليمية،  املــنــاهــج  تــهــويــد  بــهــدف  الفلسطيني 
ــــداءات املــتــواصــلــة لــقــطــعــان املــســتــوطــنــن،  ــتـ ــ واالعـ
وفـــق تــعــبــيــر املـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مــســلــســل بــوابــة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــى  الــســمــاء مــحــمــد ثـــريـــا لـ
جــانــب الــحــديــث عــن مـــدى خــطــورة الــتــطــبــيــع بن 

االحــتــال اإلســرائــيــلــي وبــعــض األنــظــمــة العربية، 
عبر تصوير  الفلسطينية،  القضية  على  وضــرره 
مشاهد طرد املطبعن ونبذهم من داخل ساحات 
املسجد األقصى. وتناقش حلقات مسلسل »بوابة 
في  والعربي  الفلسطيني  الِعناد  كذلك  الــســمــاء«، 
ــرات  ــؤامــ مـــواجـــهـــة االنـــتـــهـــاكـــات اإلســرائــيــلــيــة واملــ
واملخططات التي تهدف إلى بناء الهيكل بعد هدم 
املسجد األقصى، واملقاومة الفلسطينية بمختلف 
أشكالها، بما فيها العمليات الفردية، فيما تعكس 
أصالة الشعب الفلسطيني وأواصر العاقات بن 
وفــي  الفلسطينية،  والــبــلــدات  الــشــرائــح  مختلف 

مقدمتها مدينة القدس. 
وتم تصوير أحــداث املسلسل الــذي يتزامن عرضه 
مع هبة الفلسطينين في مدينة القدس، ومختلف 
ــــي وجــــــه قــــــــوات االحــــتــــال  املــــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
اإلسرائيلي، داخل مدينة إنتاج إعامية، في قطاع 
حاكي أزقة وشوارع مدينة القدس، وبمشاهد 

ُ
غزة، ت

الكوادر  قــدرة  تصويرية قريبة من مامحها لعدم 
على التصوير في املدينة بفعل االحتال، إذ تعطي 
املقدسين.  واقــع  د  ُيجسِّ واقــًعــا  التصوير  مشاهد 
ويـــركـــز املــســلــســل اإلذاعـــــــي الــفــلــســطــيــنــي »حــكــايــة 
الفلسطينين،  الفنانن  أسير« والــذي تعده رابطة 
عــن قــضــايــا األســــرى، عــبــر ســـرد مجموعة قصص 
ــحــاكــي واقـــع ومــعــانــاة األســـرى مــن ذوي األحــكــام 

ُ
ت

العالية، فيما تدور أحداث كل حلقة حول مختلف 
الــتــفــاصــيــل املــتــعــلــقــة بــظــروف االعــتــقــال، والــســيــرة 

النضالية لبطل كل حلقة. 

العين بعد 700 مليون عام

)Getty( لم يُغير خالد الصاوي من أدائه في مسلسلين

من كواليس 
مسلسل »ميالد 
الفجر« )نيو 
سين(

)Getty/ليتيشيا رايت مرشحة عن فئة أفضل ممثلة رئيسية )ديف جاي هوغان

)Getty( بعض الحيوانات تستخدم األلوان كأداة تحذيرية

في سلسلة وثائقية جديدة تحمل عنوان »الحياة باأللوان مع ديفيد أتينبارا«، نشاهد ما يمكن 
تسميته فن الرؤية؛ إذ نتعرّف إلى أعين عدد من الكائنات، وآلية رؤيتها لأللوان

الحياة باأللوان

دراما رمضانية فلسطينية

فنون وكوكتيل
قراءة

رصد

مسارشاشة

نّطلع في السلسلة على 
أثر التغير المناخي في زيادة 

المخاطر التي تواجهها 
الحيوانات بسبب سرعة 

ذوبان الثلج. يغير حيوان 
القواع ثلجي النعال، لون 

فرائه من األبيض في الشتاء 
إلى البني في الصيف حتى 
يختبئ من مفترسيه، لكنه 
يحتاج إلى الوقت من أجل 

تبديل »ردائه الشتوي«. 
وبسبب التغير المناخي، 

يتوقع أن »يؤدي تناقص 
الغطاء الثلجي إلى بقاء 
القواع مكشوًفا« لفترات 
أطول، ما يزيد معدالت 

افتراسها سنويًا.

بسبب ذوبان 
الثلج

Thursday 29 April 2021 Thursday 29 April 2021
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