منوعات

الجمعة  30يوليو /تموز  2021م  20ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2524السنة السابعة
Friday 30 July 2021

MEDIA
إعالميو
أوروبا

دعت منظمة «مراسلون بال حدود» إلى «حماية
حق اإلعــام» بعدما «تعرض سبعة صحافيني
عـلــى األق ــل الع ـت ــداء وآخ ـ ــرون لـلـتـهــديــد» خــال
اح ـت ـجــاجــات ض ــد الـتـصــريــح الـصـحــي وغـيــره
م ــن ال ـق ـي ــود ف ــي فــرن ـســا وإي ـطــال ـيــا وإس ـبــان ـيــا
وسلوفاكيا .وقــالــت املنظمة «ك ــان صحافيون
من دول أوروبية عدة أهدافا ألشخاص عنيفني
اع ـت ـق ــدوا خ ـطــأ أن ـه ــم ت ــاب ـع ــون ل ـه ـي ـئــات داع ـمــة

للحكومات خالل تظاهرات أقيمت يوم السبت
 24ت ـمــوز /يــولـيــو ضــد ف ــرض تـصــريــح صحي
للتمكن من دخول األماكن العامة».
وبحسب املنظمة ،فإن «أعنف هجوم في إيطاليا
وقع كان في فلورنسا حني قام متظاهرون بركل
وإهــانــة املــراســل سافيريو توماسي مــن موقع
فــانـبـيــدج.إت اإلخ ـبــاري لـســاعــات» .وفــي رومــا،
تعرض صحافيون من قناة «راي» (التلفزيون

العام) لإلهانة وكذلك زمالؤهم من صحيفتي
«إل سيكولو  »19و«جنوة  »24اليوميتني.
وف ــي فــرن ـســا خ ــال اح ـت ـج ــاج ف ــي مــرسـيـلـيــا،
تعرض صحافيان من قناة فرانس  2لإلهانة
وق ــام ــت م ـج ـمــوعــة م ــن األشـ ـخ ــاص بــدفـعـهـمــا
وطردهما .وبعد ذلك ،أعلنت مجموعة «فرانس
تيليفيزيون» أنـهــا ستقيم دع ــوى ،كـمــا فعلت
قناة «بــي إف ام تي فــي» اإلخبارية قبل يومني

21

بعدما تعرض صحافيان يعمالن فيها لهجوم
م ــن مـتـظــاهــريــن ف ــي ب ــاري ــس .أم ــا ف ــي مــدريــد،
ف ـق ــام «املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون املـ ـع ــارض ــون لـلـكـمــامــات
وتـلـقـيــح ال ـقـ َّـصــر ضــد ك ــوف ـي ــد »19-بـتـهــديــد أو
إهــانــة صحافيني مــن وســائــل إعــام عــدة .وفي
سلوفاكيا« ،هاجم متظاهرون املراسل واملصور
في تلفزيون تي في ماركيزا وأهانوهما».
(فرانس برس)

مخاوف على حرية الصحافة في تونس
تعيد األحداث التي شهدها التلفزيون الرسمي التونسي ،ليل األربعاء ،تجديد المخاوف حول حرية الصحافة في تونس ،بعد أيام على
قرارات الرئيس قيس سعيد ،والمخاطر المحدقة بحرية التعبير في البالد
تونس ـ العربي الجديد

أعـلـنــت رئــاســة الـجـمـهــوريــة الـتــونـسـيــة في
بيان لها صــدر مساء األرب ـعــاء ،أن الرئيس
ال ـتــون ـســي ق ـيــس سـعـيــد ق ــرر إع ـف ــاء محمد
األس ـعــد ال ــداه ــش ،املــديــر ال ـعــام للتلفزيون
ال ــرس ـم ــي ال ـت ــون ـس ــي ،م ــن م ـه ــام ــه وتـعـيــن
عــواطــف الــدالــي بمهمة تسيير التلفزيون
التونسي بشكل مــؤقــت .جــاء ذلــك بعد أيــام
ّ
سعيد التي اعتبرها
على ق ــرارات الرئيس
ك ـث ـي ــرون ان ـق ــاب ـي ــة ،ون ـ ّـص ــت ع ـلــى تجميد
عـمــل ال ـبــرملــان ورفـ ــع الـحـصــانــة ع ــن جميع
ال ـن ــواب واإلط ــاح ــة بــالـحـكــومــة واسـتـئـثــاره
بالسلطتني الـتـنـفـيــذيــة والـقـضــائـيــة ،فيما
كــانــت آلـيــات الجيش التونسي تنتشر في
ال ـع ــاص ـم ــة ،وت ـح ــدي ـدًا أم ـ ــام الـ ـب ــرمل ــان ،كـمــا
أم ــام بـعــض املــؤس ـســات اإلعــام ـيــة وبينها
التلفزيون الرسمي ،الــذي حاصره الجيش
األربعاء.
وشـ ـه ــد ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـت ــون ـس ــي ح ــال ــة مــن
االضـطــراب مساء األربـعــاء ،بعد منع أميرة
محمد ،نائبة نقيب الصحافيني التونسيني،
وبـ ـس ــام ال ـط ــري ـف ــي ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ــراب ـط ــة
التونسية لـلــدفــاع عــن حـقــوق اإلن ـســان ،من
دخول مقر التلفزيون للمشاركة في برنامج
س ـي ــاس ــي ب ـع ـن ــوان «ت ــون ــس م ــا ب ـعــد ،»25
بــرغــم دعــوتـهـمــا لـلـظـهــور .وق ــد ب ــرر املــديــر
العام للتلفزيون الرسمي املقال عملية املنع
بأنه تلقى تعليمات مــن عميد فــي الجيش
التونسي للقيام بذلك ،وهو ما نفاه محمد
زكــري ،الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع
التونسية .وبعد ضغوط من أعضاء النقابة
الوطنية للصحافيني التونسيني ،والرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،سمح
الجيش ـ الذي ينتشر حول مبنى التلفزيون
ـ ـ للضيفني بــدخــول املـبـنــى وب ــث الـبــرنــامــج
بشكل مباشر بعد تأخر دام ساعة ونصف
الساعة .وقد أكدت أميرة محمد أنها اتصلت
برئاسة الجمهورية للتأكد من أن القرار لم
يصدر عنها.
وبـ ـع ــد ل ـغ ــط ك ـب ـي ــر ،اس ـت ـق ـبــل امل ــدي ــر ال ـع ــام
للتلفزيون التونسي محمد األسعد الداهش،
ّ
وأكد لهما ،وفق ما ّ
صرح به بسام
الضيفني،
الطريفي مباشرة على الهواء ،أن عميدًا في
الجيش طلب منه عــدم استضافة ضيوف
في برامج سياسية وقد امتثل لألمر.
أميرة محمد أكدت في البرنامج أن «لخبطة
كـبـيــرة (لـغـطــا ك ـب ـي ـرًا) يعيشها الـتـلـفــزيــون
التونسي ،وأنه لوال معارضة وإصرار معدي
برنامج (تونس ما بعد  )25والعاملني في
التلفزيون الــرسـمــي ،لـتـ ّـم إلـغــاء البرنامج».
وطالبت باحترام حرية الصحافة واحترام
الضمانات الـتــي قدمها الرئيس التونسي
قيس ّ
سعيد بعدم ّ
املس بالحريات .وأضافت

ً
أن هـ ـن ــاك فـ ـش ــا فـ ــي ت ـس ـي ـي ــر امل ــؤسـ ـس ــات
ال ـع ـمــوم ـيــة الــرس ـم ـيــة ال ـتــون ـس ـيــة ،تـحــدي ـدًا
اإلذاعة ،والتلفزيون ،ووكالة تونس أفريقيا
لــأن ـبــاء ،إذ تـعـيــش كـلـهــا وض ـعــا مــأســاويــا
نتيجة ضعف املسؤولني في هذه املؤسسات
وعدم امتالكهم لشجاعة تغيير الواقعٌّ .
واع ـت ـبــر ب ـســام ال ـطــري ـفــي أن م ــا ح ـصــل دق
لـنــاقــوس الخطر واع ـتــداء غير مقبول على

منع ضيفين من
دخول التلفزيون الرسمي
قبل إقالة مديره

اقتحم األمن التونسي مقر قناة الجزيرة يوم اإلثنين (وسيم جديدي)Getty/

البرلمان اإليراني يقيّد شبكات
التواصل االجتماعي
طهران ـ صابر غل عنبري

أق ـ ّـر مجلس ال ـشــورى اإلســامــي (الـبــرملــان)
في إيــران ،أول من أمس األربـعــاء ،مشروعًا
بعنوان «حماية حقوق مستخدمي الفضاء
االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي» ،س ـي ـق ـي ــد ن ـ ـشـ ــاط ش ـب ـكــات
التواصل االجتماعي األجنبية فــي إيــران،
خـصـ ً
ـوصــا «إنـسـتـغــرام» .ويـتـكــون مشروع
الـقــانــون البرملاني مــن  20م ــادة ،رابـطــا في
مــادتــه الـثــانـيــة اسـتـمــرار عـمــل التطبيقات
االجتماعية الداخلية واألجنبية بااللتزام
بقوانني البالد وموافقة السلطات املعنية،
مــانـحــا مهلة  4أشـهــر لـهــذه املـنـصــات قبل
إغ ــاق ـه ــا ن ـهــائ ـيــا .وي ــؤك ــد أن ن ـش ــاط هــذه
الشبكات في إيــران سيصبح غير قانوني
إن لــم تحصل على موافقة مسبقة ،مكلفًا
وزارة االت ـصــاالت بإغالقها .وعلى أســاس
ال ـب ـن ــد الـ ـ ـ ــ 17م ــن امل ـ ـشـ ــروع ،س ـي ـتــم خـفــض
ســرعــة ه ــذه الـتـطـبـيـقــات بـشـكــل ح ــاد جــدا،
بحيث ال يمكن استخدامها وفتحها حتى
من خالل برامج فك التشفير .وأثار املشروع
م ـخــاوف ل ــدى نــاشـطــي الـعــالــم االفـتــراضــي
واملجتمع املدني اإليراني من تقييد حرية
ه ــذه الـتـطـبـيـقــات ،وس ــط ان ـت ـقــادات ح ــادة،
خــاصــة أن بعض التطبيقات االجتماعية
مثل «إنستغرام» تحولت إلى ساحة للعمل،

حــريــة الـصـحــافــة وحــريــة الـ ــرأي والـتـعـبـيــر،
ّ
م ـب ـي ـنــا أن ال ـج ـم ـيــع س ـي ــداف ـع ــون ع ــن ه ــذه
ّ
ال ـحــريــة ،ول ــن ي ـفــرطــوا فـيـهــا ،مـضـيـفــا« :مــع
التعددية اإلعالمية ومنح كل األطراف الحق
في التعبير عن آرائها».
ّ
مــن جــانـبــه ،أط ــل فــي الـبــرنــامــج املـلـحــق في
رئاسة الجمهورية التونسية وليد الحجام،
م ــؤك ـدًا أن ــه ال م ـج ــال ل ــاع ـت ــداء ع ـلــى حــريــة

وم ـئ ــات اآلالف م ــن اإلي ــران ـي ــن سـيـفـقــدون
أعمالهم التجارية االفتراضية بعد إغالق
هذه املنصات.
كما تنص مــادتــه الـ ــ 16على فــرض عقوبة
السجن والغرامة املالية على كل من يوفر
خــدمــات وبــرامــج مـثــل بــرامــج فــك التشفير
للوصول إلى شبكات التواصل االجتماعي
املـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــورة .إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،يـ ـن ــص امل ـ ـشـ ــروع
عـلــى عـقــوبــة للمتخلفني عــن تنفيذ حظر
التطبيقات التي تشير إليها املادة الثانية،
تــراوح بني فصله من الوظائف الحكومية
وسجنه من  6أشهر إلى عامني.
ويأتي تقديم مشروع قانون تنظيم العالم
االف ـت ــراض ــي ف ــي ال ـب ــرمل ــان اإلي ــران ــي ال ــذي
يهمني عليه املـحــافـظــون ،فــي وق ــت زادت
فيه انـتـقــادات هــذا التيار مــن عــدم وجــود
رقابة على شبكات التواصل االجتماعي
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،وسـ ـ ــط ت ــوقـ ـع ــات بــاح ـت ـمــال
حظر بعضها بعد االنتخابات الرئاسية
اإليرانية التي أجريت يوم  18من يونيو/
حزيران.
ً
حظرا على بعض
وسبق أن فرضت إيــران
شبكات التواصل االجتماعي ،مثل «تويتر»
و«تـيـلـيـغــرام» و«فـيـسـبــوك» وغ ـيــرهــا .لكن
الحظر هذه املرة يتم بموجب القانون الذي
يحدد عقوبات ضد كل من يخالف تنفيذه

الصحافة والرأي والتعبير ،وأن الرئاسة لم
تصدر أي قرار بمنع أي طرف من دخول مقر
التلفزيون التونسي للمشاركة في برنامج
سياسي تلفزيوني.
ك ـم ــا ش ـه ــد ال ـب ــرن ــام ــج ن ـف ـســه م ــداخ ـل ــة مــن
سـ ــم وزارة الـ ــدفـ ــاع
الـ ـن ــاط ــق ال ــرسـ ـم ــي بـ ــا ّ
محمد بــن زك ــري ،الــذي فــنــد مــا ذكــره املدير
الـعــام للتلفزيون التونسي ،مــؤكــدا أن دور
العسكريني املــوجــوديــن فــي مقر التلفزيون
هــو حــراســة امل ـقــر وال دخ ــل لـهــم فــي عملية
منع أي ضيف مــن الــدخــول أو الـخــروج من
امل ـب ـنــى .يــذكــر أن الــرئ ـيــس الـتــونـســي قيس
ّ
سعيد كان قد تعهد لدى استقباله ،اإلثنني،
نقيب الصحافيني التونسيني محمد ياسني
الـ ـج ــاص ــي ،ب ـ ــ«اح ـ ـتـ ــرام ح ــري ــة ال ـص ـحــافــة
والـحــريــات الـعــامــة وال ـخــاصــة» .لـكــن بعض
األط ــراف تشكك فــي هــذا التعهد ،خصوصًا
أن الــرئـيــس الـتــونـســي سـبــق لــه أن عـ ّـبــر عن
امتعاضه من اإلعالم التونسي في أكثر من
مناسبة كـمــا أح ــال مـلـفــات بـعــض املــدونــن
للقضاء العسكري بتهمة اإلس ــاءة لرئيس
الدولة.
وتسود مخاوف من خسارة واحدة من أبرز
مكتسبات الثورة التونسية ،أال وهي حرية
الصحافة ،بعد قرارات سعيد .وقالت مراسلة
لصحيفة «نيويورك تايمز» ،األربعاء ،إنها
احـتـجــزت لساعتني فــي تــونــس ،لـكــن أطلق
ســراح ـهــا ب ـعــد ذل ــك وس ـمــح ل ـهــا بـمــواصـلــة
العمل .ويــوم اإلثنني ،اقتحمت عناصر أمن
بــزي مدني مكتب قناة «الجزيرة» وأغلقته
ومـنـعــت كــل الـصـحــافـيــن مــن ال ــدخ ــول إليه
أو من الحصول على أغراضهم أو مواصلة
عملهم .كما انتشر عناصر أمن في العاصمة
التونسية حول مكتب «التلفزيون العربي»
وصـ ـ ـ ــادر م ـ ـعـ ــدات ل ـص ـحــاف ـيــن مـ ــن ال ـق ـن ــاة
سافروا إلى تونس لتغطية األحداث .وقالت
وزارة الخارجية األميركية إنها منزعجة من
هذه الخطوة وحثت على «االحترام الصارم»
لحرية الصحافة .ودان ــت النقابة الوطنية
ل ـل ـص ـحــاف ـيــن ال ـت ــون ـس ـي ــن بـ ـش ــدة ســاب ـقــة
اقـتـحــام مـقــر ق ـنــاة ال ـجــزيــرة ،ودع ــت سعيد
إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية
ّ
العمل الصحافي والتصدي لكل اإلجــراءات
غير القانونية وفقًا ملا ينص عليه الدستور.
وع ـب ــرت ال ـن ـقــابــة ع ــن خـشـيـتـهــا م ــن أع ـمــال
انتقامية في حق املؤسسات اإلعالمية من
ق ـبــل أن ـص ــار األطـ ـ ــراف امل ــؤي ــدة وامل ـعــارضــة
للقرارات األخيرة لرئيس الجمهورية قيس
ّ
سعيد على خلفية خط املؤسسات اإلعالمية
التحريري.
وع ـبــرت الـهـيـئــة الـعـلـيــا املستقلة لــاتـصــال
السمعي والبصري (الهايكا) ،عن خشيتها
أم ــام اقـتـحــام مكتب قـنــاة الـجــزيــرة وإغــاقــه
بعد إجبار العاملني فيه على إخالئه.

دعوات لحماية  11صحافيًا
في درعا المحاصرة
عبد الرحمن خضر

(مرتضى نيكوبازل/نورفوتو)

ويرتكب مخالفة .وفي آخر استطالع للرأي
أجــراه مركز «إيسبا» ،نشرت نتائجه يوم
الـثــاثــاء ،يظهر أن تطبيق «وات ـســاب» هو
األكثر شعبية بني اإليرانيني ،إذ إن %71.4
م ــن اإلي ــرانـ ـي ــن أعـ ـم ــاره ــم ف ـ ــوق  18عــامــا
يـسـتـخــدمــون ه ــذا الـتـطـبـيــق ،فـيـمــا احتلت
منصة «إنستغرام» املرتبة الثانية ب ــ53.1
ف ــي امل ــائ ــة ،و«ت ـي ـل ـي ـغ ــرام» املــرت ـبــة الـثــالـثــة
بـ 40.4في املائة .كما أن  8.6في املائة و5.1
ف ــي امل ــائ ــة م ــن اإلي ــرانـ ـي ــن فـ ــوق  18عــامــا،
يـسـتـخــدمــون فـقــط الـتـطـبـيـقــن الــداخـلـيــن
«روبيكا» و«سروش» على التوالي.

طــالـبــت «راب ـطــة الصحافيني ال ـســوريــن» بحماية  11صحافيًا ونــاشـطــا إعالميًا
وموفر خدمات إعالمية من أحياء درعــا البلد املحاصرة ،جنوبي سورية ،كونهم
عرضة للخطر واالستهداف مع دخول قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة
من املليشيات الرديفة لها إلى املنطقة .وأوضحت «رابطة الصحافيني السوريني»،
في بيان ،أنه خالل األيام القليلة املاضية اضطر معظم العاملني في قطاع اإلعالم
للتنقل ضمن منطقة جغرافية ضيقة لحماية أنفسهم ،خوفًا من تعرضهم للتصفية
واالعتقال واملالحقة ،بالنظر إلى السجل الحافل للنظام السوري بارتكاب انتهاكات
بحق اإلعالميني.
بدوره ،طالب «االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية» في بيان ،الدول
الفاعلة في مجلس األمن بممارسة ضغوط مباشرة من أجل وقف هجوم قوات النظام
على أحياء درعا البلد ،ومنع التهجير ورفع الحصار وإنهاء التهديد املستمر على
املدنيني ،مشيرًا إلى أن التصعيد الحالي ومحاوالت التهجير القسري تتم باملزامنة
مــع «املـســرحـيــات الـبــائـســة» الـتــي تعرضها روسـيــا والـنـظــام على شكل مؤتمرات
ّ
املهجرين .وقال الناشط اإلعالمي في درعا البلد املحاصرة عبادة
ولقاءات عن عودة
أبــو أمــن ،لـ«العربي الجديد» ،إن دخــول قــوات النظام إلــى املنطقة يعني االعتقال
املباشر لهؤالء اإلعالميني ،كونها ال تقبل بأي شكل من األشكال العمل اإلعالمي
الـحــر فــي مناطق سيطرتها ،ولـهــا تــاريــخ حــافــل بقتل واعـتـقــال العاملني فــي هذا
املجال .وأوضح أن املدنيني لديهم فرصة للتعايش في مناطق سيطرة النظام ،لكن
ال توجد أي فرصة للعاملني في املجال اإلعالمي ،والحل بإخراجهم فورًا بضمانات
دولية ،قبل أن تصل قوات النظام واملليشيات املوالية لها إلى املنطقة.
وتخضع أحياء درعــا البلد لحصار خانق من قبل قــوات النظام وروسيا منذ 24
يــونـيــو /حــزيــران املــاضــي ،عقب رفــض األهــالــي تسليم الـســاح الشعبي الخفيف
ً
وتفتيش منازلهم من قبل األجهزة األمنية من دون سبب ،فضال عن رغبة النظام في
االنتقام من املنطقة على خلفية رفضها املشاركة في االنتخابات الرئاسية األخيرة.
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منوعات فنون وكوكتيل
غناء

جمال حسن

ّ
تتسرب سخونة الصيف ،أيضًا،
إلــى صناعة املوسيقى في العالم
ّ
العربي ،باعتباره موسمًا تتركز
فيه إصــدارات العام الغنائية .لكن ،بالنسبة
إلــى عمرو ديــاب ،لعله املــوســم األكـثــر بــرودة
بالنسبة للهضبة ،إذا مــا نـظــرنــا إل ــى ع ـ ّـداد
امل ـشــاهــدات ال ـخــاص بـقـنــاتــه عـلــى يــوتـيــوب.
فــرغــم أن األخ ـيــرة تقع ضمن األكـثــر متابعة
ع ــربـ ـي ــا .ل ـ ـكـ ــن ،م ـ ــع أغ ـن ـي ـت ـي ــه الـ ـج ــدي ــدت ــن،
للجمهور رأي آخر.
م ـنــذ ع ـش ــرة أيـ ـ ــام ،ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،ل ــم تصل
م ـ ـشـ ــاهـ ــدات أغ ـن ـي ــة «اتـ ـ ـق ـ ــل» الـ ـ ــى  900أل ــف
مشاهدةّ .أمــا «أحلى ونــص»؛ فما زالــت فوق
حد ال ـ  500ألــف مشاهدة بقليل .في املقابل،
ح ـق ـقــت أسـ ـم ــاء أقـ ــل رن ـي ـنــا عـ ــدد م ـشــاهــدات
كبيرا في فترة وجيزة ،أو على األقــل حققت
مـشــاهــدات أعـلــى بكثير مــن صــاحــب «تملي
معاك».
ّ
تصدرت أغنية تامر حسني،
في هذا السياق،
«صعبة» ،املشهد بـ  29مليون مشاهدة خالل

لم تحصد أغنيتا عمرو دياب« ،اتقل» و«أحلى ونص» ،عدد المشاهدات المتوقع على يوتيوب،
بينما نالت إصدارات أخرى نصيبًا كبيرًا من المشاهدات .ما الذي تغيّر هذا الصيف؟

عمرو دياب

كم يبلغ ارتفاع الهضبة على يوتيوب؟
ستة أيام ،وتجاوزت مشاهدات أغنية حسني
ال ـج ـس ـمــي «ح ـت ــة م ــن ق ـل ـب ــي» الـ ـ ـ  12مـلـيــون
مشاهدة .وبعد أسبوعني ،وصلت آخر أغاني
وائل كفوري« ،البنت القوية» ،إلى  20مليون
مشاهدة.
ف ــي ال ـس ــاب ــق ،ك ــان ــت ص ـنــاعــة األلـ ـب ــوم تضع
ّ
عـمــرو ديــاب فــي املـقــدمــة ،وهــو أمــر لــم يتخل
ع ـنــه خ ــال ثــاثــة ع ـق ــود .ل ـكــن امل ـش ـهــد تغير
أيضًا ّ ،ويبدو أن الهضبة ،كما يحب جمهوره
أن يـلــقـبــه ،ب ــدا عــاج ـزًا عــن تفجير املـفــاجــآت

ع ـلــى ال ـيــوت ـيــوب وم ـن ـصــات اإلن ـت ــرن ــت الـتــي
تفرض أشكال إنتاج جديدة .حتى أنه ما زال
يراهن على األلبوم ،رافضًا األغنية املنفردة،
التي أشار إليها املنتج محسن جابر ،كسمة
مــائ ـمــة ل ـهــذا ال ـع ـصــر .وبــال ـتــأك ـيــد ،يمكننا
ال ـســؤال :م ــاذا لــو كــان الـيــوتـيــوب مستخدمًا
عند صــدور أغانيه األكثر شهرة ،مثل «نور
ال ـع ــن» أو «ق ـم ــري ــن» أو «حـبـيـبــي وال على
بــالــه»؟ هــل كــانــت ستحطم أرقــامــا قياسية؟
بالتأكيد ستحقق نسبة مشاهدات قياسية،

الموجه
كان دياب هو
ّ
األبرز للموضة الموسيقية
في العالم العربي

لكن منصات اإلنترنت ،أيضًا ،غيرت أنماط
الجمهور ،ووسعت شرائحه.
كــان عمرو ديــاب هو املوجه األبــرز للموضة
املــوسـيـقـيــة ف ــي ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ،ل ـكــن ال ـيــوم
النظرة بأن طرازه
هناك جيالن تغلب عليهما
ً
قديم .مع هذا ،ال نغفل سمة مهمة لدى عمرو
ديــاب ،راهنت عليها ُجل إصداراته األخيرة،
مستحضرًا نـجــاحــاتــه الـقــديـمــة .وه ــي سمة
الزم ـت ــه طـ ــوال مـ ـش ــواره ،ف ـظــل يـحـتـفــظ على
ّ
املقسوم الــذي شكل سطوع نجمه في ألبوم

صيف بارد
كانت تسبق صدو َر
ألبوم لعمرو دياب
ٌ
حملة ترويجية عنوانها

«الصيف ما يكملش من
غير الهضبة» .ما زال لتلك
العبارة وقع رنان لدى
الجمهور .هل أراد دياب
أن يثبت لنفسه بإصداره
أغنيتين في الصيف وقع
تلك العبارة؟ وعلى الضد،
يبدو أن الصيف يمرّ من
دون عطش ألغاني صاحب
«عودوني» .لعله بحاجة
ألسلوب جديد في إدارة
إصداراته ،واالعتراف بأن
عصر األلبوم لم يعد كما
كان؛ فتتويجه ملكًا لذلك
العصر قد انتهى.
صيف يمضي باردًا على عمرو دياب (فيسبوك)

متابعة

الكويت ـ خالد الخالدي

تثير منصة «كــويــت مسافر» ،التابعة إلدارة
الـ ـطـ ـي ــران امل ــدن ــي ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي يـعــد
الـتـسـجـيــل فـيـهــا ش ــرط ــا ل ــدخ ــول ال ـكــويــت أو
الخروج منها ،حنقًا كبيرًا في البالد ،بسبب
ّ
املتكرر فيها؛
بطئها وتعقيدها والخلل الفني
مــا أدى إلــى ف ــوات الــرحــات عـلــى الـعــديــد من
املواطنني الذين علقوا في املطارات الخارجية
بسببها.
وقامت إدارة الطيران املدني بتدشني املنصة
ف ــي م ـن ـت ـصــف ي ــول ـي ــو /تـ ـم ــوز  ،2020وذل ــك
بـهــدف «تسهيل سفر املـغــادريــن مــن الكويت
وال ـقــادمــن إلـيـهــا فــي أم ــن وف ــق االش ـتــراطــات
الصحية» .لكن الكثير من املواطنني قالوا إن
املنصة أدت إلى تعطيل حركة السفر بالنسبة
للكويتيني أو املقيمني في الكويت ،وتحولت
إل ــى نـقـمــة وع ــبء إضــافـيــن عـلــى املـســافــريــن،
ً
الــذيــن يـعــانــون أص ــا مــن اإلجـ ــراءات املـشــددة
في املطارات حول العالم.
وأدى خـلــل فــي منصة «كــويــت مـســافــر» إلــى
ف ـ ــوات رح ـل ــة ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى الـ ـب ــاد م ــن م ـطــار
إسـطـنـبــول فــي تــرك ـيــا ،عـلــى نــاصــر الـعــازمــي
وعائلته قبل عيد األضحى بيوم ،ما اضطره
إلى حجز تذاكر أخرى ،وقضاء عيد األضحى
في إسطنبول.
ول ـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــرف الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،ب ـح ـس ــب م ـ ــا ي ـق ــول
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،سبب الـخـلــل؛ إذ توقف
املوقع عن العمل في هاتفه أثناء وجــوده في
امل ـط ــار ،مــا أدى إل ــى رف ــض مــوظـفــي الـطـيــران
التركي ركوبه في الطائرة مع عائلته ،بسبب
التعليمات املـشــددة التي وصلتهم مــن إدارة
الـ ـطـ ـي ــران امل ــدن ــي ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي ت ـلــزم
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مدرسة الروابي للبنات
عمان ـ محمود الخطيب
ّ

أعاد البرمو التشويقي ملسلسل «مدرسة الروابي
للبنات» ،الذي أطلقته منصة نتفليكس ،تمهيدًا
لعرضه في الثاني عشر من أغسطس/آب املقبل،
الجمهور األردن ــي إلــى ذكــريــات مسلسل «جــن»،
ال ــذي عــرضـتــه الـشـبـكــة الـعــاملـيــة ف ــي صـيــف عــام
 .2019حينها ،أث ــار املسلسل مــوجــة عــارمــة من
االعـ ـت ــراض عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
ملــا وص ــف وقـتـهــا ب ــأن الـعـمــل «ال يمثل ال ـعــادات
والـتـقــالـيــد األردنـ ـي ــة» ،بـسـبــب اح ـتــوائــه عـلــى ما
وص ـفــه الـبـعــض بـ ـ «م ـشــاهــد ســاخ ـنــة» ،يقدمها
مـمـثـلــون م ـغ ـمــورون ي ــؤدون أدوارًا فــي مسلسل
يحكي عن وجود الجن في مدينة البترا األردنية.
ووصفت نتفليكس ،في ذلك الوقت ،الحملة ضد
املسلسل بـ «حملة التنمر املرفوضة» ،في الوقت
ال ــذي طـلــب فـيــه مــدعــي ع ــام الـعــاصـمــة األردن ـيــة،
من وحــدة مكافحة الجرائم اإللكترونية ،اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لوقف بث املسلسل ،بحجة أنه
تضمن «مقاطع إباحية» ،وهو األمر الذي ساهم
في ازدياد شهرة املسلسل ومتابعته جماهيريًا.
كــل األح ــداث السابقة ،تشي باالستقبال الحذر
للمسلسل الجديد ،الذي تدور أحداثه في «مدرسة
الــروابــي للبنات» ،حــول محاولة إحــدى الفتيات
ّ
االن ـت ـق ــام م ــن زم ـيــات ـهــا ب ـعــد ت ـن ـمــرهــن عـلـيـهــا،
لتكتشف أنــه يوجد جانبان لكل شخصية ،وأن

الـخـيــر مــوجــود فــي نـفــس كــل شـخــص مهما بــدا
سيئًا ،وهو ما ينطبق بالطبع عليها.
امل ـس ـل ـس ــل م ــن إخ ـ ـ ــراج امل ـم ـث ـل ــة وامل ـن ـت ـج ــة تـيـمــا
الشوملي ،التي شــاركــت أيضًا فــي كتابة قصته
والسيناريو والحوار ،باالشتراك مع شيرين كمال
وإس ــام الـشــومـلــي ،وبـطــولــة كــل مــن ركــن سعد،
وأن ــدري ــا طــايــع ،ون ــور طــاهــر ،وجــوان ــا عريضة،
وسـلـسـبـيــا ،وي ـ ــارا مـصـطـفــى ،وب ــاالش ـت ــراك مع
الفنانتني القديرتني ،نادرة عمران وريم سعادة.
تقول تيما عن املسلسل« :افتقدت شخصيًا ،في
املرحلة الثانوية وكمراهقة ،املسلسالت واألعمال
الـ ـت ــي ت ـت ـح ــدث ع ــن ال ـف ـت ـي ــات ف ــي ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة.
األعمال كانت محدودة ،ولم أشعر باالرتباط ملا
هو متاح ،فلم يكن هناك عمل ترفيهي يجذبني
ألن أتعلق به .منذ ذلك الوقت ،ولغاية اآلن ،ال تزال
اإلنتاجات التي تستهدف الفئة الشابة ،خاصة
الفتيات ،محدودة .ومن هنا جاءت فكرة مسلسل
يمكن لـلـشــابــات والـفـئــة الـشــابــة ح ــول الـعــالــم أن

ّ
يترقب الجمهور األردني
المسلسل بحذر بعد جدل
مسلسل «جن»

يرتبطوا به» .تضيف تيما« :باختصار ،مدرسة
ال ــرواب ــي ه ــو املـ ـش ــروع الـ ــذي ل ـطــاملــا حـلـمــت بــه،
والــذي استغرق سنوات من االلتزام والتحضير
والعمل الجاد .ما بدأ كأفكار كتبناها بالطبشور
ً
على سبورة املكتب ،أصبح اليوم مسلسال أصليًا
على نتفليكس».
وحـ ــول ال ــرؤي ــة ال ـت ــي س ـعــى إل ـي ـهــا ف ــري ــق الـعـمــل
لتقديمها في املسلسل ،توضح تيما« :الهدف هو
إنتاج مسلسل درامي عربي يجد صداه عند الفئة
الشابة ،عبر ابتكار عالم خيالي مليء بالدراما
واألسرار ،التي تروي حكايات الفتيات .كان هدفنا
أيضًا أن يتم تسليط الضوء على التحديات التي
تواجه الفتيات في هذه املرحلة العمرية».
مــن جهتها ،تـقــول املمثلة الـشــابــة امل ـشــاركــة في
املسلسل ،شيرين كمال« :كشابات ،نفتقد دائمًا
امل ـس ـل ـســات ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن امل ـ ــرأة ورؤي ـت ـهــا
نفسها لقضاياها .ولذلك؛ فقد قمنا بوضع رؤية
وعناصر عالم الروابي املختلفة ،من الشخصيات
إل ــى ال ــدي ـك ــور ،وامل ــاب ــس ،واألل ـ ـ ــوان ،واإلض ـ ــاءة،
وحتى املوسيقى.
الشخصيات كــانــت ج ــزءًا ّ
مهمًا فــي بـنــاء العمل،
نظرًا إلى تحديدها مسار األحــداث في املسلسل.
ف ـك ــان ي ـجــب أن ي ـتــم اخ ـت ـي ــار امل ـم ـث ــات بـعـنــايــة
شديدة لكي يتم تجسيد هذه الشخصيات بدقة،
وذلـ ــك ك ــي تـتـمـكــن ال ـف ـت ـيــات م ــن االرتـ ـب ــاط بـهــذه
الشخصيات وتجاربها في املسلسل».

رصد

منصة «كويت مسافر» ...ذهاب من دون عودة
شــركــات الـطـيــران بـعــدم الـسـمــاح ألي شخص
مـ ـغ ــادر ل ـل ـكــويــت ب ــرك ــوب الـ ـط ــائ ــرة إال بـعــد
التسجيل في املنصة.
ليس العازمي هو املواطن الوحيد الذي فاتته
طــائــرة الـعــودة بسبب خلل املــوقــع ،إذ يحكي
م ــال ــك ت ــرك ــي ،وهـ ــو م ـســافــر كــوي ـتــي كـ ــان في
إسطنبول ،في حديث إلى «العربي الجديد»،
قصة فوات رحلته للعودة إلى الكويت ،بسبب
عدم جدولة إدارة الطيران املدني لرقم الرحلة
التي كــان قــد حجز عليها فــي املــوقــع ،مــا أدى
إلى منعه من ركوب الطائرة ،ألنه حاول عبثًا
إدراج رق ــم رح ـلــة أخـ ــرى بـسـبــب ع ــدم وج ــود
رحلته .وتلزم منصة «كويت مسافر» بالقيام
بمسحة فيروس كورونا في البلد الذي يوجد
فـيــه امل ــواط ــن أو املـقـيــم قـبــل مجيئه للكويت،
كما تلزمه أيضًا بدفع رسوم مسحة إضافية
تجرى في الكويت ،وذلك قبل ركوبه الطائرة
العائدة إلى البالد.
وش ـ ــن نـ ـ ــواب ف ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ون ــاش ـط ــون
وصـ ـح ــافـ ـي ــون هـ ـج ــوم ــا ع ـن ـي ـف ــا عـ ـل ــى إدارة
الطيران املدني ،وعلى منصة «كويت مسافر»،
متهمني إيــاهــا بتعطيل السفر مــن دون وجه
حــق ،وذلــك في سبيل تنفيع بعض الشركات
التقنية والصحية .وقــال النائب فــي مجلس
األم ـ ــة خ ــال ــد م ــون ــس ال ـع ـت ـي ـب ــي ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي

«م ـ ـيـ ــال» ،ف ــي وقـ ــت كـ ــان ي ـب ـحــث ع ــن أش ـكــال
موسيقية جديدة ،كانت دائمًا الحدث األبرز
ّ
غـنــائـيــا ف ــي ك ــل عـ ــام .وعـ ـ ــززت ن ـجــاحــا يـكــاد
يكون أسـطــوريــا فــي اخـتــراق جمهور عاملي،
ّ
لم يسبقه إليه مغن عربي ،باستثناء نجوم
الراي الجزائريني.
ل ـكــن ديـ ــاب ال ـي ــوم ان ـق ـضــى ع ـصــره الــذه ـبــي،
والعودة له ليست في اختيارات يغلب عليها
الكليشيه ،تركن لجمهور جاهز ،مع الوقت
يـخـفــق ف ــي امل ـحــاف ـظــة ع ـل ـيــه .أغ ـن ـيــة «ات ـق ــل»،
ً
مثال ،تستحضر التكنو هاوس الذي بفضله
أصبح موضة موسيقية فــي كــل ألـبــوم بوب
عربي .إال أن لحن مدين يعيد تدوير ألحان
مـسـتـنــزفــة ومـ ـك ــرورة ،وبـكـلـمــات استهلكها
ال ـغ ـن ــاء ال ـع ــرب ــي؛ ف ـهــي مـ ـج ـ ّـرد غـ ــزل يضفي
املـحــاســن عـلــى املـحـبــوبــة .يـتــألــف الـلـحــن من
جزأين على مقام الكرد ،أحدهما على القرار،
يتبعه مذهب جوابي .نفس األمــر في أغنية
«أحلى ونــص»؛ إذ يبدو لحنها أشبه بمقرر
دراسـ ــي بــاهــت ف ــي ال ـغ ـنــاء املـ ـص ــري ..مـجـ ّـرد
أشطار متتابعة بلحن على مقام النهاوند،
تتشابه مع تغييرات طفيفة ،بينما املقسوم
الشرقي ليس املشكلة ،إذ يبقى ركنًا في غناء
البوب املصري.
وع ـمــومــا ،تستجد مـســألــة أن تـلــك األل ـحــان
ً
تتشابه شكال ومضمونًا ،ونعتمدها فقط
فــي خــانــة إصـ ــدارات جــديــدة .هــل ذلــك مــأزق
عـ ـم ــرو ديـ ـ ــاب فـ ـق ــط؟ ب ـن ـظ ــرة س ــري ـع ــة عـلــى
اإلص ـ ــدارات الـجــديــدة ،يــراهــن الجميع على
أنـ ـم ــاط ش ـك ـلــت ش ـع ـب ـي ـت ـهــم .فــأغ ـن ـيــة تــامــر
حـسـنــي« ،ص ـع ـبــة» ،يستهلها فــي الفيديو
كليب بصالة ديسكو محشوة بالراقصني،
ينبع فيها ص ــوت ب ــوب غــربــي ،لـيـبــدأ هــرج
شائع .حتى إذا ما نظرنا إلى شكل حسني،
نالحظ أن قسماته تغيرت بعدد من عمليات
ال ـت ـج ـم ـيــل :أنـ ــف أن ـغ ـلــو س ـك ـســونــي ،وذق ــن
م ــرب ــع ،وع ـظ ـم ـتــا ف ــك نــات ـئ ـتــان ع ـلــى ح ــدود
الــوجــه الـسـفـلــي .فــا هــو جــاكـســون املـشــرق،
وال حـتــى ب ـم ـقــدوره أن ي ــرث حـضــور عمرو
ديــاب عربيًا .بينما املزيج من إيقاع البوب
الغربي واملقسوم الشرقي ،ال يشفع له ،على
أن مــامــح ازدي ــاد عــدد املـشــاهــدات ،ينم عن
ت ــوج ـهــات ال ـش ـبــاب ف ــي ال ـج ـمــل املـحـتـضــرة
لـحـنـيــا ،ل ـح ـســاب ال ـت ـتــابــع ال ـصــاخــب ال ــذي
يمنحه االنتظام النغمي سمة الغناء .لكن
هــذه املتابعات تمنحنا ص ــورة عــن ارتـفــاع
أسهم عزيز الشافعي كملحن ناجح.
حققت ألحان األخير نجاحًا مع عمرو دياب،
لـكــن أب ــرز نـجــاحــاتــه عـلــى منصة اليوتيوب
مع املغربي سعد ملجرد .كما أن لحنه« ،حتة
تــانـيــة» ،جـعــل مــن ع ــودة روب ــي بـعــد غيابها
سنوات الفتة ،بحصولها على مائة مليون
مشاهدة تقريبًا في فترة تقترب من الخمسة
شهور .مع ذلك ،لم تخرج روبي عن تقليعتها
املألوفة مع أول ظهور لها.
تلك التوليفة املستهلكة ،أيـضــا ،كانت سمة
ح ـســن ال ـج ـس ـمــي ،مـلـحـنــا ومـغـنـيــا لكلمات
مـصــريــة ،لـيـعــود بلحن ي ـكـ ّـرر فـيــه مــا سبقه،
والذي ،مع ذلك ،حقق نصف مليار مشاهدة،
لـيـعــاود اسـتـنــزاف مـقــام الـكــرد ال ــذي يهيمن
على معظم اإلصدارات العربية.
هل كان للحن أي دور في نجاح أغنية وائل
ك ـفــوري فــي «الـبـنــت ال ـقــويــة»؟ الـلـحــن يتسم
أيضًا بأسلوب كفوري املعتاد برومانتيكية
مستهلكة ،مــع اسـتـقــراره على ال ـقــرار بجمل
ب ـس ـي ـط ــة ،ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع يـ ـب ــدو م ـط ـلــوبــا
لـلـجـمـهــور ال ـع ــرب ــي .ورب ـم ــا ع ـن ــوان األغـنـيــة
يصب ،أقله شكليًا ،في مضامني املناصرات
ال ـن ـســويــة .عـلــى أن ال ــواض ــح ف ــي م ــا ينساق
لـ ــه ال ـج ـم ـه ــور مـ ــن ك ـ ــام فـ ــي األغـ ــانـ ــي ال ـتــي
تنتصر لثقافة األزقة واألحياء املكتظة ،لكن
بمضامني سطحية.
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قصي خولي ...أبعد من عملية تجميل
الـجــديــد» ،إن «ه ــذا التطبيق أدى إلــى عرقلة
سفر الكويتيني واملقيمني من الكويت وإليها،
ويتطلب إجــراءات أقل ما يقال عنها إنها بال
معنى ،إذ ال تطلب دول العالم هذه اإلجراءات
املـعـقــدة ،فكل مــا تحتاج إليه دول العالم هو
نـتـيـجــة مـسـحــة  pcrتـثـبــت خـلــو حــامـلـهــا من
فيروس كــورونــا .أمــا تسجيل البيانات بهذه
الـطــريـقــة امل ـع ـقــدة ف ــي الـتـطـبـيــق ،ف ـي ــؤدي إلــى
ف ـ ــوات ال ــرح ــات ع ـلــى ال ـك ـث ـيــر م ــن املــواط ـنــن
واملقيمني ،خصوصًا من كبار السن الذين ال
ً
يجيدون التعامل مع التقنيات املعقدة ،فضال
عن الخلل املتكرر في التطبيق».
وش ــن حـســن جــوهــر ،وه ــو نــائــب فــي مجلس
األمـ ــة ال ـكــوي ـتــي أي ـض ــا ،ه ـجــومــا عـنـيـفــا على
ً
املنصة قــائــا« :تطبيق كويت مسافر تنفيع
فاشل ورخيص على حساب معاناة املواطنني
م ــادي ــا ون ـف ـس ـي ــا ..ع ـلــى وزي ـ ــر ال ــدف ــاع تحمل
مـســؤولـيــاتــه الـسـيــاسـيــة واألخ ــاق ـي ــة ووق ــف
هذه املهزلة املكشوفة فورًا ،وعليه أال يتحمل
وزر املـنـتـفـعــن وامل ـت ـن ـف ــذي ــن» ،مــوج ـهــا ع ــددًا
مــن األسئلة البرملانية لنائب رئيس مجلس
ال ــوزراء ووزيــر الــدفــاع املشرف بشكل مباشر
على إدارة الطيران املدني حول املنصة.
ورد أحـ ـم ــد املـ ـطـ ـي ــري ،وه ـ ــو م ـ ـسـ ــؤول فــي
العالقات العامة في إدارة الطيران املدني،
ً
قـ ـ ــائـ ـ ــا« :ال يـ ــوجـ ــد ش ـ ـ ــيء اس ـ ـمـ ــه ت ـطـبـيــق
كويت مسافر ،بــل هــي منصة ومــوقــع على
اإلنترنت ،وهــذا يدل على سوء فهم الكثير
ل ـهــذه امل ـن ـصــة ،واإلجـ ـ ـ ــراءات ف ــي التسجيل
سهلة جدًا بعكس ما يزعم البعض .وجود
املنصة ض ــروري بالنسبة إلدارة الطيران
املدني للحفاظ على معدل تدفق املسافرين
للمطار والتحكم به».

أثارت صورة نشرها
الممثل السوري قصي
خولي سلسلة من ردود
األفعال المضادة بسبب
عملية تجميل لوجهه
إبراهيم علي

رغــم نجاحه كممثل فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
لم يسلم قصي خولي من انتقادات َ
طاولته
أخـيـرًا ،بسبب ص ــورة نشرها على صفحته
الخاصة في «إنستغرام» ،معلنًا بدء تصوير
مسلسل جــديــد بـعـنــوان «ال ــوس ــم» ،مــن فكرة
قصي خولي ،إلــى جانب ورشــة تضم أربعة
ّ
كتاب.
املـعــروف أن قصي خولي بــدأ حياته الفنية
ُ
هاويًا في مسلسالت سورية ،قبل أن تحدث
مـشــاركـتــه فــي مسلسل «تـخــت شــرقــي» ،ليم
مشهدي وإخــراج رشا شربتجي ،انقالبًا في
حياته ،بعد مجموعة من األدوار التي كانت
األساس لبروزه في عالم الدراما السورية.
وقـبــل س ـنــوات ،ح ــاول خــولــي بـلــوغ مـشــارف
اإلن ـت ــاج ــات ال ــدرام ـي ــة امل ـش ـتــركــة ،ون ـجــح في
ذلـ ــك ب ـعــد ت ـجــربــة ل ــه ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،اتـسـمــت
بـنـجــاح مـتـبــايــن ،وذل ــك مــن خ ــال مشاركته
ف ــي مـسـلـســل «س ــراي ــا عــابــديــن» ( )2014من
إخ ــراج عـمــرو عــرفــة .تـحــدى خــولــي ،يومها،
اإلنتاجات التركية التي كانت تسيطر على
العرض الدرامي بــدور ّالخديوي ،لكن
سوق
َ
القصة لم تلق الصدى عند النقاد واملتابعني،

ّ
بسبب إغفال الكاتبة عن مسلمات تاريخية
جرت خالل تلك الحقبة في مصر.
فــي عــام  ،2019قـ ّـدم خولي مسلسل «خمسة
ونـ ــص» ،مــن كـتــابــة إي ـمــان الـسـعـيــد وإخ ــراج
ف ـي ـل ـي ــب أس ـ ـم ـ ــر .اعـ ـتـ ـب ــر «خـ ـمـ ـس ــة ون ـ ــص»
ب ــواب ــة ال ـن ـجــاح الـثــانـيــة لـقـصــي خــولــي بعد
نجاحاته فــي الــدرامــا الـســوريــة ،وآثــر البقاء
تـحــت ه ــذا الـنـمــط مــن اإلن ـتــاجــات ،بــدعــم من
شــركــة ال ـصـ ّـبــاح الـلـبـنــانـيــة ،ال ـتــي دف ـعــت به
إلــى الواجهة بعد ثــاث سنوات من سيطرة
مــواطـنــه تـيــم حـســن عـلــى إن ـتــاج الـشــركــة في
مسلسل «الـهـيـبــة» بــأجــزائــه الـتــي تبلغ هــذا
العام خمسة.
هـ ـك ــذا ،ك ــان ــت االن ـط ــاق ــة ال ـعــرب ـيــة الـشــامـلــة
لقصي خولي هــذه السنة ،بعد نجاح كبير
ح ـق ـقــه م ـس ـل ـســل «ع ـش ــري ــن ع ـش ــري ــن» (ن ــص
نــاديــن جــابــر وب ــال شـ ـح ــادات) ،إل ــى جــانــب
امل ـم ـث ـلــة الـلـبـنــانـيــة ن ــادي ــن ن ـج ـيــم ،وكـ ــان قد
قـ ــدم ق ـب ــل «ع ـش ــري ــن ع ـش ــري ــن» م ـس ـل ـســل «ال
حكم عليه» ،لبالل شـحــادات وفيليب أسمر.
وال ـ ــواض ـ ــح أن ع ـم ـل ــه أو ت ــوظ ـي ــف ن ـجــاحــه
فــي األع ـمــال املـشـتــركــة ،دفـعــه إل ــى الـبـقــاء في
ّ
الصباح راعية
بـيــروت ،والتوقيع مع شركة
هذا النجاح ألعمال درامية جديدة.
نشر خولي قبل أيــام قليلة صــورة له تظهر
تـغـيـرًا ط ــرأ عـلــى تـقــاسـيــم وج ـهــه .وم ــن دون
ت ـع ـل ـيــق أو اع ـ ـتـ ــراف م ــن ص ــاح ــب الـ ـص ــورة،
جــاءت التعليقات لتؤكد أنــه خضع لعملية
«تـجـمـيــل ال ـح ـنــك» ،أو مــا ي ـعــرف بـ ـ «جــراحــة
تكساس» ،الخاصة بالحنك ،وهــي معتمدة
لــدى مجموعة من النجوم في الغرب ،الذين
يـ ـعـ ـت ــرف ــون بـ ــذلـ ــك ،لـ ـك ــن قـ ـص ــي تـ ـ ــرك الـ ـب ــاب
مفتوحًا للمتابعني لنشر مــا يـفـكــرون فيه،

قصي خولي في آخر أعماله «عشرين عشرين» (فيسبوك)
ّ

معلنًا فقط أن شكله لزوم دور جديد سيلعبه
ّ
الصباح ،كإنتاج جديد.
قريبًا لشركة
مهما يكن من أمر ،صمت قصي خولي تجاه
ردود الفعل على الصورة أنقذه من االعتراف
ً
الصريح إن كــان فعال قد قــام بهذه العملية،
أو م ـج ــرد «م ــاك ـي ــاج» ألج ــل ال ـ ــدور ال ـجــديــد.

فيما برزت ردود فعل أخرى ،تقول إن املمثل
الـســوري يعاني من أوجــاع في الرقبة ،وهو
أم ــر تـطـلــب م ـنــه ال ــراح ــة ،وت ـل ـقــي ال ـعــاجــات
ب ــأدوي ــة ل ـهــذا ال ـغ ــرض ،لـكــن مـفــاعـيــل ال ــدواء
واآلثـ ـ ــار الـجــانـبـيــة ه ــي ال ـتــي جـعـلــت وجـهــه
ي ـعــانــي م ــن ان ـت ـف ــاخ واضـ ـ ــح ،ول ـي ــس عملية

تـجـمـيــل .ال ــواض ــح أن الـجـمـهــور يـتـفــاعــل مع
الفنان بقالب ال يخلو من التدخل في حياته
ال ـخــاصــة ،ويـعـطــي لنفسه الـحــق فــي اإلدالء
برأيه ،من دون مراعاة ألي ظرف قد يعانيه،
أو يجبر الفنان على القيام بما يحلو له من
تغيير أو تجديد.

