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MEDIA
الطفلة
ليمون

شادي ياسين

نجحت حملة إلـكـتــرونـيــة فــي إع ــادة طفلة إلــى
منزلها بعد أن باعها والــدهــا بمبلغ  200ألف
ريـ ــال يـمـنــي (ن ـحــو  300دوالر أم ـي ــرك ــي) في
إحدى بلدات محافظة إب وسط اليمن .وأحدثت
الــواقـعــة الـتــي تـعــود إل ــى ال ـعــام املــاضــي ،صدمة
للرأي العام اليمني ،بعد أن نشر ناشطون في

املحافظة ،األحد املاضي ،وثيقة رسمية ّ
معمدة
مــن القضاء (محكمة استئناف محافظة إب)
توثق عملية بيع الطفلة ليمون ياسر الصالحي.
قـصــة «ال ـب ـيــع» ت ـعــود إل ــى أواخـ ــر أغـسـطــس /آب
من العام املاضي ،عندما اتفق ياسر الصالحي
ع ـلــى ب ـيــع طـفـلـتــه ل ـش ــاب ي ــدع ــى مـحـمــد حسن
الفاتكي ،مقابل املبلغ ال ــذي سيسدد منه دينًا
لطليقته .وق ــال يــاســر ال ـصــاحــي وال ــد الطفلة

ُ
ليمون ( 8سنوات) ،في شريط فيديو نشر على
مواقع التواصل االجتماعيّ ،إن «شظف العيش
«اضـ ـط ــره» لـبـيــع طـفـلـتــه «م ــن أج ــل أن يضمن
لها مكانًا يؤمن لها الطعام والـشــراب» .الواقعة
أعـ ــادت قـضـيــة االت ـج ــار بــالـبـشــر إل ــى الــواج ـهــة،
خـصــوصــا مــع أخ ـبــار نـشــرتـهــا وســائــل إعــام
محلية خالل األشهر املاضية لوقائع بيع أعضاء
بـشــريــة نـتـيـجــة الـفـقــر واألوضـ ـ ــاع االقـتـصــاديــة
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التي فاقمتها الـحــرب .وأطلق ناشطون وسمي
#ســاعــدوا_ل ـي ـمــون #أن ـق ــذوا_ل ـي ـم ــون ،للمطالبة
ب ـم ـســاعــدة ال ـط ـف ـلــة وإن ـق ــاذه ــا م ــن «امل ـش ـتــري»
ووال ــده ــا ال ــذي أق ــدم عـلــى بـيـعـهــا .ورغ ــم إع ــادة
الطفلة إلى منزلها ،لكن الواقعة أثارت غضبًا في
تدوينات اليمنيني على مواقع التواصل ،مطالبني
بمحاسبة والد الطفلة والرجل الذي قام بشرائها،
ً
فضال عن انتقادات لغياب دور أجهزة القضاء.

قتل الصحافيين «مستقر» ...بال حروب وال تغطيات
سجلت في العام  2020انتهاكات كبيرة بحق اإلعالم مع قتل  50صحافيًا غالبيتهم في دول ال تشهد نزاعات فيما يقبع نحو  400في
السجون على ما أكدت منظمة مراسلون بال حدود في تقريرها السنوي
باريس ـ العربي الجديد

ُ
قـتــل مــا مـجـمــوعــه  50صـحــافـيــا فـ ًـي جميع
أن ـحــاء الـعــالــم فــي ع ــام  ،2020وفــقــا للجزء
ال ـث ــان ــي م ــن ال ـج ــول ــة ال ـس ـن ــوي ــة لـلـمـعــامـلــة
التعسفية والعنف ضد الصحافيني ،التي
نـشــرتـهــا ال ـثــاثــاء مـنـظـمــة «م ــراس ـل ــون بال
ح ــدود» .وبينما يستمر عــدد الصحافيني
القتلى في البلدان التي تخوض ً
حربا في
االن ـخ ـفــاضُ ،يـقـتــل املــزيــد فــي الـبـلــدان التي
ليست في حالة حرب.
وأحـصــت «مــراسـلــون بــا ح ــدود»  50حالة
من الصحافيني الذين قتلوا بسبب عملهم
فــي الفترة مــن  1يناير/كانون الثاني إلى
األول  .2020وبقي هذا
 15ديسمبر/كانون ّ
«مستقرًا» ،إذ إنــه مشابه لعام 2019
العدد ُ
ً
صحافيا) ،على الــرغــم من
(عندما قتل 53
وجــود عدد أقل من الصحافيني في امليدان
هذا العام بسبب جائحة كوفيد.19-
ُ
ويـقـتــل املــزيــد مــن الصحافيني فــي البلدان
الـتــي تعتبر «فــي س ــام» ،بحسب املنظمة.
في عام  ،2016وقعت  58باملائة من وفيات
وسائل اإلعالم في مناطق الحرب .اآلن فقط
 32باملائة مــن القتلى هــم فــي البلدان التي
مزقتها الحروب مثل سورية أو اليمن أو في
بـلــدان ذات نــزاعــات منخفضة أو متوسطة
الـحــدة مثل أفغانستان وال ـعــراق .وبعبارة
أخرى ،فإن  68باملائة (أكثر من الثلثني) من
الـقـتـلــى هــم فــي ب ـلــدان «تـعـيــش فــي س ــام»،
وع ـلــى رأس ـهــا املـكـسـيــك (م ــع مـقـتــل ثمانية
ص ـحــاف ـيــن) وال ـه ـنــد (أربـ ـع ــة) والـفـيـلـيـبــن
(ثالثة) وهندوراس (ثالثة).
ُ
م ــن ب ــن جـمـيــع الـصـحــافـيــن ال ــذي ــن قـتـلــوا
بسبب عملهم في عــام  ،2020تم استهداف
 84بــاملــائــة عــن عمد وقتلهم عـمـ ًـدا ،مقارنة
ب ـ  63بــاملــائــة فــي ع ــام  .2019وع ـ ّـن عمليات
االغـتـيــال ه ــذه ،قــالــت املنظمة بــأنـهــا «على
قدر كبير من الوحشية».
فـ ــي املـ ـكـ ـسـ ـي ــك ،تـ ــم الـ ـعـ ـث ــور عـ ـل ــى خــول ـيــو
فالديفيا رودري ـغ ـيــز ،مــراســل صحيفة «إل
موندو» اليومية ،مقطوع الــرأس في والية
فـيــراكــروز الشرقية ،فــي حــن تــم قطع رأس
فيكتور فرناندو ألفاريز شافيز ،وهو محرر
موقع إخباري محلي في مدينة أكابولكو.
وف ــي الـهـنــد ،تــم إح ــراق الـصـحــافــي راكـيــش
سينغ ،مراسل صحيفة راشتريا سواروب،
وهــو على قيد الحياة في ديسمبر/كانون
األول بعد أن ُصب عليه مطهر يدين شديد
االش ـت ـعــال وقــائــم عـلــى الـكـحــول فــي منزله
في واليــة أوتــار براديش الشمالية من قبل
رجال أرسلهم مسؤول محلي ُ كان قد انتقد
مـمــارســاتــه ال ـفــاســدة .بينما قـتــل إســرافـيــل
مــوســى ،وهــو مــراســل تلفزيوني فــي واليــة
تاميل نــادو جنوب شــرق الـبــاد ،باملناجل

حـتــى املـ ــوت .ف ــي إي ـ ــرانُ ،كــانــت ال ــدول ــة هي
التي تقوم بدور الجالد .أعــدم روح الله زم،
رئيس تحرير موقع «أمد نيوز» اإللكتروني
وق ـنــاة تـيـلـيـغــرام اإلخ ـب ــاري ــة ،بـعــد أن ُحكم
عليه بــاإلعــدام فــي محاكمة جــائــرة ،بعدما
تــم اسـتــدراجــه مــن ال ـخــارج .على الــرغــم من
شيوع عمليات اإلعدام في إيران ،إال أن هذه
هي املرة األولى منذ ً 30
عاما التي يتعرض

قتل  7صحافيين خالل
تغطيتهم االحتجاجات
في 2020

 68بالمائة من الصحافيين المقتولين في دول ال تشهد حروبًا (سقيب مجيد)Getty/

أبرز المنتجات التكنولوجية
في 2020
واشنطن ـ العربي الجديد

ل ــم ي ـم ـنــع فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا امل ـس ـت ـجــد مــن
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
والتطبيقات التي كان لها تأثير كبير على
حياة املستخدمني في عام استثنائي .نشرت
شبكة «ســي أن أن» قائمة بــأبــرز املنتجات
ّ
التكنولوجية التي أصدرت في  ،2020سواء
منتجات أو تطبيقات ،ننقلها إليكم هنا:
ّ
سماعات  :Boseأحدث سماعات  Boseإللغاء
الضوضاء .تبدو رائعة عند االستماع إلى
املوسيقى أو تلقي مكاملة وتهدئة املشتتات
م ــن حــول ـكــم ،س ــواء ك ــان ذل ــك ن ـبــاح كـلــب أو
كنس أو حتى ضجة أعمال بناء.
نظام «واي فاي»  :eero meshفي زمن العمل
والـحـيــاة داخ ــل املـنــزل ط ــوال ال ـيــومّ ،
يحسن
النظام بشكل كبير شبكة «واي فاي» ويربط
املحاور بكابل «إيثرنت».
 :245 Garmin Forerunnerن ـظ ـرًا لـعــدم
ال ـق ــدرة عـلــى ال ــذه ــاب إل ــى صــالــة األل ـعــاب
الــريــاض ـيــة ،يـتـيــح ن ـظــام ت ـحــديــد املــواقــع
 GPSاملدمج في هذه الساعة الذكية تتبع
الجري من دون الحاجة إلى حمل هاتف.
 :Poshmarkتـطـبـيــق يـســاعــد عـلــى إع ــادة
ب ـيــع جـمـيــع ق ـطــع امل ــاب ــس ال ـت ــي ل ــم يعد
املستخدم يريدها أو يحتاجها.

فيها صحافي لهذه املمارسة البربرية .وقال
األمني العام ملراسلون بال حدود كريستوف
دي ـلــوار« :ال ي ــزال الصحافيون يتعرضون
للعنف في العالم»« .قــد يعتقد البعض أن
ال ـص ـحــاف ـيــن ه ــم م ـج ــرد ض ـحــايــا ملـخــاطــر
مهنتهم ،ولكن يتم استهداف الصحافيني
بشكل مـتــزايــد عندما يحققون أو يغطون
مــواضـيــع حـســاســة .مــا يـتــم مهاجمته هو

 :Pixel Budsالجيل الثاني منها ،وهي عبارة
عن سماعات أذن السلكية حقيقية ومجهزة
بمساعد «غــوغــل» .يمكنه تعيني تذكيرات،
وسـ ـ ــؤال «غ ــوغ ــل» ع ــن أي ش ـ ــيء ،وتــرج ـمــة
املحادثة في الوقت الفعلي .وســوف توقف
املــوسـيـقــى مــؤقـتــا عـنــدمــا ي ــرن ج ــرس إن ــذار
الدخان ،أو ينبح الكلب ،أو يبكي الطفل.
تطبيقا  AirDoctorو :Think Dirtyيعمل
 AirDoctorكجهاز لتنقية ال ـهــواء شديد
التحمل يساعد بشكل كبير مــن يعانون
الحساسية .و Think Dirtyتطبيق مجاني
ً
بناء على مدى
يصنف املنتجات املنزلية
«نظافتها» .يسهل التطبيق تجنب املواد
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة م ـث ــل الـ ـفـ ـث ــاالت والـ ـب ــاراب ــن
وال ـع ـط ــور االص ـط ـنــاع ـيــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
ت ـس ـبــب م ـشــاكــل ص ـح ـيــة .ه ـك ــذا يـسـتـبــدل
املـسـتـخــدم الـكـثـيــر م ــن املـنـتـجــات بـبــدائــل
أكثر أمانًا للعائلة.
 :1Passwordي ـخــزن تـطـبـيــق 1Password
ب ـش ـكــل آم ـ ــن ج ـم ـيــع م ـع ـل ــوم ــات تـسـجـيــل
الــدخــول ملواقع الويب املختلفة في مكان
مركزي واحــد ،لذلك لن يضطر املستخدم
إلى تذكر عشرات كلمات السر.
 :Pelotonدراجة ثابتة مع فصول دراسية
ُ
تـ ـع ــرض ب ـطــري ـقــة م ـس ـل ـيــة ،م ـثــل خــدمــات
مشاهدة األفالم واملسلسالت.

الـحــق فــي الـحـصــول على املـعـلــومــات ،وهو
حق للجميع».
كـمــا فــي املــاضــي ،ف ــإن أخـطــر الـقـصــص هي
التحقيقات فــي قـضــايــا الـفـســاد املـحـلــي أو
س ــوء اس ـت ـخــدام األمـ ــوال الـعــامــة (مـقـتــل 10
صـحــافـيــن فــي ع ــام  )2020أو التحقيقات
ف ــي أن ـش ـطــة ال ـجــري ـمــة امل ـن ـظ ـمــة ( 4قـتـلــى).
وفي تطور جديد في عام  ،2020قتل سبعة
صحافيني ُأثناء تغطيتهم لالحتجاجات.
في العراق ،قتل ثالثة صحافيني بالطريقة
ً
تماما :رصاصة في الرأس أطلقها
نفسها
م ـس ـل ـحــون م ـج ـه ــول ــون أثـ ـن ــاء تـغـطـيـتـهــم
ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج ــات .وقـ ـت ــل راب ـ ـ ــع فـ ــي إق ـل ـيــم
كــردسـتــان شـمــال ال ـعــراق أثـنــاء محاولته
الـ ـف ــرار م ــن اش ـت ـب ــاك ــات ب ــن ق ـ ــوات األم ــن
واملتظاهرين.
وفـ ــي ن ـي ـج ـيــريــا ،وقـ ــع ص ـحــاف ـيــان ضحية
م ـن ــاخ ال ـع ـن ــف امل ـص ــاح ــب لــاح ـت ـجــاجــات،
وخاصة االحتجاجات ضد وحشية وحدة
ال ـش ــرط ــة امل ـك ـ ُل ـفــة بـمـكــافـحــة ال ـجــري ـمــة .في
ك ــول ــوم ـب ـي ــا ،قـ ـت ــل م ــراس ــل م ـح ـطــة إذاعـ ـي ــة
م ـج ـت ـم ـع ـي ــة بـ ــرصـ ــاصـ ــة أث ـ ـن ـ ــاء ت ـغ ـط ـي ـتــه
اح ـت ـجـ ً
ـاجــا ملـجـتـمـعــات ال ـس ـكــان األصـلـيــن
ضــد خصخصة األراض ــي املحلية الـتــي تم
تفريقها بعنف من قبل الشرطة النظامية
وشرطة مكافحة الشغب والجنود.
في التقرير السنوي لعام  2020للصحافيني
املـحـتـجــزيــن أو الــرهــا ُئــن أو املـفـقــوديــن في
نهاية ال ـعــام ،وال ــذي نـشــر فــي  14ديسمبر
 /كـ ــانـ ــون األول ،أفـ ـ ـ ــادت «مـ ــراس ـ ـلـ ــون بــا
ّ
حـ ـ ــدود» بـ ـ ــأن  387ص ـح ــاف ـيــا م ـح ـت ـجــزون
حاليًا بسبب عملهم .هــذا هو العدد نفسه
ت ـقــريـ ًـبــا م ـنــذ عـ ــام م ـضــى وي ـع ـنــي أن عــدد
الصحافيني املحتجزين فــي جميع أنحاء
ً
تاريخيا.
ـال
مستوى عـ ٍ
العالم ال يــزال عند ً
وشـهــد ع ــام  2020أيــضــا زي ــادة بنسبة 35
بــاملــائــة فــي ع ــدد الـصـحــافـيــات املـحـتـجــزات
ً
تعسفيا ،وزيادة أربعة أضعاف في اعتقال
الصحافيني خ ــال األش ـهــر الـثــاثــة األول ــى
م ــن ان ـت ـشــار ك ــوف ـي ــد 19-ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
ال ـع ــال ــم .وال ي ـ ــزال  14ص ـح ــاف ـي ــا ،اع ـت ـق ـلــوا
بسبب تغطيتهم لـلــوبــاء ،رهــن االحـتـجــاز.
وشــددت املنظمة كذلك على تأثير جائحة
كوفيد 19-مع تسجيل «ذروة في انتهاكات
ح ــري ــة ال ـص ـحــافــة ال ي ـس ـت ـهــان ب ـه ــا» خــال
الربيع «سهلتها قوانني وإجراءات الطوارئ
املـتـخــذة» فــي غالبية ال ــدول .ورأت املنظمة
التي أطلقت في آذار/مارس املاضي مرصد
 19أن عمليات «التوقيف زادت أربع مرات»
بني آذار/م ـمــارس وأيــار/مــايــو .وأوضحت:
«شـكـلــت الـتــوقـيـفــات الـتـعـسـفـيــة  % 35من
املـ ـم ــارس ــات امل ـس ـج ـلــة م ــن أص ـ ــل أكـ ـث ــر مــن
 300ح ـ ــادث م ــرت ـب ــط م ـب ــاش ــرة بــالـتـغـطـيــة
الصحافية لألزمة الصحية».

الشبكات االجتماعية
األكثر استخدامًا
لندن ـ العربي الجديد

(إدوارد بيرثيلوت)Getty/

 :Discordت ـط ـب ـيــق م ـج ــان ــي م ـش ـه ــور بــن
الالعبني وفي الرياضات اإللكترونية .يمكن
اس ـت ـخ ــدام ــه ف ــي ح ـف ــات م ـش ــاه ــدة األفـ ــام
وليالي املباريات وحتى نادي الكتاب.
م ـك ـب ــر صـ ـ ــوت  :UE Boomم ـك ـب ــر ص ــوت
يعمل بتقنية البلوتوث .يمكن استخدامه
ل ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـح ـ ـفـ ــات امل ـ ـنـ ــزل ـ ـيـ ــة وس ـ ـمـ ــاع
البودكاست أثناء القيام باألعمال املنزلية
أو استراحات رقص.
مولد  :Honda EG2800iمولد كهرباء قوي
بما يكفي للحفاظ على عمل الثالجة و«واي
فـ ـ ــاي» واألسـ ــاس ـ ـيـ ــات .ي ـم ـكــن أن ي ـن ـقــذ فــي
لحظات الكوارث ،ويساعد على البقاء على
تواصل بالعالم في زمن الحجر الصحي.

واصل موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» ريادته في سوق الشبكات االجتماعية
في عام  2020أيضًا ،رغم مزاحمة تطبيقات أخــرى بسبب جائحة كوفيد .19-ليس
فقط بسبب امتالكه املنصة الزرقاء االجتماعية األكثر زيارة ،بل كذلك إلدراته ألكثر
من تطبيق ضمن قائمة األكثر استخدامًا .وكانت «فيسبوك» أول شبكة اجتماعية
تسجل أكثر من ملياري مستخدم شهريًا ،وباتت اليوم تتجاوز  2.7مليار مستخدم
نشط شهريًا .وتمتلك الشركة حاليًا أربعًا من أكبر منصات التواصل االجتماعي،
كلها تـتـجــاوز املـلـيــار مـسـتـخــدم ،وال ـتــي قــالــت «فـيـسـبــوك» إنـهــا حـصــدت مجتمعة
 3.2م ـل ـيــارات مـسـتـخــدم أســاســي ش ـهــريــا .وج ـمــع «واتـ ـس ــاب» م ـل ـيــاري مـسـتـخــدم،
و«ماسينجر» أكثر من مليار و 300ألف مستخدم ،و«إنستغرام» أكثر من مليار و100
ألف مستخدم .وظهرت منتجات أميركية أخرى إلى جانب شركة «فيسبوك» ضمن
قائمة األكثر استخدامًا خالل  .2020جاءت على رأسها «يوتيوب» في املرتبة الثانية
عامليًا بنحو ملياري مستخدم نشط .وتضم الواليات املتحدة والصني أكثر املنصات
االجتماعية شهرة في  ،2020إلى جانب املنصة الروسية «في كي» واملنصة اليابانية
«الي ــن» .وزاحـمــت التطبيقات الصينية التطبيقات األميركية على املــراتــب األولــى.
وجاء تطبيق «وي تشات» الصيني في املرتبة الرابعة بمليار و 200ألف مستخدم
نشط ،فيما جاء «تيك توك» في املرتبة السابعة بما يقرب من  700مليون مستخدم.
ََ
وتلت «تيك توك» تطبيقات صينية أخرى مثل «كيو كيو» ،ثم «دوين» الذي اكتسب
شعبية في مناطق معينة بسبب املحتوى املحلي الـجــذاب ،والــذي يعتبر النسخة
األم من تطبيق «تيك تــوك» الشعبي دولـيــا .وعــادة ما تكون الشبكات االجتماعية
الــرائــدة متاحة بلغات متعددة ،وتمكن املستخدمني من التواصل مع األصــدقــاء أو
الغرباء من دون حدود جغرافية أو سياسية أو اقتصادية .وتشير تقديرات موقع
«ستاتيستا» إلى أن مواقع الشبكات االجتماعية تضم اآلن  3.6مليار مستخدم .وال
يزال من املتوقع أن تنمو هذه األرقام مع تزايد استخدام األجهزة املحمولة والشبكات
االجتماعية في املوبايل في األسواق التي كانت تفتقر إلى الخدمات في السابق.
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منوعات فنون وكوكتيل

ذكريات

رحيل

فقدت الدراما
السورية واحدًا من
أهم مخرجيها
برحيل حاتم علي
الذي ترك بصمته في
الدراما االجتماعية
والفانتازيا التاريخية،
بأعمال أبرزها
«الزير سالم»

عدنان حمدان
علي أثناء تصوير مسلسل «العراب» (الشركة المنتجة)

ف ـ ـ ــارق امل ـ ـخـ ــرج الـ ـ ـس ـ ــوري حــاتــم
عـلــي ال ـح ـيــاة ،ي ــوم ال ـثــاثــاء ،في
ال ـع ــاص ـم ــة املـ ـص ــري ــة الـ ـق ــاه ــرة،
عــن عـمــر  58عــامــا ،علمًا أن ــه ك ــان يستطلع
أم ــاك ــن ت ـصــويــر ل ـع ـمــل درامـ ـ ــي ج ــدي ــد كــان
بـ ـص ــدد إنـ ـ ـج ـ ــازه ل ـش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان امل ـق ـب ــل.
ُ
بحضور مؤثر في
وعـ ِـرف املخرج السوري
ٍ
الــدرامــا العربية ،بعد سلسلة مــن األعـمــال
التاريخية واالجتماعية ،ملهمًا لجيل كامل
ً
م ــن امل ـخــرجــن ال ـس ــوري ــن ون ــاق ــا ال ــدرام ــا
ال ـس ــوري ــة إل ــى ب ــر أك ـث ــر أم ــان ــا وم ـســاحــة ال
تقل إبداعًا عن ما تنجزه السوق املصرية.
وي ـقـ ّـدم مــع زوج ـتــه املـحــامـيــة دل ــع الــرحـبــي،
وبـشــراكــة مــع الكاتبة ريــم حـنــا ،واحـ ـدًا من
أشهر نصوص الدراما السورية «الفصول
األرب ـعــة» ال ــذي امـتـ ّـد على جــزئــن ،وحفرت
شخصياته في ذهن الجمهور.

نقل األعمال المحلية
إلى بر أكثر أمانًا ومساحة
أكثر إبداعًا

أثرى حاتم علي مكتبة المسلسالت السورية (العربي الجديد)

مهندس الدراما
السورية وصانع
شهرتها العربية

خارج إطار الكادر

الـعـمــل ال ــدرام ــي فــي يــد حــاتــم عـلــي لــم يكن
رؤي ــة بـصــريــة ف ـقــط ،بــل تـطــويــر عـلــى بنية
ال ـن ـ ّـص إلك ـســابــه حـيــويــة ت ـف ـ ّـرد ب ـهــا ،وه ــذا
ما بــدأ في مسيرته باكرًا مع املخرج هيثم
ّ
يتفرد في االنتقال إلى صنف
حقي ،فإذ به
جديد من الدراما الشعبية ،عبر تقديم قصة
«الزير سالم» عن مخطوط للكاتب الراحل
ممدوح عدوان ،ضامًا إلى الحكاية صفًا من
النجوم العرب الذين لم يسبق أن التقوا في
حكاية واحدة ،فكان سلوم حداد وعابد فهد
وف ــرح بسيسو ورف ـيــق عـلــي أحـمــد وبـســام
كوسا وسمر سامي ونجاح العبد الله وتيم
حسن.
أســس هــذا العمل بــدايــة ملرحلة جــديــدة من
األعمال التاريخية التي نقلت حاتم علي من
بيئة العمل في الدراما السورية االجتماعية
إل ـ ــى درامـ ـ ـ ــا ع ــرب ـي ــة م ـش ـت ــرك ــة ،ب ـن ـصــوص
تحاكي مراحل مفصلية في التاريخ العربي
واإلسالمي ،وكان أبرزها «ثالثية األندلس»
ال ـتــي أخــرجـهــا بـشــراكــة مــع الــدك ـتــور وليد
ُ
رجم بدخول علي إلــى السوق
سيف ،وثــم ت ِ
املـصــريــة عـبــر مسلسل «امل ـلــك ف ـ ــاروق» ،ثم
تقديمه سيرة الخليفة عمر بن الخطاب في
مسلسل «الفاروق».
صانع نجوم عرب

ّ
كــل مــن وقــف أم ــام كــامـيــرا حــاتــم علي أيقن
ّ
ف ــي قـ ـ ــرارة ن ـف ـسـ ًـه أن م ــا ب ـعــد الـ ـ ــدور ليس
كما قبله ،خاصة أن علي استطاع الولوج
إل ـ ــى ك ـب ــري ــات الـ ـش ــرك ــات ال ـف ـن ـيــة ال ـعــرب ـيــة
واالنـ ـتـ ـق ــال ع ـب ــر ب ـي ـئ ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ـ ــزارت

حاتم علي
ع ــدسـ ـت ــه امل ـ ـغـ ــرب ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وانـ ـتـ ـقـ ـل ــت فــي
حــارات القاهرة واإلسكندرية وتجولت في
صـحــاري الخليج .وعـلــى مــن هــذه الرحلة
ّ
الــزاخــرة التي امـتــدت لربع قــرن تمكن علي
مــن مـنــح الـفــرصــة لـعـشــرات املمثلني الــذيــن
غـ ــدوا ن ـجــومــا واف ـت ـخ ــروا ب ـح ـضــورهــم في
مسلسالته.
دراما اجتماعية استثنائية

ً
ال َ
ريب أن كاميرا حاتم علي إذا دخلت منزال

ّ
ليكون ضمن أحداث مسلسل اجتماعي ،فإن
هذا املسلسل سيحضر في ذاكرة املشاهدين
حـتــى تـغــدو تفاصيل امل ـكــان حـ ّـيــة ولسنني
ط ــويـ ـل ــة ،ف ـم ــن ي ـن ـس ــى الـ ـغ ــرام ــاف ــون الـ ــذي
ح ـضــر ف ــي ص ــال ــون مـسـلـســات «ال ـف ـصــول
األرب ـ ـعـ ــة» و«عـ ـص ــي الـ ــدمـ ــع»؟ وك ـي ــف على
املشاهد أن ينسى بسهولة تأثير موسيقى
«الفصول األربعة» على مسامعه؟ والصورة
الجماعية لعائلة مسلسل «أحــام كبيرة»؟
ورحلة باسل خياط وسالفة معمار إلى آثار

تدمر في «الغفران»؟ والكوخ البحري على
رمال اإلسكندرية في «أهو ده اللي صار»؟
في قلب المجتمع

موقف صعب اتخذه الفنانون السوريون مع
بداية الثورة في بالدهم؛ البعض اتجه نحو
الخارج رافضًا البقاء تحت سلطة نظام بشار
األسد ،وهناك من اختار أن يوالي النظام للبقاء
فــي ال ـبــاد وأال يخسر ح ـضــوره فــي الــدرامــا،
وبني االثنني وقف حاتم علي ليكون مخرجًا

تعاون مع زوجته دلع الرحبي في «الفصول
األربعة» (كريس جاكسون)Getty/

ّ
تـمــكــن م ــن جـمــع مـمـثـلــي امل ـ ــواالة وامل ـعــارضــة
في أكثر من عمل ،من دون أن ّ
يهمش الجرح
السوري أو يتحيز لطرف دون اآلخر ،ليحضر
على قائمة أبطال مسلسل «أوركيديا» توليفة
من النجوم لم يسبق أن اجتمعت في مسلسل
واحد ،وينقل عبر كاميرته في شوارع مدينة
جـبـيــل أجـ ــواء أح ـيــاء دم ـشــق الـقــديـمــة ،ضمن
م ـس ـل ـســل الم ـ ــس ال ـ ـجـ ــرح ال ـ ـسـ ــوري وأرشـ ـف ــه
بعناية في «قلم حمرة» ،وإلــى جانبهما جاء
مسلسل «ال ـع ــراب» بجزئيه ليرصد التحول

مسار

مع ميريام فارس في العرض األول لفيلم «سيلينا» (فرانس برس)

ال إج ــاب ــات شــافـيــة ح ــول دور حــاتــم عـلــي في
ال ـن ـه ــوض ب ــال ــدرام ــا ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي ال ـع ـقــديــن
األخيرين .الرجل الصامت الذي يقضي وقته
ً
ك ــام ــا ف ــي ال ـع ـمــل ي ــرح ــل ب ـص ـمــت إثـ ــر نــوبــة
قلبية مفاجئة فــي الـقــاهــرة ،ويـطــوي صفحة
طويلة مــن أعـمــال أغـنــت الــدرامــا الـســوريــة ،ال
بــل وضـعــت حجر األس ــاس لنهضة هــذا الفن
فــي ســوريــة ثــم طــافــت الـعــالــم الـعــربــي ،بعدما
قرر منتصف التسعينيات الخروج من دائرة
املمثل ،واالتجاه إلى دنيا اإلخراج.
قــد ال يـصــدق أح ــد أن مـخــرج مسلسل «املـلــك
فاروق» ( )2007هواملخرج السوري حاتم علي
نـفـســه ال ــذي اكـتـســب مــن ت ـجــاربــه فــي دمـشــق
نقاط قوة دفعته إلى تفعيل أو تأسيس قاعدة
تحريك املمثل أمام الكاميرا ،وعدم االستهانة
بــالــواقـعـيــة املـفـتــرض أن تــؤســس لـلــدارمــا في
عصر االنقالبات التقنية.
تفرد علي في ذلك أكسبه ثقة كل من عمل معه
خ ــال عـشــريــن عــامــا ،وظ ــل إل ــى يــومــه األخـيــر
ً
حــامــا جنسيات وحـيــوات املجتمع العربي،
ب ــدءًا بــدمـشــق م ــرورًا بــدبــي وب ـيــروت الـتــي لم
ً
يهملها ووص ــوال إلــى الـقــاهــرة .وقــد كــان من
ُ
املخرجني السوريني القالئل الذين كرموا في
العاصمة اللبنانية.
لــم يبالغ املمثل جمال سليمان حــن قــال في
ت ـصــريــح خـ ــاص إن ح ــات ــم ع ـلــي رف ـي ــق درب ــه
م ــن ال ـب ــداي ــات أمـ ـ ـ ّـده ب ــاألم ــان ف ــي عـمـلــه بعد

حاتم المعلّم

الكثير من عـبــارات األســى والترحم انتشرت
عـلــى ع ـشــرات حـســابــات الـفـنــانــن فــي مــواقــع
التواصل االجتماعي ملخرج أجمع الشارعان
ال ـس ــوري وال ـعــربــي عـلــى ح ــب أع ـمــالــه ،فـكــان
مهندسًا ملشاهد لن تنسى من الشاشة ،فإن
غاب عمل حضر آخر ،وإن انتهى تدرب مخرج

محطة

الطموح الصامت المهاجر إلى اآلفاق
ربيع فران

االقـتـصــادي فــي الطبقة الحاكمة فــي سورية
التي أوصلت البالد إلى ما هي عليه.

على يد حاتم علي ،أضــاف اسمًا جديدًا إلى
ّ
قــائـمــة امل ـت ــدرب ــن ،لـيـكــون ك ــل م ــن وق ــف أم ــام
عدسته كنجم للمرة األولــى وهو يضمن أنه
فــي ه ــذه الـلـحـظــة سيظهر كـمــا لــن يـبــدو في
ـان أو مع أي مخرج آخــر .وقد نعت
أي عمل ثـ ٍ
نقابتا املـهــن التمثيلية فــي مصر وســوريــة،
عـبــر «ف ـي ـس ـبــوك» ،امل ـخ ــرج ال ــراح ــل ،شأنهما
في ذلك شأن فنانني عرب كثر .وكتب املخرج
ال ـس ــوري الـلـيــث ح ـجــو ،وه ــو صــديــق َ مـقـ ّـرب
للمخرج الراحل ،عبر صفحته« :لم يرض هذا
ال ـعــام أن ينتهي مــن دون أن يعصر قلوبنا
وأرواحنا بالحزن على فــراق األحبة» ،مبديًا
«بالغ الحزن» على وفاة «األستاذ والصديق
والشريك حاتم علي» .كذلك كتب املمثل ومقدم
البرامج السوري أيمن زيدان الذي تعاون مع
علي تحديدًا فــي املسلسل التاريخي «ملوك
الـطــوائــف» سنة  ،2005عبر «فـيـسـبــوك»« :يا
ل ـهــذا الــرح ـيــل امل ــوج ــع ( )...أم ــا سـئـمــت أيـهــا
املــوت من خطف األحبة .حاتم رحيلك أوجع
مــن كلمات الــدنـيــا» .كما نعى املمثل ومقدم
البرامج السوري باسم ياخور املخرج الراحل،
ً
قــائــا فــي مـنـشــور عـبــر «ف ـي ـس ـبــوك»« :تــرجــل
الـفــارس مبكرًا عــن صهوة ج ــواده ،تــاركــا في
قلوب الكثيرين غصة وإبداعات لن تنسى».
وقـ ـ ــال ال ـف ـن ــان الـ ـسـ ـع ــودي ن ــاص ــر ال ـق ـص ـبــي:
«ف ـج ـعــت ص ـب ــاح ال ـي ــوم بـخـبــر وفـ ــاة امل ـخــرج
حــاتــم عـلــي رحـمــة الـلــه عـلـيــه ...جمعتنا أيــام
جميلة .كان يردد دائمًا بشكل عفوي وصوت
م ـس ـمــوع ي ــا رب ــي ســام ـح ـنــي .ســام ـحــه ي ــارب
واغ ـفــر لــه ب ـقــدر مــا أسـعــدنــا بــأعـمــال ال تــزال
محفورة في وجدان املشاهد العربي».
وقالت املمثلة السورية سالفة معمار« :الحزن
كـبـيــر ،وأص ـعــب مــا فــي امل ــوض ــوع إن ــو الــزمــن
فرقنا ومــا عــم نـقــدر نـكــون مــع بعض لنودع
الناس اللي عم تروح ونخفف على بعض ألم
الوداع .عزائي لزوجته األستاذة دلع الرحبي
وألوالدو غزل وعمر وغالية ولعائلتو .أعزي
أصدقائي وزمالئي فردًا فردًا على وداع قامة
من قامات بلدنا».

مقدرة
رحلة مصرية ُ
تـعــاونـهـمــا فــي مسلسل «ال ــزي ــر ســالــم» الــذي
قـلــب مــوازيــن ال ــدرام ــا ال ـســوريــة ،وت ـحــول إلــى
حالة ثابتة على الخريطة الدرامية للفانتازيا
التاريخية .وقــد نفذ علي املسلسل بتقنيات
عالية أراد عبرها تحدي نفسه والعبور إلى
ضفة التجدد وكسب ثقة الجمهور بتفاعلية
بعيدة عن التقليدية.
في الشكل ،بنى علي مشاريعه على اإلنتاجات
الـضـخـمــة ،ول ــم يـقــف عـنــد ح ــدود دم ـشــق ،بل
سعى بكل ما أوتي من جهد للبحث عن أوطان
أخرى ومكاسب أخرى تغني تجربته.
في دبي ،وقبل في القاهرة ،احتكر حاتم علي
الرؤية الخاصة بالدراما «البدوية» ،وساعده
ف ــي ذل ــك ال ــدع ــم امل ـع ـنــوي وامل ــال ــي الـ ــذي لقيه
وامليزانيات التي صرفت على أعمال ال تزال
عالقة في األذهــان إلــى الـيــوم ،مهما اختلفنا
على بنيتها النصية .نجاح مثل هذه األعمال
كـ ــان ح ـج ــر أسـ ـ ــاس الس ـت ـغ ــال ط ـب ـي ـعــة دول
الخليج وتوظيفها في املشاريع الدرامية.
ك ــل ذل ــك ل ــم يـشـغــل ح ــات ــم ع ـلــي ع ــن ال ـقــاهــرة،
فــدخــل ال ــدرام ــا املـصــريــة مــن ال ـبــاب الـعــريــض

جسد حيوات المجتمع
العربي من دمشق
إلى دبي والقاهرة

ً
حــامــا كــل ال ـخ ـبــرات الـســابـقــة ،مـعـتـمـدًا على
«النفس» املصري ،بعدما درسه بدقة اآلتي من
أجــل املنافسة .ونــال ثقة املصريني ،وتحولت
أع ـمــالــه إل ــى نـجـمــة ش ـبــاك ف ــي عــالــم اإلخ ــراج
ال ـت ـل ـفــزيــونــي .ال يـمـكــن ل ـنــا تـقـيـيــم أو رواي ــة
تجربة حاتم علي الدرامية في سطور قليلة،
فـثـمــة م ــا ك ــان يـسـكــن ه ــذا ال ــرج ــل م ــن طـمــوح
هــادئ ،يجعله عابرًا للعواصم العربية حيث
يـصــارع على املحتوى الــدرامــي ،ويـجــادل في
النص والحركة ،ويقتل التكرار أثناء تصوير
املشهد سعيًا إلــى الـخــروج بنتيجة تستحق
ال ـث ـنــاء أو االلـ ـت ــزام بــامل ـع ـيــار الـتـقـنــي إن فقد
املوقف حماس النص أو حاول إضعافه.
هـ ـك ــذا ي ــرح ــل ح ــات ــم عـ ـل ــي ب ـص ـم ــت الـ ـكـ ـب ــار،
وهــو ال ــذي الـتــزم الصمت م ــرارًا ،ولــم يستغل
ّ
نـجــومـيـتــه إال لـصــالــح األع ـم ــال الـفـنـيــة الـتــي
وق ـع ـهــا .أع ـم ــال كــانــت ت ــزي ــده تــواض ـعــا وثـقــة
عـلــى قــاعــدة «الـعـمــل أسـ ــاس» ،وم ــا البقية إال
تـفــاصـيــل اخ ـت ــاف ض ــروري ــة .ي ــذك ــر أن علي
حـ ـص ــل خـ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه الـ ـط ــويـ ـل ــة عـ ـل ــى 17
ج ــائ ــزة ،مـنـهــا أف ـض ــل م ـخ ــرج م ــن «م ـهــرجــان
القاهرة لــإذاعــة والتلفزيون» عن فيلم «آخر
الليل» ،وأفضل مخرج من «مهرجان القاهرة
ل ــإذاع ــة وال ـت ـل ـفــزيــون» ع ــن مـسـلـســل «س ـفــر»،
وذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل «الزير
ســالــم» ،وذهـبـيــة «مـهــرجــان الـقــاهــرة لــإذاعــة
وال ـت ـل ـف ــزي ــون» ع ــن م ـس ـل ـســل «ص ـ ــاح ال ــدي ــن
األيــوبــي» ،وذهبية «مهرجان تونس لإلذاعة
والتلفزيون» عن «ملوك الطوائف».

عمر بقبوق

ع ــام  2017ق ــدم حــاتــم عـلــي آخ ــر مسلسالته
السورية ،وهو مسلسل الفانتازيا التاريخي
«أوركيديا» ،الذي كان أكبر سقطاته وأضعف
املحطات في مشروعه الفني الكبير ،لكنها
امل ـح ـط ــة الـ ـت ــي ج ـع ـل ـتــه ي ـع ـيــد ال ـت ـف ـك ـيــر فــي
املسار الذي وصل إليه مشروعه الفني بعد
التصدعات كلها التي أصابت ركائز الدراما
السورية في سنوات الحرب ،وبعد أن دفعته
عاطفته الوطنية إلى أن يواصل لعب دوره،
غير آبه بعوامل الجزر واملد التي منعته من
السير بخطوات كبيرة في رحلته.
بعد «أوركيديا» ،أدرك حاتم علي أن ال فائدة
مــن مـحــاربــة طــواحــن ال ـهــواء ،ليترك مركب
الــدرامــا الـســوريــة قبل أن ينهار سوقها في
الـعــام الـتــالــي ،ويفتح طريقه بــإلـقــاء «حجر
جهنم» فــي مـصــر ،ويـبــدأ فيها رحـلــة نجاح
مــن نــوع آخ ــر ،فــي الـعــام نفسه ال ــذي عجزت
فيه معظم املسلسالت السورية عن الوصول
إلى شاشات العرض.
ب ــواب ــة م ـصــر ك ــان ــت م ـف ـتــوحــة ل ـحــاتــم عـلــي
ً
وتنتظره عـقـدًا كــامــا ،فهو ال ــذي تمكن من
ت ــرك بصمة خــاصــة فــي ال ــدرام ــا التاريخية
املصرية عندما أخرج مسلسل «امللك فاروق»
سنة  ،2007وغــادرهــا آنــذاك منتصرًا ليكمل
م ـســار مـشــروعــه الـفـنــي .لــم يـكــن حــاتــم علي
ي ـحــاول آن ــذاك مـغــازلــة ال ــدرام ــا املـصــريــة في
«امل ـل ــك فـ ـ ــاروق» ،ول ــم يـكــن ي ـنــوي م ــن خــالــه

اقـتـحــام ســوق إنـتــاجــي أكـثــر عــراقــة وأصــالــة
مــن ال ــدرام ــا الـســوريــة كـمــا أثـبــت مــع الــوقــت،
بـ ــل إن م ـس ـل ـســل «امل ـ ـلـ ــك ف ـ ـ ـ ــاروق» هـ ــو ج ــزء
مــن مـشــروعــه الـفـنــي الـتــاريـخــي ،وحـلـقــة من
السلسلة التي بدأ برسمها في مطلع األلفية
بمسلسل «الــزيــر ســالــم» وال ـتــي عــالــج فيها
درامـ ـي ــا ح ـكــايــات شـخـصـيــات إش ـكــال ـيــة في
التاريخ العربي.
شملت سلسلته «الزير سالم» و«صالح الدين
األيوبي» ،قبل أن ينتقل لتقديم حكايات ملوك
األندلس في «صقر قريش» و«ربيع قرطبة»
و«مـ ـل ــوك ال ـط ــوائ ــف» ،وع ـ ـ ّـرج ع ـلــى فلسطني
ليرسم حكاية «التغريبة الفلسطينية» ،قبل
أن يدخل مصر بـ«امللك فاروق» ،ويعود منها
إلــى الـجــزيــرة العربية بحكاية «ص ــراع على
الرمال» ومسلسل «عمر».
عندما عاد حاتم علي إلى مصر عام ،2017
لم يدخل من الباب الــذي غــادر منه ،ورفض
أن يتعكز على ماضيه ويلجأ إلــى الــدرامــا
التاريخية ليبني جـسـرًا يمهد لــه الطريق،
ليفاجئ الجميع بالدخول مــن بــوابــة درامــا
اإلث ـ ـ ـ ـ ــارة والـ ـج ــريـ ـم ــة فـ ــي م ـس ـل ـس ــل «ح ـج ــر
جهنم» ال ــذي تمكن مــن خــالــه مــن أن يضع
حجر األســاس للخط الجديد الــذي بناه في
«أم الدنيا»؛ ليؤكد أنــه لم يلجأ إلــى الخيار
السهل أب ـدًا ،وهــو الــذي رفــض االنـخــراط في
مــوجــة ال ــدرام ــا الـعــربـيــة املـشـتــركــة عـلـمــا أن
طــريـقــه ك ــان مـمـهـدًا إلـيـهــا مـنــذ  ،2011حني
أشرف على «مطلوب رجال».

أثنت الفنانات على تواضعه رغم نجوميته (مارك ديفيس)Getty/

الحرفي وراء الكواليس
حاورت «العربي الجديد»
ممثالت مصريات عملن مع
المخرج حاتم علي ،وتحدثن
عن حرفيته وهدوئه وأسلوبه
في التعاطي مع فريق العمل
مروة عبد الفضيل

سارع املشاهير في الوسط الفني العربي إلى رثاء
املخرج السوري حاتم علي ،الذي رحل يوم الثالثاء
بعد إصابته بــأزمــة قلبية فــي العاصمة املصرية.
وق ــال ــت الـفـنــانــة ران ـي ــا يــوســف ال ـتــي ش ــارك ــت علي
فــي مسلسل «كــأنــه ام ـب ــارح» ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن الخبر وقــع على رأسـهــا مثل الـصــاعـقــة ،و«كــأن
ع ــام  2020يــأبــى أن يــرحــل م ــن دون أن يــأخــذ منا
أع ــز الـ ـن ــاس» .وأض ــاف ــت أن ال ــراح ــل «كـ ــان بسيطًا
ومتواضعًا ،وال يحب أجواء التوتر في االستوديو،
ويحث املمثلني على إخراج أفضل ما عندهم».
الـفـنــانــة مـنــة فـضــالــي ال ـتــي ش ــارك ــت ف ــي مسلسله
«امل ـلــك ف ـ ــاروق» ،وه ــو عمله األول فــي مـصــر ،قالت

إنها لم تعش أي تجربة كتلك التي كانت مع علي،
وأشارت إلى أنها فكرت في اعتزال الفن بعد عرض
املسلسل ،ألنها كانت ترى أنه أقوى أدوارها.
وقــالــت الـفـنــانــة شـيــريــن رض ــا ال ـتــي شــاركــت حاتم
عـلــي فــي مسلسل «ح ـجــر جـهـنــم» ،فــي تصريحات
لـ«العربي الجديد» ،إنها كانت تعشق كاميرا املخرج
الــراحــل ،مضيفة أنها كانت تتمنى أن تجمعها به
وراق
أعمال أخــرى .ووصفته بأنه «مخرج محترم
ٍ
ولسانه حلو ودقيق ،ويؤمن بالفنان الذي أمامه».
وكتب املخرج السوري هيثم حقي على «فيسبوك»:
«آه يــا حــاتــم .فطرت قلبي يــا أخــي وابـنــي وصديقي
ً
وشريكي في الفن ممثال ومخرجًا وكاتبًا وإنسانًا
تليق بك اإلنسانية .أي حزن يلف سوريتنا املقهورة؟
م ــا زلـ ــت ال أصـ ـ ــدق .آه ي ــا ح ــات ــم ب ـك ــرت ك ـث ـي ـرًا أيـهــا
الحبيب .ماذا أقول للغوالي دلع وعمرو؟ أقول عزائي
لكما ولنا وللسوريني على امتداد خارطة الدنيا».
وأض ـ ـ ــاف حـ ـق ــي« :يـ ـم ــر ي ــا ح ــات ــم ش ــري ــط أع ـمــال ـنــا
ً
املشتركة التي بــدأت بــك ممثال مبدعًا فــي ظهورك
األول الالفت في (دائــرة النار) و(صــور اجتماعية)
و(هجرة القلوب) ،لتتنوع مشاركاتك معي مخرجًا
ً
وكــات ـبــا وم ـم ـثــا ،ول ـي ـتــوج تـعــاونـنــا بـفـيـلــم (الـلـيــل
الطويل) الــذي أبــدعــت فيه يــا صديقي ونلت عليه
العديد من الجوائز العاملية».
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