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خلف مخصصات الصحافيين المصريين... رشى انتخابية؟
القاهرة ـ العربي الجديد

مـــســـاء 25 مــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، أعــلــنــت 
ــادة بـــدل الــتــدريــب  ــ الــحــكــومــة املــصــريــة زيـ
والتكنولوجيا الذي يحصل عليه أعضاء 
نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــني املـــصـــريـــني، بــنــســبــة 
بــدءًا من  املائة من قيمته الحالية،  20 في 
مرتقبة  زيـــادة  وهــي  املقبل،  يوليو/تموز 
الحالي  النقيب  بها  لـــّوح  حتمية،  وشــبــه 
واملـــرشـــح املــحــتــمــل، ضــيــاء رشــــــوان، منذ 
الــيــوم األول إلعــانــه خـــوض االنــتــخــابــات 

على منصب النقيب.
بدل التدريب والتكنولوجيا، هو عبارة عن 
أعــضــاء  عليها  يحصل  مــالــيــة  مخصصات 
نــقــابــة الــصــحــافــيــني املــصــريــة شــهــريــًا، من 
)حكومي(،  للصحافة  األعــلــى  املجلس  قبل 
وقيمته نحو 2100 جنيه مصري )نحو 135 
دوالرًا أميركيًا(، وبالزيادة األخيرة تصبح 

قيمته 2520 جنيهًا )نحو 160 دوالرًا(.
ــبـــدل مــقــابــل ما  ــذا الـ تــاريــخــيــًا، ُيـــصـــرف هــ
تحصل عليه الدولة من نسبة 36 في املائة 
من ضرائب وإعانات الصحف التي تقّدر 
ــه، مــع الـــوقـــت، تــحــّول إلــى 

ّ
بــاملــلــيــارات، لــكــن

وســيــلــة ضــغــط مـــن جــانــب الــحــكــومــة على 
الــصــحــافــيــني تـــهـــدد فـــي أّي وقــــت بــوقــفــه، 
ــذي يــعــد  ــ ــه مــرشــحــهــا الــ وتــــدعــــم مــــن خـــالـ
ـــذا بــالــضــبــط ما  ــال فــــــوزه. وهــ بـــزيـــادتـــه حــ
فعلته الدولة لصالح ضياء رشــوان، الذي 

ه مرشح النظام.
ّ
ينفي أن

بــنــظــرة ســريــعــة عــلــى تـــطـــورات زيــــادة بــدل 
التدريب والتكنولوجيا على مدار الدورات 
 
ّ
الــســابــقــة لــانــتــخــابــات، يمكن اكــتــشــاف أن

كــان يصب لصالح ضياء رشــوان.  أغلبها 
من   ،2013 يوليو/تموز  في  البدل  زاد  فقد 
156 جنيهًا،  بــواقــع   ،918 إلــى  762 جنيهًا 
املائة. وبعدها في  زيــادة 20.4 في  بنسبة 
إلــى  جــنــيــهــًا   918 مـــن   ،2014 مـــــــــارس/آذار 
زيـــادة  بنسبة  جــنــيــهــًا،   282 بــواقــع   ،1200
ــــارس/آذار 2015،  31.1 فــي املــائــة. ثــم فــي مـ
إلــى 1380، بواقع 180  زاد من 1200 جنيه 
املــائــة، وفي  فــي  زيـــادة 15  جنيهًا، بنسبة 
عــهــد الــنــقــيــب عــبــد املــحــســن ســـامـــة، تــّمــت 
الزيادة من 1380 جنيهًا إلى 1680 جنيهًا. 
ــايـــو/أيـــار 2019 مـــن 1680  فـــي مـ وبــعــدهــا 
جــنــيــهــًا،   420 بــــواقــــع   ،2100 ــــى  إلـ جــنــيــهــًا 
بــنــســبــة زيـــــــادة 25 بـــاملـــائـــة، وآخــــرهــــا فــي 
األخيرة  الــزيــادة  مــــارس/آذار 2021، حيث 
 420 بــــواقــــع   2520 إلـــــى  جــنــيــه   2100 مــــن 
ه 

ّ
جنيهًا، بنسبة زيــادة 20 في املائة. أي إن

منذ عام 2013 وحتى مارس/آذار2021، زاد 
إلــى 2520،  مــن 762 جنيهًا مصريًا  الــبــدل 
بإجمالي زيــادة 1758 جنيهًا، من ضمنها 
في   83 بنسبة  جنيهًا   1458 بقيمة  زيـــادة 
املــائــة مــن مــجــمــوع الـــزيـــادات، تــزامــنــت مع 
انتخاب ضياء رشــوان نقيبًا للصحافيني 
الــدورة النقابية من 2013 حتى 2015،  في 

ومن 2019 حتى 2021.
ــادات فـــي قــيــمــة املــخــصــصــات  ــ ــزيـ ــ وكـــــون الـ
املالية التي تمنحها الحكومة للصحافيني، 
إجــراء  بمواعيد  الــوقــت  أغلب  فــي   

ً
مرهونة

ــد الـــنـــصـــفـــي لــنــقــابــة  ــديـ ــتـــجـ انـــتـــخـــابـــات الـ
الــصــحــافــيــني املـــصـــريـــني، فـــي مـــــــارس/آذار 
ــامـــــني، وكــــونــــهــــا مـــرتـــبـــطـــة بــتــرشــح  ــ  عـ

ّ
كــــــل

 
ّ
فــإن الــنــظــام،  على  املحسوبة  الشخصيات 

هــذا يجعل دائــمــًا مــن زيـــادة بــدل التدريب 
انتخابية«.  والتكنولوجيا بمثابة »رشوة 
هذه الجزئية نّبه لها املرشح الحالي على 
كــارم  املــصــريــني،  الصحافيني  نقيب  مقعد 
يحيى، وهو كاتب صحافي محسوب على 
تــيــار الــيــســار، ولـــه مــواقــف نــقــابــيــة بــــارزة، 
أجل  مــن  االنتخابي  برنامجه  فــي  للسعي 
»تحرير زيادة البدل من التاعب والفساد 

واإلفساد« ورهنه بتوقيت االنتخابات.
ــل إنـــــــــذارًا عـــلـــى يــد  ــ ــ ــان يـــحـــيـــى قــــد أرسـ ــ ــ وكـ
 من رئيس الحكومة، مصطفى 

ّ
محضر لكل

ــر املـــالـــيـــة، مــحــمــد مــعــيــط،  ــ مـــدبـــولـــي، ووزيــ
االنتخابات،  على  املشرفة  اللجنة  ورئيس 
البدل  زيـــادة  مــيــري، مطالبًا بتقنني  خــالــد 
ه »يتعني التنبه إلى ضرورة 

ّ
سنويًا. وأكد أن

تحرير  أجــل  مــن  والعمل  الجهد  استكمال 

زيادة البدل تمامًا، بعيدًا عن االنتخابات، 
تــقــنــني  الـــصـــحـــافـــيـــون عـــلـــى  يـــحـــصـــل  وأن 
واضـــح صــريــح بــا لــبــس، بــزيــادة سنوية 
 

ّ
الــدولــة كل دوريــة معتبرة، ضمن ميزانية 

عام، وعلى أن تجاري هذه الزيادة التضخم 
وغــــــاء املـــعـــيـــشـــة. ومـــــن هـــنـــا تـــأتـــي أيــضــًا 
أهــمــيــة املــتــابــعــة والــتــضــامــن الــنــقــابــي مع 
الشأن.  بهذا  املرفوعة  القضائية  الــدعــاوى 
بحق  مستقلة  شخصيات  وصــول   

ّ
أن كما 

إلـــى مــواقــع الــنــقــيــب ومــجــلــس الــنــقــابــة هو 
الضمانة املؤكدة إلنجاز هذا املكسب الذي 

تأخر كثيرًا، ومن أجل التصدي لانتكاس 
مجددًا  التاعب  وإنهاء  اليوم،  مكسب  عن 
ــادة الــبــدل  ــزيــ مـــن الـــفـــاســـديـــن املــفــســديــن بــ

ملصالحهم الشخصية واالنتخابية«.
هذا التنبه للعاقة بني زيادة البدل بتوقيت 
االنتخابات وخوض مرشحني محسوبني 
على النظام، وصل إلى عدد من الدراسات 
األجــنــبــيــة الــتــي تــنــاولــت حــريــة الصحافة 
ــبــــدل وتـــوظـــيـــفـــه  ــالــ ــا بــ ــهــ ــــي مـــصـــر وربــــطــ فـ
فـــي االنـــتـــخـــابـــات لــصــالــح مـــرشـــح تــدعــمــه 
الــحــكــومــة وتـــتـــدخـــل لــصــالــحــه بــاملــخــالــفــة 

الستقال الصحافة والنقابة، منها دراسة 
ـــشـــرت صــيــف 2013 لــلــبــاحــثــة األمــيــركــيــة 

ُ
ن

أم من  ثــوري  ماريام بيرغر، بعنوان »دور 
بقايا املاضي: مستقبل نقابة الصحافيني 
املصريني بعد ثورة 25 يناير« واملنشورة 
ــــي مـــجـــلـــة »وســــــائــــــل اإلعـــــــــــام الـــعـــربـــيـــة  فــ
التدريب  بدل  الدراسة  واملجتمع«. وصفت 
فيها  وجــاءت  »الرشوة«،  بـ والتكنولوجيا 
ــــدأ نـــظـــام الــبــدل  فـــقـــرة مــتــعــلــقــة بـــالـــبـــدل: »بـ
الصحافيني  لــتــزويــد  كــوســيــلــة   1981 عـــام 
ــد فــي  ــاعــ ــل يــــســ ــلــــدخــ ــي لــ ــ ــافــ ــ ــمــــصــــدر إضــ بــ
تدريبهم وتطويرهم تكنولوجيًا. مع ذلك، 
وألسباب عدة، تحول إلى مصدر أساسي 
أو حيوي إضافي للسيولة املالية شهريًا. 
 انـــتـــخـــابـــات، يــعــد مــرشــحــون في 

ّ
ــل ومــــع كــ

حماتهم بزيادة البدل، وذلك في استكمال 
النقابة  وقـــادة  الصحافيني  تبعية  لــدائــرة 
للحكومة. وهكذا يطيل البدل من أمد حالة 

الفساد كأمر واقع«.
وتــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة انــتــخــابــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــنــقــابــة الــصــحــافــيــني 
املصريني، الجمعة 2 إبريل/نيسان املقبل، 
ــادي املــعــلــمــني بــالــجــيــزة؛ بـــنـــاء على  ــ فـــي نـ
الخطاب املرسل إلى نقيب الصحافيني من 
اللجنة  النقابة ورئيس  خالد ميري وكيل 
املــشــرفــة عــلــى عــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، 
وإجـــراء  الجمعية  عقد  فيه  يقترح  والـــذي 
املعلمني  ونـــادي  نقابة  بمقر  االنــتــخــابــات 
مساحتها  تبلغ  فضاء  بساحة  بالجزيرة 
باستضافة  يسمح  بما  مــربــع،  متر   5600
واتخاذ  واالنتخابات  العمومية  الجمعية 
اإلجــراءات االحترازية من فيروس كورونا 
املبدئية  املــوافــقــة  على  الــجــديــد، وحصوله 
من نقيب املعلمني. وتتجه املؤشرات العامة 
نحو تأجيل االنعقاد لعدم اكتمال النصاب 
املقدر  العمومية  الجمعية  لعقد  القانوني 
بــــ25 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي عــدد األعــضــاء 
والبالغ عددهم  التصويت  لهم  ممن يحق 

نحو 10 آالف صحافي.
ــيــــل االنــــتــــخــــابــــات لـــعـــدم  وفـــــــي حـــــــال تــــأجــ
ــعـــد غـــد،  ــانــــونــــي، بـ ــقــ اكــــتــــمــــال الــــنــــصــــاب الــ
يكتمل  لن  ه 

ّ
فإن إبريل/نيسان؛  من  الثاني 

إاّل بــعــد انــتــهــاء شــهــر رمـــضـــان )يـــبـــدأ في 
ــــه بموجب 

ّ
إن الــفــطــر، إذ  13 إبـــريـــل( وعــيــد 

تأجيل  يــجــري  الصحافيني،  نقابة  قــانــون 
واالنتخابات  العمومية  للجمعية  الدعوة 
ــال الـــنـــصـــاب  ــمــ ــتــ ــوعــــني إلــــــى حـــــني اكــ ــبــ أســ
القانوني املقدر بربع عدد أعضاء الجمعية 
الــعــمــومــيــة، ويــســتــمــر الــتــأجــيــل عــلــى هــذا 

النحو لحني اكتمال النصاب القانوني.
الــجــمــعــيــة العمومية  ــدد أعـــضـــاء  ويــبــلــغ عـ
عشرة  قرابة  املصرية،  الصحافيني  لنقابة 
لــهــم اإلدالء بــأصــواتــهــم  آالف عــضــو يــحــق 
 مبنى النقابة 

ّ
في االنتخابات، ما يعني أن

االنتخابات  فــي جميع  كــان يسعهم  الـــذي 
الــســابــقــة، لـــن يــصــلــح فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
نتيجة تفشي كورونا. ما يستلزم اإلعان 
عــن إجـــــراءات احــتــرازيــة ووقــائــيــة صــارمــة 
تشجع الصحافيني على النزول واملشاركة 

في العملية االنتخابية.
ــلــــى مـــقـــعـــد الـــنـــقـــيـــب هــم  ــــون عــ ــحــ ــ ــرشــ ــ واملــ
الــنــقــيــب الــحــالــي ضــيــاء رشــــــوان، املــدعــوم 
مــن الــدولــة والــحــاصــل على وعـــود بــزيــادة 
أجل  مــن  للصحافيني  املالية  املخصصات 
في  األقـــوى  ومنافسه  بانتخابه،  إقناعهم 
كــارم  الصحافي  الكاتب  االنــتــخــابــات  هــذه 
يــحــيــى، الــــذي يــحــظــى بــدعــم الــصــحــافــيــني 
املستقلني، إلـــى جــانــب أســمــاء تــشــارك في 
 انــتــخــابــات عــلــى مــقــعــد الــنــقــيــب، وهـــم: 

ّ
ــل كـ

ــلــــعــــت هــــاشــــم،  ســــيــــد االســـــكـــــنـــــدرانـــــي، وطــ
ورفعت رشــاد الخاسر أمــام ضياء رشوان 
لهم  وانضم  السابقة،  النقابية  الـــدورة  في 
ــربـــي. وضـــمـــت قــائــمــة  ــغـ ــرًا مــحــمــد مـ مــــؤخــ
املرشحني على مقاعد مجلس النقابة فوق 
 15 وتــحــت  مرشحًا،   21 15 سنة عضوية، 
ســنــة عــضــويــة، 35 مــرشــحــًا. أمـــا الــبــاقــون 
ــن دون انــتــخــاب  ــن املـــجـــلـــس الـــحـــالـــي مــ مــ
فهم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحماد 
كــامــل، ومحمد يحيى  الــرمــحــي، ومحمود 

يوسف، وهشام يونس.

تحّول بدل التدريب 
لوسيلة ضغط حكومية 

على الصحافيين

تُعقد انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، بعد غٍد الجمعة، في حال عدم التأجيل. وفيها، تحضر المخصصات 
المالية، بوصفها رشى انتخابية لصالح مرشح النظام ضياء رشوان، لمزيد من السيطرة على القطاع

يواجه الصحافيون في مصر تحديًا نقابيًا كبيرًا خالل 
 االستحقاق االنتخابي الختيار 

ّ
هذه الــدورة، بعدما حل

النقيب، والتجديد النصفي لستة من أعضاء املجلس، في 
 جائحة كورونا، وما تفرضه من إجراءات احترازية، 

ّ
ظل

ما  حضور  فاملطلوب  تحقيقها.  يتعذر  ربما  وشـــروط 
يقرب من 2500 صحافي )25 في املائة( بالتجمع في 
االنتخابات،  لــجــان  فــي  بأصواتهم  اإلدالء  قبل  ســـرادق 
وهو ما دفع مجلس النقابة في اجتماعه األخير، األربعاء 
17 مارس/ آذار الجاري، إلى تأجيل االنتخابات حتى 2 
 من 19 مارس/ آذار، شريطة إقامتها خارج 

ً
إبريل بدال

الالزمة  الشروط  يحقق  بما  مفتوح،  مكان  وفي  النقابة 
للحفاظ على صحة الزمالء.

ــل عــدم 
ّ

ــان أحـــد املــرشــحــني لــعــضــويــة املــجــلــس، فــض وكــ
الكشف عن اسمه، لفت في حديث إلى »العربي الجديد« 
إلى أّن تكاليف انتخابات التجديد النصفي للصحافيني 
في حال إقامتها بـ »نادي املعلمني« من املمكن أن تصل 
إلـــى مــا بــني مــلــيــون و500 ألـــف جــنــيــه )95 ألـــف دوالر 

أميركي( ومليوني جنيه )127 ألف دوالر(، رغم أّن مقر 
إقامة  خــالل  مــن  التكلفة ستكون  لكن  مجاني،  الــنــادي 
، وتوفير أكثر من 

ً
ســرادق كبير للجمعية العمومية أوال

)نحو  واحــد منها 50 جنيهًا  تكلفة كل  1500 كرسي 
 

ُّ
كل انتخابية  لجنة   32 إقــامــة  عــن   

ً
فــضــال دوالرات(،   3

ــرى، ومــصــروفــات الــكــهــربــاء  ــ واحــــدة مستقلة عــن األخـ
الدولة  واملياه، وتكاليف 32 مستشارًا من هيئة قضايا 
تقترب من 200 ألف جنيه )12700 دوالر( بواقع 6 آالف 
جنيه )380 دوالرًا( لكل مستشار مقابل اإلشراف على 
االنتخابات. وأشــار إلــى أنــه رغــم كل تلك التكاليف، من 
املقرر  املوعد  في  العمومية،  الجمعية  تفشل  أن  املمكن 
ــى مــن إبـــريـــل، لــعــدم حــضــور 25 في  ــ لــهــا، الــجــمــعــة األول
ه حال االكتمال 

ّ
املائة من أعضاء الجمعية العمومية، وأن

تشير التوقعات إلــى حـــدوث إعـــادة بــني ضــيــاء رشــوان 
النقيب الحالي املنتهية واليته، واملنافس القوي له رفعت 
رشاد عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، أو حسم األخير 

االنتخابات على مقعد النقيب من الجولة األولى.

تكاليف إضافية

MEDIA
منوعات

موقع 
ترامب 

الرسمي

واشنطن ـ العربي الجديد

ترامب،  دونالد  السابق،  األميركي  الرئيس  أطلق 
من  مــؤيــدوه  ليتمكن  رسميًا  إلكترونيًا  موقعًا 
ــتــواصــل مــعــه، ولــيــســتــعــرض إنـــجـــازاتـــه خــالل  ال
الرئيسية  الصفحة  وتــســتــعــرض  واليــتــه.  فــتــرة 
مع  لــتــرامــب  مــوقــع 45office.com صــــورًا  مــن 
وأفــراد  ميالنيا  زوجــتــه  بينها  عــدة  شخصيات 

الــعــالــم، التقطت  فــي الجيش األمــيــركــي وزعــمــاء 
ــان يــتــولــى  ــ ــالل مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة حــــني كـ ــ خـ
الـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة. وتـــحـــتـــوي أيـــضـــًا رســالــة 
ــاء فــيــهــا أن »مــكــتــب  ــــى املــتــابــعــني، جــ مــوجــهــة إل
دونالد ترامب ملتزم بالحفاظ على اإلرث الرائع 
إلدارة ترامب، وفي الوقت نفسه املضي قدمًا في 
أقسام  أحــد  يستعرض   .»)

ً
أوال )أمــيــركــا  أجــنــدة 

الصفحة فترة واليــة ترامب بـــ850 كلمة، تسلط 

الـــضـــوء عــلــى مـــا وصـــفـــه الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
الطاقة  مسألة  مثل  إنــجــازاتــه«،  »أعظم  بـ السابق 
ــــن الـــحـــدود وتــعــزيــز »الـــنـــاتـــو« والــتــحــالــفــات  وأمـ
الــدولــيــة األخـــرى واالســتــجــابــة لجائحة كــورونــا. 
ال يتطرق املوقع إلى الفضائح التي شابت فترة 
ومحاولتي  بالفساد،  والتحقيقات  ترامب،  والية 
الــذي أطلق فيه  الــواضــح املوعد  عزله. ومــن غير 
املوقع اإللكتروني.  في مقابلة مع شبكة »فوكس 

نيوز« األميركية في وقت سابق من هذا الشهر، 
قال املتحدث باسم حملة ترامب 2020، جيسون 
الخاصة على  ميلر، إن ترامب سيطلق منصته 
وسائل التواصل في غضون شهرين إلى ثالثة. 
وجاء تصريح ميلر بعدما علقت منصة »تويتر« 
و»فــيــســبــوك« وغــيــرهــا، حــســابــات تــرامــب، عقب 
الكابيتول حيث مقر  هجوم مؤيديه على مبنى 

الكونغرس، في يناير/كانون الثاني املاضي.

الزيادات تزامنت مع انتخاب ضياء رشوان نقيبًا للصحافيين )محمود خالد/فرانس برس(
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الــســنــوات الــتــالــيــة مــســلــســات عــــدة، إلـــى أن 
أصــبــح إنـــتـــاج املــســلــســات الــرمــضــانــيــة في 
الباد نشاطًا فنيًا موسميًا، يكتسب زخمًا 
املنتجني  لــدى  كبيرًا  واهــتــمــامــًا  جماهيريًا 
واملخرجني. وفي الغالب، وصلت فكرة إنتاج 
هـــذه املــســلــســات الــرمــضــانــيــة إلـــى الفنانني 
اإليــرانــيــني تــأثــرًا بــنــشــاط الــقــنــوات العربية 
املسلسات  وتتنوع  الرمضاني.  املوسم  في 
ــام بــني  ــ ــعــ ــ ــ ــة هـــــــذا ال ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة اإليــ ــيــ ــانــ ــرمــــضــ الــ
االجتماعي والديني والكوميدي والتاريخي. 

دعوة مشؤومة
مسلسل »دعوت نحس« )الدعوة املشؤومة( 
يتصدر قائمة املسلسات التي تبثها القناة 
الــثــالــثــة بــالــتــلــفــزيــون اإليـــرانـــي خـــال شهر 
ــو لــلــمــخــرج عــلــي رضــا  رمـــضـــان املــقــبــل، وهـ
أفــخــمــي، وأنــتــجــه مــحــمــود رضــــا تخشيد. 
إنتاج  فــي  يعمل أفخمي منذ عــدة ســنــوات 
املــســلــســات الــرمــضــانــيــة، ومـــن أعــمــالــه في 
هذا املجال »كان مائكيًا« و«تحت األرض« 
و«الشمس الخامسة« و«خمسة كيلومترات 

طهران ـ صابر غل عنبري

مــع اقـــتـــراب شــهــر رمـــضـــان، كثف 
املنتجون واملخرجون اإليرانيون 
جــهــودهــم إلعـــداد مسلسات من 
أجل عرضها خال هذا الشهر، ولم تمنعهم 
إجازات رأس السنة اإليرانية الجديدة، التي 
بدأت يوم 21 مارس/ آذار الجاري، من إكمال 
القنوات  وتتنافس  هــذه.  الفنية  مشاريعهم 
اإليرانية التابعة لهيئة اإلذاعة والتلفزيون، 
والثالثة  والثانية  األولــى  القنوات  وبــالــذات 
ــــذب اإليــــرانــــيــــني إلـــى  ــلـــى جــ والــــخــــامــــســــة، عـ
الرمضانية  املسلسات  إنــتــاج  شــاشــاتــهــا.  
فــي إيـــران ليس قديمًا، بــل يــعــود إلــى ثاثة 
عقود. قبل ذلك، كانت املسلسات املوسمية 
تقتصر على مناسبة »النوروز«، عيد رأس 
الــســنــة اإليـــرانـــيـــة، إذ لـــدى اإليـــرانـــيـــني وقــت 
كاٍف في أيام العطلة التي تستمر أسبوعني 
ملــشــاهــدة األعـــمـــال الــفــنــيــة الــســيــنــمــائــيــة أو 

املسلسات.  
أول مــســلــســل رمـــضـــانـــي فـــي إيـــــــران، أبــصــر 
الـــنـــور بـــإخـــراج خــســرو مــلــكــان، عـــام 1990، 
ــمــــل اســـــــم »الـــــضـــــيـــــف«. ثـــــم أعـــقـــبـــتـــه فــي  حــ

هناك مخاوف من أن 
يواجه التلسكوب هجومًا 

عسكريًا أثناء صعوده

يحضر في الموسم 
الحالي للدراما اإليرانية 

مسلسالن كوميديان

هل يتناول العقد 
الجديد مشاريع أخرى ضمن 

»صراع العروش«؟
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حتى الجنة«. يؤدي املمثلون أرش مجيدي، 
ومــيــاد مــيــرزانــي، رضـــا تــوكــلــي، وأفــســانــة 
جــهــره آزاد وعــلــي دهــكــردي بــاإلضــافــة إلى 
آخرين أدوارًا مختلفة في مسلسل »الدعوة 
املــشــؤومــة« الــــذي جـــرى تــصــويــر جـــزء منه 
فــي غــابــات شمال إيـــران، والــجــزء اآلخــر في 

طهران.
تـــدور أحــــداث املسلسل الـــذي يــنــدرج تحت 
الــطــبــيــعــة،  ــا وراء  مــ مــســلــســات  تــصــنــيــف 
اللتني  مــائــدة وزهـــرة،  الفتاتني  حــول حياة 

بنت عمة وبنت خال.  بينهما عاقة  تربط 
تسافران مع صديقتيهما سوسن وشكيبا 
إلى شمال إيران على شواطئ بحر قزوين، 
بني  تربط  الظاهر،  فــي  ترفيهية.  رحلة  فــي 
 إحــداهــن تحسد 

ّ
لكن مــودة،  الفتيات عاقة 

يبرز  الرحلة  وخــال  عليها،  وتحقد  مائدة 
هذا الحقد تدريجيًا، ثم تقع أحــداث مثيرة 
تغير مسار حياة مائدة وزهرة بعد انضمام 

محسن، خطيب مائدة السابق، إليهن.  

الصاعقة
)الــصــاعــقــة( أخرجه  مسلسل »رعـــد وبـــرق« 
أفـــخـــمـــي، وأنـــتـــجـــه داود هــاشــمــي،  بـــهـــروز 
لــعــرضــه خـــال هـــذا املــوســم الــرمــضــانــي في 
 مــن شهرام 

ّ
كــل العمل مــن بطولة  25 حلقة. 

ــــدي، وحـــســـن أســــــــدي، ومـــحـــمـــد فــيــلــي،  ــائـ ــ قـ
ومهدي زمني برداز، ومختار سائقي، وسام 
كــبــود ونــــد. يــســلــط املــســلــســل الـــضـــوء على 
السيول الجارفة التي اجتاحت إيران خال 
عـــام 2019 فـــي إطــــار األكـــشـــن، مـــع تصوير 
كوميدية  نكهة  عــن   

ً
فضا مرعبة،  لحظات 

ــة  ــاثــ ــهــــود قـــــــوات اإلغــ ــدًا جــ ــسـ أحــــيــــانــــًا، مـــجـ
واإلنقاذ خال السيول. ولذلك، تدور أحداثه 
فـــي عــــدة مــحــافــظــات إيـــرانـــيـــة؛ خــوزســتــان 
)جــنــوب غـــرب(، وغولستان )شــمــال شــرق(، 
ولورستان )شمال غرب(، وهي املحافظات 
التي تعرضت أكثر من غيرها إلى السيول. 
إنتاج  املــاضــي، توقفت عملية  الــعــام  خــال 
املسلسل عدة مرات، بسبب انتشار فيروس 

كورونا في إيران. 

رسم التراب 
»نقش خاك« )رسم التراب( عنوان ملسلسل 
ــرانـــي آخــــر ســيــبــث خــــال شــهــر رمــضــان،  إيـ
أخـــرجـــه آرش مــعــيــريــان. يـــصـــور املــســلــســل 
ــيـــاة أســــرتــــني فــــي مـــديـــنـــة اللـــجـــني،  قـــصـــة حـ
مــعــقــل صـــنـــاعـــة الـــفـــخـــار فــــي إيــــــــران. تــعــمــل 
األســرتــان في هــذه الصناعة، وأثناء العمل 
تقع بنت العم وابــن العم في عاقة غرامية 
تنسج خيوط القصة في العمل الحقًا. جرى 
فـــي اللـــجـــني، بمحافظة  تــصــويــر املــســلــســل 
التمثيل حميد شريف  فــي  شـــارك  هــمــدان. 
زادة، ومريم معصومي، وأزيتا تركاشوند، 
ومــجــغــان ربـــانـــي، وأصـــغـــر ســمــســار زادة، 

وشهنام شهابي، وآخرون.

المهندس 4 
الـــقـــنـــاة  ــنــــدس 4« ســـتـــبـــثـــه  ــهــ مـــســـلـــســـل »املــ
الـــثـــانـــيـــة. يـــتـــنـــاول الــعــمــل ســـيـــرة مــهــنــدس 
يكبر، ويدخل  أن  إلى  الطفولة  إيراني منذ 
الــجــامــعــة، مــع أهــدافــه الــكــبــرى فــي الــحــيــاة، 
الــــتــــي يـــســـعـــى إلــــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا. الـــفـــصـــول 
الضوء  سلطت  للمسلسل  املاضية  الثاثة 
ــواد جــــــوادي، من  ــ عــلــى حـــيـــاة املـــهـــنـــدس جـ
مــرحــلــة الــطــفــولــة حــتــى الـــشـــبـــاب. جــــوادي 
كــبــر فــي مــركــز لــرعــايــة األطـــفـــال بــا أســـرة، 
وتحول إلى أحد طاب النخبة في جامعة 
»أمير كبير« الصناعية في طهران. يواجه 
جوادي في حياته عقبات كبيرة للوصول 

إلى أهدافه. 
ــل املـــســـلـــســـل الـــــرابـــــع أكـــثـــر  ــا يـــجـــعـــل فـــصـ ــ مـ
جاذبية، شخصية تعمل جاهدة ملنع بطل 
القصة من تحقيق أحامه، الذي يحاول أن 
أهــدافــه نصب  واضــعــًا  مؤامراتها،  يتجاوز 
عينيه. من هنا، يرشد املسلسل املشاهد إلى 

طريقة مواجهة التحديات في حياته.
أخــرج أحمد كــاوري الفصل الرابع ملسلسل 
ويمثل  سعدي،  سعيد  بإنتاج  »املهندس«، 
دور جــوادي في شبابه الفنان محمد رضا 
ــــى مـــشـــاركـــة فــنــايــن  رهــــبــــري، بـــاإلضـــافـــة إلـ
آخرين في املسلسل، منهم فرهاد قائميان، 

ومهشيد جواد، وروزبه حصاري.  

ربيع فران

على الرغم من الشهرة املحلية التي تنتزعها 
املــســلــســات الــدرامــيــة الــلــبــنــانــيــة، إاّل أنــهــا ال 
اب، 

ّ
شكل أي تقّدم يذكر، في حني يعمل الكت

ُ
ت

أو  فــي بيع  قليلة، كسماسرة رغبة  قلة  وهــم 
الترويج ملسلسل.

فـــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
املـــاضـــي، شــهــدت الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة تــطــورًا 
الذي  اإلنتاج  ملحوظًا ألسباب كثيرة، منها 
تـــواله تــلــفــزيــون لــبــنــان وقــتــهــا، وفــتــح الــبــاب 
ــم  ــرزهـ ــــاب، لـــعـــل أبـ

ّ
ــت ــكــ أمــــــام مــجــمــوعــة مــــن الــ

مروان العبد، وأنطوان غندور، وكذلك تولي 
مجموعات من الورش كتابة السيناريوهات 
تــعــريــب روايــــة عاملية  بالفصحى، مــن خـــال 

.
ً
وإنتاجها مسلسا

اإلنتاجات  كانت  اللبنانية،  الحرب  فترة  في 
خجولة جــدًا، حتى بــدأت انتفاضة منتصف 
التسعينيات بمجموعة من األعمال الخفيفة 
التي أعادت عجلة الدراما إلى دورها. لكنها، 
اتخذت  ملجموعة  تؤسس  كانت  املقابل،  فــي 
ــاتــــب« وحـــجـــزت لنفسها  لــنــفــســهــا صــفــة »كــ

تلسكوب  تحمل  كانت  التي  السفينة،  قبطان 
آخـــــر. وحــني  عــمــل  لــقــضــاء  مـــســـاره   »JMCT«
تــأخــر فــي الــوصــول إلـــى هــــاواي، املــكــان الــذي 
من املفترض أن يوضع فيه التلسكوب، جرى 
تغريمه بسبب التفافه، فما كان منه إاّل أن هدد 
في  التلسكوب  برمي  املشروع،  على  القائمني 
 من دون 

ً
أجــره كاما له  لم يدفعوا  إن  البحر، 

لــن يتوقف  الــخــطــر   
ّ
إن الــقــول  غـــرامـــات. يمكن 

فاالتفاقيات  كوكبنا،  التلسكوب  يغادر  حني 
الفضاء،  حـــروب  إلــى  أيــضــًا  تشير  العسكرية 
ــــت قــســمــًا  ــافـ ــ ــتــــحــــدة أضـ املــ الــــــواليــــــات   

ّ
ــل إن ــ بـ

فــضــائــيــًا إلــــى مــؤســســتــهــا الــعــســكــريــة، وهــو 
األمـــر نفسه فــي فــرنــســا وروســـيـــا، كــمــا هناك 
أقاويل عن منصات إطاق صواريخ متمركزة 
فــي الفضاء، وفــي حــال اشتعال حــرب عاملية، 
ــار  ــمــ لــقــصــف األرض واألقــ ــزة  ــاهــ ســـتـــكـــون جــ

الصناعية على حّد سواء. 
ــــذت بــعــني االعــتــبــار  خـ

ُ
هـــذه الــســيــنــاريــوهــات أ

فـــي فـــرنـــســـا، لــيــس فــقــط لــحــمــايــة »الـــفـــضـــاء« 
ــــوض الــــــحــــــروب ضــــمــــنــــه، بـــــل لــــدراســــة  ــ أو خـ
ــمــــاالت عــــن حــــــروب املــســتــقــبــل، إذ قـــام  ــتــ االحــ
اب 

ّ
الجيش الفرنسي، بالتعاون مع عدد من كت

وفــنــانــي الــخــيــال الــعــلــمــي، بــإطــاق مــا يسمى 
ــاب 

ّ
»الــفــريــق األحــمــر« الـــذي يــتــعــاون فــيــه الــكــت

والـــعـــســـكـــريـــون، لــلــتــفــكــيــر فـــي أشـــكـــال حـــروب 

عّمار فراس

ــاالت  ــدد مـــن وكــ ضــمــن مــهــمــة مــشــتــركــة مـــع عــ
الفضاء األخرى، بدأت وكالة »ناسا« األميركية 
والفضاء(  الجوية  للماحة  الوطنية  )اإلدارة 
الفضائي،  املنظار  إطــاق  لعملية  التجهيزات 
 
ً
الذي يحمل اسم »جيمس ويب« ليكون بديا
عــن املنظار »هــابــل« األشــهــر، وهــو أكثر قــدرة 

على اكتشاف أعماق الفضاء.
املقرر  الفضاء،  منظار  أو  التلسكوب،  يــواجــه 
إطــاقــه قــبــل نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، والــــذي سّمي 
 )1968  -1961( لــــ«نـــاســـا«  مــديــر  ثــانــي  بــاســم 
الــعــديــد   )1992  -1906( ويـــب  إدويــــن  جــيــمــس 
مـــن املــشــاكــل الــتــي تــتــعــلــق بــالــصــيــانــة وســـوء 
 أبرزها هو الخوف من 

ّ
اإلدارة، والتأخير، لكن

املنظار  أن يشحن  املفترض  إذ من  القراصنة، 
إلـــــى أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة حـــيـــث تـــقـــع مــنــصــة 

اإلطاق في غينيا الفرنسية.
تهديد القراصنة، هنا، ليس مجرد مزحة كما 
نقرأ في عنوان مقالة في مجلة »ذي أتانتك«، 
كــذلــك، فالسفينة ستمر ضمن  األمـــر  بــدا  وإن 
مياه خطرة، وشهدت حاالت اختطاف سابقة، 
ما دفع »ناسا« إلى التعتيم على موعد انطاق 
تكلفته  بلغت  املنظار   

ّ
أن خصوصًا  السفينة، 

واستمر  أميركي،  دوالر  مليارات  نحو عشرة 
أكــثــر مــن عشرين عــامــًا، وهــو ما  العمل عليه 
ــا« ضــمــن تــعــقــيــدات لــوجــســتــيــة  أدخـــــل »نــــاســ
جديدة، تتعلق بمن سيقوم بمرافقة السفينة 
التي تحمل املنظار، قوات البحرية األميركية، 

أم قوات دولية؟ 
هـــذه املـــخـــاوف حــقــيــقــيــة. وهـــنـــاك الــعــديــد من 
ــي ُســـــــرق فـــيـــهـــا تـــلـــســـكـــوب، أو  ــتــ الـــــحـــــاالت الــ
ببساطة كما حدث في الثمانينيات، حني عّدل 

ــيـــع األعــــمــــال الـــدرامـــيـــة.   مـــقـــعـــدًا لــلــتــعــاقــد وبـ
ــقــــول إن هـــــذه املـــجـــمـــوعـــة تــحــولــت  يـــجـــوز الــ
مــع الــوقــت إلــى حــاكــم بــأمــر الــدرامــا املحلية. 
مرشليان،  كلوديا  اللبنانية،  الكاتبة  وتبدو 
عــلــى رأس الــهــرم لــهــذه املــجــمــوعــة. اعــتــمــدت 
ــبــــرة مـــســـؤولـــي  ــلـــى انـــــعـــــدام خــ ــان عـ ــيـ ــلـ مـــرشـ
املـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــونــيــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــني، ومـــن 
أن تؤسس  استطاعت  أعمال خجولة،  خــال 
ــافــــســــة، أو لــثــقــة  ــنــ ــن املــ ــ ــة« بـــعـــيـــدًا عـ ــ ــالـ ــ ـــ«حـ ــ لـ

الشاشات اللبنانية بها.
في عام 2010، ومع بداية عصر املسلسات 
املشتركة، قامت مرشليان بتعريب  العربية 
ــــوان »روبـــــــــــي«،  ــنـ ــ ــعـ ــ ــل مـــكـــســـيـــكـــي بـ ــلـــسـ مـــسـ
النور  عبد  لسيرين  البطولة  دور  وأســنــدت 
فتحت شهية  يومها،  ومــن  ومكسيم خليل. 
ــشــتــركــة، 

ُ
املــنــتــجــني عــلــى هــــذه الــصــنــاعــة امل

وتــحــقــق الـــيـــوم أعـــلـــى نــســبــة مـــشـــاهـــدة من 
قــبــل املــشــاهــد الــعــربــي. لــكــنــهــا، فـــي املــقــابــل، 
سجل 

ُ
وأمام هجوم التعريب أو االقتباس، ت

للدراما املشتركة سلسلة من نقاظ الضعف 
ألســـبـــاب كــثــيــرة، مــنــهــا املــصــالــح املــشــتــركــة 
الكاتب واملمثل، وبني  بداية بني  تقوم  التي 
الكاتب واملنتج ثانيًا، إلى آخر السبحة التي 
أنفسهم،  املنتجني  قبل  مــن  بتدخل  تفضي 
كــرســم أحــــداث تــتــوافــق والــخــط الــتــرويــجــي 
السعيدة  والــنــهــايــات  للمسلسل،  الــتــجــاري 
قــلــوب الجماهير، وغيرها  بــاب إســعــاد  مــن 
الــدرامــا املشتركة  التي وضعت  مــن األمـــور، 
والنجاح  الضعف  بني  متأرجحة  خانة  في 

في الوقت نفسه.
الله،  املمثلة كارين رزق  اليوم محاولة  تأتي 
ملــنــافــســة زمــيــلــتــهــا كـــلـــوديـــا مـــرشـــلـــيـــان، فــي 
إقبااًل في  التي شهدت  مجموعة املسلسات 

اصطدمت  لكنها  لسنوات،  اللبناني  الشارع 
بــحــاجــز اإلنــتــاج الضعيف الـــذي ُيــشــرك بني 
املــحــطــة الــتــلــفــزيــونــيــة والــكــاتــب فــقــط إلتــمــام 
املــســلــســل، وهـــو عــامــل مــؤثــر يــلــتــزم بــشــروط 
ــور  املــيــزانــيــة املــالــيــة الــتــي تــقــتــصــر عــلــى األمـ
الرئيسية الخاصة بهذا اإلنتاج املحلي، وفق 

واملحطة،  الكاتب  عند  راسخة  وقناعة  خطة 
من  املسلسل  اللبناني سيتابع  املشاهد  بأن 

دون أن يكتشف الثغرات.
تــغــيــب الــــدرامــــا املــحــلــيــة الــلــبــنــانــيــة بالشكل 
اتجاه  هذا املوسم في رمضان، والسبب هو 
ــبـــار« إلــــى األعـــمـــال املــشــتــركــة  ــكـ املــنــتــجــني »الـ

ــــاب ذوي 
ّ
ــت الـــضـــخـــمـــة، الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى كــ

 األول، ومــا ُكتب 
ّ

الــصــف خــبــرة وممثلني مــن 
ــعـــرض، هـــو مــجــرد مــحــاولــة بــســيــطــة ال  لـــه الـ
تخرج عن السياق التاريخي لحصر الدراما 
التي تجمع  اللبنانية في »شرنقة« املصالح 

الكاتب واملمثل واملنتج على هدف واحد.

واألهــم  تحويها،  التي  والتهديدات  املستقبل 
ــع حـــلـــول لــكــيــفــيــة الــــوقــــوف فـــي وجــهــهــا،  وضــ
ألجل  املطلوبة  التكنولوجيا  ماهية  وتصور 
ذلــــك. ال قــراصــنــة فـــي الــفــضــاء حــتــى اآلن، في 
حــّد علمنا على األقـــل، لكن مــع ازديـــاد برامج 
ــــى قــطــاع  اكـــتـــشـــاف الـــفـــضـــاء، بــــل تــحــولــهــا إلـ
نواجه  أن  يمكن  بما  التنبؤ  يمكن  ال  خـــاص، 
 الــحــرب الــبــاردة 

ّ
فــي املــســتــقــبــل، خــصــوصــًا أن

املتعلقة بها، تقدم  واألدبيات االستخباراتية 
لنا نماذج عن محاوالت سرقة أقمار صناعية، 
أو تدميرها في الفضاء، فالهيمنة على السماء 
 ما تحتها، 

ّ
وما فوقها، تعني السيادة على كل

العمليات العسكرية  وهــذا ما يغذي إلى اآلن 
الفضاء  فــي  تــرى  التي  تلك  العلمي،  والخيال 

 ال بد من استعمارها.
ً
مساحة

في الوقت نفسه، هناك ما هو إيجابي في هذه 
املــقــاربــة، وهـــو الــحــفــاظ عــلــى مــركــزيــة األرض 
ــذي يـــحـــوي الـــظـــاهـــرة الــبــشــريــة،  ــ كــالــفــضــاء الـ
للسفر عبر  يــروج  ملــا سبق  املقابل  فالخطاب 
الفضاء بوصفه أسلوبًا للهروب والفرار، ويتم 
عبره اتهام من يقف في وجه عمليات احتال 
البشرية  مستقبل  بتهديد  واكتشافه  الفضاء 
التي لم يعد كوكب األرض كافيًا لها، وعليها 

اآلن أن تجد ُمستقرًا جديدًا، وإاّل ستنقرض. 
بالعودة إلى املنظار »ويب« أو »JWST« ليس 
هناك إلى اآلن أّي تهديدات من القراصنة في 
الذي  ما  نعلم  لكن، ال  الفضاء،  في  أو  البحر 
نا 

ّ
أن فــي رحــلــتــه، خصوصًا  يــواجــه  أن  يمكن 

أمام أعجوبة علمية، قد تقدم لنا من الصور 
والــبــيــانــات مــا لــم تــعــرفــه الــبــشــريــة مــن قبل، 
 الــطــمــع أيــضــًا، واحـــد مــن أهـــم محركات 

ّ
لــكــن

أن نفنى جميعًا  إذ يمكن  البشرية،  الطبيعة 
في سبيل إشباعه.

الدراما اللبنانية صناعة تجمعها المصالحالتلسكوب »جيمس ويب«... القراصنة ليسوا مزحًة
هل تطورت الدراما 

اللبنانية؟ اإلجابة طبعً 
ال، ثمة عوائق كثيرة 

تحول دون تقدم هذه 
الصناعة، أبرزها أزمة 

الكتّاب

ع مبتكر عالم »غايم أوف ثرونز«، جورج آر. آر. 
ّ
وق

مارتن، اتفاقًا مدته خمس سنوات مع قناة »إتش 
بي أو« التلفزيونية، لتطوير »محتويات جديدة« 
قد تشمل مغامرات جديدة ضمن هذه السلسلة 

التي حققت نجاحًا عامليًا كاسحًا.
ويعمل مــارتــن، وهــو مؤلف روايـــات »إيــه سونغ 
التي  والنار(  الجليد  )أغنية  ير« 

َ
ف أند  آيس  أوف 

الــعــروش«، حاليًا  بس منها مسلسل »صــراع 
ُ
اقت

عنوانها  للسلسلة،  ملقدمة  جــديــد  اقــتــبــاس  على 
ــون«، تـــدور أحــداثــهــا قبل  ــ ــاوس أوف ذا دراغــ »هــ
ثاثة قرون من العمل األساسي. ومن املقرر طرح 

السلسلة الجديدة في 2022.

الملكة المحاربة
لـ«إتش  املالكة  ميديا«،  »وارنــر  وأعلنت مجموعة 
ـــع »عــقــدًا 

ّ
بــي أو«، اإلثــنــني فــي بــيــان أن املــؤلــف وق

ــهـــدف »تــطــويــر  ــوات«، بـ ــ ــنـ ــ ــدة خـــمـــس سـ ــ  ملـ
ً
شــــامــــا

مــحــتــوى لــحــســاب )إتــــش بـــي أو( و)إتـــــش بـــي أو 
مــــاكــــس(«، خــدمــة الــفــيــديــو عــلــى الــطــلــب الــتــابــعــة 
كــان هذا  إذا  مــا  لــم يوضح  البيان  أن  للقناة. غير 
»غايم  عالم  ضمن  أخــرى  مشاريع  يتناول  العقد 
أوف ثرونز«. إال أن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا 
في هذا العالم، إذ حصدت 59 جائزة »إيمي« خال 
مواسمها الثمانية، ما يرّجح االستمرار في إنتاج 

مسلسات مشتقة منها.
وذكرت مجلة »ذا هوليوود ريبورتر« املتخصصة 
ــتـــه بــــعــــشــــرات مـــايـــني  ــيـــمـ ــد املــــــقــــــدرة قـ ــقــ ــعــ أن الــ

نيميريا  املحاربة  امللكة  قصة  يشمل  الــــدوالرات، 
الــتــي هيمنت أللــف عــام قبل أحـــداث »غــايــم أوف 
ثرونز«، وستحمل عنوانًا غير نهائي هو »10000 
شيبس«. وثمة مشاريع أخرى قيد الدرس حاليًا، 
ملــبــتــكــري مــســلــســل »روم«  فـــويـــدجـــز«  بــيــنــهــا »9 
حّي  في  أحداثها  تــدور  قاتمة  وقصة  التاريخي، 
سيئ السمعة في »كينغز الندينغ«. وتسري أنباء 
مقتبس  تلفزيوني  ملسلسل  التحضير  عن  أيضًا 
ــــوان  ــــو ديـ ــد إيـــــــغ«، وهـ ــ ــك أنـ ــ مــــن »تـــايـــلـــز أوف دانــ
لــجــورج آر. آر. مــارتــن عــن فـــارس تــائــه ومــرافــقــه. 
فــي املــقــابــل، أكـــدت »وارنــــر مــيــديــا« فــي بيانها أن 
إنتاج ملشروعني  فريق  الكاتب سيكون جــزءًا من 
تعد لهما »إتــش بــي أو«، مستوحيني مــن أعمال 
فيرز  لروايات خيالية، هما »هو  آخرين  لكاتبني 
أوف ديــــث؟« لــنــيــدي أوكـــورافـــور و«رودمـــاركـــس« 

لروجر زيازني.

مع نتفليكس
كــــذلــــك يـــــشـــــارك مـــــارتـــــن فـــــي مـــــشـــــروع لـــحـــســـاب 

روايــاتــه،  أولـــى  إحـــدى  مــن  مقتبس  »نتفليكس« 
ُيشار  السياق،  وعنوان »ساندكينغز«. وفي هذا 
إلى أن »نتفليكس« قد طلبت عمل مسلسل درامي 
بناًء على سلسلة كتب صينية شهيرة. املسلسل 
سوف يشرف عليه كل من ديفيد بينيوف ود. ب. 
ــراع الــعــروش«،  ــاب مسلسل »صـ

ّ
ويـــس، وهــمــا كــت

باإلضافة إلى ألكسندر وو.
الثاثية  الـــروايـــة  تــرتــيــب  ويــســيــر املسلسل وفـــق 
»مــشــكــل األجـــســـام الــثــاثــة« و«الـــغـــابـــة املــظــلــمــة« 
و«نهاية املوت«، وكلها من تأليف ليو تسيشني، 
وتــــدور حـــول أول اتــصــال للبشرية مــع حــضــارة 

فضائية.
ونقل موقع »فارايتي« عن كل من ويس وبينيوف 
األكثر  العلمي  الخيال  سلسلة  هي  »الثاثية   

ّ
أن

طــمــوحــًا الــتــي قــرأنــاهــا، حــيــث أخــذنــا الـــقـــراء في 
رحــلــة مـــن الــســتــيــنــيــات حــتــى نــهــايــة الـــوقـــت، من 
إلى أطراف  الباهتة  الزرقاء  الحياة على نقطتنا 

الكون البعيدة«.
وتـــابـــع الــثــنــائــي: »نــتــطــلــع إلـــى قــضــاء الــســنــوات 
املقبلة من حياتنا في إعــادة هذا إلى الحياة من 

أجل الجماهير في جميع أنحاء العالم«.. 
ويثير هذا النشاط املكثف للكاتب البالغ 72 عامًا 
مــخــاوف لـــدى عــشــاق سلسلة كــتــب »إيــــه سونغ 
أوف أيــس أنــد فــايــر« مــن تــأخــر إنــجــاز السلسلة 
األدبية التي بدأت قبل ثاثة عقود، بعدما طغى 

عليها نجاح املسلسل التلفزيوني.
)فرانس برس(

موسم رمضاني عمره ثالثة عقود

)LBCI( 2020 مسلسل »بالقلب« إنتاج

يتضمن عمل 
مارتن مع »إتش 
بي أو« أعماال 
ألحداث سبقت 
»صراع العروش« 
)HBO(

)Getty/خالل عملية تركيب تيليسكوب »جيمس ويب« عام 2016 )أليكس وونغ

بهروز أفخمي مخرج مسلسل »رعد وبرق« )فرانس برس(

في عام 1990، عرفت إيران أول مسلسل رمضاني على شاشاتها المحلية. في رمضان المقبل، 
سيُعرض عدد من األعمال الجديدة، رغم تأثير جائحة كورونا الكبير على البالد

الدراما اإليرانية

خمس سنوات مع »إتش بي أو«

فنون وكوكتيل
رصد

متابعة

مسلسالت إضاءة

تعرض القناة األولى اإليرانية، 
في الموسم الرمضاني، 
مسلسل »الدفينة تحت 

التراب«. عمل تعود أحداثه 
إلى السبعينيات والثمانينيات، 

يروي قصة رجل يبحث 
عن الكنوز تحت التراب؛ 

فيواجه أحداثً مضحكة، 
منها االعتقال بتهمة 

نشر الدعايات ضد النظام 
الملكي، أو مساعدة 

شقيقه في إصالح صواريخ 
الجيش. المثير أن هذا الرجل 

ينكب على أعماله من 
دون االكتراث للتطورات 

السياسية في إيران، وتغيير 
النظام من الملكي إلى 

الجمهوري.

تحت التراب
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