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ويك أند

زيارة خاصة

«األخبار» أصيبت بـ«الوسواس»
بعد أكثر من تسعة أشهر ،انتهى
تصوير ّالمسلسل المصري أخيرًا ّ
ليستعد للعرض الشهر المقبل .إنه
عمل درامي ـ صعيدي من تأليف
محمد ذو الفقار ،وإخراج حسني
صالح ،وإنتاج أحمد الجابري ،وبطولة
سوسن بدر ،وزينة ،وتيم حسن ،ونضال
الشافعي ،وأحمد راتب ،وآخرين
القاهرة ــ نجالء أبو النجا
ف ــي «ع ــزب ــة الـ ـج ــاب ــري» ف ــي ده ـشــور
(م ـحــاف ـظــة الـ ـجـ ـي ــزة) ،ان ـت ـهــى أخ ـي ـرًا
تصوير مسلسل «الوسواس» (أرض
ال ـن ـع ــام) (تــأل ـيــف مـحـمــد ذو ال ـف ـقــار،
وإن ـ ـتـ ــاج أح ـم ــد الـ ـج ــاب ــري ،وإخ ـ ــراج
حـ ـسـ ـن ــي صـ ـ ــالـ ـ ــح) ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة ع ــدة
ممثلني أم ـثــال زي ـنــة ،وســوســن بــدر،
ون ـض ــال ال ـشــاف ـعــي م ــن م ـصــر ،وتـيــم
حسن من سوريا وآخرين .التصوير
ب ــدأ ف ــي آذار (م ـ ــارس) امل ــاض ــي ،لكن
ّ
امل ـس ـل ـس ــل لـ ــم ي ـت ـم ــك ــن مـ ــن ال ـل ـح ــاق
بسبب
بــاملــوســم الــرمـضــانــي املــاضــي ُ
كثرة املشاهد الخارجية ،التي أنجز

العمل ُ
سيعرض على ،osn
فيما المفاوضات جارية مع «النهار»
و«الحياة» المصريتين
مـعـظـمـهــا ف ــي مــدي ـنــة ق ـنــا (عــاص ـمــة
م ـح ــاف ـظ ــة ق ـن ــا ـ ـ ـ ش ـ ــرق ن ـه ــر ال ـن ـي ــل)
وبعض قرى الصعيد املصري.
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــت إل ـ ــى ده ـش ــور
والـتـقــت مجموعة مــن نـجــوم العمل،
الذين تحدثوا عن تفاصيل أدوارهم.
مـخــرج العمل حسني صــالــح ،يشدد
ّ
ع ـل ــى أن ال ـت ـص ــوي ــر اس ـت ـغ ــرق وق ـتــا
ط ــوي ــا ج ـ ـدًا ب ـس ـبــب اض ـ ـطـ ــراره إل ــى

ب ـنــاء دي ـك ــورات كــامـلــة فــي «اسـتــديــو
ال ـجــابــري» لبعض ال ـقــرى والـبـيــوت،
إضــافــة إلــى تصميم مــابــس خاصة
لـكــل األبـ ـط ــال ،م ــا مـنـعــه م ــن الـظـهـ ّـور
الصوم .ويضيف صالح إنه
في شهر
ّ
اختار زينة ألنها ممثلة «قوية ،وهي
أكثر مــن يمكنها تجسيد هــذا الـ ّـدور
ّ
املــركــب والـصـعــب» ،مشيرًا إلــى أنها

ّ
أثبتت بالفعل أنـهــا الـخـيــار األفضل
لتأدية شخصية «ص ـبــاح» ،متوقعًا
أن تحقق «مفاجأة كبيرة بعد عرض
املسلسل».
ّ
هنا ،يوضح املخرج أن «صباح» ،فتاة
بائعة شاي ،في إحدى
بسيطة تعمل ّ
ّ
تتعرض دائمًا
قــرى الصعيد ،لكنها
ملضايقات بسبب طمع الــرجــال بها،

َ
ّما يجعلها عرضة للكثير من املشاكل.
إن ـه ــا ف ـتــاة تـعـيـســة جـ ـدًا ،تـحــاصــرهــا
املصائب من كل اتجاه ،وتعاني اليتم
وال ـف ـق ــر .ب ــرغ ــم م ـح ــاوالت ـه ــا الــدائ ـمــة
ل ـل ـح ـف ــاظ ّ ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا وم ـب ــادئ ـه ــا،
تشعر بــأنـهــا تعيش وســط غــابــة من
ال ــذئ ــاب ،وخ ـصــوصــا م ــع وق ــوع أحــد
ال ــرج ــال ف ــي حـ ّـب ـهــا .رج ــل م ــن عــائـلــة

ذات س ـطــوة ون ـفــوذ فــي الـقــريــة التي
تعيش فـيـهــاّ .وم ــاذا عــن تـيــم حسن؟
يقول املخرج إنه «أبدع في شخصية
ّ
الـصـعـيــدي الـشــريــر ،بــرغــم أن مالمح
وج ـه ــه ب ــري ـئ ــة ومـ ـس ــامل ــة .ل ـق ــد أظ ـهــر
ّ
اآلخر
طاقة تمثيلية جبارة جدًا ،وهو ّ
س ـي ـكــون م ـفــاجــأة ل ـل ـم ـشــاهــديــن .إن ــه
دور مختلف عــن كــل مــا ق ـ ّـدم ــه بطل

ِّ
عل صوتك

خطاب الكراهية:
يا إعالم مين يداويك؟
(محمد صبرة ــ مصر)

زينب حاوي
ال يمكن الحديث عن خطاب الكراهية
إعالميًا مــن دون أن نشمل منظومة
مـتـكــامـلــة ،ت ـبــدأ ب ـغــرف الـتـحــريــر وال
ت ـن ـت ـهــي ع ـن ــد ال ـق ــاب ـض ــن ع ـل ــى ه ــذه
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،ومـ ـ ــا ي ـح ـي ــط ب ـه ــم مــن
سياسيني وأصحاب مصالح .بدأت
أخيرًا محاربة خطاب الكراهية عامليًا
ّ
وعــرب ـيــا ،وال شــك فــي أن ال ـت ـطــورات
ّ
الحالية فــرضــت ذل ــك ،وال سيما مع
تصاعد سـطــوة «داع ــش» ،وانـخــراط
اإلع ــام فــي الـتــرويــج لــه عــن قصد أو
غير قصد.
دخـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــي إل ـ ــى
الـشــاشــات مــن دون تــأشـيــرة دخ ــول،
ومـ ـ ـع ـ ــه أعـ ـ ـل ـ ــى درجـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوحـ ــش
ّ
والـ ـعـ ـن ــف ال ـ ــدم ـ ــوي .م ـ ــواد مـ ـص ــورة
جاهزة بتقنيات حديثة ،وبأسلوب
سينمائي أحـيــانــا ،مــرفـقــة بمشاهد
عنفية أصـبـحــت بـمـتـنــاول الجميع.
ف ــخ تـنـ ّـبـهــت ل ــه مــؤس ـســات إعــامـيــة
وم ــواق ــع افـتــراضـيــة ،فيما استغلته
بعض الفضائيات العربية للتشفي
الـسـيــاســي وال ـطــائ ـفــي .ف ــي ال ـبــدايــة،
وق ـعــت فــي فـخــه ال ـشــاشــات املحلية،
قبل أن توقف «زحفه» ،وال ّ
سيما مع
قضية العسكريني املخطوفني لدى

«جبهة النصرة» .لكن أخيرًا ،أدت هذه
ّ ً
التنظيمات اإلرهابية دورًا مضلال ،إذ
لم تكشف ّكما جرت العادة عن شريط
ّ
مصور يوثق عملية تصفية الرقيب
ّ
ع ـل ــي الـ ـ ـب ـ ــزال ،ب ــل اك ـت ـف ــت ب ـب ـي ــان مــع
صــورة ضعيفة الـجــودة للبزال وهو
بوضعية الــركــوع ومــن خلفه أحدهم
يطلق عليه الرصاص.
صـ ــورة ت ــداول ـه ــا ال ـنــاش ـطــون بـكـثــرة
بـ ــرغـ ــم بـ ـش ــاعـ ـتـ ـه ــا ،وس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــوا فــي
الـ ـت ــروي ــج لـ ــ«الـ ـنـ ـص ــرة» وأخ ــواتـ ـه ــا.
ك ــذل ــك ،ذه ــب بـعــض اإلعـ ــام لتحليل
ً
صحة ال ـصــورة ،مـحــاوال خلق املزيد
م ــن اإلرب ـ ـ ــاك ،وخ ـصــوصــا ل ــدى ذوي
ّ
الشهيد البزال (األخبار .)2014/12/9
ُ
ت ـحــدي «ال ــزح ــف ال ــداع ـش ــي» تـضــاف
إلـيــه تـحــديــات جـ ّـمــة مــا زال ــت تشوب
أداء وســائــل اإلع ــام فــي استخدامها
خ ـطــاب ال ـكــراه ـيــة امل ـت ـعــدد األش ـك ــال.
ُ
هـنــا ،تـعــد التجربة اللبنانية أفضل
مـ ـث ــال ،إذ ي ـم ـكــن ت ـس ـج ـيــل ان ـع ـكــاس
االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـط ــائـ ـف ــي
الحاصل منذ عام  2005على الجسم
اإلعالمي ،وتصاعد خطاب الكراهية
(امل ــذه ـب ــي تـ ـح ــديـ ـدًا) ،ل ـتــأتــي ال ـحــرب
السورية قبل أكثر مــن ثــاث سنوات
وترخي بثقلها على املشهد اإلعالمي.
ه ــذه ال ـح ــرب ح ـ ّـول ــت ال ـش ــاش ــات إلــى

ح ـل ـب ــات م ـص ــارع ــة أب ـط ــال ـه ــا ب ــرام ــج
الـ«توك شو» السياسي ،قبل أن يصل
«داع ـ ـ ـ ــش» وغ ـ ـيـ ــره مـ ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلرهابية ،ويخترق الجسم اإلعالمي
اللبناني.
ّ
املسألة ال تنتهي هنا! عندما نتكلم
عــن خ ـطــاب ال ـكــراه ـيــة ،نـقـصــد أيضًا
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــائـ ــم ع ـلــى
أسـ ـ ــاس ال ـت ـم ـي ـيــز الـ ـع ــر ّق ــي واإلثـ ـن ــي
وال ـج ـن ــدري الـ ــذي ُي ـصــنــف ال ـجــرائــم
بخلفية جنسية املرتكبني.عدا بعض
االس ـت ـف ـت ــاءات واس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
التي تندرج ضمن ممارسة ممنهجة
للعنصرية ضد الالجئني السوريني
في لبنان.
إذًا ،ك ـيــف ال ـس ـب ـيــل إلـ ــى ب ـن ــاء إع ــام
«ن ـظ ـي ــف» ،خـ ــال م ــن ال ـت ــروي ــج ل ـهــذا
ال ـن ــوع م ــن ال ـخ ـطــاب؟ يـمـكــن ال ـعــودة
ّ
إلــى الــورشــة الـتــي نظمتها مؤسسة
«مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات» ب ــالـ ـش ــراك ــة مـ ــع «م ــرك ــز
الـ ـصـ ـح ــاف ــة ال ـ ـنـ ــروج ـ ـيـ ــة» ،و«ش ـب ـك ــة
األخــاق ـيــات اإلعــام ـيــة» فــي بـيــروت
قبل أسابيع .حاولت الورشة تفكيك
خ ـ ـطـ ــاب ال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة وإي ـ ـ ـجـ ـ ــاد ط ــرق
مل ـح ــارب ـت ــه م ــع م ـج ـمــوعــة إعــام ـيــن
وأكاديميني عرب وأجانب.
وفي هذا املجال ،كان الفتًا استشارة
«مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات» ل ـخ ـب ـي ــر ت ـق ـن ــي مل ـع ــرف ــة

