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تلفزيون

ثقافة وناس

مرآة الغرب

 The Stateمسلسل عن «داعش» يقسم بريطانيا

مشهد
من العمل
الدرامي
المؤلف من
أربع ُحلقات
تعرض
جميعها هذا
األسبوع

نادين كنعان
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـتـ ـه ــدي ــد املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد الـ ـ ــذي
ّ
يـشــكـلــه «تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلســام ـ ّيــة»
عـلــى مختلف دول عــالــم ،ب ــدأ صــنــاع
ّ
الـ ــدرامـ ــا ي ـن ـق ـلــون ت ـفــاص ـيــل مـتـعــلـقــة
بهذا التنظيم اإلرهــابــي إلــى الشاشة
الصغيرة .في رمضان املاضي ،راهنت
شبكة  mbcالسعودية على مسلسل
«غــرابـيــب س ــود» (تــألـيــف لــن فــارس،
وإخ ـ ـ ــراج ح ـس ــام الــرن ـت ـي ـســي وعـ ــادل
أديــب وحسني شــوكــت) الــذي يتناول
وحـشـيــة «داعـ ــش» وم ـمــارســاتــه .لكن
ح ــامل ــا بـ ــدأ الـ ـع ــرض ،ع ـلــت األص ـ ــوات
امل ـن ـت ـقــدة ،فـيـمــا انـقـسـمــت اآلراء بني
م ــؤي ــد وج ـ ــد ف ـي ــه «تـ ـص ــويـ ـرًا ل ــواق ــع
ّ
ـاس» ومـ ـع ــارض اع ـت ـبــر أنـ ــه يفتقر
قــ ٍ
ّ
إلى «العمق في املعالجة» ،واألهم أنه

ّ
صب في خانة البروباغندا السعودية
إلبـ ـ ـع ـ ــاد ت ـه ـم ـت ــي «رع ـ ــاي ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب
وتصدير الفكر الوهابي» عن اململكة!
تزامنًا ،كان مشروع درامي آخر ُيطبخ
ّ
على نار هادئة في بريطانيا .إنه The
( Stateال ــدول ــة ـ ـ ـ ب ـطــولــة س ــام أوت ــو،
وأونــي أوهـيــارا ،وشافاني كاميرون،
ورايـ ــان مــاكــن) ال ــذي كتبه وأخــرجــه
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ـي ـت ــر كــوس ـم ـي ـن ـس ـكــي
( ،)1956وانـطـلــق عــرضــه ي ــوم األحــد
امل ــاض ــي ع ـبــر ق ـنــاة  ،4 Channelقبل
ّ
أن يـتـمــكــن ال ـج ـم ـهــور م ــن مـشــاهــدتــه
عــاملـيــا قــريـبــا عـبــر شــاشــة «نــاشــونــال
جـيــوغــرافـيــك» .فــي مشهد ال يختلف
ّ
عما جــرى فــي العالم العربي ،أحــدث
امل ـس ـل ـس ــل ال ـق ـص ـي ــر ()mini series
املؤلف من أربــع حلقات بلبلة كبيرة
فــي بريطانيا منذ اللحظات األولــى

لـكـشــف ال ـن ـق ــاب ع ـن ــه ،إذ ت ـح ـ ّـول إلــى
«حـ ــديـ ــث ال ـ ـسـ ــاعـ ــة» ،إع ــامـ ـي ــا وع ـبــر
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي .عـ ّـبــر
م ـ ـشـ ــاهـ ــدون عـ ــن «اش ـ ـم ـ ـئـ ــزازهـ ــم مــن
مـحـتــوى» الـعـمــل ال ــذي يتتبع أربـعــة
بــري ـطــان ـيــن م ـس ـل ـمــن ي ـه ــرب ــون إل ــى

يتتبع شبانًا بريطانيين يلتحقون
بالتنظيم اإلرهابي في الرقة
ّ
الــرقــة فــي ســوريــا للقتال فــي صفوف
«الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» .أمـ ــا صحيفة
«دي ـ ـلـ ــي م ـ ـيـ ــل» ،ف ــات ـه ـم ــت الـ ـعـ ـم ــل ب ـ
«تـلـمـيــع صـ ــورة «داع ـ ـ ــش» ،ال سـ ّـيـمــا
في ظل االعتداءات اإلرهابية املتنقلة
التي تشهدها أوروبــا ويتبناها هذا
التنظيم» .أبــرز األص ــوات املعارضة،

ك ــان ــت ب ـي ـث ــان ــي هـ ـيـ ـن ــز ،ابـ ـن ــة ع ــام ــل
اإلغــاثــة البريطاني ديفد هينز الــذي
قطع «داعش» رأسه عام  ،2014وكانت
قد طالبت عبر «ديلي ميل» بتأجيل
ال ـع ــرض« :آخ ــر مــا تـحـتــاجــه عــائــات
ض ـح ــاي ــا «ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» هــو
ّ
مسلسل يتناوله ،وهم الذين تمزقت
أسرهم بسببه».
في املقابل ،اعتبر بعض ّ
رواد السوشال
ّ
ميديا أن قرار «القناة الرابعة» خوض
هــذه التجربة «جــريء ج ـدًا» ،ثــم أعلن
تـشــارلــي ويـنـتــر ،الـبــاحــث فــي «املــركــز
ال ــدول ــي ل ــدراس ــة ال ـت ـط ـ ّـرف» ()ICSR
فــي «كـلـيــة كينغز» فــي ل ـنــدن ،تأييده
مل ــا ش ــاه ــده .صـحـيـفــة ال ـ ـ «غ ــاردي ــان»
البريطانية نقلت عن األكاديمي الذي
شــارك في دراس ــات عـ ّـدة عن «داعــش»
ّ
ّ
قوله إنه «من الواضح أن العمل سبقه

بحث طويل .أنــا معجب جـدًا بــه» .في
م ـعــرض حــدي ـثــه ع ــن الـحـلـقــة األولـ ــى،
ّ
يــؤكــد ويـنـتــر أن هـنــاك «كـمـيــة كبيرة
مــن املشاهد املــأخــوذة مــن بروباغندا
ّ
«الــدولــة اإلســامـيــة» .مــن الــواضــح أن
ً
الـبــاحـثــن ش ــاه ــدوا كـ ّـمــا هــائــا منها
ل ـي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن إنـ ـج ــاز ع ـم ــل واق ـع ــي
ّ
ق ــدر املـسـتـطــاع» ،معتبرًا أن الهجوم
الــذي طــال « The Stateمضحك بعض
الـ ـش ــيء .م ــن ال ـ ـضـ ــروري أن ن ـ ــدرك أن
هؤالء مجرمون ارتكبوا أشياء سيئة،
ّ
ل ـك ــن ـه ــم ال ي ـ ــزال ـ ــون أش ـ ـخـ ــاصـ ــا ...إذا
ّ
كــان ذلــك يــولــد نقاشًا أكـثــر دقــة وأقــل
عاطفية ،فأعتقد أن هذا شيء جيد».
كـ ــام ت ـشــارلــي ويـنـتــر ع ــن األب ـح ــاث،
يـ ـت ــواف ــق م ــع م ــا س ـب ــق أن صـ ـ ـ ّـرح بــه
بيتر كوسمينسكي ح ــول «دراس ــات
مـ ـع ـ ّـمـ ـق ــة اسـ ـتـ ـغ ــرق ــت أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ــام
ّ
ون ـص ــف ال ـع ــام ل ـك ـتــابــة ق ـصــة تـســلــط
ال ـض ــوء ع ـلــى عــالــم غ ـيــر م ـع ــروف وال
ي ـم ـك ــن تـ ـخ ـ ّـيـ ـل ــه» .وأوض ـ ـ ـ ــح ص ــاح ــب
 Wolf Hallو Bring Up the Bodies
ّ
أن الـبـحــث «شـمــل مـقــابــات مــع نــاس
ع ـم ـلــوا ت ـحــت رايـ ــة «داع ـ ـ ــش» ق ـبــل أن
ي ـ ـعـ ــودوا إل ـ ــى ب ــري ـط ــان ـي ــا» ،وف ـ ــق مــا
ذك ــر مــوقــع «رادي ـ ــو تــاي ـمــز» .ف ــي هــذا
السياق ،تشير مديرة قسم الدراما في
ّ
 ،4 Channelبيث ويليس ،إلى أن The
ّ
« Stateمشروع درامي حقيقي يمكننا
مــن مــواجـهــة مــوضــوع ُمـلــح ّوخطير،
وط ــرح األس ـئ ـلــة» ،كـمــا ت ــرى أن ــه على
مدى الحلقات املتبقية التي ستعرض
خ ــال األس ـب ــوع ال ـحــالــي« ،سـيـغــوص
امل ـس ـل ـســل ف ــي ال ــواق ــع ال ـق ــاس ــي ال ــذي
ي ــواجـ ـه ــه املـ ـق ــاتـ ـل ــون ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون
امللتحقون بالتنظيم في سوريا ،لكن
ّ
يشجع آخرين على السير
من دون أن
على الطريق نفسها.»...
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ظـ ـه ــرت فـ ـي ــه آراء
رأسها
إيجابية حــول املسلسل ،على
ّ
وص ـفــه م ــن ّقـبــل ال ـ ـ «غـ ــارديـ ــان» بــأنــه
«ذك ــي ،وج ـ ــذاب» ،ستحسم الحلقات
امل ـب ـت ـق ـي ــة ُ
(عـ ـ ــرضـ ـ ــت الـ ـث ــانـ ـي ــة أم ــس
ّ
يقدم
الـثــاثــاء) ّإذا مــا كــان ّ The State
متخيلة قريبة من الواقع أم أنه
رواية
ّ
مجرد بروباغندا من نوع آخر!؟

ّ
 Comedy Centralالعربية وسام كمال يرتقي في سلم ...السخرية
قريبًا على الشاشة

فـ ــي غـ ـض ــون وق ـ ــت ق ـص ـي ــر ن ـس ـب ـيــا،
اس ـت ـط ــاع وسـ ـ ــام كـ ـم ــال (ال ـ ـصـ ــورة)
أن يـ ـ ـث ـ ـ ّـب ـ ــت اس ـ ـ ـمـ ـ ــه ضـ ـ ـم ـ ــن الئـ ـح ــة
ال ـكــوم ـيــديــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ـش ـبــاب،
من خالل أعماله الساخرة املنتشرة
ع ـل ــى ي ــوت ـي ــوب ومـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،ال سـ ّـي ـمــا ال ـف ـيــديــوات
ال ـتــي تـجـمـعــه ب ــوال ــده تـحــت عـنــوان
 Lebanese Father and Sonوسلسلة
 Lebanese Ads: Ekht el Logicالتي
تنتقد اإلعــانــات التجاربة بطريقة
تهكمية ،أو عبر عروض الستاند آب

ينطلق الموسم الثاني من
Ridiculousness Arabia
في  3أيلول المقبل
كوميدي التي ّ
يقدمها في فضاء ات
ً
عـ ـ ّـدة ،ف ـضــا عــن مـشــاركـتــه لناحية
اإلعـ ـ ـ ـ ــداد فـ ــي بـ ــرامـ ــج ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة،
أبرزها  Chi.N.Nعلى «الجديد».
حــالـيــا ،يـسـتـعــد الـفـنــان امل ــول ــود في
عـ ـ ــام  1991لـ ـخ ــوض تـ ـج ــرب ــة أك ـب ــر
عـلــى الـشــاشــة الـصـغـيــرة ،مــن بـ ّـوابــة
قـ ـن ــاة «ك ــومـ ـي ــدي س ـن ـت ــرال أرابـ ـي ــا»
(متوافر حصريًا عبر شبكة )OSN
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
في ّ
األول من كانون الثاني (يناير)
 .2016وهي االبنة الجديدة للمحطة

ّ
ّ
يتشارك الكوميدي اللبناني التقديم مع مهند الحطاب وميس محمد

األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة Comedy
( Centralمـ ـمـ ـل ــوك ــة م ـ ــن Viacom
 ،)Global Entertainment Groupالتي
أبصرت النور في عام  ،1991وتعتبر
الـ ـح ــاض ــن األك ـ ـبـ ــر ألبـ ـ ـ ــرز األس ـ ـمـ ــاء
األميركية في عالم الكوميديا ،على
رأس ـه ــا :ج ــون س ـت ـيــوارت ،وستيفن

كولبير ،وديفيد تشابيل ،وغيرها...
ُ ّ
سيطل وسام كمال في املوسم
هكذا،
الثاني من برنامج Ridiculousness
 Arabiaال ـ ــذي يـ ـب ــدأ ع ــرض ــه فـ ــي 3
أي ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) امل ـق ـبــل (ك ــل يــوم
أح ـ ـ ــد ـ ـ ـ ـ ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  21:30ب ـت ــوق ـي ــت
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) .ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــدى  15ح ـل ـق ــة،

سـيـتـنــاول الـعـمــل ف ـيــديــوات حققت
ان ـت ـش ــارًا واس ـع ــا إل ـك ـتــرون ـيــا وعـبــر
السوشال ميديا ،إذ يقوم ّ
املقدمون
ال ـث ــاث ــة بــال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ـي ـهــا ،ضـمــن
قالب مليء بالسخرية والكوميديا
والـ ـضـ ـح ــك .ف ــي  2ن ـي ـس ــان (أب ــري ــل)
املـ ــاضـ ــي ،تـ ـع ـ ّـرف املـ ـش ــاه ــدون عـلــى

امل ــوس ــم ّ
األول م ــن Ridiculousness
 ،Arabiaال ـ ـ ـ ـ ّـذي ت ـ ـش ـ ــارك ت ـق ــدي ـم ــه
ّ
السوري مهند الحطاب ،واللبنانية
ســامــان ـثــا ح ـم ــادة ،وامل ـغ ــرب ــي خــالــد
الـشــريــفّ .أم ــا فــي امل ـشــروع املنتظر،
ّ
ف ـس ـي ـب ـقــى الـ ـح ــط ــاب فـ ـق ــط ،ع ـل ــى أن
يـتـقــاســم م ـهـ ّـمــة ال ـت ـقــديــم م ــع وس ــام
كمال والعراقية ميس محمد.
ّ
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ،ي ـ ـبـ ــدو أن وسـ ــام
يـحـقــق حـلـمــا راوده م ـنــذ الـطـفــولــة،
اع ـت ـبــره م ـقـ ّـربــون مـنــه بـعـيــد امل ـنــال.
ّ
«شــكـلــت هــذه املحطة نقطة انطالق
ألش ـخ ــاص أع ـت ـبــرهــم مـثـلــي األع ـلــى
مهنيًا» ،يقول كمال فــي اتـصــال مع
«األخبار» .ويضيف« :تواصل معي
مـســؤولــون فيها للظهور أيـضــا في
حـلـقــة م ــن بــرنــامــج «كــوم ـيــدي على
الــواقــف» الــذي ُعــرض لـلـمـ ّـرة األولــى
شباط (فبراير) املــاضــي ،وها
في ّ 5
الثانية
النسخة
لتقديم
ر
أتحض
أنا
ّ
م ــن  .Ridiculousness Arabiaإنـهــا
التجربة األولى من نوعها بالنسبة
لي ،وأنا سعيد للغاية!».
نادين...
امل ــوس ــم ال ـث ــان ــي م ــن Ridiculousness
 :Arabiaب ـ ــدءًا م ــن  3أيـ ـل ــول ـ ـ ـ ك ــل يــوم
ً
مساء
أحــد ـ ـ الـســاعــة التاسعة والـنـصــف
بتوقيت بيروت على Comedy Central
.Arabia

