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ستريمينغ

ّ
طموحات بمنافسة «نتفليكس» والمنصات العالمية

ّ
تطبيق «شاهد» يغير وجه الدراما العربية؟
زكية الديراني

أدب

ّ
علي عبد األمير عجام ...في مهب الجحيم العراقي
يتابع «في مهب العراق»
(دار الرافدين ـ بيروت)
ّ
التحول السياسي في بالد
الرافدين منذ عام 1991
لغاية سقوط نظام البعث
أنواعًا
في  .2003يعتمد ّ
متباينة من الكتابة ،تتوزع
والمشاهدات
بين اليوميات ً
الشخصية ،وصوال إلى
.التوثيق الصحافي والخبري
علي محمود خضير
ي ـش ـت ـمــل كـ ـت ــاب «ف ـ ــي م ـه ــب ال ـ ـعـ ــراق»
(دار الـ ــرافـ ــديـ ــن ل ـل ـن ـشــر والـ ـطـ ـب ــاع ــة ـ
ب ـي ــروت) لـلـكــاتــب وال ـشــاعــر عـلــي عبد
األمـ ـي ــر عـ ـج ــام ،ع ـل ــى خ ــاص ــة ف ــري ــدة
ّ
ظ ــل ــت امل ــدون ــة ال ـع ــراق ـ ّـي ــة ف ــي تقصير
واضح نحوها ،وهي توثيق األحداث
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـك ـب ـيــرة وامل ـص ـي ـ ّ
ـري ــة من
ّ
شخصية محض ،بعيدة
وجهة نظر
عن التوجهات واالستقطابات ،قريبة
ق ــدر اإلمـ ـك ــان م ــن الـحـقـيـقــة بــوصـفـهــا
توصيفًا لــأحــداث ورص ـدًا للمعلومة
وتحريًا ملآالت الوقائع.
ي ـت ــاب ــع املـ ــؤلـ ــف الـ ـتـ ـح ـ ّـول ال ـس ـيــاســي
ف ــي ب ـ ــاد ال ــراف ــدي ــن م ـن ــذ ع ـ ــام 1991
ل ـغــايــة س ـقــوط ن ـظــام ال ـب ـعــث ف ــي عــام
ّ
 ،2003متخذًا مــن التقارير واألخـبــار
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ـ ّـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي كـ ـ ـ ــان يـ ـح ــرره ــا
لـ ـص ــال ــح عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـصـ ـح ــف ال ـت ــي
ً
عـمــل فيها مــراســا أو م ـحــررًا للشأن
ً
الثقافي والسياسي في العراق ،مادة
ّ
أساسية للكتاب ،مــا أتــاح لــه أرشيفًا
ً
هــائــا مــن املـعـلــومــات واإلحـصــائـيــات
وال ـت ـح ـل ـيــات ال ـت ــي تـبـتـعــد بطبيعة
الحال عن «الغلواء العقائدية ممثلة
بأجهزة نظام ّ
صدام حسني من جهة،
والقوى املعارضة له من جهةٍ أخرى».
أم ــر يـسـ ّـبــب ببساطة غـيــاب الحقائق
وس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادة االن ـ ـت ـ ـقـ ــائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي عـ ــرض
التحوالت واألحــداث الفارقة في نحو

أرب ـعــة ع ـقــود مــن تــاريــخ ب ــاد مــا بني
النهرين.
يـعـتـمــد ال ـك ـتــاب أن ــواع ــا مـتـبــايـنــة من
ّ
الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،تـ ـ ــوزعـ ـ ــت ب ـ ــن الـ ـي ــومـ ـي ــات
واملشاهدات الحقيقية الشخصية التي
كان الكاتب شاهد عيان عليها ،خاصة
ً
عــن حربي  1980و ،1991وص ــوال إلى
مرحلة التوثيق الصحافي والخبري
لــوقــائــع الـحـصــار  ،2003 -1991أثـنــاء
ً
ع ـم ـل ــه مـ ـ ــراسـ ـ ــا وم ـ ـ ـحـ ـ ــررًا س ـيــاس ـيــا
وثـقــافـيــا فــي صـحــف وم ـجــات عربية
ع ـ ـ ــدة .وي ـس ـم ــح الـ ـكـ ـت ــاب لـ ـلـ ـق ــارئ فــي
الحصول على صورة بانورامية غاية
فــي األهمية للتحوالت العميقة التي
مضى بها املجتمع العراقي واألبعاد
ال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـف ـكــريــة
التي أسهمت فيها.
ويستمر الكتاب بتدوين وقائع البالد
ما بعد تغيير نيسان  2003واحتالل
ال ـع ــراق ،كــاشـفــا الـتـغـيــرات املـتـســارعــة
واملـ ــركـ ــزيـ ــة الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت فـ ــي سـنــة
االحتالل األولى وما تركته من تبعات
ظلت البالد تحت تركتها الثقيلة إلى
ال ـيــوم ،مــا يضعك فــي قلب تلك ّ
األي ــام
وتحوالتها الدقيقة والعاصفة.
ويؤكد املؤلف في ّ
مقدمته أن «الكتاب
ّ
ال يـ ّـدعــي احـتـكــار الـحـقـيـقــة ،وال يـقــدم
صورة محكومة ّ
بأي خلفية سياسية،
ب ــل ه ــو يـسـعــى ف ــي مـضـمــونــه إل ــى أن
ي ـكــون أق ــرب إل ــى الـحـقـيـقــة» مــن خــال
ك ـتــابــة غ ـيــر مـحـكــومــة بــأيــديــولــوجـيــا
ً
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ـم ــا ق ـ ــد ت ــوف ــره
معايشة األحــداث واملشاركة فيها من
صدقية وواقعية.
ً
يفتح الكتاب سؤاال بارزًا عن مدى ندرة
الكتب التي تتناول األح ــداث الكبيرة
الواقعة في العراق والتي تعتمد على
ســرد شخوص خــارج أطــراف الصراع
الرسمي .فقد تعودنا على قراءة تاريخ
ال ـح ــوادث املـفـصـلـيــة ب ــرواي ــة الــزعـمــاء
أو الـ ـق ــادة ال ـع ـس ـكــريــن أو املــؤس ـســة
ّ
اإلعــامـ ّـيــة الــرسـمـيــة ،ول ــم نــطـلــع على
شـ ـه ــادات كـتـبـهــا ج ـن ــود ع ــادي ــون أو
أشـخــاص وقـعــوا تحت نـيــران الحدث
وعايشوه على األرض ،على الرغم من
ّ
العراقية امـتــدادًا من
جسامة الوقائع
حرب الخليج األولى والثانية وانتهاء
بالحرب على داع ــش ،ومــا رافقها من

أحـ ــداث ف ــادح ــة ك ــان يـمـكــن لتوثيقها
أن يـتـيــح ف ــرص ــة اسـتـثـنــائـيــة ل ـق ــراءة
املـشـكـلــة ســوسـيــولــوجـيــا وتشخيص
أسبابها وتحديد نتائجها ،باإلضافة
إل ــى الـقـيـمــة الـتــوثـيـقـيــة الـعــالـيــة التي
ّ
إنسانية
يمكن تحصيلها من شهادات
ّ
الفكرية.
متجردة من امليول

العالج بالموسيقى
ملمح مهم من مالمح الكتاب هو عالقة
مؤلفه مع املوسيقى استماعًا وكتابة
ّ
ّ
نقدية ،وهي الطريقة التي اتخذها في

توصيف شامل ألوضاع اآلثار
واألضرار التي لحقت بالبشر والحجر
ّ
مــواج ـهــة مـصـيــر أس ــود ظ ــل يـتـهــدده.
وال ـكــاتــب م ـع ــروف بـمـقــاالتــه الـنـقــديــة
التي ظل يتابع فيها املوسيقى العربية
والـ ـغ ــربـ ـي ــة ب ـك ـت ــاب ــات ح ـص ـي ـفــة عـلــى
امـتــداد ثالثة عقود تكشف عــن ثقافة
مــوسـيـقـيــة الف ـتــة تـسـتـحــق اإلع ـج ــاب.

املوسيقى هنا مالذ ومنجاة من رهبة
انتظار مــوت مجاني ينتظرك فــي كل
لحظة قادمة .يقول تعليقًا على أغنية
األميركي بروس هورنسبي The Way
« :It isكـنــت أوش ــك على ال ـهــروب بعد
نحو عام من سماعي األغنية -السؤال،
وت ـحــدي ـدًا ح ــن تــرج ـلــت م ــن ال ـسـيــارة
ّ
ال ـتــي كــانــت تـقــلـنــي إل ــى جـبـهــة «نـهــر
ـارك
ج ــاس ــم» ف ــي ال ـب ـص ــرة ،ح ـيــث امل ـع ـ ً
ال ـتــي سـتـكــون الح ـقــا األك ـث ــر وحـشـيــة
ً
وه ـ ــوال ف ــي ت ــاري ــخ ال ـح ــرب الـعــراقـيــة-
اإليــرانـيــة .ووقـفــت أم ــام الـطــريــق الــذي
ي ــأخ ــذ ال ـج ـم ــوع إلـ ــى ح ـت ـف ـهــا ،وع ــدت
متأسيًا ألقول كما كلمات األغنية The
 ،Way It Isثــم مل ــاذا أه ــرب ،وإل ــى أيــن؟
فاألشياء لن تتغير Some things will
.»never change
وفـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـم ــاع ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـكـ ـت ــب عــن
أسطوانة  The Final Cutلفرقة «بينك
فـلــويــد» مقطعًا م ــؤث ـرًا« :ف ــي كتابتي
عــن تـلــك األس ـط ــوان ــة ،وجــدتـنــي أكتب
ع ــن نـفـســي وع ــن ح ــرب ــي الـشـخـصـيــة.
ك ـت ـبــت ع ـم ــا ي ـت ـط ــامــن ف ــي روحـ ـ ــي أو
يتبدد ،روحي املختبئة في جسد حي
مــدفــون فــي ملجأ تـحــت األرض ،ومــن
تـعـثــر لـغـتــي ف ــي ال ــوص ــف واملــراج ـعــة
والتحليل املــوسـيـقــي ،وج ــدت الشعر
ثانية ولـكــن فــي بحث آخــر غير الــذي
اعـ ـت ــدت ــه .وج ــدت ــه ف ــي ل ـغ ــة أن ـفــاس ـهــا
متقطعة كما أشكال الجروح املتناثرة
على امتداد الحدو».
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ح ـص ـي ـل ـت ــه الـ ـه ــائـ ـل ــة مــن
املـعـلــومــات واإلحـصــائـيــات واألح ــداث
الـتــي ربـمــا سقطت مــن ذاك ــرة كثيرين
مـمــن عــاي ـشــوا تـلــك املــرح ـلــة ،والـقـيـمــة
الـعــالـيــة لـلـتــوثـيــق ودوره فــي تحليل
ال ـظ ــواه ــر االج ـت ـمــاعـ ّـيــة وال ـس ـيــاسـ ّـيــة،
الالفت في الكتاب هو األسلوب األدبي
ّ
ال ــذي غــلــف ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الـتـقــاريــر
ّ
ال ـص ـحــاف ـيــة واالل ـت ـم ــاع ــات ال ـش ـعــريــة
والـسـ ّ
ـرديــة التي طغت على اليوميات
ال ـ ـتـ ــي ك ـت ـب ـه ــا عـ ـ ـج ـ ــام ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ــذك ــر
بـنـمــط م ــن ال ـك ـتــابــة ال ـص ـحــافـ ّـيــة الـتــي
مــارس ـهــا ع ــدد م ــن األدب ـ ــاء ف ــي الـعــالــم
أث ـن ــاء عـمـلـهــم كـمــراسـلــن حــربـيــن أو
تطوعهم في األحداث العاملية الكبرى.
ون ـ ــذك ـ ــر هـ ـن ــا ك ـ ـتـ ــابـ ــات ال ـص ـح ــاف ـي ــة
وال ـك ــات ـب ــة ال ـب ـي ــاروس ـي ــة سـفـيـتــانــا

ال ـي ـك ـس ـي ـي ـف ـي ـت ــش الـ ـ ـح ـ ــائ ـ ــزة «ن ــوب ــل
ً
لآلداب» عام  .2015نقرأ مثال في فصل
«بـحـثــا ع ــنٌ قـلــب رح ـيــم ف ــي ال ـح ــرب!»:
«إنـهــا بيئة خصبة ومحمومة أيضًا
بــاألســرار ،كنت أسـ ّـجــل مشاهدها في
ذاكـ ــرتـ ــي ،وأج ـ ــد ف ــي مــراق ـب ـت ـهــا نــوعــا
ً
م ــن ال ـس ـلــوى وق ـت ــا ل ـلــوقــت ال ـطــويــل.
َ
قناطر خشبية صغيرة وأخرى
عبرت
حــديــديــة كـبـيــرة ،صـعــدت إلــى ينابيع
م ـيــاه وأم ـض ـيــت أوق ــات ــا عـنــد ج ــداول،
تطلعت فــي س ـم ــاوات تـضـيــق بسبب
القمم العالية املـتــراصــة ،ووج ــدت في
غــرائ ـب ـيــة امل ـك ــان ووح ـش ـت ــه ال ـضــاريــة
ت ـن ــاغ ـم ــا م ـ ــع روحـ ـ ـ ــي املـ ـ ـف ـ ــزوع ـ ــة .أن ــا
القادم إلــى هــذه املضائق الجبلية من
آفـ ــاق ت ـجــربــة ت ـك ـســرت فـصــولـهــا كما
تتكسر هنا مديات الرؤية .أنا القادم
مــن حــربــي الـشـخـصـيــة عـلــى ال ـخــذالن
وانكسار األمــل إلــى حــرب كانت بزتي
العسكرية تمثلها».

المأساة مستعادة من جديد
يفتح الـكـتــاب جــرح الــذاكــرة العراقية
ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ومــا
كابده الشعب من مرارات مفجعة أيام
الحصار االقتصادي .تستيقظ املأساة
وتـسـتـعــاد مــن جــديــد ونـحــن نـقــرأ عن
مواطنني يبيعون دماءهم إلى املراكز
ال ـط ـب ـي ــة لـ ـق ــاء ب ـع ــض املـ ـ ــال ،أو م ــوت
آالف األطفال بال عالجات تحت أقدام
األمــراض الفتاكة ،وقناني الغاز التي
وص ــل س ـعــرهــا إل ــى م ـئــة أل ــف دي ـنــار،
وعن العراقيني الذين باعوا أغراضهم
الشخصية ليشتروا بأثمانها خبزًا أو
علبة دواء .تمر التقارير على الخراب
ال ـف ــادح ال ــذي لـحــق بالبيئة الـعــراقـيــة
ورصد األضرار التي سببتها الحروب
عـ ـل ــى أرض الـ ـ ـب ـ ــاد ومـ ــائ ـ ـهـ ــا ،ح ـتــى
صارت من أشد بقع العالم تلوثًا جراء
الحروب املتالحقة ،مع توصيف شامل
ألوض ـ ــاع اآلث ـ ــار ال ـعــراق ـيــة ومـنـظــومــة
التعليم والزراعة والتدهور الذي طال
م ـفــاصــل ال ـح ـيــاة ال ـع ـ ّ
ـام ــة ،م ــا يجعلك
تـ ـس ــأل ع ــن ن ـه ــاي ــة م ـ ــاراث ـ ــون ال ـك ـتــاب
امل ــأس ــاوي :كـيــف اسـتـطــاع أب ـنــاء هــذه
ال ـبــاد عـبــور تـلــك األي ــام ال ـســود؟ وأي
تغيرات نفسية تركتها تلك األحــداث
املرة في نفوسهم؟

ل ــم ت ـكــن والدة تـطـبـيــق «ش ــاه ــد» عــام
ُ
ّ
 2011تـ ـن ــذر ب ـ ــأن امل ـن ـص ــة امل ـن ـضــويــة
ّ
تحت عباءة  ،mbcستتحول إلى إحدى
أهــم املنصات فــي العالم الـعــربــي .لكن
مــع فــورة خــدمــات الـبــث عبر االنترنت
وعلى رأسها «نتفليكس» ،حضر اسم
«شــاهــد» فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة كــواحــدة
من أهم الواجهات في املنطقة العربية.
بدأت عودة «شاهد» إلى األضواء على
م ــراح ــل ع ـ ـ ّـدة ،بـ ــدءًا م ــن ش ـهــر رم ـضــان
امل ــاض ــي .يــوم ـهــا ،راحـ ــت  mbcتـحـ ّـمــل
ج ـم ـيــع م ـس ـل ـسّــات ـهــا وأف ــامـ ـه ــا عـلــى
الـتـطـبـيــق ،فـحــقــق أرق ــام ــا قـيــاسـيــة في
ن ـس ــب امل ـش ــاه ــدة واالسـ ـتـ ـم ــاع .ه ـك ــذا،
وج ــد ال ـقــائ ـمــون ع ـلــى الـتـطـبـيــق ال ــذي
ي ـت ـخــذ م ــن دبـ ــي م ــركـ ـزًا لـ ــه ،ضـ ــرورة
فــي إنعاشه وتفعيله وتحريك املـ ّ
ـواد
الـتــي يـتـ ّـم تحميلها عليه .طبعًا تلك
الـ ـخـ ـط ــوة ت ــزامـ ـن ــت مـ ــع اإلع ـ ـ ـ ــان عــن
تـعــزيــز  mbc studiosالـتــي أطـلـقــت في
أي ـ ـلـ ــول (س ـب ـت ـم ـب ــر)  2019ودم ـج ـه ــا
م ــع ش ــرك ــة « O3ل ــإنـ ـت ــاج» ،وت ـع ـيــن
الـبــريـطــانــي بـيـتــر سـمـيــث فــي منصب
امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي لـلـمـشــروع الـجــديــد.
وض ـ ـعـ ــت خـ ـط ــة لـ ـتـ ـح ــوي ــل «شـ ــاهـ ــد»
إل ــى مـنـصــة َم ـهـ ّـام ـهــا األولـ ــى منافسة
«نتفليكس» وأخواتها ،ضمن ميزانية
مــالـيــة مـفـتــوحــة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى طـلــب ولــي
العهد السعودي.
فــي تلك الفترة ّ
أي بعد شهر الصوم،
ّ
ب ــدأ ص ــن ــاع «ش ــاه ــد» ال ـع ـ ّـد الـعـكـســي
ّ
إلطالقه بحلة جديدة شبابية تخاطب
الـشـبــاب الـعــربــي بمختلف توجهاته
عـ ـب ــر م ـس ـل ـس ــات وأع ـ ـم ـ ــال ح ـصــريــة
للتطبيق .ف ـكــان تخصيص مسلسل
«الديفا» لسيرين عبدالنور أولى تلك
الحكايات .رغم أن املشروع كان باهتًا
وضعيفًا ،إال أن القائمني على «شاهد»
أع ـل ـنــوا عــن سلسلة أع ـمــال ستنطلق
تباعًا خالل هذه الفترة ،أولها مسلسل
«الـ ـعـ ـمـ ـي ــد» (كـ ـت ــاب ــة وإخـ ـ ـ ـ ــراج ب ــاس ــم
السلكا) لتيم حسن ،الذي بدأ عرضه،
وي ـت ـب ـع ــه الحـ ـق ــا «عـ ـه ــد ال ـ ـ ـ ــدم» الـ ــذي
سينطلق بداية شهر شباط (فبراير)
ويلعب بطولته باسل خياط.
ب ـمــا أن ص ـنــاعــة امل ـش ــاري ــع ال ــدرام ـي ــة
عـ ـل ــى «ش ـ ــاه ـ ــد» لـ ـه ــا خ ـصــوص ـي ـت ـهــا
وش ــروطـ ـه ــا ،ب ـ ــدأت ش ــرك ــات اإلن ـت ــاج
ّ
س ـيــاس ـت ـهــا ف ــي امل ـس ـل ـســات
ت ـت ـقــيــد ب ـ ّ
الـ ـت ــي ت ـح ــض ــر لـ ـه ــا .ال ي ـم ـكــن ال ـح ـكــم
على مدى نجاح أو فشل «شاهد» في
ّ
الوقت الحالي ،ألن ذلــك يتطلب مرور
ـاف على التجربة ،بخاصة أنه
وقــت كـ ٍ
ُيحكى عن منصات عربية وخليجية
س ـت ـن ـط ـلــق ف ــي الـ ـق ــري ــب ،إض ــاف ــة إل ــى
ازديـ ــاد املـنــافـســة الـعــاملـيــة عـبــر إعــان
مـنـصــة «دي ــزن ــي» ع ــن نـيـتـهــا افـتـتــاح
ف ــرع لـهــا فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،بعدما
ّ
أعلنت أخيرًا أنها ستبدأ بالبث عامليًا
ع ــام  2021خـ ــارج أم ـيــركــا الـشـمــالـيــة.
ب ــال ـط ـب ــع ،إن ظـ ـه ــور «دي ـ ــزن ـ ــي» عـلــى
خريطة املنصات العاملية سيغير شكل
املنافسة بشكل كبير ،وستكون أمــام
«نتفليكس» وزميالتها معارك حامية
على متابعيها أمام هجوم
للمحافظة ّ
«ديزني» املتوقع.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـع ــرب ــي،
أق ـ ـي ـ ـمـ ــت ق ـ ـبـ ــل أيـ ـ ـ ـ ــام حـ ـفـ ـل ــة اإلطـ ـ ـ ــاق
الفعلية لـ«شاهد» (وأقسامه وفروعه
ع ـلــى امل ـن ـ ّـص ــة) ف ــي دبـ ــي ،وحـضــرتـهــا
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـن ـت ـج ــن والـ ـنـ ـج ــوم
الذين يتعاون معهم التطبيق .وكشف
صــادق الـصـ ّـبــاح رئـيــس مجلس إدارة
ّ
«صباح إخوان» عن انطالق التحضير
ملسلسل «األمير األحمر» الــذي يكتبه
الـسـيـنــاريـســت ح ـســن ســامــي يــوســف
وي ـخ ــرج ــه س ــام ــر الـ ـب ــرق ــاوي (إن ـت ــاج
ّ
«صباح إخــوان») ويلعب بطولته تيم
ح ـســن .ال ـع ـمــل ي ـتــوقــف ع ـنــد مـحـطــات

ّ
معينة من سيرة املناضل الفلسطيني
عـ ـل ــي حـ ـس ــن س ــام ــة الـ ـ ـ ــذي اغ ـت ــال ـت ــه
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ع ـ ـ ــام ّ 1979ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت.
م ــن ج ــان ـب ــه ،يـ ـب ــدو ص ــن ــاع «ش ــاه ــد»
مـ ــرتـ ــاحـ ــن م ـ ــن خ ـ ـ ــال ح ــديـ ـثـ ـه ــم فــي
احتفالية التطبيق ،إذ اعتبر يوهانس
ـاهــد» والقطاع
الرتـشــر مــديــر عــام «شـ ِ
الــرق ـمــي فــي  ،mbcأن «ش ــاه ــد» الـيــوم
ّ
يتفوق على «الالعبني اإلقليميني في
قطاع الترفيه الرقمي» .في هذا اإلطار،
أبرم «شاهد» قبل أشهر اتفاقيات مع
 DISNEYYو ،FOXوشــراكــة مــع �SPO
( TIFYالتطبيق الــرقـمــي املوسيقي).
أمــا املــزايـ ّـا الفنية والـخــدمــات التقنية
ـاه ــد» ملستخدميه،
الـتــي يــوفــرهــا «ش ـ ِ
فتشمل تسع قنوات منتمية إلى mbc
ّ
 )(HDفي بث مباشر  LIVEومتواصل،
ّ
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى خـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ــأسـ ـي ــس
الحسابات الشخصية للمستخدمني
ُ
والتي تتيح استخدام ميزة «استكمال
املـ ّتــابـعــة» مــن اللحظة الـتــي يـكــون قد
توقف من عندها املستخدم ،وغيرها.

ك ـمــا أع ـل ـنــت «ش ــاه ــد» ع ــن ان ـخ ـفــاض
أسعار االشتراكات إلى  70%من قيمة
االشتراك في  ،Shahid VIPطوال فترة
االشتراك ،أو لـ «مدى الحياة» .تنقسم
االش ـت ــراك ــات ّإل ــى ث ــاث حـ ــزم .األول ــى
ذات سعر مخفض ملدى الحياة (دوالر
ونـ ـص ــف ال ـ ـ ـ ــدوالر أم ـي ــرك ــي ت ـقــري ـبــا)،
س ــاري ــة ل ـغ ــاي ــة  29شـ ـب ــاط (فـ ـب ــراي ــر)

ّ
لن تقل أعمال التطبيق
العامين المقبلين
في
ً
عن  75عمال حصريًا

املقبل .أما الحزمة الثانية فهي الباقة
السنوية تصل كلفتها إلى حوالى 30
دوالرًا أميركيًا ،فيما الثالثة مرتبطة
ّ
بالعروض التسويقية التي تمكن من
ال ـح ـصــول عـلــى اش ـت ــراك ش ـهــري VIP
مجانًا بمجرد إدخال رمز العرض.
فـ ّـي املـقــابــل ،تــرى مـصــادر لــ«األخـبــار»
أنـ ــه يـصـعــب ع ـلــى «ش ــاه ــد» مـنــافـســة

ُ
«ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس» ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر ح ــال ـي ــا
ً
منصة الستريمينغ األكثر شهرة في
ّ
ال ـعــالــم ال ـعــربــي .لــذلــك ل ــن ت ـقــل أعـمــال
«شــاهــد» فــي الـعــامــن املقبلني عــن 75
ً
عمال حصريًا ،وستستقطب كبريات
شركات اإلنتاج العربية والخليجية،
خاصة أن لدى التطبيق خططًا درامية
ل ـل ـخ ـل ـيــج وأخـ ـ ـ ــرى ل ـل ـش ــرق األوس ـ ــط،
وثــال ـثــة لـلـمـغــرب ال ـع ــرب ــي ،أي حسب
تــوزيــع خــريـ ّطــة مـشــاهــدي  .mbcلذلك
سـيـعـمــل ص ــن ــاع ال ــدرام ــا عـلــى تـقــديــم
مـحـتــوى يتناسب مــع أه ــواء الشباب
ع ـب ــر أع ـ ـمـ ــال ّذات م ـي ــزان ـي ــة ضـخـمــة
ومـحـتــوى ج ــذاب ُي ـعــرض فــي حلقات
ال يـبـلــغ عــددهــا أصــابــع ال ـيــديــن مـعــا.
ّ
ستتنافس خدمات البث على املرتبة
ّ
األولى ً
بناء على املحتوى الذي تقدمه،
وس ــط م ـع ــارك درام ـي ــة سـيـنـتــج عنها
تـغـ ّـيــر فــي خــريـطــة ال ــدرام ــا فــي العالم
العربي التي كانت محصورة سابقًا
بشهر رم ـضــان ،وخ ــال فـتــرة قصيرة
من املنافسة خــارج شهر الـصــوم .بما

سينطلق قريبًا عرض مسلسل «عهد الدم» الذي يلعب بطولته باسل خياط

«األمير األحمر» نهاية 2020
يلفت صــادق الـصـ ّـبــاح إلــى أن مسلسل «األمـيــر األحـمــر» كــان فكرة
تجول في باله قبل ثالث سنوات ،وكان من املفترض أن يكون املسلسل
«نتفليكس» ،لكن عند عرض الفكرة على علي جابر املدير العام
لصالح
ُ
ملجموعة  mbcأعجب بالفكرة وطلب تنفيذها لصالح «شاهد» .يشرح
ّ
الصباح «رغم اإلخفاقات التي ّ
تعم العالم العربي ،وجدنا أن ّالعودة إلى
فترة السبعينيات من القرن املاضي ،فرصة إيجابية ،إذ حقق بعض
القضية الفلسطينية ،وأردنا إلقاء
العرب انتصارات حقيقية من أجل
ّ
الضوء على شخصية نضالية كانت محل جدل واسع ،فكانت فكرة
التوقف عند حياة أبو علي حسن سالمة بني َ
عامي  1971و 1979
ّ
ّ
الصباح بحماسة عن املسلسل ،واصفًا العمل بأنه
فحسب» .يتحدث ُ
ّ
«مسؤولية كبيرة ألقيت على أكتافنا ولن نساوم على أي صغيرة أو
ُ
كبيرة في تفاصيل مسيرة أبو علي ،وخصصت له أعلى ميزانية بني

األعمال التي ّقدمتها ّ
«صباح إخوان» .سينطلق تصويره بني َ
شهري
 8و ُ ،9
وسيعرض على تطبيق «شاهد» أواخــر عــام  .2020يتوقف
ّ
صباح عند أسباب اختياره للنجم السوري تيم حسن ليلعب بطولة
ً
املشروع ،قائال« :تيم العب أساسي في «التغريبة الفلسطينية» ،ولديه
لغة جسد قوية وواضحة .لعب سابقًا بطولة أعمال عربية من بينها
«امللك فــاروق» و«نــزار قباني» .لقد اشترت شركة ّ
«صباح إخــوان» 3
روايــات تتحدث عن سيرة علي حسن سالمة املعروف بـ«أبو علي»،
ّ
ستقدم دور جورجينا
وجمعت في ما بينها .ولكن يبقى السؤال ،من
ّ
الصباح «يجري حاليًا كاستينغ اختيار
رزق في املسلسل؟ يجيب
الشخصيات ،بالطبع ستكون «ملكة جمال لبنان  »2018مايا رعيدي
ضمن فريق التجارب ولكن ليس بالضرورة اختيارها لتكون بطلة
«األمير األحمر» بسبب شبهها بجورجينا رزق».

ّ
التمويل واإلدارة
أن التطبيق
سعودي ّ
ّ
والسياسة ،فال شك في أنه سيصطدم
ب ـعــدد كـبـيــر م ــن امل ـعــاي ـيــر وال ـخ ـطــوط
الحمراء التي تمنعه مــن تقديم مــواد
درام ـ ـيـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ومـ ـم ـ ّـي ــزة ل ـنــاح ـيــة
املضمون ،من دون املساس بالثالوث
امل ـح ــرم :الـجـنــس وال ــدي ــن والـسـيــاســة.
ب ــل س ـت ــدور امل ـن ـصــة ف ــي ف ـلــك ال ــدرام ــا
الكالسيكية التي تعرضها الشاشات.
في هذا السياق ،يشرح صادق الصباح
رئيس مجلس إدارة «صـ ّـبــاح إخــوان»
ل ــإن ـت ــاج ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار»
ّ
التغيرات التي ضربت أهــواء الشباب
ً
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ق ـ ــائ ـ ــا« :ج ـيــل
ال ـش ـبــاب ال ـي ــوم ل ــم ي ـعــد م ـع ـتــادًا على
الدراما
متابعة التلفزيون ومشاهدة
ّ
ّ
الـتــي تتخللها اإلع ــان ــات ،إذ يفضل
مشاهدة األعمال وقتما يريد .من هذا
املنطلق ،كــان «شــاهــد» تحت األنظار،
بـ ـ ـع ـ ــرض امل ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات فـ ـ ــي رم ـ ـضـ ــان
امل ـ ــاض ـ ــي ،وت ـح ـق ـي ــق أرق ـ ـ ـ ــام م ـتــاب ـعــة
ّ
شهية املتابع
عالية .لقد فتح «شاهد»
ال ـع ــرب ــي ب ـم ـشــاهــدة جـمـيــع امل ـشــاريــع
ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة وقـ ـتـ ـم ــا ي ـ ـ ـشـ ـ ــاء» .ي ـض ـيــف
الـصـ ّـبــاح« :سيكون «شــاهــد» املنافس
األول ،ل ـي ــس فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـل ـب ـنــانــي
وحده بل على العربي ككل .سينافس
«نتفليكس» ليس بالصناعة األجنبية
مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـواده الـ ـ ــدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ب ـ ــل ب ــاملـ ـش ــاري ــع
العربية عبر تقديم نماذج من الدراما
وامل ـس ـل ـســات ال ـح ـص ــري ــة» .ل ـكــن م ــاذا
ع ـ ــن وال ـخ ـط ــوط ال ـح ـمــر املــوضــوعــة
ل ـل ـت ـعــاون م ــع «ش ـ ــاه ـ ــد»؟ .ي ـج ـيــب «ال
خطوط حمرًا في اإلنتاجات .فتطبيق
«شاهد» ليس قناة مفتوحة بل ّ
منصة
مدفوعة االشتراك مسبقًا .وخير دليل
ع ـلــى هـ ــذا ه ــو ع ـنــدمــا عــرض ـنــا فـكــرة
م ـس ـل ـســل «األم ـ ـيـ ــر األح ـ ـمـ ــر» .ل ــم يـكــن
هـنــاك ّ
أي اع ـتــراض مــن قـبــل القائمني
على «شاهد» .هناك  3مشاريع جديدة
ب ـ ــن «ص ـ ـ ّـب ـ ــاح إخ ـ ـ ـ ـ ــوان» و«ش ـ ــاه ـ ــد»،
ّ
وسيتم اإلعالن عنها تباعًا ،وستكون
م ـت ـنـ ّـوعــة ب ــن األكـ ـش ــن واالج ـت ـمــاعــي
والبوليسي».
ي ــواف ــق ج ـم ــال س ـن ــان ص ــاح ــب شــركــة
«إي ـ ـغـ ــل ف ـي ـل ـم ــز» ل ــإنـ ـت ــاج ع ـل ــى ك ــام
ص ـ ـ ـ ـ ــادق الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ح ـ ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــل
«ش ــاه ــد» .ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخـ ـب ــار»،
يـشــرح سـنــان« :فــي الـسـنــوات الخمس
أو الست األخيرة ،عرفت تلك منصات
الستريمينغ شهرة واسعة في العالم
العربي ،ولكن وســط غياب ّ
أي منصة
عربية .لكن مع دخول «شاهد» أصبحت
امل ـن ــاف ـس ــة أق ـ ـ ــوى .ل ـع ــل ت ـل ــك امل ـن ـصــات
ّ
س ـت ـحــل م ـك ــان ال ـش ـ ّـاش ــات ال ـص ـغ ـيــرة،
وهـ ـ ــو األمـ ـ ـ ــر امل ـ ـتـ ــوقـ ــع فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
امل ـق ـب ـلــة» .لـكــن م ــاذا ع ــن أع ـم ــال «إيـغــل
فـيـلـمــز» م ــع «ش ــاه ــد»؟ يـجـيــب سـنــان
بــأن «عهد ال ــدم» سينطلق قريبًا على
«ش ــاه ــد» ،وستتبعه الحـقــا مجموعة
قصص يليها مسلسل «دمــوع الفرح»
وه ــو مسلسل كــويـتــي تلعب بطولته
شجون الهاجري ويروي قصة اختفاء
فتاة كانت في عطلة مع عائلتها .كذلك
ه ـنــاك مـسـلـســل «ب ــان أراب» (األع ـم ــال
الـعــربـيــة امل ـش ـتــركــة) ،وقــري ـبــا سيكون
ـان مــع بــاســل خـيــاط
ه ـنــاك مـسـلـســل ث ـ ٍ
على «شاهد» أيضًا» .املشاهد العربي
سـيـنـتـظــر م ــا ي ـقــدمــه «ش ـ ّـاه ــد» ،أيـنـمــا
ك ــان ف ّــي أق ـطــار الـعــالــم كــافــة .لــذلــك من
امل ـت ــوق ــع أن ت ـك ــون األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة
ذات مــواصـفــات عاملية عبر ميزانيات
ضـ ـخـ ـم ــة» .ك ـش ــرك ــة إن ـ ـتـ ــاجّ ،
أي ط ــرق
ّ
لتعاونها مع «شاهد»؟ أي هل
تتبعها ُ
تكون هي املنتجة لألعمال أو البائعة
فـقــط؟ يجيب سـنــان« :هـنــاك طريقتان
ً
لـلـتـعــاون مـ ُـع «ش ــاه ــد» .مـثــا مسلسل
«عهد الدم» أنتج بالتعاون بني «إيغل
فيلمز» و ،mbc studiosوكــذلــك لدينا
مـشــاريــع أخ ــرى مــع «شــاهــد» ستكون
حصرية لـ «شاهد األصلي».

