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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ّ
السف ُ
اح في شيخوخته

ّ
سلوم ّ
حداد في دور «عاصم»

ّ
ّ
«وردة شامية» تورط «الزير»!

دمشق ــ محمد األزن
ق ــد ُي ـخ ـطــئ س ـل ــوم ح ـ ـ ّـداد ال ــره ــان أحـيــانــا
ّ
فــي اخـتـيــاراتــه ،لكنه يعود سريعًا ملغازلة
ّ
ات تعرف
املشاهدين عبر تقديم شخصي ٍ
الطريق ّ
جيدًا لقلوبهم وذاكرتهم ،بما يملكه
مــن كــاريــزمــا طــاغـيــة تـسـتــأثــر بــالـكــامـيــرا،
ّ
شخصياته،
وحــرفــة فــي االش ـت ـغــال عـلــى
وتلوينها ،وطبعها بطابعه الخاص.
النجم ال ـســوري ،اخـتــار أن يفتتح موسمه
ّ
بشخصية «عــاصــم»،
ال ــدرام ــي ه ــذا ال ـعــام
ّ
أحد أبطال مسلسل «وردة شامية» (إنتاج
شركة «غولدن الين» ،عن نص كتبه مروان
ق ــاووق مــن فكرة وإخ ــراج تامر إسـحــاق).
الـعـمــل ال ــذي يـقـتـبــس الـعـنــاويــن الـعــريـضــة
لشخوص إحدى حكايات الدراما املصرية
الـخــالــدة ّ
«ري ــا وسـكـيـنــة» ،ويـقـ ّ
ـدمـهــا ضمن
مقترح فني جديد ،وشــرط بيئي مختلف،
ّ
شامية افتراضية.
كحكاية
ّ ً
يعمل «عــاصــم» زب ــاال ،االستكانة وبؤس
الـحــال تغلبان على مالمحه وتصرفاته،
لـكــن عينيه الـحــاضــرتــن ب ـقــوة ،تخفيان

وراءه ـ ـمـ ــا م ــاض ـي ــا مـ ــؤرقـ ــا ،ي ـه ــرب م ـنــه،
ّ
و«شامية»
ليصبح جزءًا من عالم «وردة»
الذي ال ندري فيما إذا كان ّ
تورط فيه دون
ّ
قـصــد ،أم أن ــه يجيد استغالله ،وتجييره
لصالحه؟!
يبدو «أبــو أمير» واثقًا من رهانه الجديد
عـلــى مسلسل «وردة شــامـ ّـيــة» للموسم
املقبل ،واعتبر في دردشـ ٍـة مع «األخبار»
خ ـ ـ ــال زيـ ــارت ـ ـنـ ــا ملـ ــوقـ ــع الـ ـتـ ـص ــوي ــر ّأن
ّ
ّ
الشامية
املشوقة» ،والبيئة
«أحــداث العمل
«املـحـ ّـبـبــة لـلـنــاس» الـتــي تحتضن أحــداثــه
«سيساهمان بنجاحه» ،وذلك بعد النجاح
الكبير الذي حققه النجم السوري املوسم
الفائت بدور «أبو عبدو الغول» في «الندم»
(تــأل ـيــف ح ـســن ســامــي ي ــوس ــف ،إخ ــراج
الليث حجو ،إنتاج شركة «سما الفن»).
ّ
ّ
«الشامية» في
يقدم حـ ّـداد ســادس أدواره
مسلسل «وردة شــامـ ّـيــة» ال ــذي ُ
سيعرض
فــي مــوســم درام ــا رمـضــان  ،2017ويقف
فيه ّ
للمرة الرابعة أمام كاميرا تامر إسحاق،
وسيشهد املوسم املقبل ذاتــه عــودة النجم
الـســوري للعمل تحت إدارة املـخــرج حاتم

ع ـل ــي ،ب ـعــد م ـضــي ق ــراب ــة ال ـث ـمــان ـيــة عشر
عامًا على بطولته ملسلسل «الــزيــر سالم»
الشهير.
«ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــر» سـ ـيـ ـع ــود ك ـ ــواح ـ ــد م ـ ــن أبـ ـط ــال
«أوركـ ـي ــدي ــا»؛ ال ـفــان ـتــازيــا الـتــاريـخـيــة الـتــي
ّ
يحضر حاتم النطالقة تصويرها قريبًا،
مــن تأليف الـكــاتــب عــدنــان ال ـعــودة ،وإنـتــاج
شركة «إيبال» وتلفزيون أبوظبي.
رجح العودة لـ «األخبار» ّأن ّ
ّ
سلوم سيؤدي
ف ــي ال ـع ـم ــل دور «ب ـ ـ ــراء ال ـح ـك ـي ــم» ،وه ــو:
«ص ــاح ــب ق ـلــم (م ـم ـل ـكــة آشـ ــوريـ ــا) ،حيث
يــدخــل ب ـص ــراع م ــع صــاحــب ال ـخ ـبــر فيها
(سيف العز) ،ليتمكن من هزيمته في عدة
جـ ــوالت ،غـيــر أن امل ـكــائــد بينهما تستمر
حتى نهاية العمل.»...
ّ
سلوم ّ
حداد استبق اإلعالن عن مشاركته
بمسلسلي «وردة شــامـيــة» و«أوركـ ـي ــدا»،
بــاالعـتــذار عــن مسلسل «أس ــوار دمشق»،
ـاق مـبــدئــي مــع «املــؤس ـســة الـعـ ّـامــة
بـعــد ات ـف ـ ٍ
لإلنتاج التلفزيوني واإلذاعــي» (سوريانا)،
على أداء الدور الرئيسي في العمل (األخبار
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رصد

غيرة على «الدين» ...أم احتقار لالعالم؟

حملة صليبية على «الجديد» وريما كركي

نادين كنعان
ت ـق ـ ّـدم امل ـحــامــي مـحـمــد زيـ ــاد جعفيل
أخ ـي ـرًا بــإخ ـبــار أمـ ــام الـنـيــابــة الـعــامــة
ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة بـ ـح ــق قـ ـن ــاة «الـ ـج ــدي ــد»
ومديرها العام تحسني الخياط وكل
مــن برنامج «للنشر» ومقدمته ريما
ك ــرك ــي واملـ ـص ــري ــة أمـ ــانـ ــي مـصـطـفــى
ً
وكـ ـ ــل مـ ــن يـ ـظـ ـه ــره ال ـت ـح ـق ـي ــق ف ــاع ــا
ً
أو م ـت ــدخ ــا أو م ـحــرضــا ف ــي مـســألــة
«اإلســاءة» إلى رسول اإلسالم محمد.
هذه إحدى نتائج الضجة التي أثيرت
بـعــد ع ــرض أح ــدث حـلـقــات «لـلـنـشــر»
االث ـنــن املــاضــي ( .)21:30فــي إحــدى
ّ
الفقرات ،سلط البرنامج الضوء على
قـ ّنــاة «الـحـيــاة» املسيحية الـتــي تزعم
أنـ ـه ــا ت ـه ــدف إلـ ــى «ت ـن ــوي ــر املـسـلـمــن
ّ
تـجــاه الــديــانــة املـسـيـحـيــة» .كــذلــك ،إن
العاملني فيها هم مجموعة «عابرين»
(م ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــون اع ـ ـت ـ ـن ـ ـقـ ــوا امل ـس ـي ـح ـي ــة)
يعملون على «كشف كــذب اإلس ــام».
لكن أسلوب «التبشير» الذي تعتمده
ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـط ــة ي ــرتـ ـك ــز ح ـ ـص ـ ـرًا ع ـلــى
اإله ـ ــان ـ ــات والـ ـتـ ـح ــري ــض ،ب ـع ـي ـدًا عــن
املحاججة العلمية واملنهجية .أكثر
الـ ــوجـ ــوه نـ ـف ــورًا ع ـب ــر «الـ ـحـ ـي ــاة» هــو
أماني مصطفىّ ،
مقدمة برنامج «املرأة
املسلمة» ،التي قـ ّـرر برنامج «للنشر»
استضافتها عبر برنامج «سكايب»،
بينما جلس في االستوديو للتصدي

الدعاءاتها األب هاني طوق والشيخ
ص ـه ـي ــب ح ـب ـل ــي .ومل ـ ــن لـ ــم ت ـس ـب ــق لــه
مـشــاهــدة «الـحـيــاة» أو متابعة حلقة
ّ
«للنشر» ،فإن أرشيف أماني مصطفى
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ي ـ ـضـ ـ ّـج ب ــال ـت ـح ــري ــض
والتجريح ،من دون االستناد إلى أدلة
مــوثــوقــةّ ،بــل إلــى آي ــات وأحــاديــث من
الواضح أنها مجتزأة ،لتخرج بعدها
باستنتاجات سطحية ،على شاكلة
ّ
أن «م ـح ـم ــد ب ـ ــاع ن ـف ـس ــه ل ـل ـش ـي ـطــان،
ّ
ومـغـتـصــب وي ــرك ــز ف ـقــط ع ـلــى املـتـعــة
ّ
واللذة الجنسية» ،وأن «اإلســام كان
بداية عهد إبليس»...
سـ ـ ـب ـ ــق هـ ـ ـ ـ ــذا اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي،
حـمـلــة ك ـب ـيــرة ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي تـنـتـقــد «الـ ـج ــدي ــد» على
خـلـفـيــة ف ـتــح م ـن ـبــرهــا ل ـش ـخــص مثل
م ـص ـط ـفــى والـ ـسـ ـم ــاح ل ـه ــا بــالـتـهـ ّـجــم
ّ
ونبيه .فرصة
على اإلسالم وتعاليمه
ل ــم تـفـ ّـوتـهــا ق ـنــاة  mtvال ـتــي تـخــوض
حـ ــربـ ــا «ضـ ـ ــروسـ ـ ــا» مـ ــع «ال ـ ـجـ ــديـ ــد»،
بلغت ـ ّ
بهمة الطرفني ـ أعلى درجات
السماجة واإلسفاف.
ه ـك ــذا ،ف ــي ن ـشــرة أخ ـبــارهــا املـســائـيــة
ّأول مــن أمــس ،استندت قناة املـ ّـر إلى
ح ـل ـق ــة «ل ـل ـن ـش ــر» األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـل ـه ـجــوم
على املحطة واتهامها بإهانة النبي
م ـح ـم ــد .وم ـ ــا ك ـ ــان مـ ــن الـ ـقـ ـن ــاة ال ـتــي
تعرضت للهجوم إال أن ّ
ّ
هبت للدفاع
عن نفسها في نشرة أخبار الحادية

ً
مساء عبر نص مليء
عشرة والنصف
بــالـتـهــديــد والــوع ـيــد قــرأتــه كريستني
حبيب بلهجة ٍّ
تحد ،قبل عرض تقرير
يـ ـص ـ ّـب فـ ــي الـ ـخ ــان ــة ن ـف ـس ـهــا وي ـضــم
مقتطفات من الحلقة موضع الجدال.
بــال ـعــودة إل ــى مـضـمــون ال ـف ـقــرة الـتــي
أثـ ـ ــارت حـفـيـظــة ك ـث ـيــريــن ،ن ـحــن أم ــام
تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت م ـه ـن ـي ــة ت ـ ـطـ ــرح ن ـف ـس ـهــا
م ـج ــددًا .ه ــل ك ــان يـجــب تـجــاهــل هــذه
املحطة وأمــانــي مصطفى؟ وهــل ُي َع ّد
اس ـت ـق ـبــال ـهــا والـ ـح ــدي ــث ع ـ ّـم ــا ي ـجــري
ترويجًا؟
ّ
ال ـ ــواض ـ ــح أن ري ـ ـمـ ــا كـ ــركـ ــي ح ــاول ــت
ب ـقــدر اإلم ـك ــان (وب ـت ـهــذيــب) مــواجـهــة
ضـ ـيـ ـفـ ـتـ ـه ــا ،مـ ـفـ ـسـ ـح ــة امل ـ ـ ـجـ ـ ــال أمـ ـ ــام
ّ
الضيفني اآلخرين للحديث والــرد كل
مــن وجـهــة نـظــره وبـنـ ً
ـاء على عقيدته
الــديـنـيــة .وب ــرز ح ــرص مــن اإلعــامـيــة
ورجلي الدين على تحجيم
اللبنانية ّ
مــزاعــم «امل ـبــشــرة» وعـلــى نـبــذ خطاب
ّ
الـكــراهـيــة ،والـتـشــديــد عـلــى أن إثـبــات
فكرة ّ
معينة ال يكون من خالل الهجوم
على اآلخرين والتحريض عليهم.
سـ ـ ــواء أن ـج ـح ــت ك ــرك ــي ف ــي مـهـ ّـمـتـهــا
عـلــى أك ـمــل وج ــه أم ل ــم تـفـعــل ،األكـيــد
ّ
أن م ــن ح ــق ال ـص ـحــافــي مـ ـح ــاورة من
ّ
يـ ـش ــاء ،م ـح ــرض ــا كـ ــان أو م ـج ــرم ــا أو
خ ــارج ــا ع ــن ال ـق ــان ــون .فـبـغــض النظر
عن األشخاص ،تبقى العبرة في األداء
اإلعالمي وطريقة إدارة الحديث.

َ َّ َ َ ُ
عجل املوت؟!
لـكأنك تست
َ ّ
َِ
أنت الذي جعلتني خائفًا منك كل هذه السنني...
ها َ
أنت اآلن،
ُ
َ
َْ
َ
إخافة أحد،
وقد أدركتك الشيخوخة ،ولم تعد قادرًا على
ِ
ها َ
أنت اآلن
َ َ ُ
َ
وضعفك،
خوفك
ِ
تأت ِمنني على ِ
ُ
َ ْ
حارس غف َو ِت ْك.
وتجعلني
اآلن؟...
املسكني الذي لم َي ْ
ُ
عد إال مسكينًا:
أيها
َّ َ َ ُ َ
عجل موتك!
لكأنك تست ِ
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قبرنا َ
ُ
األبيض

ُم َ ٌ
الحبر!
بارك ِ
ُ
ُّ
ُ
ُم َ
الحبر ،وما َي ِع ُد به الحبر!
بار ٌك كل ما يفعل ُه
ّ ً
ْ
لكن أيضًا ,أيضًا وأوال:
ٌ
ُّ
الكتابة:
ورقة
قعة
ِ
بياض صغير ٍة في ِ
ُمباركة كل ُر ِ
ٍ
ٌ ُّ
(مبارك كل ما هو أبيض!)
ُ
ُ
َ
ّ
املآل األخير ,هو بيتنا وكنيستنا
ِألن هذا األبيض ,في ِ
ُ
هو ماؤنا ،وهواؤنا ،ولقمة خبزنا التي -إذا َ
األرض ـ
وقع ْت على
ِ
ِ
َ
َ
قبيلها.
ال ّبد ِم ْن ل ِّـمها وت
ِ
ُ
ََ ُ
عذابنا التي تتألأل فيها).
هو سماؤنا (هو صيحة
ََ ّ
ِ َ ُ
َ
ّ
سيتلقى استغاثا ِتنا ،ويلت ِقط دموعنا وغصا ِتنا.
هو َمن
ُ َ
ُ
ُ
عرسنا و ...تابوت غفو ِتنا األخيرة.
األبيض
سرير ِ
ُ
األبيض :موطننا َ
ومنفانا.
:
ُ
ُ
أرواحنا وجثامي ِـننا.
 :األبيض مسقط
ِ
ُ
األبيضَ ...مأوانا.
:
.. ..
ٌ
ُم َ
بارك هو:
ٌ
مبارك األبيض!
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