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ويك أند

زيارة خاصة

ضوء»
«بقعة
ّ
باقية وتتمدد
ّ
من موقع تصوير إلى آخر ،يتنقل فريق المسلسل
الكوميدي الشهير إلنجازه ،واللحاق بموسم العرض في
رمضان المقبل .فهل سيكون الجزء الجديد جريئًا بما يكفي
لمواكبة ّ
ّ
السورية على طريقته الساخرة؟
تطورات األوضاع
دمشق ــ محمد األزن
بـقـعــة دم ك ـب ـيــرة ع ـلــى إس ـف ـلــت أحــد
ال ـش ــوارع الخلفية لضاحية الـشــام
ـروف واجــه
ال ـجــديــدة؛ ســالــت مــن خـ ـ ٍ
مصيره باستسالم لسكني ّ
قصاب.
ّ
ّ
ربما وجد األخير أنه كان محظوطًا
ّ
الـ ـي ــوم ب ــاع ـت ـب ــار أن م ـش ـهــد ال ــذب ــح
ال ــروت ـي ـن ــي ال ـ ــذي ي ــأت ــي ف ــي صميم
م ـه ـن ـتــه ،س ـي ــأت ــي هـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة ضـمــن

«حب في زمن الالكهرباء»
هو عنوان طريف إلحدى
اللوحات
سـيــاق أح ــد مـشــاهــد لــوحــات «بقعة
ضـ ــوء ( »11إخـ ـ ـ ــراج س ـي ــف الـشـيــخ
نجيب ،إنتاج سما الفن) الذي زارت
«األخبار» ُ كواليسه أخيرًا.
ً
ممثل
بزيارة
احتفاء
الخروف ذ ِبـ َـح
ٍ
ً
ّ
شـهـيــر ل ـل ـحــارة ،لـكــنــه حـقـيـقــة ليس
إال ش ـخ ـصــا ع ــادي ــا (امل ـم ـث ــل مـهـنــد
قطيش) ،اعتاد اإلف ــادة مما اعتبره
ً
ط ــوي ــا م ـي ــزة ش ـب ـهــه ب ــأح ــد ن ـجــوم
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا .ه ـ ـكـ ــذا ،ي ـع ـب ــر الـ ـح ــواج ــز
بـسـهــولــة ،ويتحلق حــولــه األط ـفــال،
ْ
وي ـج ـت ـه ــد َم ـ ـ ــن يـ ـص ــادف ــه الل ـت ـق ــاط
ال ـص ــور م ـع ــه ،إل ــى ح ــن ح ـ ــدوث ما

لم يكن في حسبانه .يجاهر املمثل
الحقيقي بموقفه السياسي ،معلنًا
ان ـض ـمــامــه إل ــى امل ـع ــارض ــة ،لـتـتـبـ ّـدل
الحال كليًا ،وسط محاوالت الصورة
ّ
للتبرؤ من األصــل بسبب
املحمومة
املـسـتـجــدات الـخـطـيــرة .ه ــذه إحــدى
امل ـف ــارق ــات الـعـبـثـيــة ال ـتــي تلتقطها
ل ـ ـ ــوح ـ ـ ــات الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة االن ـ ـت ـ ـقـ ــاديـ ــة
الـشـهـيــرة ،بـجــزئـهــا الـجــديــد ملوسم
درامــا  ،2015وتحاول فيها تسليط
الـ ـض ــوء ع ـل ــى ت ـن ــاق ـض ــات املـجـتـمــع
السوري وسط معمعة الحرب.
زيـ ـ ـ ـ ــارة كـ ــوال ـ ـيـ ــس «بـ ـقـ ـع ــة ض ـ ـ ــوء»،
تـعـنــي ال ـت ــواص ــل امل ـك ـثــف م ــع إدارة
اإلن ـتــاج ،لــرصــد مــوقــع وج ــود فريق
ّ
ـرات عـ ّـدة خالل
العمل الــذي يتغير مـ ّ ٍ
اليوم الواحد ،إذ يتنقل في دمشق،
ّ
ّ
كمعدات التصوير،
مدججًا بأدواته
ّ
ومــولــد الطاقة الكهربائية ،وكرفان
امل ــاب ــس واملـ ــاك ـ ـيـ ــاج ،وغـ ـي ــره ــا ،مــا
تصوير هذا العمل
يؤكد أن ظــروف ً
م ــن ّ األك ـث ــر ص ـع ــوب ــة بــالـنـسـبــة إلــى
صــنــاع أي عـمـ ٍـل تلفزيوني ســوري،
منذ انطالقة هــذه التجربة قبل 15
عامًا.
هـ ـ ـ ــذا بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ـق ــائـ ـم ــون
عـلــى الـعـمــل الــزمــن لـلـحــاق بموسم
الـ ـ ـع ـ ــرض الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي ،حـ ـي ــث يـتــم
اإلع ــداد لتصوير الـلــوحــة الــواحــدة،
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا خ ـ ـ ــال زم ـ ـ ــن ق ـي ــاس ــي.
ّ
ح ـتــى إن ب ـعــض ال ـل ــوح ــات ال ي ــزال

محمد حداقي وفادي صبيح في مشهد من العمل

قيد الـكـتــابــة ،وخـصــوصــا تلك التي
يكتبها م ـمــدوح ح ـمــادة ،اسـتـمــرارًا
في نهجه بمواكبة طزاجة الحدث.
ّ
امل ـم ـث ــل م ـه ـنــد ق ـط ـيــش أكـ ـ ـ ّـد ل ـن ــا أن
«م ـي ــزة «ب ـق ـعــة ضـ ــوء» ه ــي ال ـت ـجـ ّـدد
ع ـبــر مــواك ـب ـتــه ل ـت ـط ـ ّـورات األح ـ ــداث
املـ ـتـ ـس ــارع ــة ال ـ ـجـ ــاريـ ــة فـ ــي الـ ـب ــاد،
وب ـق ــاؤه وفـ ّـيــا ل ـجــرأتــه ،إضــافــة إلــى
صلته الوثيقة بالناس وال ـشــارع»،
ّ
مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى أن الـ ـ ـل ـ ــوح ـ ــات ال ـت ــي
«تتمتع بمستوى ممتاز،
صـ ّـورهــا
ُ
ّ
وال تشبه ما قدم سابقًا».
كــام قطيش أتــي فــي إط ــار اإلجــابــة
ع ــن سـ ــؤال «األخ ـ ـبـ ــار» ح ــول جــديــد
«بقعة ضــوء »11؟ هــذا ال ـســؤال قاد

ـاش أثــرنــاه مــع فــريــق العمل
إل ــى ن ـقـ ٍ
خ ـ ــال زي ــارتـ ـن ــا ل ـل ـك ــوال ـي ــس ،ح ــول
مستوى جرأة طرح املواضيع ،وسط
ما ُيقال عن تراجع جرعة الجرأة في
ه ــذا ال ـع ـمــل خ ــال ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة،
ّ
متقدمًا بذلك على غيره
بعدما كان
ّ
مــن األعـمــال التلفزيونية الـســوريــة،
األمر الذي حقق له رصيدًا قويًا لدى
املشاهد العربي عمومًا ،والـســوري
خصوصًا.
وج ــدن ــا م ــا ي ـم ـكــن أن يـ ـق ـ ّـدم إج ــاب ــة
عـ ــن تـ ـس ــاؤلـ ـن ــا ،إذ أوضـ ـ ـ ــح امل ـم ـثــل
ّ
غ ـســان ع ــزب أن «ال ـح ــذر ب ــات ج ــزءًا
م ــن ي ــوم ـي ــات ـن ــا كـ ـس ــوري ــن ،وك ــذل ــك
الـ ـتـ ـح ـ ّـدي ،وهـ ـ ــذا م ــا ي ـن ـع ـكــس عـلــى

مسلسالتنا ،ومـنـهــا «بـقـعــة ضــوء»
ّ
الـ ـ ــذي ط ــامل ــا ش ــك ـل ــت ل ــوح ــات ــه م ــرآة
لـلـمـجـتـمــع وال ـ ـنـ ــاس ،وت ـت ـن ــاول في
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـج ــدي ــد تـ ــداع ـ ـيـ ــات األزمـ ـ ــة
اإلن ـس ــان ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة عـلـيـنــا،
واضح وملموس».
بشكل
ٍ
ٍ
ّ
ه ـن ــا ،ق ـ ـ ّـدم مـصـمــم امل ــاب ــس ال ـفــنــان
ح ـك ـمــت داود ت ـف ـس ـي ـرًا ّ
ربـ ـم ــا يـكــون
أك ـ ـثـ ــر وض ـ ــوح ـ ــا ،ل ـخ ـص ــه ب ــالـ ـق ــول:
«ب ـقـعــة الـ ــدم املـنـت ـشــرة عـلــى ام ـتــداد
س ــوري ــا ،أك ـب ــر م ــن أي ب ـق ـعــة ثــانـيــة
يمكن تسليط الضوء عليها ،وليس
ً
س ـهــا مــواكـبـتـهــا أو مـحــاكــاتـهــا إال
ع ـبــر ج ــزئ ـي ــات م ـع ـي ـنــة .وأمـ ـ ــام ذلــك
ّ
كله ،ال ينبغي للعمل في الدراما أن

ِّ
عل صوتك

ّ
نبيل رجب  vsالنظام البحريني هذه المرة ...التهمة تغريدة!
مريم عبد الله

(كارلوس لطوف ــ البرازيل)

فـ ــي ش ــري ــط ف ـي ــدي ــو ي ـظ ـه ــر عـمـلـيــة
اعتقاله األخـيــرة ( 2أبــريــل /نيسان
 ،)2015أع ـلــن الـحـقــوقــي البحريني
ّ
ن ـب ـيــل رج ـ ــب ل ـل ـع ــال ــم أن «ال ـق ـض ـيــة
ال ـجــديــدة مـتـعـلـقــة بـتـغــريــداتــه على
تويتر».
ّ
للمرة الثالثة فــي عمر
اعتقل رجــب
الثورة على نظام آل خليفة ،بتهمة
نشر تغريدة وصف فيها السلطات
البحرينية بالحاضنة لفكر تنظيم
«الــدولــة اإلســامـيــة» اإلرهــابــي .غـ ّـرد
ً
رجــب يومها قــائــا« :غالبية شباب
البحرين الــذيــن التحقوا بمنظمات
إرهــاب ـيــة مـثــل «داع ـ ــش» جـ ــاؤوا من
املؤسسات األمنية والعسكرية».
رجـ ـ ــب املـ ـهـ ـت ــم ب ـت ــوث ـي ــق وت ـس ـج ـيــل
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــام عـ ـب ــر «م ــرك ــز
ال ـب ـحــريــن ّل ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان» ال ــذي
يـ ــرأسـ ــه ،وثـ ـ ــق ل ـح ـظــة اع ـت ـق ــال ــه فــي
ت ـس ـج ـي ــل كـ ـش ــف تـ ـط ــوي ــق عـ ـش ــرات

رجــال األمــن ملنزله بسبب التغريدة
السابقة ( 1أكـتــوبــر /تشرين ّ
األول
 ،)2014ســاخـرًا مــن املشهد ال ــذي لم
ي ـك ــن «ل ـل ـق ـبــض ع ـل ــى م ـج ــرم وإن ـم ــا
للقبض على شخص يعبر عن رأيه»
على حد تعبيره.
استند نبيل في تغريداته إلى فيديو
تــوث ـي ـق ــي ،ي ـظ ـهــر أربـ ـع ــة عـسـكــريــن
بـحــريـنـيــن ان ـض ـمــوا إل ــى «داعـ ــش».
ّ
ّ
وجه األربعة في التسجيل الذي ُبث
عـبــر يــوتـيــوب» دع ــوة إل ــى زمالئهم
ف ــي ال ـس ـل ــك ال ـع ـس ـك ــري ال ـب ـحــري ـنــي
ب ـس ــرع ــة ل ــان ـض ـم ــام إل ـ ــى الـتـنـظـيــم
ّ
املتشدد.
أشهر هؤالء محمد عيسى البنعلي،
املـ ـ ـع ـ ــروف ب ــأب ــو ع ـي ـس ــى ال ـس ـل ـم ــي،
وه ـ ــو مـ ـ ــازم س ــاب ــق فـ ــي ال ــداخ ـل ـي ــة
البحرينية.
ّ
املصور
ظهر األربـعــة فــي التسجيل
واص ـف ــن امل ـلــك حـمــد ب ــن عـيـســى بن
سلمان آل خليفة ،ورئـيــس ال ــوزراء
خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة،

وول ـ ــي ال ـع ـهــد س ـل ـمــان ب ــن ح ـمــد آل
خ ـل ـي ـف ــة ،والـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة
بـ ــ«الـ ـط ــواغـ ـي ــت ال ـك ـف ــرة لـتـحــالـفـهــم
ـع أمـيــركــا ،ولسماحهم لـلـ ّـروافــض
مـ ّ
ّ
الـ ــش ـ ـي ـ ـعـ ــة ب ــالـ ـتـ ـس ــل ــط ع ـل ـي ـه ــم فــي
الوظائف ،وتركهم يعيشون بسالم
ف ــي ح ـس ـي ـن ـ ّيــات ـهــم ،ح ـي ــث يـهـيـنــون
اإلسالم والشخصيات اإلسالمية».
ح ـم ـلــة «داعـ ـش ـ ّـي ــي» ال ـب ـحــريــن على
النظام الذين عمل العديدون منهم
في مؤسساته العسكرية ،لم ّ
تبرئ
ال ـس ـل ـطــات م ــن تـبـنــي ف ـكــر التنظيم
اإلررهابي ،إذ ّ
سرب «مركز البحرين
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان» م ـج ـم ــوع ــة مــن
الكتب الصادرة عن مديرية اإلرشاد
الــدي ـنــي ف ــي «قـ ـ ّـوة دفـ ــاع الـبـحــر ّيــن»
(تضم خمسة أذرع عسكرية) كفرت
مختلف الطوائف األخرى.
ومن بني هذه الكتب اثنان للمؤلف
س ـع ـي ــد ال ـق ـح ـط ــان ــي (ي ـس ـت ـخ ــدم ــان
لتلقني العسكر عقائديًا) ،هما «نور
ّ
السنة وظلمات البدعة فــي الكتاب

ّ
وظلمات
والسنة» ،و«نــور التوحيد ّ
الشرك في ضوء الكتاب والسنة».
ّ
«بــث أخبار كاذبة في زمــن الحرب»
ت ـه ـم ــة جـ ــديـ ــدة سـ ـت ــاح ــق م ـ ّ
ـدون ــي
البحرين ،وخصوصًا بعد مشاركة
اململكة فــي التحالف ضــد «داع ــش»
فـ ــي ال ـ ـع ـ ــراق وسـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ول ـح ــاق ـه ــا
ب ــال ـج ــارة ال ـس ـعــوديــة ف ــي «عــاصـفــة
ال ـحــزم» ضـمــن حـلــف مــن عـشــر دول
ضد األراضي اليمنية .وطالب نبيل
رجب عبر تويتر بوقف الحرب على
أفـقــر بلد فــي منطقة الخليج ،وبــأن
ّ
يعم السالم اليمن السعيد.
ال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى رج ـ ــب ج ـ ـ ــاءت ضـمــن
س ـيــاق حـمـلــة مـكــارثـيــة ضــد كــل من
يــرفــض «عاصفة ال ـحــزم» ،هــو الــذي
يــواجــه تهمًا جــديــدة رفعتها ضـ ّـده
وزارة ال ــدف ــاع الـبـحــريـنـيــة ،وتبقيه
خلف القضبان لعشر سنوات مقبلة.
أمــا السبب ،فـ«بث أخبار كاذبة من
شــأنـهــا إل ـح ــاق ال ـض ــرر بالعمليات
الحربية للقوات املسلحة البحرينية

