 14ثقافة وناس • ميديا

الخميس  3كانون الثاني  2013العدد 1897

على النت

الفايسبوك أسقط ...توكل كرمان!
صنعاء ــ جمال جبران
ّ
ي� �ب ��دو أن ت ��وك ��ل ك ��رم ��ان ( )1979دخ �ل��ت
م ��رح� �ل ��ة م� ��ن ال � �ه� ��ذي� ��ان ب �س �ب��ب ال �ت��رك �ي��ز
اإلعالمي الضخم ّ
املوجه نحوها .الناشطة
للسالم»
اليمنية ال�ح��ائ��زة ّ ج��ائ��زة «ن��وب��ل
ّ
( )2011ت �ب��دو ك��أن �ه��ا ل��م ت�س�ت��وع��ب أن �ه��ا
ّ
ص��ارت شخصية كونية ،وغالبية ُسكان
خطواتها وأفعالها كما
ال�ع��ال��م ي��راق�ب��ون
ّ
أقوالها .لم تنتبه إلى أنها صارت كل هذا.
ما زال��ت تتعامل في طريقة إشرافها على
صفحتها الخاصة على فايسبوك بعقلية
محلية ال ت�ت��ردد ف��ي ال�خ��وض ف��ي مسائل
ص��رف��ة ومحكومة ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
يمنية ِ
بعقلية «حزب التجمع اليمني لإلصالح»
األص � ��ول � ��ي ال �ل��اع � ��ب ع� �ل ��ى ف � �ك� ��رة ال� ��دي� ��ن،

وه��و ال �ح��زب ال ��ذي تنتمي إل�ي��ه عقائديًا.
منذ أيام ،اشتعل الجدل بسبب تعليق كتبته
على صفحتها عبر فايسبوك يخص نقاشًا
ح��ول االن�ت�م��اء ال�ح��زب��ي ل�ل�ش�ه��داء الشباب
ال ��ذي��ن س �ق �ط��وا خ�ل�ال ث��ورت �ه��م ع �ل��ى حكم
علي عبد الله ص��ال��ح .كتبت ك��رم��ان بخفة
ّ
غ��رائ�ب�ي��ة إن «أغ �ل��ب ش �ه��داء ث ��ورة الشباب
اليمنية تابعون لـ «ح��زب التجمع اليمني
ل�ل��إص�ل��اح»»! .ك��أن �ه��ا ت�م�ت�ل��ك إح�ص��ائ�ي��ات
م��ؤك��دة تشير إل��ى الهوية السياسية التي
ي �ن �ت �م��ي إل �ي �ه��ا ال� �ش� �ه ��داء ال �ش �ب ��اب ال��ذي��ن
س �ق �ط��وا م ��ن أج ��ل ث��ورت �ه��م! ي�ت�ط��اب��ق ه��ذا
التصريح مع تصريحات قيادات مصرية
في تجمع اإلخوان املسلمني في مصر قالت
ّ
إن أغلب ش�ه��داء «ث ��ورة  25يناير» ه��م من
شباب اإلخوان!

أش�ع��ل تعليق ك��رم��ان ردود أف �ع��ال ن��اق��دة
ع� �ل ��ى ال� �ص� �ف� �ح ��ة ،خ� �ص ��وص ��ًا م� ��ن ش �ب��اب
ال �ق �ط��اع ال �ط�ل�اب��ي ل �ـ«ال �ح ��زب االش �ت��راك��ي
ّ
اليمني» الذين أكدوا أنهم أول من خرجوا
إلى «ساحة التغيير» في جامعة صنعاء،

تصريحاتها على
موقع التواصل
الشهير أثارت الجدل
وأفقدتها شعبيتها

ولحقت بهم ك��رم��ان تاليًا .رئيس القطاع
ال�ط�لاب��ي ل �ـ«ال �ح��زب االش �ت��راك��ي اليمني»
ه ��ان ��ي ال �ج �ن �ي��د ّ
رد ع �ل��ى ك�ل��ام ال �ن��اش �ط��ة
ال�ي�م�ن�ي��ة« :ن �ع��م ،ن�ح��ن ل��م ن �ن��زل للتظاهر
ض ��د ح �ك��م ع �ل��ي ع �ب��د ال � �ل ��ه .ل ��م ن �ت �ع��رض
ل�لاخ �ت �ط��اف وال �ت �ع��ذي��ب .ن �ح��ن ل ��م نكتب
ب �ي��ان ال �ث��ورة ال�ش�ب��اب�ي��ة األول ،ل�ك��ن كيف
ّ
ن�ف�ه��م أن رص ��اص ��ات ق� ��وات ص��ال��ح ك��ان��ت
ق ��ادرة بعناية فائقة على اخ�ت�ي��ار شباب
حزب اإلصالح الديني األصولي دونًا عن
غيرهم فترديهم شهداء!».
ي ��وم ��ًا ت �ل ��و آخ � � ��ر ،ت �ح �ص��د ت ��وك ��ل ك ��رم ��ان
ال �خ �س��ارات ك�ن�ت�ي�ج��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة لتعاملها
ال �خ��اط��ئ م��ع ص�ف�ح�ت�ه��ا ف��ي ال�ف��اي�س�ب��وك.
وأش � � � ّ�د ه � ��ذه ال� �خ� �س ��ارات م ��ا ح �ص��ل ع�ن��د
اخ� �ت� �ي ��اره ��ا ع� �ض� �وًا ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة

ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق ل� �ل� �ح ��وار ال��وط �ن��ي
الشامل .تضطلع اللجنة بمهمة بالتنسيق
لعقد ح��وار وطني يضم كل أطياف العمل
السياسي في اليمن ،إضافة إلى املعارضة
املقيمة في ال�خ��ارج .وك��ان ال بد من إج��راء
ان �ت �خ��اب��ات خ�ل��ال ال �ج �ل �س��ة األول� � ��ى ال �ت��ي
عقدتها اللجنة .آنذاك ،رغبت توكل كرمان
�أن ت �ك��ون ن��اط�ق��ة رس�م�ي��ة ب��اس��م اللجنة،
ب� ّ
ل�ك��ن�ه��م أخ �ب��روه��ا أن ه ��ذا ي�ق��ع ف��ي م�س��اق
التصويت العلني مع مرشحة أخ��رى ،هي
ال�ن��اش�ط��ة ال�ن�س��وي��ة أم ��ل ال �ب��اش��ا .وحصل
التصويت ،فإذا بتوكل تنال تسعة أصوات
في حني حصلت أمل الباشا على  13صوتًا.
ّ
يبدو أن على صاحبة «نوبل» إعادة النظر
في طريقة شغلها بطريقة تتفادى عبرها
خسارات أخرى كثيرة قادمة.

يحدث في القاهرة اآلن

الرقابة
تحاصر
الدراما
الدينية
إال «هيبة» الرئيس
يا باسم يوسف!

القاهرة ـــ محمد عبد الرحمان
ّ
ب�ين ت�ش��دد األزه ��ر وت�ع��ن��ت ال��رق��اب��ة ،ب��ات
ّ
واض�ح��ًا أن ت�ك��رار نجاح مسلسل «عمر»
ب��أي��د مصرية ه��ذه امل��رة ليس ممكنًا في
املستقبل القريب .حملت األيام األخيرة من
 2012أخبارًا غير ّ
سارة لصناع مسلسلي
«أسماء بنت أبي بكر» و«الحسني ثائرًا»
رغ ��م م��ا ت ��ردد ع��ن ان �ف��راج��ة رق��اب �ي��ة على
األق � ��ل ب �خ �ص��وص امل �س �ل �س��ل األول ال ��ذي
َّ
ُرش�ح��ت لبطولته صابرين منذ سنوات.
ب �ع��د ض � ّ�م امل�س�ل�س��ل إل ��ى األع �م ��ال امل��زم��ع
إن �ت��اج �ه��ا ل �ل �م��وس��م ال��رم �ض��ان��ي امل �ق �ب��ل،
خ��رج تقرير منسوب لـ«مجمع البحوث
اإلس�لام�ي��ة» التابع ل�لأزه��ر يجدد رفضه
ُ
أي أع � �م ��ال ت �ع �ن��ى ب �ت �ج �س �ي��د آل ال �ب �ي��ت
ال�ن�ب��وي وال�ع�ش��رة املبشرين بالجنة ،ما
ّ
يدل على استمرار رفض أي عمل يتناول
الخلفاء الراشدين وسبطي النبي محمد
ّ
الحسن والحسني وغيرهما .لكن صناع
مسلسل «أس �م��اء بنت أب��ي ب�ك��ر» راه�ن��وا
ع �ل��ى م ��واف �ق ��ة ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى اع �ت �ب ��ار أن
الشخصية الرئيسية ليست من آل البيت.

ِّ
ُرشحت صابرين لبطولة مسلسل «أسماء بنت أبي بكر»
ّ
ّ
غير أن ما يتعرض له املسلسل شكل دافعًا
ق��وي��ًا لتطبيق ش��رط األزه ��ر على العمل،
فتلك الفترة من التاريخ اإلسالمي شهدت
أحداثًا اعتبرها املنتقدون في األزهر ضد
مصلحة األمة حاليًا .ويستند رأي هؤالء
إلى أن عرض هذه األحداث ونقاشها على
صعيد الجمهور ،قد يثيران الفنت في ما
يخص «م��وق�ع��ة ال�ج�م��ل» وض��رب الكعبة
ّ
باملنجنيق وغيرهما .رك��ز تقرير األزه��ر
على األس �ب��اب السياسية ال التاريخية،
مبديًا م�خ��اوف م��ن ت � ّ�ورط م��ذاه��ب ودول
بعينها في تلك األعمال إلثارة القالقل بني

أبناء األمة اإلسالمية في ظل االضطرابات
الراهنة .بعد أزمة فيلم «براءة املسلمني»،
طالب الكثير من الفنانني بالسماح لهم
ب�ت�ق��دي��م أع �م��ال ت �ت �ن��اول س�ي��ر ال�ص�ح��اب��ة
م � ��ن دون ق � �ي � ��ود ،م �ت �ف��ائ �ل�ي�ن ب��ال �ن �ج��اح
الكبير ال��ذي حققه مسلسل «ع�م��ر» .ومع
وص��ول ال�ت�ي��ارات الدينية إل��ى الحكم في
م �ص ��ر ،وص �ل ��ت امل� �ع ��وق ��ات ال �ت ��ي ت��واج��ه
األعمال التي تتناول حياة الصحابة إلى
املسلسالت الدينية التقليدية على عكس
ما كان متوقعًا .حتى اآلن ،ما زال تصوير
مسلسل «أم الصابرين» الذي يحكي قصة

حياة القيادية اإلخوانية زينب الغزالي
م �ت��وق �ف��ًا ب �ع��د ت �ج �م �ي��د ع� ��رض ال �ح �ل �ق��ات
ّ
يسجل أي
ف��ي رم�ض��ان امل��اض��ي ،فيما ل��م
ج��دي��د ّف��ي م��ا يتعلق ب��امل�س�ل�س�لات التي
ت��ردد أن�ه��ا ستتمحور ح��ول حسن البنا
ب �ت �م��وي��ل إخ ��وان ��ي .ف ��ي ال �ج �ه��ة امل �ق��اب �ل��ة،
تسارع السلطات إلى اتهام أي عمل يقدم
عليه املعارضون للتيار الديني بتشويه
صورة الدعاة ،وهو ما يواجهه مسلسال
«ال� ��داع � �ي� ��ة» ل �ه��ان��ي س�ل�ام ��ة و«م� ��والن� ��ا»
امل �ق �ت �ب��س ع� ��ن رواي � � � ��ة إب� ��راه � �ي� ��م ع�ي�س��ى
واملرشح لبطولته أحمد عز.

ال تزال املواجهة بني اإلخ��وان املسلمني
وباسم يوسف (الصورة) مستمرة .إذ قام
النائب العام طلعت عبد الله بفتح تحقيق
قضائي مع اإلعالمي املصري بعدما تقدم
أح��د املحامني ببالغ ض��ده يتهمه فيه
بإهانة الرئيس محمد مرسي« .اإلهانة»
ّ
تتجسد في وضع صورة الرئيس
وفق البالغ
على وسادة والسخرية من بعض خطاباته.
ّ
واعتبر البالغ أن هذه األفعال قد تؤدي
إل��ى «إفقاد الرئيس هيبته أم��ام شعبه
وصدقيته وهيبته أم��ام ال��دول األخ��رى».
التحقيق مع مقدم برنامج «البرنامج» على
«سي .بي .سي» هو األح��دث ضمن سلسلة
الشكاوى التي تقدم بها محامون إسالميون
ضد شخصيات إعالمية بتهمة إهانة
رئيس البالد من بينهم عبد الحليم قنديل.

zoom

سيف الدين السبيعي مطلوب توضيح من «المستقبل»
وسام كنعان
م �ن��ذ ق��راب��ة ث�لاث��ة أش �ه��ر ،ان �ت �ق��د سيف
ال ��دي ��ن ال �س �ب �ي �ع��ي ال� ��درام� ��ا ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
�واب الجحيم تفتح ف��ي وجهه
وإذا ب��أب� ّ
ب �ع��دم��ا ش ��ن ��ت ع �ل �ي��ه ح �م �ل��ة ع �ن �ص��ري��ة
م� �س� �ع ��ورة (األخ� � �ب � ��ار .)2012/10/10
ل �ك��ن س ��رع ��ان م ��ا أس � ��دل ال �س �ت ��ار ع�ل��ى
القضية لتخلف خيبة أمل لدى املخرج
السوري ،وخصوصًا من بعض زمالئه
امل�م�ث�ل�ين ال��ذي��ن س�ل�ط��وا س�ي��وف�ه��م على
عنقه في وقت كانوا مطالبني فيه بذكر
أم �ث �ل��ة ع��ن أع �م��ال ل�ب�ن��ان�ي��ة ق� ّ�ي �م��ة! لكن
ح��امل��ا ب��دأ اإلع�ل�ان الترويجي ملسلسله
«مراهقون» (مروى غروب) الذي كتبت
نصه كلوديا مرشيليان على تلفزيون

عندما
«املستقبل» ،فوجئ املشاهدون
ّ
ب��دت ال�ش��اش��ة ال��زرق��اء ك��أن�ه��ا اص�ط��ف��ت
ضمن املنتقمني من صاحب «الحصرم
ال � �ش� ��ام� ��ي» ب� �ع ��د ارت � �ك� ��اب� ��ه «ال �ج ��ري �م ��ة
امل � ��ذك � ��ورة» .إذ ب � ��دأت ال� �ق� �ن ��اة ب �ت �م��ري��ر
إع�ل�ان ��ات ال �ع �م��ل م��ع ح ��ذف اس ��م سيف
ّ
الدين السبيعي ،رغم أن املخرج يعتبر
ق ��ائ ��د ال �ع �م��ل ،وال ي �م �ك��ن ت �ج��اه �ل��ه ف��ي
أي ح��ال م��ن األح� ��وال ،ث��م إن السبيعي
ه��و األك �ث��ر ش �ه��رة وخ �ب��رة ب�ي�ن ص�ن��اع
ه ��ذا ال �ع �م��ل ...ف�ه��ل خ�س��ر رص �ي��ده ل��دى
امل�ح�ط��ات وال�ش��رك� ّ�ات اللبنانية نتيجة
تصريح حقيقي ف��ن��د فيه أه��م املشاكل
ال�ت��ي تعانيها ال��درام��ا اللبنانية؟ ي��رد
امل � �خ� ��رج ال � �س� ��وري ف� � ّ�ي ات � �ص� ��ال ل� ��ه م��ع
«األخبار» بالقول بأنه سأل املنتج عن

أس �ب��اب ح ��ذف اس �م��ه ع ��ن ال �ع �م��ل ال��ذي
ب��دأ ع��رض��ه م�ن��ذ أس��اب �ي��ع ،ف��أج��اب��ه ب��أن
األم ��ر ي �خ� ّ�ص امل�ح�ط��ة ،وي�ض�ي��ف« :رغ��م
ّ
أن إع�لان��ات األع �م��ال ال ت��ذك��ر اس��م أحد
ّ
من صناع العمل ،فإن ذكر اسم الكاتبة
منفردة هنا أثار الغرابة ال االستنكار.
ل��ذا ف��إن�ن��ي أح�ت��اج إل��ى ت��وض�ي��ح ف�ق��ط».
ل� �ك ��ن ،م � � ��اذا ل� ��و ك � ��ان ف� ��ي ن� �ي ��ة امل �ح �ط��ة
التقليل من ش��أن صاحب «ع��ن الخوف
وال�ع��زل��ة»؟ ي� ّ
�رد األخ�ي��ر« :ل�ي��س ل� ّ
�دي أي
ع�ل�اق ��ة م ��ع أح � ��د ف ��ي ه� ��ذه امل �ح �ط��ة وال
أع��رف م��اذا ي�ح�ص��ل ،ل�ك��ن ك��ل م��ا أع��رف��ه
ّ
ه��و أن كاتبة املسلسل تنجز أرب�ع��ة أو
خ�م�س��ة أع �م��ال س �ن��وي��ًا ،وه ��ي م�ع��روف��ة
بالقدر الكافي وليست بحاجة إلى هذا
الترويج .يمكن أن نقبل بالحركة ذاتها

ً
إذا ك�ن��ا ن �ق��دم م�س�ل�س�لا ع��ن رواي ��ة ذات
ً
شهرة كبيرة مثال .وفي أفضل األحوال،
إذا أرادت امل �ح �ط��ة اس �ت �ث �م��ار ن�ج��وم�ي��ة
أحد ،فعليها استثمار نجومية ممثلي
ّ
املهمني» (م�ج��دي مشموشي،
املسلسل
تقال شمعون.)...
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ف � ��إن امل �ح �ط��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ّ
ال ت��أخ��ذ إال وق �ت��ًا ق �ص �ي �رًا ل �ت �ج��زم ب��أن
امل �س��ؤول ع��ن ه ��ذا امل��وض��وع ه��و م��دي��ر
قسم ال�ت��روي��ج ف��ي املحطة ب�ي��ار ح��داد.
ي �ض��ع األخ� �ي ��ر ال �ن �ق��اط ع �ل��ى ال �ح ��روف
ف��ي ات �ص��ال م��ع «األخ� �ب ��ار» ،ف�ي�ق��ول« :ال
ّ
ش��ك ف��ي أن اس��م ال�ك��ات�ب��ة م�ع��روف ج�دًا،
يضاء
ل�ك��ن ج��رت ال �ع��ادة ف��ي ل�ب�ن��ان أن ّ
على اسم الكاتب أكثر من غيره ،لكننا
فوجئنا بأن هناك اعتراضًا على سلوك

امل �ح �ط��ة ف ��ي ه� ��ذا ال� �خ� �ص ��وص ،ورب �م��ا
ً
نكون قد أخطأنا فعال .لكن األكيد أننا
ّ
نتقصد تغييب اسم املخرج أو عدم
لم
ت �ق��وي��م ج� �ه ��وده ،وال ن �م �ل��ك أي م��وق��ف
ض� ��ده ،ف �ه��و ص��اح��ب ف �ض��ل وج �ه��د في
إنجاز هذا العمل يوازي فضل الكاتبة.
ل� � � ��ذا ،ال ب � ��د م � ��ن اس � � �ت� � ��دراك امل� ��وض� ��وع
ووضع األم��ور في نصابها في القريب
العاجل».
إذًا ،املحطة اللبنانية تكشف عن حسن
ن �ي ��ات �ه ��ا ،ل �ت �ك ��ون األي � � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة ه��ي
صاحبة ال�ق��ول الفصل ف��ي الكشف عن
مدى صدق هذه النيات!
«م��راه �ق��ون» ك��ل خميس وج�م�ع��ة  20:30على
«املستقبل»

