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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ ُ
القطط
أخواتنا ِ

عادل إمام ولبلبة في مشهد من «مأمون وشركاه»

القراصنة وصلوا إلى «الزعيم»!
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ليست املرة األولى التي َّ
تسرب فيها حلقات
مل ـس ـل ـســات رم ـضــان ـيــة ع ـبــر ال ــوي ــب قبل
عرضها تلفزيونيًا ،لكنها املرة األولى التي
تطال فيها أيدي القراصنة مسلسل عادل
إم ــام .إذ فــوجــئ متابعو الــدرامــا املصرية
ع ـصــر أول م ــن أمـ ــس ال ـس ـبــت بـتـســريــب
ال ـح ـل ـقــات األولـ ـ ــى م ــن مـسـلـســل «م ــأم ــون
وشــركــاه» عبر اإلنترنت بـجــودة وصــورة
عاليتني لـلـغــايــة .مــا يعني ّأن الـجـهــة التي
ّ
سربتها ،حصلت على الشرائط األصلية
ُ
الـتــي يـفـتــرض أنـهــا مــوجــودة فــي موقعني
اثنني فقط ال غير ،هما شركة «سينرجي»
املنتجة للعمل ،وقناة «أم .بي .سي .مصر»
العارضة للمسلسل.
ّ
من تتبع الروابط ،أكد أن الحلقات املتوافرة
ً
فـعــا هــي الـثــانـيــة والـثــالـثــة والــراب ـعــة ،لكن
ّ
م ــن ن ـشــرهــا ب ــشــر امل ـتــاب ـعــن ب ــأن األول ــى
والخامسة أيضًا ستتوافران ،وربما حلقات
أخــرى .وفيما ظن بعضهم في البداية أن
املـقـصــود هــو إسـقــاط مسلسل «الــزعـيــم»

سيساكو في بيروت
كابوس اسمه التطرف
اتخذ عبد الرحمن سيساكو من
الكابوس اإلسالموي املتطرف
الذي يواجهه العالم العربي
موضوعًا لفيلمه «تمبكتو ـ
شجن الطيور» ( )2014الذي
حاز جائزة «سيزار» الفرنسية
ألفضل فيلم العام املاضي .من
خالل مربي املواشي كيدان
الذي يعيش مع زوجته ساتيما
ّ
يصور املخرج
وابنتهما،
املوريتاني بشاعرية إحدى
القرى املالية الواقعة تحت
سيطرة املتطرفني وأحكام
«القاعدة في املغرب االسالمي»
وقوانينها التي تتضمن الئحة
من املحظورات كاملوسيقى
والكحول والتدخني .أبرز
املرشحني إلى نيل «أوسكار»
أفضل فيلم أجنبي عام ،2014
سيعرض في صالة Montaigne
في «املعهد الفرنسي في بيروت»
(طريق الشام) عند الثامنة
من مساء األربعاء  8حزيران
(يونيو) .لالستعالم01/420200 :

عادل إمام لصالح نجوم آخرين ،والتأثير
على املردود اإلعالني بحرق األحداث عبر
اإلن ـتــرنــت ،خ ــرج مــن يــؤكــد عـلــى تسريب
الحلقة األولــى من مسلسل «الخروج» من
بطولة ظــافــر الـعــابــديــن ،وشــريــف سالمة،
ودرة ،وتوقيع املخرج محمد جمال العدل.
ّ
علمًا أنــه ُيفترض عــرض هــذا العمل على
ق ـن ــوات ع ــدة ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه م ــن بينها
«الـنـهــار» ،و«س ــي .بــي .ســي» ،والتلفزيون
امل ـصــري .بــالـتــالــي ،ف ــإن الـقــرصـنــة هـنــا لم
تقصد عادل إمام بنفسه ،وإنما الصناعة
الـتــي قــد تنهار إذا لــم يسيطر أصحابها
ع ـلــى ال ـث ـغ ــرة ال ـت ــي دخـ ــل م ـن ـهــا لـصــوص
الــدرامــا .صحيح أن الواقعة ليست األولــى،
فالسنوات املاضية شهدت حاالت قرصنة
محدودة سواء قبل بداية رمضان أو خالل
أيام العرض ،لكنها املرة األولى التي يطال
ً
فـيـهــا ال ـقــراص ـنــة مـسـلـســا لـنـجــم بحجم
ع ــادل إم ــام .وصحيح أن القرصنة قــد ال
تــؤثــر بشكل كبير عـلــى نسبة املـشــاهــدة
ع ـبــر ال ـت ـل ـفــزيــون ك ــون مـتــابـعــي الـشــاشــة
الصغيرة في األساس ال يفضلون املتابعة

ّ
عبر الويب ،إال أنها في كل االحــوال تطرح
ت ـ ـسـ ــاؤالت ح ـ ــول امل ـس ـت ـف ـيــد م ـم ــا ج ــرى،
ً
خـصــوصــا أن ــه لــن يجنى أم ـ ــواال .فـهــو لن
يستطيع الـتــربــح مــن اعــانــات الـيــوتـيــوب،
حـيــث ت ـقــوم ال ـشــركــة املـنـتـجــة عـلــى الـفــور
بغلق الــروابــط غير الشرعية .لكن ذلــك ال
يعني مقاومة التسريب ،فآخرون يعيدون
تحميل الحلقات وهكذا ،ودائمًا ما تكون
مــواج ـهــة ال ـت ـســريــب بـمـنـعــه م ــن األس ــاس
ال بـمـطــاردة الـقــراصـنــة .وبــالـفـعــلّ ،
تسبب
ال ـح ـل ـقــات األولـ ـ ــى م ــن مـسـلـســل «م ــأم ــون
وشركاه» (كتابة يوسف معاطي وإخراج
رامي إمام) في انتشار آراء سلبية مبكرة
فــي املـسـلـســل وات ـهــامــه بــأنــه تـقـلـيــدي وال
يقدم جديدًا .أمــر يؤكد خطورة القرصنة
عـلــى صـنــاعــة ال ــدرام ــا كـمــا عـلــى صناعة
السينما ،كونها تحرم الجهات املنتجة من
العائد اإلعالني من جهة ،وتؤدي إلى نشر
آراء سلبية مبكرة قــد تؤثر على حماس
جمهور التلفزيون ملتابعة العمل من جهة
أخرى.
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