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مسلسل يدور في السعودية ّأيام االختالط واالنفتاح

لماذا ّ
قررت  mbcتأجيل عرض «العاصوف»؟
زكية الديراني

صورة
وخبر

«مهرجـان األخـوات» مـن أكثـر أوقـات السـنة ازدحامـا فـي محافظـة
تايجيانـغ الصينيـة ،تحتفـل بـه شـعوب الميـاو سـنويًا فـي اليـوم الــ 15
مـن الشـهر الثالـث مـن السـنة القمريـة ،عبـر مروحـة ّ
منوعة مـن العادات
ّ
والملونة .يتخذ الشـباب من هذه المناسـبة
واألنشـطة واألزياء المزركشـة
فرصـة للقـاء ّ
أحبائهـم /ن .الــ «مياو» ،واحـدة من المجموعـات العرقية الـ
 55المعتـرف بهـا فـي الصيـن ،ويبلـغ عددهـا حوالـي  12مليـون نسـمة،
وتتكلـم الهموجنيـة .إضافـة إلـى الصين ،هـي تتواجد أيضًا فـي فيتنام
والوس وتايالنـد( ...أ ف ب)

كــان املشاهد أمــس على موعد مع انطالق
ح ـل ـق ــات م ـس ـل ـســل «الـ ـعـ ــاصـ ــوف» (ك ـتــابــة
عبدالرحمن الــوابــل وإخ ــراج مثنى صبح)،
وفـ ــق م ــا أع ـل ـنــت ق ـن ــاة  mbcســاب ـقــا على
موقعها اإللـكـتــرونــي .لكن املـفــاجــأة جــاءت
ح ــن أصـ ـ ــدرت ال ـش ـب ـكــة ال ـس ـع ــودي ــة بـيــانــا
تعلن فـيــه عــن تــأجـيــل ب ـ ّـث الـعـمــل الــدرامــي
الــذي ينقل مظاهر الحياة في الرياض في
السبعينيات من القرن املاضي .بالتأكيد ،لم
يكن التأجيل مجرد قــرار عفوي ،بخاصة
أن «العاصوف» كان سيعرض في رمضان
ّ
املقبل ،لكن  mbcاتخذت سابقًا قــرارًا بثه
حاليًا كي ينال حقه من املشاهدة بعيدًا عن
املنافسة الرمضانية .علمًا ّأن املسلسل الذي
يــؤدي بطولته ناصر القصبي (الـصــورة)،
كــان متوقعًا أن يـحــدث ضجة كبيرة عند
عــرضــه ،إذ يـتـنــاول الـحـيــاة املنفتحة التي
عاشتها السعودية في السبعينيات .ففي
البرومو الترويجي ،يكشف املسلسل عن
اختالط النساء والرجال ،مع غياب واضح
لـ «هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر»،
قبل أن ّ
يمر املسلسل على مرحلة الصحوة
والـ ـتـ ـش ـ ّـدد ال ـت ــي ح ــرم ــت ال ـس ـع ــودي ــات من
أبسط حقوقهن.
امل ـل ـفــت ّأن  mbcن ـش ــرت ب ـيــانــا صـحــافـيــا
تــداول ـتــه بـعــض امل ــواق ــع اإللـكـتــرونـيــة ،تعلن
فـيــه عــن تــأجـيــل املسلسل «إل ــى أج ــل غير
مسمى» ،مشيرة إلى ّأن السبب هو «كثافة
املحتوى الدرامي في دورة البرامج الحالية،
خصوصًا ازدحام أوقات الذروة وامتالؤها
خــال فترة مــا قبل رمـضــان» .لكن البيان
لــم يـصــل إل ــى جـمـيــع الـصـحــافـيــن ،وربـمــا
ّ
تقصدت القناة ذلك كي ال تثير بلبلة حول
املــوضــوع .لكن املـتــابــع للوضع الـحــالــي في

القناة ،يدرك ّأن املحطة كانت ُمجبرة (نوعًا
ما) على عدم عرض «العاصوف» .إذ يأتي
الـ ـق ــرار ب ـعــد حـمـلــة ه ــوج ــاء ت ـعـ ّـرضــت لها
القناة في بداية الشهر الحالي ،بسبب حملة
إعالنية أطلقتها لدعم املرأة عبر هاشتاغات
مثل #كوني_حرة و#حرر_بيتك_من_mbc
(األخبار  .)2017/4/5يومها ،انطلق هجوم
افتراضي على القناة وصل إلى حد التهديد
بإقفالها ،وأبرز التعليقات كانت من األمير
عبد الـعــزيــز بــن فهد آل سـعــود (اب ــن امللك
الــراحــل) ،الــذي غـ ّـرد ،متوعدًا بتدمير مالك
املجموعة اإلعالمية وليد اإلبراهيم .مع العلم
ّأن صلة قرابة تجمع االبراهيم وعبد العزيز
ال ــذي يملك حــوالــى  33فــي املـئــة مــن أسهم
الشبكة .نتيجة لهذا الضغط ،راحــت mbc
تتبرأ من الحملة في بياناتها الصحافية،
ّ
محملة بعض رواد الشبكات االجتماعية
مـســؤولـيــة «ال ـف ـهــم ال ـخــاطــئ لـلـحـمـلــة» التي
ال تـ ــزال أص ــداؤه ــا مـسـتـمــرة حـتــى ال ـيــوم.
من هــذا املنطلق ،وجــدت املحطة أن تجميد
«ال ـعــاصــوف» سيقيها مــن حملة وهـجــوم
ّ
آخر محتملني ،حتى إنه ّتم حذفه من قائمة
املسلسالت على موقع الشبكة اإللكتروني.
بهذا القرار ،خضعت  mbcللضغوط التي
ستبقى ارتجاجاتها في الفترة املقبلة.

فن الخط العربي يف
الحياة العامة والخاصة

نجاح سالم
نجمة «متروفون»

«متروفون» ّ
يقدم نجاح سالم:
 11و 18و 25نيسان ـ  21:30ـ
«مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

12/4 - 12/10 . 2017

في سياق تسليطه الضوء
على جزء من التاريخ الغنائي
اللبناني املنسي واملهمل ،ها
هو «متروفون» ّ
يكرم نجاح
سالم ( 1931ـ الصورة) في شهر
نيسان (أبريل) الحالي بعدما
خصص الشهر املاضي لحليم
الرومي .بدءًا من اليوم وعلى
مدى ثالث سهرات أسبوعية
«مترو املدينة» (الحمرا)،
في ّ
ستغني شانتال بيطار مجموعة
من أجمل أغاني الفنانة
اللبنانية ،على أن يرافقها :عمر
وسماح بو
مالعب (قانون)،
ّ
املنى (أكورديون) ،وبشار ّفران
(كونترباص) ،وأحمد الخطيب
ّ
(إيقاع) .علمًا بأن هشام جابر
ّ
سيتولى تقديم الحلقة.
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