
تقارير وتحقيقات

اأثارت بع�ض امل�شل�شالت والربامج التي تعر�ض على �شا�شة القنوات العراقية 
التي  “الفا�شحة”  امل�شاهد  ب�شبب  ال�شعبية،  الأو�شاط  يف  وا�شعًا  غ�شبًا 
معنية  عليا  وهيئات  النواب،  جمل�ض  تدخل  ا�شتدعى  ما  وهو  ت�شمنتها، 

مبراقبة املحتوى الإعالمي مثل هيئة الإعالم والت�شالت.
وتخللت م�شل�شل “الفندق” الذي تدور اأحداثه يف فندق ببغداد، م�شاهد و�شفت 
باجلريئة، بالنظر للم�شتوى املحافظ الذي يهيمن على الأعمال التلفزيونية 

العراقية.
ح�شن  الفنان  واأخرجه  املالكي  حامد  كتبه  الذي  “الفندق”،  يف  وظهرت 
اأدوار البطولة فيه ح�شد من جنوم ال�شا�شة العراقية، يتقدمهم  ح�شني، ولعب 
واإينا�ض  كرمي  وعزيز  عبدالرحمن  و�شناء  خيون  وعزيز  اأبوالعبا�ض  حممود 
اأعمال  لرجال  واأخرى  ليلية،  ماله  يف  يرق�شن  لفتيات  م�شاهد  طالب، 
الذروة يف م�شهد تظهر  و�شحافيني ومت�شولني يحت�شون اخلمر، فيما كانت 

فيه فتاة وهي تقوم بالتدليك لرجل ن�شف عار.
ال�شعب  �شورة  ت�شويه  اإىل  وتهدف  متعمدة،  امل�شاهد  تلك  عراقيون  واعترب 
ا اأن بع�ض القنوات العراقية، والدراما العراقية، تكون لها  العراقي، خ�شو�شً

متابعة من قبل اجلمهور العربي والإ�شالمي.
وقال املواطن عبداهلل الأعرجي اإن” هذا املو�شم خارج ال�شياق لعدة موا�شم 
رم�شانية �شابقة، فلم ت�شهد الدراما العراقية خالل احلقب املا�شية مثل تلك 

امل�شاهد وحتى الأفكار، مبا فيها من اإ�شفاف وتدين يف عر�ض الق�شايا”.
واأ�شاف “ل ميكن حاليًا ترك العائلة وهي ت�شاهد م�شل�شل ُتعر�ض فيها مثل 
تلك اللقطات اخلاد�شة للحياء، ول بد من رقابة �شارمة متنع كل من ت�شول 

له نف�شه العبث باأفكار النا�ض”.
التي  “الربامج  اأن  العراقي  الربملان  يف  الثقافة  جلنة  اأعلنت  جهتها  من 
التي  العام والقيم والأعراف  الف�شائية خمالفة للذوق  القنوات  تعر�ض على 
“حرمة  تنايف  لأنها  بـ”اإيقافها،  مطالبة  العراقي”  املجتمع  بها  يت�شف 

ال�شهر الف�شيل �شهر رم�شان املبارك”.
ودعت اللجنة، يف بيان هيئة الإعالم والت�شالت، اإىل “ر�شد جميع الربامج 
واإ�شعار  متخ�ش�شة  جلان  على  وعر�شها  التلفزة  �شا�شات  على  املعرو�شة 

جلنتنا بالإجراءات املتخذة بال�رسعة املمكنة”.
اإنها تراقب حمتوى  ومل يتاأخر تعليق هيئة الإعالم والت�شالت التي قالت 

بع�ض املواد املتلفزة، مهددة باتخاذ اإجراءات �شد بع�ض منها.
برامج  التجاوزات يف حمتوى  “بع�ض  اإنها ر�شدت  بيان  الهيئة يف  وقالت 
عدد من الف�شائيات والتي خرجت عن �شياق حرمة �شهر رم�شان”، مطالبة 

“و�شائل الإعالم برفع امل�شاهد التي تخرج عن �شياق احلياء والأعراف”.
ت�شحيح  عدم  حال  يف  القانونية  الإجراءات  بـ”اتخاذ  الهيئة  وهددت 
م�شل�شل  ملنع  مقدمة  اأنه  على  املوقف  هذا  املتابعون  تلقى  فيما  املوقف”، 

“الفندق”.
املالكي يدافع عن امل�شل�شل

ومل يغب موؤلف م�شل�شل الفندق، حامد املالكي، عن اجلدل الذي اأحاط بعر�ض 
العمل، وخا�ض �شجالت طويلة خالل الأيام املا�شية.

نعت لتكون �شدمة لل�شباب  وقال يف تعليق اإن “بع�ض العمال املعرو�شة �شُ
و�شممت لتجلبهم نحوها يف و�شط النغمار بالعمال الدرامية وال�شينمائية 
العاملية، اأي كانت مبثابة التحدي”، اإل اأن املالكي اأكد “وجود �شوء يف تنفيذ 

هذه العمال واإخراجها والتي تقع م�شوؤوليتها على املمثل واملخرج”.
الواقع الكادميي،  “نتيجة فر�شها  التنفيذ هذا باأنه  و�شّخ�ض املالكي �شوء 
عازيًا ذلك اإىل فرتة تاأ�شي�ض الفنانني اأكادمييًا، حيث يتم تلقينهم بالتمثيل 
التنفيذ هذه حتى ت�شتحدث كلية الفنون در�ض  امل�رسحي، و�شت�شتمر م�شكلة 

التمثيل ال�شينمائي يف ق�شم ال�شينما والتلفزيون.
املالكي  اتهم  الفندق  م�شل�شل  ت�شمنها  التي  “الفا�شحة”  امل�شاهد  وب�شاأن 
بع�ض املمثلني يف م�شل�شله “الفندق” بخيانة العمل، فيما اأكد انه ل يكتب 
“الكلمات الرخي�شة” حيث قال: “يخرج املمثل عن الن�ض ل�شباب.. اأهمها 

ك�شله اأو عدم اهتمامه وان�شغاله باأعمال اأخرى”.
لتمرير  يكون  قد  اآخر،  �شبب  “وهنالك  بوك:  في�ض  يف  من�شور  عرب  واأ�شاف 
للمخرج  الن�ض  ي�شلم  ال�شينار�شت  املهم..  �شخ�شيًا،  هو  يخ�شه  فكري  هدف 
واملخرج  املمثل  بني  الت�شوير  قبل  احلوارات  تغيري  ميكن  حيث  اأمانة، 

والكاتب بعد املناق�شة، لكن اإن يتم ا�شتغفال الكاتب فهذه خيانة.
اإهمال ق�ش�ض واقعية

ويت�شاءل عراقيون عن اأن بالدهم �شهدت خمتلف اأنواع الأحداث الجتماعية 
مثل  الأقليات  وماآ�شي  داع�ض،  تنظيم  �شد  والقتال  والنزوح  واحلروب 
على  نينوى  الأديان يف  ال�شلمي بني  للتعاي�ض  احلية  والنماذج  الإيزيديني، 
�شبيل املثال، ف�شاًل عن عمليات التهجري الق�رسي واختفاء الكثري من اأبناء 
بع�ض املحافظات اأثناء احلرب على تنظيم داع�ض، وما ينتج عن تلك الوقائع 
اأفالم  واإنتاج  املتابعة  ي�شتحق  حقيقًيا،  عراقًيا،  واقًعا  جت�شد  ق�ش�ض  من 

وم�شل�شالت وبرامج تقدم للعامل العربي.
بدوره يرى الناقد الدكتور �شمري اخلليل اأن “الدراما دخلت املنازل واأ�شبح 
النا�ض،  �شمو  العتبار  بنظر  يوؤخذ  اأن  بد  فال  والكبري،  ال�شغري  ي�شاهدها 
و�شمو القيم التي تعاجلها، واإن كان هناك واقع خمتلف، لكن ميكن اعتبار 
النبيلة يف  القيم  على  ال�شوء  ت�شليط  ينبغي  النهاية  للقاع، ويف  اأنه دخول 
كبرياً  خلاًل  هناك  كان  واإن  جميعًا،  النا�ض  تهم  التي  والق�شايا  املجتمع 

و�شلبيات كبرية”.
واأ�شاف اخلليلي اأنه “ميكن معاجلة تلك ال�شلبيات والنتوءات لكن بلغة فيها 
نوع من الت�شامي، ولئقة، لكن ما يح�شل هو ا�شتخدام مفردات غري لئقة، 

وتهدف اإىل ال�شحك والتهريج”.
ولفت اإىل اأن “الأ�رسة العراقية بحاجة اإىل دراما تعلمها كيف تتذوق الن�ض، 
عن  بعيداً  النا�ض،  بني  امل�شرتكة  القيم  على  وت�شدد  لديها،  القيم  وتعزيز 

اخلالفات والق�شاء، وبعيداً عن اإذلل الآخر وتهمي�شه”.
لتلك  الراف�ض  الجتاه  بهذا  املواطنني  اآراء  كل  تكن  مل  الآخر  اجلانب  على 
اأهمية  يرى  من  وهناك  وعر�شها،  بتهذيبها  يطالب  من  فهناك  الأعمال، 
وفق  كان  واإن  ملمو�ض،  واقع  تعرب عن  احلايل، طاملا هي  ب�شكلها  عر�شها 
نطاق �شيق، لكنها تعرب عن نتوءات يف املجتمع العراقي ظهرت ما بعد عام 

2003، وخالل حقبة ظهور تنظيم داع�ض.
العراقية ميثل  الدراما  ” ما يح�شل يف  اأن  ال�شاحلي  املواطن حممد  ويرى 
النا�ض  تنبيه  اأو  واإهماله  عنه  التغا�شي  ميكن  ول  موجوداً  عراقيًا  واقعًا 

ب�شاأنه، وعر�ض تلك امل�شل�شالت والربامج ميثل ر�شالة حتذيرية”.
واأ�شاف اإنني “اعتقد اأن الدراما وامل�رسح ل بد اأن يك�شف الواقع كما هو، بال 
رتو�ض، لكن يف املجمل ل مهرب من مراعاة ال�شوابط الدينية والجتماعية”.

المسلسالت والبرامج “الفاضحة” 
تثير غضبًا واسعًا في األوساط الشعبية 
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