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العراقيون يرفضون باإلجماع 
التطبيع مع االحتالل

ما بعد الرقابة: »إم بي سي« 
ُتخّطط لمنافسة نتفليكس

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــي« عــــربــــي، بــحــلــة  ــــي آر تـ ــنـــاة »تـ انــطــلــقــت قـ
 ،

ً
ــنـــن املــــاضــــي، مــتــضــمــنــة ــوم اإلثـ جــــديــــدة، يــ

بحسب مــصــادر خــاصــة فــي الــقــنــاة، بــرامــج 
باملنطقة  تتعلق  وثائقية  وأفــامــا  إخبارية 
ــة مــنــهــا الـــتـــي تــشــهــد  ــنـ ــاخـ ــة، والـــسـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

صراعات، بشكل خاص.
وتستهدف القناة، التي انطلقت في نيسان/

ــّيــــرت ســيــاســتــهــا  إبـــريـــل مـــن عــــام 2010 وغــ
اإلعامية بالتزامن مع انطاقتها الجديدة، 
ميدانيًا  »التواجد«  عبر  مليون نسمة،   350
فــي مــنــاطــق الـــحـــدث، إذ اســتــحــدثــت »تـــي آر 
ــغـــداد وطــهــران  تـــي« مــكــاتــب فـــي الـــقـــدس وبـ
والقاهرة ولندن وموسكو  وبيروت وعّمان 
وواشــــنــــطــــن. وبـــحـــســـب مــــصــــادر »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«، آثــر مــديــر الــقــنــاة الــجــديــد، رســول 
ــبـــرات  ــــوه وخـ ــدام وجــ ــقـ ــتـ ــاش، اسـ ــ ــ ــردار آتـ ــ ــ سـ
إعــامــيــة مــعــروفــة مــن 21 دولـــة عــربــيــة ومــن 
ــة، مــثــل »بـــي بي  ــيـ تــلــفــزيــونــات عــربــيــة ودولـ
 عن تأهيل 

ً
سي« و»الجزيرة« وغيرها، فضا

الـــكـــادر بــمــا تــقــتــضــيــه االنـــطـــاقـــة الــجــديــدة 
التي حولت »تي آر تي« من محطة عامة أو 
عائلية منوعة، إلى قناة إخبارية على مدى 

عشرين ساعة يوميًا.
ويقول مدير األخبار والبرامج اإلخبارية في 
»العربي  قناة »تي آر تي«، هاني الكنيسي، لـ
القناة،  وهوية  طابع  غّيرنا  »لقد  الجديد«: 
ــا وتــرفــيــهــًا، إلــــى قــنــاة  ــ مـــن عـــامـــة تــبــث درامــ
إخــبــاريــة، وهـــذا هــو الــتــحــدي األهـــم أمامنا، 
ألن الفضاء مليء بالقنوات اإلخبارية، لكننا 
وهي  ســوانــا،  يمتلكها  ما 

ّ
قل بميزة  نتسلح 

عدم وجود محاذير في التعاطي اإلعامي، 
وعدم االنتماء لطرف أو التحّيز ألي قضية، 
يهم  ومــا  واملهنية  املوضوعية  محركنا هو 
املــتــلــقــي، وهــــذه نــقــطــة قـــوة ســتــمــّكــن كــادرنــا 
مــن الــعــمــل بــحــريــة ودونــمــا قــيــود وتحّسب 
وخــوف«. ويشير الكنيسي إلى أن »املرحلة 
الــــجــــديــــدة تـــتـــضـــمـــن عـــشـــريـــن ســــاعــــة بـــث، 
تتخللها على رأس كل ساعة، نشرة إخبارية 
أن  ــبـــاري. بمعنى  إخـ بــرنــامــج  أو  مــوجــز  أو 
القنوات  وتـــوازي  بامتياز،  إخــبــاريــة  القناة 
املتخصصة كالجزيرة والعربية«، الفتًا إلى 
أن »الفترة املقبلة ستركز أكثر على األخبار 

وتتضمن برامج صباحية«.
وحـــول أثـــر ســيــاســة تــركــيــا ومــصــالــح أنــقــرة 
ــــة وخـــطـــهـــا  ــامـ ــ ــعـ ــ ــاة الـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــاســ ــيــ ــلــــى ســ عــ
الكنيسي:  األخبار  مدير  يجيب  التحريري، 
واملوضوعي  املهني  العمل  على  »سنحافظ 
إلــــى  ــاع  ــ ــيـ ــ ــــصـ االنـ أو  ــز  ــ ــّي تــــحــ أي  دون  مـــــن 
توجيهات من أحد، وسنعمل على أن ينسى 
الكادر واملتلقي، السياسات السابقة للقناة، 
حيث كانت »تي آر تــي«، وعلى مدى سبعة 
أعوام، قناة تركية، في حن أنها اليوم وبعد 

منوعات

تنطلق  عربية  قناة  الجديدة هي  االنطاقة 
من تركيا، وهذا فارق كبير«.

ــّول، وبالنتيجة  ــمـ تـ  تــركــيــا هـــي مـــن 
ّ
ــن ــكـ و»لـ

»تــي آر تــي« قناة تركية، والبــد أن تــدور في 
فــلــك تــركــيــا ونــشــر ســيــاســتــهــا وأهـــدافـــهـــا«، 
ليست  الــقــنــاة  »أواًل  بــالــقــول:  الــكــنــيــســي  رّد 
حكومية، بل هي تمّول من دافعي الضرائب، 
ــــي«. ووضــعــنــا  هـــي تــمــامــا كــمــا »بــــي بـــي سـ
خطة وسياسة تحريرية تلبي ذوق وحاجة 

تركيا،  مــن  نا 
ّ
وبث وجــودنــا  وأمـــا  الجمهور. 

فـــهـــذا عـــامـــل إيـــجـــابـــي ومـــســـاعـــد لــتــحــقــيــق 
في  وتدخل  مؤثر  عامل  تركيا  ألن  أهدافنا، 
معظم القضايا العربية، من العراق فسورية 
فقطر وغــيــرهــا، كــمــا أن تــركــيــا دولـــة كبيرة 
نا 

ّ
وذات وزن اقتصادي وثقل سياسي، وبث

منها سيؤّمن لنا خصوصية، لجهة املصادر 
على  ويغلب  ســوانــا«.  يفتقدها  والضيوف، 
بث قناة »تي آر تي« في انطاقتها الجديدة، 

ــبــــرامــــج واملـــــواجـــــز، كـــمـــا يــقــول  األخــــبــــار والــ
»العربي الجديد« منتج البرامج في القناة،  لـ
أسبوعي  برنامج  فهناك  البلقيني.  أشـــرف 
ــاء،  ــعــ ــــوم األربــ ــلـــى مــــوعــــد« يـــبـــث يـ اســـمـــه »عـ
وهو لقاء خاص مع رؤساء دول وحكومات 
ومفكرين وعلماء، يتناول عبر نصف ساعة 
تــلــفــزيــونــيــة، لـــقـــاءات حــصــريــة مــع »الـــقـــادة« 

حول األحداث الجارية أو القضايا العاملية.
ــد بــرنــامــجــان  ويـــضـــيـــف الــبــلــقــيــنــي: »يــــوجــ
إخــــبــــاريــــان يـــومـــيـــًا، هـــمـــا »املـــشـــهـــد« و»لـــنـــا 
ــــاري،  ــبـ ــ إخـ بـــحـــصـــاد  ــه  ــبــ أشــ األول  وقـــــفـــــة«؛ 
والــثــانــي »لــنــا وقــفــة« هــو عــبــارة عــن مــائــدة 
حوارية حول القضايا الساخنة، يستضيف 
ثاثة ضيوف بآراء متنوعة، ليقدم للمتلقي 
وجهات النظر بطابع تحليلي استشرافي«.

ويلفت البلقيني إلى أنه ال يوجد مقدم واحد 
دائــــم لــلــبــرامــج، بـــل ســيــتــم تــبــديــل املــقــدمــن 
للبرامج، والتي سيكون منها برامج ثقافية 
ــيــــك« األســـبـــوعـــي،  فــنــيــة، كــبــرنــامــج »مــــوزايــ
»العربي الجديد« أن انطاقة اإلثنن  كاشفًا لـ
هي أولية، وستكون االنطاقة الثانية خال 
االنتقال  املقبل، بالتوازي مع  شهر رمضان 
ــمــــال شــبــكــة  ــكــ ــتــ ــديــــد واســ إلــــــى املـــبـــنـــى الــــجــ
 
ً
املــراســلــن وافــتــتــاح مكاتب جــديــدة، إضــافــة

إلى برامج أخرى، مثل البرنامج الصباحي. 
ويــــرى املــحــلــل الــتــركــي ســمــيــر صــالــحــة، أن 
وجود قناة تركية متطورة ناطقة بالعربية، 
بات ضرورة قصوى بالنسبة لتركيا، وذلك، 
برأيه، العتبارات كثيرة، منها وجود قنوات 
ــي بي  تــحــظــى بـــمـــشـــاهـــدات كــبــيــرة مــثــل »بــ
ســـي« و»فـــرانـــس 24« و»الـــحـــرة« و»روســيــا 
الــيــوم«، فــي حــن كــانــت »تــي آر تــي« تركية 
وتستهدف املتلقي التركي أكثر من العربي، 
رغم أنها ناطقة بالعربية، كما أن دور تركيا 
لجهة  ســواء  العربية،  املنطقة  في  املتعاظم 
السياسة أو االقتصاد، يتطلب وجود قناة 
إخبارية تسّوق الرأي التركي دونما تحّيز 
ــا لــلــعــالــم الــعــربــي  ــواءهــ وتــنــقــل تــركــيــا وأجــ
»العربي  بحرفية ومهنية. ويشير صالحة لـ
الجديد« إلــى ضــرورة وجــود قناة منافسة 
تـــواجـــه مـــا يــبــث ويـــقـــال عـــن تــركــيــا، بشكل 
مشّوه وموّجه، طبعًا باإلضافة إلى وجود 
إعام رقمي، بحيث ال يقل أهمية عن القناة 

التي انطلقت من جديد.
الناطقة  التركية  الرسمية  القناة  وتأسست 
 ،2010 عــام   )TRT Arapça( العربية  باللغة 
ــام 2011 تــم تــأســيــس القسم  ومـــن ثــم فــي عـ
ــة  ــيـ ــمـ ــة األنـــــــاضـــــــول الـــرسـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــــي بـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
التركية. والحقًا تأسست العديد من املواقع 
بالعربية،  الناطقة  اإللكترونية  اإلخــبــاريــة 
مثل  كبيرة  تركية  لصحف  التابعة  ومنها 
)يــنــي شــفــق، ديــلــي صـــبـــاح، زمـــــان(، ومنها 
ــثــــل تــــــرك بـــــــرس، تــركــيــا  ــة )مــ مــــواقــــع خــــاصــ

بوست، تركيا اآلن(.

أصبحت »تي آر تي« 
قناًة عربية تنطلق 

من تركيا

لندن ـ العربي الجديد

تعمل شبكة »إم بي سي« السعودّية )مقّرها 
 الــفــيــديــو 

ّ
ــث ــ دبــــــي( عـــلـــى تـــوســـيـــع خـــدمـــة بـ

الــخــاصــة بــهــا، فــي مــحــاولــٍة مــنــهــا ملنافسة 
»نــتــفــلــيــكــس« فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، بحسب 
لعون على املــوضــوع 

ّ
قــال أشــخــاص مط مــا 

لصحيفة »فايننشال تايمز«.
 الــخــطــوة »تـــأتـــي في 

ّ
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن

 حــروب 
ّ
الــريــاض املستمرة لشن  جهود 

ّ
ظــل

ــّد قـــطـــر وإيــــــــران«.  ــ بـــروبـــاغـــانـــدا شـــرســـة ضـ
 »إم بـــي ســــي« في 

ّ
ونــقــلــت عـــن مـــصـــادر أن

السابق  التنفيذي  املدير  لتوظيف  طريقها 
لــشــركــة »هـــولـــو«، جــوهــانــيــس الرتـــشـــر، في 
والفيديو  الرقمية  خدماتها  توسيع  إطــار 
عــنــد الــطــلــب املــعــروفــة بــاســم »شـــاهـــد«، مع 

خطٍط لتطوير املحتوى.
طلقة 

ُ
امل ســي«  بــي  »إم  استديوهات  وتعمل 

حديثًا، على إنــتــاج أفــام وعـــروض جديدة 
لتغذية خدمة الفيديو، كما أضافت املصادر، 
بما في ذلك السير الذاتية التاريخية للقادة 
ــر لـــحـــكـــايـــات »ألــــــف لــيــلــة  الــــعــــرب، وتـــصـــويـ
وليلة« الشعبية، كما تخطط »إم بي سي« 

لشراء محتوى من حول العالم.
ويأتي تحدي »نتفليكس« في وقٍت يواجه 
بــن سلمان،  الــســعــودي، محمد  العهد  ولــي 

ــافـــي  ــة اغــــتــــيــــال الـــصـــحـ ــمــ ــريــ تـــــداعـــــيـــــات جــ
ــمـــال خــاشــقــجــي فــــي ســـفـــارة  الـــســـعـــودي جـ
أكتوبر/ مــن  الثاني  فــي  بإسطنبول  بـــاده 

تشرين األول 2018، والذي يتهم بن سلمان 
بأنه املسؤول األول عنها.

السعودية،  الحكومة  مــن  طلب  على  وبــنــاًء 
قــامــت مــنــّصــة »نــتــفــلــيــكــس« أخــيــرًا بسحب 
حلقة من سلسلة الكوميديا   »باتريوت آكت« 
مــع حسن مــنــهــاج، والــتــي كــان ينتقد فيها 
بن سلمان في أعقاب قضية خاشقجي، ما 

جدد املخاوف بشأن حرية التعبير.
وكانت مجموعة »إم بي سي«، قد أصبحت 
العام  بأغلبّيتها،  الحكومية  امللكية  تحت 
املاضي، في أعقاب حملة »مكافحة الفساد« 
التي أطلقها بن سلمان في نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي مــن عـــام 2017 والــتــي ســجــن إثــرهــا 
أمــراء ودعــاة وناشطن وشخصيات بارزة 
في السعودية. وكــان من بن مئات األمــراء 
إدارة  مجلس  رئــيــس  املحتجزين  واألبـــنـــاء 
شــركــة »إم بـــي ســـي« ولــيــد إبـــراهـــيـــم، الـــذي 
احــتــفــظ بحصته الــبــالــغــة 40 فــي املــائــة في 
تم  لكن  االسمية،  اإلدارة  وسيطرة  الشركة 
نقل ملكية األسهم املتبقية إلى شركة تابعة 

لوزارة املالية.
ــل »إم بـــي ســــي« أن يــســاعــد تــفــوقــهــا  ــأمـ وتـ
الــتــلــفــزيــونــي بالعربية  الــتــرفــيــه  فــي مــجــال 

وصد  »نتفليكس«،  بخدمات  اللحاق  على 
ــارز بــــاي«  ــ ــتـ ــ الــــخــــدمــــات األخــــــــرى مـــثـــل »سـ

و»وافو« و»أمازون«.
وفي العام املاضي، بلغ عدد املشتركن في 
خدمة »شاهد« 72 مليون مستخدم، بما في 
ذلك 600 ألف مشترك في خدمتها املدفوعة.

ونمت نتفليكس بسرعة في منطقة الشرق 
ــدة لــلــمــشــتــركــن  ــ ــاعـ ــ ــر قـ ــبــ ــع أكــ ــ األوســــــــــط، مـ
أنحاء  فــي  مليون   1.7 تبلغ  األجــر  مدفوعة 

العالم العربي.

داخل استديوهات تي آر تي التركية )مصطفى أوزير/فرانس برس(

)Getty( منافسة نتفليكس بعد حظر حلقة ساخرة

بغداد ـ زيد سالم

الفلسطينية  األراضـــي  إلــى  عراقية  وفــود  زيـــارة  زعمت  بتقارير  العراقيون  انشغل 
العراقية  التعليقات  ونــالــت  الصهيوني.  الكيان  مــن  بمسؤولن  ولــقــاءهــا  املحتلة، 
 على مهاجمة االحتال اإلسرائيلي واملطالبة بتفعيل القانون رقم 201 

ً
إجماعًا كاما

العراقي، القاضي بإعدام أي مواطن يثبت له عاقة مع قوات االحتال اإلسرائيلي 
واعتبارها من جرائم الخيانة العظمى. ونشرت وسائل إعام االحتال اإلسرائيلي، 
أن ثاثة وفود   عن مسؤولن في سلطة االحتال، تتحدث عن 

ً
اإلثنن، تقريرًا نقا

األراضـــي  ــارزة، زارت  بــ مــكــونــة مــن 15 شخصية عــراقــيــة، بينها شخصيات ديــنــيــة 
الفلسطينية املحتلة. وبحسب التقرير، فإن هذه الوفود أجرت لقاءات مع مسؤولن 
إسرائيلين رسمين في األراضي املحتلة، وقامت بجوالت في أنحاء مختلفة منها. 
بينما نشر حساب اإلسرائيلي إيــدي كــوهــن، أســمــاء مــن قــال إنهم نــواب عراقيون 
وأشخاص من طرفهم قد زاروا إسرائيل ضمن وفود رسمية من الحكومة العراقية. 
نينوى،  الجبوري عن  »أحمد  الزائرين  ــه من 

ّ
أن »تويتر«،  له على  وجــاء في تغريدة 

أحمد الجربا عن نينوى، عبد الرحمن اللويزي عن نينوى نائب سابق، عبد الرحيم 
الــشــمــري عــن نــيــنــوى، بــاإلضــافــة إلـــى خــالــد املــفــرجــي عــن محافظة كــركــوك، وعالية 
بــغــداد«. وقــال الصحافي مصطفى ســعــدون، فــي صفحته على تويتر،  نصيف عــن 
إن النواب العراقين الذين ذكرهم كوهن في كامه نفوا املوضوع وموقفهم أقوى. 
وأشار الصحافي العراقي زياد وليد إلى أن »هناك محاوالت دائمة ملعرفة كيف ينظر 
الشارع )عبر فيسبوك( إلى موضوع التطبيع، كون التطبيع ال يعني زيارة مسؤولن 
الشعوب«، »توجد  القصد هو  بل  قديم،  املحتلة، فهذا حــدث  لــأراضــي  هنا وهناك 
األفعال بعد  بــردود  صفحات إسرائيلية وظفت عراقين، وحتى ال نلهث ونشتغل 
لجماعة من  نظر  التطبيع وجهة  الصهاينة، وحتى ال يصبح  تنشره صفحات  ما 
الناس، ال ّبد لنواب سائرون والفتح من العمل بشكل عاجل على تشريع قانون شامل 
لتجريم أي نوع من التعامل مع إسرائيل. هذه األمور تتطلب قانونًا ولجنة متابعة 

خضع هؤالء )مسؤولن أو مواطنن( إلى محاكمة صارمة«.
ُ
ت

»تي آر تي« بُحلّة جديدة: الموضوعية ُمحرّك أساسي

قرصنة 
ألمانيا

أفــــادت الــشــرطــة الجنائية االتــحــاديــة فــي أملــانــيــا، 
الثالثاء، بأنها ألقت القبض على شاب عمره 20 
عامًا، في قضية اختراق إلكتروني كان واحدًا من 
أكبر العمليات التي استهدفت بيانات شخصية 
املستشارة  بينهم  السياسيني،  مئات  بها  وتأثر 
أنــجــيــال مــيــركــل. ونــشــرت الــبــيــانــات الشخصية 
ملئات السياسيني األملــان من األحــزاب الرئيسية، 
من  »البديل  املتطرف  اليميني  الحزب  باستثناء 

االئتمان  بطاقات  تفاصيل  بينها  أملــانــيــا«،  أجــل 
وأرقـــــــام الـــهـــواتـــف املــحــمــولــة، وشــمــلــت عــنــاويــن 
الهوية.  بطاقات  ورسائل شخصية ونسخًا من 
كــمــا طـــاولـــت الــقــرصــنــة صــحــافــيــني ومــشــاهــيــر، 
»إيـــه آر دي«  بينهم 33 صــحــافــيــًا مــن شــبــكــات 
الجنائية  الــشــرطــة  مكتب  وقـــال  إف«.  دي  و»زد 
االتــحــاديــة فــي بــيــان، إن الــشــرطــة فــتــشــت شقة 
املشتبه بــه، فــي واليــة هيسه، يــوم األحـــد، وألقت 

القبض عليه، ولم يذكر تفاصيل إضافية. وقال 
املــكــتــب الــجــنــائــي االتـــحـــادي فــي أملــانــيــا فــي بيان 
»خالل االستجواب قال املتهم إنه تصرف وحده 
في عملية التجسس على البيانات ونشر بيانات 
التحقيقات  »لم تكشف  من دون إذن«. وأضــاف 
أدلـــة على وجـــود طــرف ثالث.  حتى اآلن عــن أي 
وعن الدافع، قال املتهم إنه تصرف بسبب ضيقه 
ــــى بــهــا الــســيــاســيــون  مـــن تــصــريــحــات عـــامـــة أدلـ

والــصــحــافــيــون والــشــخــصــيــات الــعــامــة املــعــنــيــة«. 
أمن  قــوانــني  بتشديد  املطالبة  األصـــوات  وتعالت 
الــبــيــانــات، خــاصــة بعدما قــال جــهــاز الــدفــاع عن 
اتصل  البرملان  في  إن عضوًا  اإللكتروني  األمــن 
به في أوائل ديسمبر/كانون األول املاضي، وأبلغ 
عن نشاط مريب على البريد اإللكتروني الخاص 

ووسائل التواصل االجتماعي. 
)رويترز(

تحت شعار »نكشف الحقيقة لرؤية أوضح«، انطلقت قناة »تي آر تي« عربي التركيّة، بحلّة جديدة، لُتصبح إخباريًة بحتة، في تحّد يقول 
العاملون فيها لـ»العربي الجديد« إّن سالحهم فيه سيكون الموضوعية وعدم التحيّز
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سؤال العاقة الوطيدة بن الكاميرا واملسائل 
الــبــديــلــة« في  »السينما  الــعــاّمــة، ألن حــكــايــة 
بـــدايـــة سبعينيات  مــنــذ  املــصــنــوعــة  لــبــنــان، 
الـــ20، هي حكاية سينمائين عائدين  القرن 
إلــــى بـــيـــروت عــشــيــة انـــــدالع الـــحـــرب األهــلــيــة 
مــع  أو  الـــبـــلـــد،  وفـــــي  فـــيـــهـــا   )1990 ـ   1975(
اندالعها، كحال جوسلن صعب، التي تغادر 
أمكنتها في الغرب وآسيا، وتأتي إلى مدينة 
ــلــون، 

َ
ــت

ْ
ُيــق أو  أنــــاٍس يتقاتلون  ق، وإلـــى 

ّ
تــتــمــز

ا بصرًيا لن يكتفي 
ً
ب توثيق

ّ
وإلى حراٍك يتطل

الــشــارع وبن  فــي  الحاصل  النبض  بالتقاط 
الجماعات املتناحرة، ألنه يذهب إلى ما وراء 
ــا مــن غليان 

ً
الــحــدث غــالــًبــا، مــســتــعــيــًدا شــيــئ

املتنّوعة،  والــنــزاعــات  واإليــديــولــوجــيــا  الفكر 
كي يكشف بعض راهٍن ملّوث بالدم والغبار.

تروي  ألنها  بامتياز،  ثنائية  تلك  والحكاية 
حـــكـــايـــة الـــســـيـــنـــمـــا وحــــكــــايــــات صــانــعــيــهــا. 
فــجــوســلــن صــعــب، املــنــخــرطــة بــكــلــّيــتــهــا في 

نديم جرجوره

بــرحــيــل الــســيــنــمــائــيــة الــلــبــنــانــيــة 
 ،)2019 ـ   1948( صــعــب  جــوســلــن 
ــــرى مـــن كــتــاب  ـــطـــوى صــفــحــة أخـ

ُ
ت

شهرين  قبل  الــبــديــلــة«.  اللبنانية  »السينما 
النمر للفن  اثــنــن، كــان احتفال بها فــي »دار 
 ،)2018 الثاني  )نوفمبر/تشرين  والــثــقــافــة« 
في إطار »ثاثاء األفام« )»العربي الجديد«، 
حينها،   .)2018 الثاني  نوفمبر/تشرين   12
اختير »لبنان في الدّوامة« )1975( الفتتاح 4 
ل نوًعا من استعادةـ  سينمائية  شكِّ

ُ
أسابيع، ت

بة بحيوية 
ّ

وثقافية وإنسانية ـ ملرحلة مخض
ــراهــــن، في  اشـــتـــغـــاٍل مــفــتــوح عــلــى قــضــايــا الــ
صعب  جوسلن  العربي.  ومحيطها  بيروت 
ــــى الــســيــنــمــا مــــن الـــصـــحـــافـــة. تــمــلــك  ــأتـــي إلـ تـ
مفاتيح التحقيق البصري. تخوض معاركها 
كي  ـ  أواًل  واالجتماعية  العائلية  البيئة  في  ـ 
تــكــتــســب حــريــتــهــا عــبــر الــكــامــيــرا والــعــدســة 
والــشــريــط، وهـــذا ثــاثــّي تصنع بــه شــهــادات 

بصرية عن أناٍس وفتراٍت وحكاياٍت.
السرطانّي  فاملرض  صعب،  جوسلن  تغيب 
قاٍس، والخاتمة معروفة. والغياب ُيعيد طرح 

أسئلة ُتثار حول 
سبب االستعانة بشخصية 

مثل ميريام كلينك

هوسها ببيروت 
جعلها ُتنجز أفالمًا روائية 

ووثائقية عنها

قصات شعر النواب 
تثير السخرية وهي 

مرفوضة مجتمعيًا

2223
منوعات

شارك آخرين )بعضهم 
ُ
أتون الحرب األهلية، ت

ورنــدة  بغدادي  كمارون  قبلها  الدنيا  ُيغادر 
الــشــّهــال وجــــان شــمــعــون( فــي صــنــاعــة نمط 
ــربـــي، يــرتــكــز جــانــٌب  ســيــنــمــائــّي لــبــنــانــي ـ عـ
املــحــلــّي، ويتناول  الــواقــع  أســاســّي منه على 
بــعــضــه مــســائــل فــلــســطــن ومـــقـــارعـــة الــيــمــن 
والبحث في أحوال أفراٍد ُمهَملن. والسياسة، 
ا 

ً
مكان  

ّ
تحتل الــيــســاري،  اإلنــســانــي  بمعناها 

قه جــوســلــن صعب 
ّ
أســاســًيــا فــي نــتــاٍج تحق

أن يضع  قبل  الــبــديــلــة«،  »السينما  وجــمــاعــة 
منتصف ثمانينيات القرن الـ20 نوًعا من حدٍّ 
ًيا، فإذ بهؤالء 

ّ
للتجربة، من دون تغييبها كل

يــنــصــرفــون إلــــى تـــجـــارب أخـــــرى، يــخــتــبــرون 
مــفــرداتــهــا وأســئــلــتــهــا فـــي الـــغـــرب، مـــن دون 
البلد ونــاســه. لهذا، سيكون  تــاٍم عن  انقطاع 
فهو  نتاجاتهم،  فــي  أكبر  حضور  للوثائقّي 
وعلى  للحدث،  املباشر  التوثيق  على  األقــدر 
ا، قبل التحّول إلى الروائّي 

ً
طرح األسئلة أيض

السينما،  املفتوح على متخّيل تحتاجه لغة 
وعـــلـــى واقــــــع ُيـــشـــغـــل بـــــال جـــوســـلـــن صــعــب 

ورفاق املرحلة واالشتغال.
والوثائقي الذي تصنعه جوسلن صعب لن 
يبقى أسير بيئة واحدة، فهو منبثق من عمل 
صحافي يدفعها إلى اكتشاف بلداٍن وتجارب: 
كـــردســـتـــان   ،)1973( ــتـــوبـــر  أكـ وحــــــرب  مـــصـــر 
وأحوالها، العراق وسورية وإيران والجوالن. 
 لدراسة العلوم االقتصادية في 

ٌ
لكن هذا الحق

بــاريــس، قــبــل عملها فــي الــصــحــافــة اإلذاعــيــة 
ــة  ــيـ ـــات أوروبـ

ّ
والــتــلــفــزيــونــيــة لــحــســاب مـــحـــط

وأميركية شمالية ويابانية. فترة مفيدة جًدا 
واملواجهة  املغامرة  فيها حّس  نّمي 

ُ
ت  

ْ
إذ لها، 

ومعرفة  علم  على  ثقافي  بارتكاٍز  والتحّدي، 
ووعي. لذا، تنشأ العاقة بينها وبن الكاميرا 
)الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والــســيــنــمــائــيــة الــوثــائــقــيــة( 
ــراقــب 

ُ
بــســاســة، فتتحّول الــعــدســة إلــى عــٍن ت

وتــلــتــقــط وتــحــتــفــظ، والــكــامــيــرا إلـــى أرشــيــٍف 
ق وُيساِجل ويكشف.

ّ
يوث

عليها   
ّ
شن

ُ
ت حماٍت  صعب  جوسلن  تعتاد 

تلك   صانعو 
ّ
 يظن

ْ
إذ واهــيــة غالًبا،  ألســبــاٍب 

ا في أن يكونوا »حّراس 
ًّ
 لهم حق

ْ
الحمات أن

الـــتـــاريـــخ والــــراهــــن«، فــيــرفــضــون مـــن يــتــجــّرأ 
 

ٌ
ــة. هــــذا حــاصــل ــيــ ــقـــّدســـات أرضــ عــلــى مــــّس مـ
ثــالــث   ،

ً
ــا ــثـ مـ ــيــــا« )2005(  مــعــهــا بــســبــب »دنــ

ـ الهتمام  الطويلة. فصعب  الروائية  أفامها 
إنساني وثقافي وفكري وجمالي لها باملرأة 
وبأسئلة  وأساليبه،  وبالرقص  وحكاياتها، 
مواجهة  في  والتزّمت  والعصبّية  االجتماع 
 إبداع ممكن ـ تختار قّصة طالبة آداب في 

ّ
كل

القاهرة تبحث في الرقص عن طيف والدتها 
الـــتـــي تــفــقــدهــا وهــــي صـــغـــيـــرة. وهـــــذه قــّصــة 
النساء  تكون  اجتماعية  أحــوال  على  تنفتح 
 
ّ
 ومــواجــعــهــن

ّ
بــطــاتــهــا، وتـــكـــون حــكــايــاتــهــن

من  ا 
ً
تكشف شيئ درامية  ركائز   

ّ
ومصائبهن

.
ّ
أهواٍل تحيط بهن

 عن 
ً
خذ من خاتمة الفيلم )نقا

ّ
 تت

ْ
والحملة، إذ

تقارير ودراسات، تذكر صعب وقائع الختان 
علن ولو ضمنًيا أن »دنيا« 

ُ
في مصر( حّجة، ت

مــخــادع ومــتــحــامــل، بينما الـــواقـــع يــؤّكــد ما 
تصبو إلــيــه جــوســلــن صــعــب، املــثــابــرة على 
مواجهة مصاعب الحياة والبيئات والذاكرة، 
كممارستها  تماًما  هزيمة،  أو  كلل  دون  مــن 
أن  دون  مــن  األخــيــرة،  اللحظة  حتى  عيشها 
اشتغالها، مع  يــحــول دون  أن  ملـــرٍض  تسمح 
أن املـــــرض يــشــتــّد، والــتــعــب قـــاتـــل، والــتــفــكــك 

الجسدي حاد. 
ــا«، تــنــتــظــر جـــوســـلـــن صـــعـــب 10  ــ ــيـ ــ قـــبـــل »دنـ
انــدالع الحرب األهلية اللبنانية،  أعــوام على 
ــــي طــويــل لــهــا، بــعــنــوان  ــق أول روائـ

ِّ
ــحــق

ُ
كـــي ت

ــقــة« )1985(، املــســتــمــّر فــي ســرد 
ّ
ُمــعــل »حــيــاة 

حكاية صعب مــع بــيــروت والــحــرب والــنــاس 
ــاب فــاقــد »طــعــم الــحــيــاة«  )قــصــة حـــب بـــن شـ
 تلك الــحــرب(. 

ّ
ح وعيها فــي ظــل

ّ
وشــاّبــة يتفت

ا في صناعة فيلم، 
ً
ا مختلف

ً
بعده، تختار نمط

 يمتلك »كـــان يــا مــا كـــان بــيــروت« )1995( 
ْ
إذ

الــُصــور األرشيفية  ُيــســاوي بــن وفـــرة  ا 
ً
نسق

وجــمــالــيــة املــتــخــّيــل الــســيــنــمــائــي، كــي تنظر ـ 
بعٍن فاحصة وحنونة وُمحّبة ـ 

نور عويتي

يــنــاضــل الــفــنــانــون الـــســـوريـــون بــاســتــمــرار 
ملـــمـــارســـة الــعــمــل الــفــنــي فـــي دول الــلــجــوء، 
وسط تحديات جغرافية ومادية وقانونية 
ــئــــن،  ــلــــى الــــاجــ ــــاد عــ ــبــ ــ ــك الــ ــلــ تـــفـــرضـــهـــا تــ
ــى إنــشــاء  ويـــهـــدفـــون مـــن خــــال الـــنـــضـــال إلــ
الفن  وســط ثقافي ســوري يؤمن باستمرار 
ـــعـــارض الـــذي حــاربــه نــظــام األســد 

ُ
الــحــر وامل

بشدة، وطارد مقدميه في الداخل السوري، 
إلــــى أن اضـــطـــر بــعــضــهــم إلــــى الـــخـــروج من 

بادهم منفين بشكل قسري.
ــــن املـــعـــتـــقـــات  عـــمـــلـــت مـــنـــظـــمـــة »نـــــاجـــــون مـ
الـــســـوريـــة« املــحــدثــة، الــتــي أســســهــا الــفــنــان 
فـــــارس حـــلـــو، عــلــى املـــســـاعـــدة عــلــى إطـــاق 
إنـــتـــاجـــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة تــعــيــد الــعــامــلــن 
إلـــى نشاطهم الفني  الــثــقــافــن فــي املــغــتــرب 
عـــددًا كبيرًا من  املنظمة  والــثــقــافــي. وتــضــم 
الفنانن والكتاب واإلعامين والحقوقين 
السورين املعارضن. كان أول إنجازات تلك 
املنظمة هو إطــاق مشروع »رأس املعري«، 
وهـــو عـــبـــارة عـــن مــنــحــوتــة عــمــاقــة تجسد 

ــادات.  ــ إلـــى نــصــهــا الــضــعــيــف مـــن دون إرشــ
ثــمــة مشكلة فــي قــالــب يــقــوم عــلــى العاطفة 
والــكــومــيــديــا الــســاخــرة فــي أحــــداث الفيلم. 
ــــات مـــن ضــبــط املـــواقـــف الـــتـــي تبنتها  اإلفــ
ــل مــن  ــلـ ــا مــــؤثــــرة. املـ ــهـ ــفـــتـــرض أنـ الـــقـــصـــة املـ
العرض. مع مرور  لبداية  األولــى  اللحظات 
ــام مشاهد  الـــوقـــت، يــجــد املــتــفــّرج نــفــســه أمــ
مترابطة في سياق درامي يحاول أن يشده 
للدهشة واملتابعة، لكنه يفشل في الثواني 
ــا يــؤكــد  ــذا مـ ــ ــرة، مـــن دون قـــصـــد، وهـ ــيــ األخــ
التفرد من قبل الكاتبة في رسم أو تصوير 
الفيلم، واإلشراف على مناطق تعتبرها قوة 
بـــاردة،  تــأتــي ضعيفة  لكنها  لــهــا،  بالنسبة 
ــبـــرر يــشــبــع املـــشـــاهـــد مــــن ســيــل  مــــن دون مـ
التساؤالت، أو االستخفاف ببعض املواقف 
اإلنــســانــيــة، كــالــرجــل الــعــاجــز الــــذي يحمل 
عبوة »األوكسجن« معه أينما ذهب، وهو 
يعاني من نكران ولده الوحيد الذي يحرمه 

من حفيده. 
جـــاكـــو ودعـــــد وولـــيـــد وأديـــــــب، يــقــيــمــون في 
علمها 

ُ
ت تتلقى جــاكــو رســالــة  لــلــراحــة.  بــيــت 

إزالته ألن  الراحل ستتم  بــأن ضريح زوجها 
ــارّي مــكــانــه.  شــركــة تــعــتــزم بــنــاء مــجــّمــع تـــجـ
يقرر أصدقاؤها الثاثة مساعدتها ملواجهة 

ربيع فران

إلى  عرقجي  نيبال  اللبنانية  الكاتبة  تعود 
الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة فـــي فــيــلــم جـــديـــد، يــبــدأ 
عــرضــه تــجــاريــًا غـــدًا الخميس فــي الــصــاالت 
اللبنانية، »Wanted«، أو »مطلوبون«، يروي 
السكن  اخــتــاروا  املسنن  مــن  قصة مجموعة 
دعى 

ُ
الــراحــة، تملكه امــرأة متسلطة ت في دار 

قمر )عايدة صبرا(.
إلى  تحولت  التي  عرقجي،  الكاتبة  محاولة 
مــخــرجــة بــعــد آخـــر أفــامــهــا »يـــا عقبالكن« 
)2016(، من إخراج شادي حنا، جيدة، لكنها 
الــيــوم تقع فــي فــخ االســتــســهــال الــواضــح في 
ضعيفة،  بــوجــوه  واالســتــعــانــة  الفيلم  تنفيذ 
سعف القصة وال السيناريو وال األحداث 

ُ
لم ت

لبلوغ مرحلة التشفي من املشاهدة ملدة تقل 
عن ساعتن.

أســئــلــة كــثــيــرة يطرحها الــفــيــلــم، حـــول نــكــران 
التي تفقد  مــرة، والــزوجــة  لوالديهم،  األبــنــاء 
ــارة أبــنــائــهــا  ــ ــا، واألم الــتــي تــنــتــظــر زيـ زوجـــهـ
لــهــا فـــي املـــــأوى مـــن دون جـــــدوى، والــســيــدة 
الوحيدة التي لم تتزوج؛ ففضلت السكن إلى 
جانب من هؤالء، لتقع في قصة حب مع رجل 

.
ً
يصغرها قليا

حــــاالت كــانــت لــتــخــرج ســيــنــمــائــيــًا بــصــورة 
ــــوى، لــكــن الــكــاتــبــة عــرقــجــي تــحــولــت إلــى  أقـ
مخرجة، وتمارس، من دون شك، أحادية في 
الـــورق، ثم  األدوار مكتوبة على  عــدم فصل 
املشاهد.  برسم  متحركة  كــأدوات  إخراجها 
من املؤكد أن عرقجي لم تسَع إلى »تحريك« 
 للمرة األولى، 

ً
املمثلن، بعضهم نراه ممثا

الفيلم على  في  والــنــاس  أبطالها  تركت  بل 
ســجــيــتــهــم أو بــســاطــتــهــم يــنــســاقــون طــوعــًا 

رأس الشاعر والفيلسوف أبو العاء املعري 
بارتفاع قدره 325 سنتم، سيتم نصبها في 
إحـــدى الــــدول األوروبـــيـــة إهــــداًء للمعتقلن 
ـــغـــّيـــبـــن قــســريــًا فـــي ســــوريــــة، وســتــبــقــى 

ُ
وامل

املنحوتة في أوروبا )في باريس غالبًا( إلى 
أن يحل السام في سورية، وتتمكن املنظمة 
مــــن إعــــــــادة نــصــبــهــا فــــي مــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان، 

جنوبي إدلب.
كمكان  النعمان  معرة  اختيار  سبب  يعود 
توجد  كانت  أنه  إلى  للمنحوتة،  مستقبلي 
مـــنـــحـــوتـــة تـــجـــســـد الـــنـــصـــف الـــعـــلـــوي ألبـــو 
العاء املعري في املدينة ذاتها قبيل الثورة 
الـــســـوريـــة، قــــام بــنــحــتــهــا الـــفـــنـــان الـــســـوري 
فتحي محمد قــبــاوة، إال أنــه فــي عــام 2013 
قـــام بــعــض املــتــطــرفــن بــتــحــطــيــم رأس ذلــك 
الـــتـــمـــثـــال وتـــصـــويـــره ونـــشـــر الــــصــــور عــلــى 
محاولة  في  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
لــتــعــمــيــم الـــتـــطـــرف عــلــى الــــثــــورة الـــســـوريـــة، 
ــنـــف ورفــــض  ــعـ وربـــــــط الـــــثـــــورة بـــمـــفـــهـــوم الـ
ما  وذلــك  وتخريبها؛  الفنية  املعالم  جميع 
ابتكار  إلــى  اليوم  السورين  الفنانن  يدفع 
أســالــيــب خـــاصـــة لــلــدفــاع عـــن حـــريـــة الــفــكــر 
والــــثــــورة، تـــبـــدأ مـــن صــنــاعــة تــمــثــال لـــرأس 
تــدل  رداءة  أو  أي حــجــاب  مــن دون  املــعــري 

على تقيد العقل والفكر. 
عملت منظمة »ناجون« على جمع تكاليف 
الــعــمــل مـــن تــبــرعــات مــالــيــة رمـــزيـــة مـــن قبل 
عــــدد مـــن الــفــنــانــن املـــعـــارضـــن والــنــشــطــاء 
الـــســـوريـــن الــعــامــلــن فـــي املـــجـــال الــثــقــافــي، 
أي جهة ممولة. وقام  إلــى  اللجوء  من دون 
بــتــنــفــيــذ الــعــمــل الـــنـــحـــات الــــســــوري عــاصــم 
إلــى عالم  املنحوتة  الــذي عــاد بتلك  الباشا 
ــن انـــقـــطـــاعـــه عــن  ــ ــــوات مـ ــنـ ــ الـــنـــحـــت بـــعـــد سـ

مـــمـــارســـة شــغــفــه الـــفـــنـــي، وذلـــــك بــســبــب ما 
له من خــســارات فنية، حيث عملت  تعرض 
الــنــظــام بشكل مــقــصــود عــلــى تدمير  قـــوات 

مشغله في يبرود في ريف دمشق.
تــعــمــد الــنــظــام أن يــقــصــف مــشــغــل الــبــاشــا، 
الفنية  أعماله  حصيلة  على  يحتوي  الــذي 

أربعن عامًا، والتي تقدر بما يقارب  طيلة 
ولوحات  منحوتات  بــن  مقسمة  عمل   900

فنية ودراسات خطية.
يـــذكـــر أن الـــبـــاشـــا قــــام بــشــحــن أعـــمـــالـــه من 
إســبــانــيــا إلــــى ســـوريـــة بــنــيــة افــتــتــاح مــركــز 
ــام،  ــأيــ لـــلـــنـــحـــت قـــبـــيـــل الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة بــ

ونتيجة القصف املستمر على مشغله، قام 
الباشا بدفن بعض أعماله في املنطقة بغية 
الحفاظ عليها من الدمار قبل سفره وبشكل 
نـــهـــائـــي خـــــــارج ســـــوريـــــة، بـــعـــدمـــا تـــعـــرض 
ــــل تــحــت  ــــذي رحـ ــيـــه الــ لـــاعـــتـــقـــال بـــرفـــقـــة أخـ

التعذيب في سجون األسد.

شكلة؛ فيهربون معًا من املأوى ملنع الشركة 
ُ
امل

الطويلة  رحلتهم  وفـــي  املـــشـــروع.  تنفيذ  مــن 
إلى موقع املشروع، يواجه األصدقاء األربعة 
كل أنواع املواقف املجنونة، وتصبح قصتهم 

قضية رأي عام. 
تستعن عرقجي بمحطة تلفزيونية لبنانية، 
ُمــبــرر، قــد يــكــون ذلـــك بحكم  MTV، مــن دون 
بيار  البرامج  مقدم  اختيار  للفيلم.  الترويج 
ربـــــاط طــبــيــًبــا فـــي دار الــــراحــــة، ومــســانــدتــه 
املشكلة  بــشــأن  أمـــورهـــم  وتــيــســيــر  للمسنن، 
حول  أسئلة  يطرح  زميلتهم.  تعترض  التي 
عــادي جدًا،  الغاية من استقدام مقدم برامج 
ومنحه هذا الدور والضوء، والتعاطف الذي 
يــبــديــه مــع املــســنــن، وحــتــى حــربــه مــع مالكة 
الــــــدار املــمــثــلــة عـــايـــدة صـــبـــرا، الـــتـــي لـــم تكن 
املــرة في أفضل حاالتها، أو استسلمت  هــذه 
مــن دون  عــرقــجــي،  واملــخــرجــة  الكاتبة  إلرادة 
الــدور،  أن تضيف من حرفيتها العالية على 
ــن ثـــوبـــهـــا املـــســـرحـــي  ــ ــرجــــت مـ ــالــــي خــ ــتــ ــالــ وبــ
عالم سطحي،  إلى  )مونودراما(،  التجريبي، 
على الرغم من نوعية الفيلم التي تضعه في 
خــانــة االجــتــمــاعــي الــكــومــيــدي، لــكــن مــن دون 
شوق االنتظار ولهفة املتابعة، ولو أن الطابع 

اجتماعي/كوميدي.
تطرح  كلينك،  ميريام  بشخصية  االستعانة 
أيضًا مزيدًا من األسئلة حول الهدف من وراء 
الــواضــح أن عرقجي تقصدت ذلك  ذلــك، لكن 

من باب اإلثارة فقط.
كــــان بـــإمـــكـــان عــرقــجــي االســـتـــعـــانـــة بــمــخــرج 
الصغيرة،  التفاصيل  بعض  ربما  يــرى  آخــر 
استهداف  أو  الئــق،  فيلم  لتقديم  الــضــروريــة 
من  والتصويب نحو حلول،  شريحة معينة 
دون تسخيف أو برودة في املواقف واألدوار.

رأس المعرّي لعاصم الباشا: الحال ضاقْت عن ضّمها جسدي»مطلوبون«... هروب كبير من مأوى العجزة
أطلقت منظمة »ناجون 
من المعتقالت السورية« 
مشروع »رأس المعري«، 

الذي يتمثّل بمنحوتة 
ضخمة تجّسد رأس 
الشاعر والفيلسوف

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــة فـ ــال حــــاقــ ــحــ ــــاب مــ ــــحـ أبـــــــدى أصـ
الشباب  إقــبــال  مــن  بــغــداد، استغرابهم  الــعــراقــيــة 
على تقليد قصات شعر نــواب جــدد في البرملان 
 تلك القصات بدأت تستهوي 

ّ
العراقي، مؤكدين أن

الــشــبــاب أكــثــر مــن قــصــات الــفــنــانــن والعــبــي كــرة 
القدم، وتدّر علينا أرباحًا مضاعفة.

ومـــع بــدايــة الــــدورة الــبــرملــانــيــة الــجــديــدة، جذبت 
قصات شعر ولحى عدٍد من البرملانين، األنظار، 
ــد لــهــم، بينما 

ّ
مــا بــن ســاخــر ومـــا بــن شـــاب مــقــل

لتقليدها،  مسوغًا  الشباب  القصات  تلك  منحت 
بعدما منعهم آباؤهم من قّصها سابقا.

ق جال الرّحال، وهو صاحب محل 
ّ

ويقول الحا
حــاقــة فــي منطقة املــنــصــور بــبــغــداد، فــي حديث 
إلــى »العربي الــجــديــد«، إن »قــصــات شعر ولحى 
أعـــضـــاء الـــبـــرملـــان، خــاصــة الـــجـــدد، بـــدت وكــأنــهــا 
تقليعة، حتى إن بعضهم حريص على استخدام 
الصبغ إلخفاء الشيب أو الفتعال خصات شعر 
بــعــضــهــا »ال يليق  أن  فـــيـــهـــا«، مــضــيــفــًا  بــيــضــاء 
الــشــعــب، واألخــــرى مبتكرة  بــنــواب وممثلن عــن 
البالغ عددهم  الــنــواب  باقي  التمييز عن  لغرض 

329 نائبا«.
يتابع: »أثار استغرابي مع بداية انعقاد جلسات 
الزبائن   بعض 

ّ
أن اليوم،  الجديد وحتى  البرملان 

مــن املــراهــقــن الشباب يــريــدون قــصــات لشعرهم 

ــاء الـــبـــرملـــان  ــدد مــــن أعــــضــ ــ ولـــحـــاهـــم، كـــقـــصـــات عـ
ــد الــزبــائــن وأصــر  نـــي أحـ الــجــديــد«، مبينًا »جـــاء
على أن يغّير قصته لتكون كقصة شعر نائب عن 
عرف في العراق بقصة الحفر. 

ُ
محافظة األنبار ت

 هذه 
ّ
ــنــي حــاولــت إقــنــاعــه بـــأن

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــه أصــر حتى 
ّ
أن  

ّ
القصة ال تتناسب مع شكله، إال

دها«. يضيف: »أسمع من محال حاقة أخرى 
ّ
قل

نفس املوضوع«
يــشــيــر: »بــــدأ أصــحــاب مــحــال الــحــاقــة يــرّوجــون 
 الــنــائــب الــفــانــي 

ّ
لــقــصــات الــــنــــواب، ويــــّدعــــون أن

)...( يأتي للحاقة في  والفاني، وحتى الرئيس 
الزبائن  ذلــك كسب  محالهم، محاولن من خــال 
 »تــقــلــيــد حــاقــة الـــنـــواب در 

ّ
الـــشـــبـــاب«، مــبــيــنــًا أن

علينا أرباحًا جيدة، خال هذه الفترة«.
النواب  منهم، حاقة  واملراهقون  الشباب  واتخذ 
وخاصة الكبار في السن، ذريعة لتقليدهم، بعدما 
كــان آبــاؤهــم رافضن لتلك الحاقة. وقــال الشاب 
 »أبي كان 

ّ
»العربي الجديد«، إن عبد الله أحمد، لـ

رافــضــًا أن تــكــون حــاقــتــي وفــقــا لــقــصــات الشعر 
ه رفض«.

ّ
الحديثة، وقد حاولت إقناعه مرارًا لكن

وأكد، »بعدما خرج علينا النواب بهذه القصات، 
اتــفــقــت مــع أصــدقــائــي الــشــبــاب عــلــى أن نقلدهم، 
ونضع أهلنا أمــام األمــر الــواقــع«، مبينا »عندما 
ــــرت غــضــب  ــــى املــــنــــزل بـــهـــذه الـــحـــاقـــة أثــ ــيـــت إلـ أتـ
ني قلت لــه ملــاذا ترفض والــنــواب الذين 

ّ
أبــي، لكن

اختارهم الشعب يقصون هكذا قصات؟«.
وأشـــــار »اقــتــنــع أبـــي مــرغــمــا، وأنــــا اســتــفــدت من 
حاقة النواب ورفعت منع أبي عن هكذا قصات«.
ــة في  ــعـ ــادات واسـ ــقـ ــتـ ــارت قـــصـــات الــــنــــواب انـ ـــ وأثــ
الشارع العراقي، خاصة من قبل الكبار في السن، 
ــنــــواب مــشــغــولــون بــقــصــات   »الــ

ّ
ــن أكــــــدوا أن ــذيـ الـ

بمشاكل  انشغالهم  مــن  أكــثــر  ولــحــاهــم،  شعرهم 
الشعب«.

»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقـــال أبــو عـــاء، )54 عــامــا( لـــ
الـــســـخـــريـــة،  تـــثـــيـــر  ــــواب  ــنــ ــ الــ ــات شـــعـــر  ــ ــــصـ  »قـ

ّ
إن

مبينًا  الــــعــــراق«،  فـــي  مــرفــوضــة مجتمعيًا  وهـــي 
 »املــجــتــمــع الــعــراقــي بــشــكــل عـــام يــنــتــقــد هــكــذا 

ّ
أن

تــصــرفــات إذا صــــدرت مـــن مـــراهـــقـــن، فــكــيــف إذا 
صدرت من قبل نواب ومسؤولن؟«.

 »تلك القصات والتسريحات والِجل في 
ّ
وأكد، أن

أمــل،  الــنــواب واملــســؤولــن، أصابنا بخيبة  شعر 
أصبحوا  ومسؤولينا  نــوابــنــا   

ّ
أن الــواضــح  فمن 

حتى  الشعر،  قصات  بتقليد  وأغــرمــوا  مراهقن، 
غلب ذلك على مهامهم بمتابعة مشاكل الشعب«.

نهاية مغامرة االكتشاف والمجازفات السينمائية

الباشا أثناء عمله على المنحوتة )حساب الفنان على فيسبوك(

جذبت قصات 
شعر ولحى عدٍد 
من البرلمانيين 
أنظار الشباب 
)Getty(

من فيلم »wanted« )المكتب اإلعالمي(

)Getty( تخوض معاركها في البيئة االجتماعية كي تكتسب حريتها عبر الكاميرا

رحلت اللبنانية جوسلين صعب عن 71 عامًا، تاركة عددًا من األفالم واألشرطة والُصور والتجهيزات 
التي يغلب عليها عشق بيروت في مراحلها المختلفة

جوسلين صعب

رؤوس النواب العراقيين تنتشر

فنون وكوكتيل
سينما

ظاهرة

حدثنقد

إلى جانب أفالمها الوثائقية 
والروائية، اشتغلت جوسلين 
صعب في مجالي التصوير 
الفوتوغرافي والتجهيزات 
الفنية، وأقامت معارض 
لها بعناوين الفتة لالنتباه، 

كـ»معنى، أيقونات 
وحساسية« )2006( 

و»مارلين والعرب« )2008( 
و»دوالر واحد في اليوم« 
)2017، الصورة( كمعارض 

فوتوغرافية، علًما أن هذا 
م ضمن معرض  األخير نُظِّ
تجهيزي بالعنوان نفسه؛ 

كما أن لها معرًضا تجهيزيًا 
آخر بعنوان »حديقة 

الحرب« )2011(.

دوالر واحد 
في اليوم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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