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شرطة األخالق اإللكترونية: مخبر في كل صفحة
ليال حداد

قبل شهر تقريبًا نشر »اإلنفلونسر« املصري 
مـــــروان يـــونـــس، وهــــو شــهــيــر بــفــيــديــوهــاتــه 
الــســاخــرة وخــفــيــفــة الـــدم )بــغــض الــنــظــر عن 
ــدم(، فــيــديــو له  ــ الــتــعــريــف الــنــســبــي لــخــفــة الــ
تحّدث فيه عن كليب »عندي ظروف« لشابة 
اعتبر  الــذي  الفيديو  ــدعــى شيما. 

ُ
ت مصرية 

»خادشًا للحياء العام«، أزعج مروان يونس 
نشره  ونصف  دقيقتان  مّدته  بفيديو  فقّرر 
على حسابه على فيسبوك، أن يحّرض على 
كثر(  )وهــم  مشاهديه  كــل  ويشّجع  املغنية، 
عــلــى الــتــبــلــيــغ عـــن الــفــيــديــو. أول مـــن أمــس 
صـــدر حــكــم بسجن الــشــابــة ســنــتــن، بسبب 

هذا الفيديو كليب. 
يـــجـــلـــس مـــــــــروان يــــونــــس جـــنـــبـــًا إلــــــى جــنــب 
ــة األخــــــاق  ــرطــ ــــن شــ ــع عـــنـــاصـــر أخــــــــرى مـ ــ مـ
العربي  العالم  التي تنتشر في  اإللكترونية 
ع املهام 

ّ
واإلسامي بشكل كبير. شرطة تتوز

في ما بينها بشكل خفي وبتواطؤ وتفاهم 
الكام. يبدأ أحدهم حملة  إلــى  ال يحتاجان 
تشهير أو تنّمر أخاقي، ينضّم إليه اآلخرون 
من دون دعوة حتى. هي دائرة أخاق حميدة 
مغلقة، وتدور بداخلها حمات نشر صور، 
 املخيف 

ّ
وتــحــريــض، وشــتــم وســخــريــة. لــكــن

في قصة يونس تحديدًا أنه يقّدم نفسه على 
أنه شاب منفتح، قادم من الطبقة املتوسطة 
املصرية، ووجٌه من وجوه اإلنترنت املصري 
املــؤثــر. وهـــو تــحــديــدًا مــا جعله يــنــضــّم إلــى 

برنامج »أبلة فاهيتا« الشهير.
اإلخـــــــوان  ــع وصـــــــول  ــ ومــ  ،2012 الــــعــــام  فــــي 
ــى الــحــكــم فـــي مـــصـــر، انــتــشــرت  املــســلــمــن إلــ
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي )وعــلــى 
ــوع »أتـــــرضـــــاه  ــ ــ ــارات مـــــن نـ ــ ــبــ ــ الـــــطـــــرقـــــات( عــ
كانت  التي  التعابير  ألخــتــك؟«، وغيرها من 
تـــحـــاول »هــــدايــــة« الــنــاشــطــن. وإلــــى جــانــب 
ــادة »الــضــالــن أخــاقــيــًا« إلــى  ــ مـــحـــاوالت إعـ
محاكمات  تنتشر  كانت  املستقيم،  الطريق 
أخـــاقـــيـــة، لــنــاشــطــات إنـــــاث بــشــكــل خـــاص. 
ُربــط بــن هذه  مــن دون الكثير مــن التفكير، 
املـــمـــارســـات وانــتــفــاضــة الــتــيــار الــديــنــي في 
ــّرت األيــــام، ذهـــب اإلســامــيــون  مــصــر. لــكــن مـ
من الحكم، ومن التأثير املباشر على مواقع 

التواصل، وبقيت شرطة األخاق هنا.
قـــبـــل أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة، بـــــــدأت تـــتـــســـّرب صـــور 
ــــث مــــن مـــجـــمـــوعـــات عـــربـــيـــة مــغــلــقــة  ــاديـ ــ وأحـ
يتشاركن  وســيــدات  لفتيات  فيسبوك،  على 
مشاكلهن العاطفية والشخصية والجنسية. 
يــومــهــا تــم نــشــر صـــور الــفــتــيــات املــشــاركــات 
ــو ربــمــا  ــ وُوصــــمــــن بـــأنـــهـــن »عــــــاهــــــرات«. وهـ
العربي.  الــعــالــم  فــي  انــتــشــارًا  التعابير  أكــثــر 
االتهام األسهل، على ما ينطوي من ذكورية 

واحتقار للنساء.
ــي، شــــــــارك العــــــب املــنــتــخــب  ــ ــاضــ ــ الـــشـــهـــر املــ
اإلنكليزي، محمد  ليفربول  املصري ونــادي 
صـــــاح، فـــي حــمــلــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
النساء. وكتب: »ألنــي راجل  ملساندة حقوق 
فاهم إن الراجل والست ليهم نفس الحقوق 
والواجبات، قــررت ادعــم حملة »ألنــي رجل« 
وهيئة  لــلــمــرأة  الــقــومــي  للمجلس  الــتــابــعــة 
األمم املتحدة للمرأة«. قسم كبير من الردود 
ــرك  ــ ــة »اتــ ــيـ ــانــــت مــــن نـــوعـ ــة عـــلـــيـــه كــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
هـــذه املــواضــيــع وركـــز فــي كـــرة الــقــدم لنبقى 
اتهامه  نحبك«... فيما لم يترّدد آخــرون في 
إقامته  بسبب  الغربية  »القيم  ضحية  بأنه 
ــا«. هــذه الــــردود جـــاءت مــن مصر  ــ فــي أوروبـ

والسعودية وسورية والبحرين ولبنان... 
مثال آخــر لكن هــذه املــرة من السعودية. مع 
ــرار يــســمــح لــلــنــســاء الــســعــوديــات  ــ ــــدور قـ صـ
السعودين  مــن  قـــّررت مجموعة  بــالــقــيــادة، 
نشر صور النساء اللواتي سيقدن سيارات، 
ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ  عـ

ّ
ــهــــن والـــتـــشـــهـــيـــر بــ

االجـــتـــمـــاعـــي. وهــــــذه املــــــرة تـــــــراوح االتـــهـــام 
األخــاقــي بــن »مخالفة كــام الــلــه« وصــواًل 

إلى عرض أجسادهن لعيون الغرباء...
الـــائـــحـــة ال تــنــتــهــي حـــرفـــيـــًا. وبــالــنــظــر إلــى 
احترام  و«عــدم  بـ«الفجور«  االتهامات  كمية 
العادات والتقاليد« التي تنتشر يوميًا على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، يــبــدو رصــد 

 إلى حّد كبير: النساء 
ً
نوعية الضحايا سها

ــى. تــخــتــار شـــرطـــة األخــــاق  ــ ــ بـــالـــدرجـــة األولـ
ضحاياها بشكل عشوائي. فهي تارة لنساء 
والــافــت هنا  لناشطات.  وتــارة  سياسيات، 
يــتــبــّرعــن غــالــبــًا بمهمة  نـــســـاء أخــــريــــات  أن 

التشهير األخاقي بنساء أخريات. 
نــذكــر عــلــى ســبــيــل املـــثـــال مـــا كــتــبــتــه مذيعة 
على  الخاص  حسابها  على  لبنانية  أخبار 
»تـــويـــتـــر« مــــع انـــفـــجـــار فــضــيــحــة الــتــحــرش 
الــجــنــســي حــــول الـــعـــالـــم، إن أغــلــب الــفــتــيــات 

 
ّ
الــلــواتــي يــتــحــّدثــن عـــن الــتــحــرش بــهــن »كـــن

راضــيــات أو ربــمــا بحثن عــن قصد عــن هذا 
الـــتـــحـــرش«. وفــتــحــت بـــاب الــتــعــلــيــقــات على 
حــســابــهــا لــشــتــم الـــفـــتـــيـــات املـــتـــحـــدثـــات عــن 
تـــجـــاربـــهـــن مــــع الـــتـــحـــرش الـــجـــنـــســـي. وكــــان 
الــقــاســم املــشــتــرك هــو اتــهــام هـــؤالء الفتيات 
يتحّدثن   

ً
أصــا  

ّ
ألنهن )مــجــددًا(  بـ«الفجور« 

عن هذا املوضوع بشكل علني.
جــنــود كــثــر، بعضهم مــحــافــظــون، وآخـــرون 
بعضهم  املتحّرر،  بمظهر  أنفسهم  يقّدمون 

ــنـــون، وآخـــــــــرون عـــلـــمـــانـــيـــون... كــلــهــم  ــديـ ــتـ مـ
املجتمع«.  »االرتــقــاء بأخاق  لــواء  يجمعهم 
بــن مختلف  السياسية  االخــتــافــات  ورغـــم 
 جنود هذا الجيش يجتمعون 

ّ
األطراف، فإن

ق املوضوع بالتشهير.
ّ
فجأة عندما يتعل

األنظمة  سياسات  مــع  األداء،  هــذا  يتماهى 
العربية والعاملية. سياسات ترّسخت بشكل 
مرعب مع وصول الرئيس األميركي دونالد 
ترامب إلى البيت األبيض، هو الذي وصف 
السيناتورة كيرسنت جيليبراند بـ«العاهرة« 
لــه. كذلك  إيحائي في تغريدة أخيرة  بشكل 
تفعل األنظمة العربية، وإن كانت أساليبها 
أقــــل مــبــاشــرة وأكـــثـــر تــمــاشــيــًا مـــع طــابــعــهــا 

األمني/ املخابراتي.
يـــقـــال إن الـــرجـــل الـــقـــوي فـــي عــهــد الــرئــيــس 
املـــصـــري املـــخـــلـــوع مــحــمــد حــســنــي مـــبـــارك، 
صــفــوت الــشــريــف كــان يــهــّدد أغــلــب ممثات 
ــات فـــــي مــصــر  ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ ــسـ ــيـــات والـ ــنـ ــيـ ــتـ الـــسـ
ــال لــم  ــ ، فــــي حــ

ّ
ــي بــــهــــن ــ ــاقـ ــ بــالــتــشــهــيــر األخـ

بن  يختلف،  قــد  طابعها  ملطالب  يرضخن 
وتعرف  والجنسي.  واملخابراتي  السياسي 
املغلقة،  ومكاتبهم  السياسين  صــالــونــات 
تــركــيــب مــلــفــات أخــاقــيــة ملــمــثــات وممثلن 
 االتـــهـــامـــات لــيــســت دائـــمـــًا خــفــيــة. 

ّ
كــثــر. لــكــن

بـــل تــحــصــل أحــيــانــًا مــبــاشــرة عــلــى الـــهـــواء. 
الخرابشة  محمود  السابق  األردنــي  النائب 
فــقــد أعــصــابــه وانــســحــب مــن حلقة برنامج 
ــوك عــلــى قـــنـــاة دويــتــشــيــه فيليه  ــاب تــ ــبـ #شـ
األملـــانـــيـــة، بــعــدمــا عـــرض الــبــرنــامــج شــهــادة 
فــتــاة أردنــيــة تــحــّدثــت عــن تعرضها املتكرر 
جنون   

ّ
جـــن األردن.  فــي  الجنسي  للتحرش 

ــابــــق، وســـــــاق كــــل االتـــهـــامـــات  ــســ الـــنـــائـــب الــ
إلى سؤالها  الفتاة وصــواًل  األخاقية بحق 
اعتبار  على  »أردنــيــة«،  جنسيتها  كانت  إن 
 الــتــكــلــم بــهــذا 

ّ
ــيــــات »ال يــمــكــن لــهــن أن األردنــ

املوضوع بشكل علني«.
ماذا يريد هؤالء؟ يبدو الجواب أصعب بكثير 
من أية أفكار بديهية. إذ كشفت إحصائيات 
 املــواضــيــع )الــكــلــمــات 

ّ
مــوقــع »فــيــســبــوك« أن

العربي،  العالم  في  بحثًا  األكثر  املفتاحية( 
جــنــســيــة بــشــكــل أســـاســـي. فــيــتــم الــبــحــث عن 
 
ّ
أسماء فتيات مغمورات، مشاهدة صورهن

وفــيــديــوهــاتــهــن، وغــالــبــًا الــتــشــهــيــر بــعــدهــا 
يحصل  ما  وهــو   .

ّ
بإيقافهن واملطالبة   ،

ّ
بهن

الفولي  رضــا  املغمورة  »املغنية«  من  غالبًا: 
صاحبة أغنية »سيب إيدي« في مصر، إلى 
محاكمة شابتن ارتديتا تنانير في املغرب 
وعلى  الــشــارع  فــي  عليهما  التحريض  بعد 
مواقع التواصل، وصواًل إلى حملة أخاقية 
اللبنانية  األزيــاء  انفجرت في وجه عارضة 
ثّم  التحقيق،  إلــى  أوصلتها  كلينك  ميريام 
إقــفــال نـــاٍد ليلي فــي الــســاحــل الــشــمــالــي في 
مــصــر الــصــيــف املــــاضــــي، بــعــدمــا وشــــى به 
االجتماعي  التواصل  مــواقــع  على  مــغــّردون 
املصرية«،  والتقاليد  العادات  يخالف  »ألنــه 
وبـــن كــل هـــذه األمــثــلــة، تـــرد حــــوادث أخــرى 
ــــورة مـــعـــارضـــات ســـوريـــات،  عـــن تــشــويــه صـ
ــل كـــتـــائـــب  ــبــ ــن قــ ــ ــر« مــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ـــ«الـ ــ ووســــمــــهــــن بـ
إلــكــتــرونــيــة، وإنـــشـــاء وحــــدة لــلــحــفــاظ على 

األخاق في الفضاء اإللكتروني السعودي.
ــهــــؤالء.  ــل ســـلـــطـــة لــ ــواصــ ــتــ تـــمـــنـــح مــــواقــــع الــ
ــوة، يــكــّرســهــا تـــجـــاوب الــســلــطــة  ــ تــعــطــيــهــم قـ
مــع عــمــلــيــات الــوشــايــة هــــذه. تــجــاوب يصل 
حــــد الـــتـــشـــجـــيـــع، كـــمـــا حـــصـــل فــــي رمـــضـــان 
ــي، عـــنـــدمـــا أصـــــــدر املـــجـــلـــس األعـــلـــى  ــ ــاضـ ــ املـ
يتضّمن ماحظات  تقريرًا  املصري  لإلعام 
ــلــــســــات. إلــــــى جـــانـــب  عـــلـــى نــــصــــوص املــــســ
فــرض غــرامــات على الــقــنــوات  التي تخالف 
توصيات التقرير. لكن املرعب كان منح كل 
غ عن لفظ خادش 10 في املئة من 

ّ
مواطن يبل

قيمة الغرامة.
نعود إلــى البداية. أول من أمــس، ُحكم على 
الـــشـــابـــة املـــصـــريـــة شــيــمــا بــالــســجــن. تــزامــن 
الــحــكــم مــع بــعــض الــتــغــريــدات الــتــي شكرت 
مــــروان يــونــس عــلــى الــحــمــلــة الــتــي أدت إلــى 
سجن الــشــابــة وإلـــى انــتــصــار األخـــاق على 
العربية  املجتمعات  تتحّول  كيف  الــفــجــور. 
في  لنا  مخابراتية؟   أمنية  مجتمعات  إلــى 

قصة شيما بعض املؤشرات.

تحريض إلكتروني 
ضد سياسيّات وفنّانات 

تحت شعار األخالق

العام«.  للحياء  »خادشة  أغنية  بسبب  عامين  لمدة  بالسجن  أمس ُحكم على مغنية مصرية مغمورة  أول من 
الحكم أعاد فتح النقاش حول المحاكمات األخالقية على مواقع التواصل االجتماعي

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

قضت إحدى املحاكم املصرية بحبس املغنية شيما، عامني 
ودفع غرامة عشرة آالف جنيه مصري، وذلك بعد اتهامها 
بالتحريض على الفسق والفجور، في فيديو كليب أغنيتها 
»عــنــدي ظـــــروف«. وكــانــت نــقــابــة املــوســيــقــيــني أعــلــنــت بعد 
العمل من شيما،  أنها سحبت تصريح  بــأيــام،  الكليب  بث 
وتحصل  بالنقابة،   

ً
عامال ليست عضوًا  أنها  إلــى  مشيرة 

على تصاريح عمل سنوية مؤقتة، كما حذف القائمون على 
موقع »يوتيوب« النسخة الرسمية للفيديو للسبب نفسه.

الــعــام 2017 بدخولها  أنــهــت فيه شيما  الـــذي  الــوقــت  وفــي 
الــســجــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن إنــكــارهــا الــتــهــم املــوجــهــة إلــيــهــا، 
والتأكيد على أنها كانت ال تقصد تقديم محتوى جنسي، 

الفنانتني شيرين  مــن  كــل  تنتظر  للخداع.  تعرضت  وأنــهــا 
املحكمة  فــي  ــرازق مصيرهما  ــ ال عبد  وغـــادة  الــوهــاب  عبد 

خالل األيام األخيرة من العام.
ــادة عــبــد الــــــرازق، تــقــدم املــحــامــي املــصــري  فــفــي قــضــيــة غــ
سمير صبري بجنحة مباشرة ضــدهــا، وقــال فــي دعــواه 
»إنــهــا ظــهــرت فــي فــيــديــو قــامــت ببثه عــلــى جــمــهــورهــا من 
خــالل مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــرتــديــة مــالبــس نــوم، 
وظهر جزء حساس من جسدها، وأن تصرف غــادة يعد 
 خادشًا وفاضحًا للجميع، ال يراعي األخــالق والقيم 

ً
فعال

السائدة في املجتمع«.
كذلك، تنتظر شيرين عبد الوهاب، قرار املحكمة في البالغ 
الــذي تقدم به املحامي املصري هاني جــاد ضدها، بتهمة 

اإلساءة ملصر بعد تصريح البلهارسيا.

قضايا بالجملة

MEDIA
منوعات

جمال 
خاشقجي

الرياض ـ العربي الجديد

في وقٍت تحاول فيه السعودية التسويق لسياسة 
االنفتاح االجتماعي والثقافي، تستمر بإسكات 
األصوات الداخلية املعارضة لسياستها، ال سيما 
اإلعــالمــيــة، وآخــرهــا، إعـــالن صحيفة »الــحــيــاة«، 
السعودي،  بالكاتب  عالقتها  إنهاء  عن  الثالثاء، 
قام  التي  »الــتــجــاوزات  جمال خاشقجي، بسبب 

»لجوء  وتضمنت  وصفها،  بحسب  أخيرًا«  بها 
لقاءات  فــي  ومشاركته  الغربي  لــإعــالم  الكاتب 
مشبوهة تسعى للنيل من اململكة واإلساءة لها«.

وقــــــال نـــاشـــر الـــصـــحـــيـــفـــة، خـــالـــد بــــن ســلــطــان، 
»تــــجــــاوزات خــاشــقــجــي تتضمن  بـــيـــان إن  فـــي 
مـــحـــاوالتـــه لــلــتــشــكــيــك فــــي اإلصـــــالحـــــات الــتــي 
تشهدها اململكة العربية السعودية والطعن فيها، 
من خالل املقاالت التي كتبها في صحف عاملية، 

أو مـــن خــــالل مـــشـــاركـــات فـــي قـــنـــوات تتلخص 
رســـالـــتـــهـــا فــــي اإلســــــــاءة لــلــمــمــلــكــة واســـتـــهـــداف 
الناشر  وركـــز  واســتــقــرارهــا«.  ولحمتها  أمــنــهــا 
مؤتمر  فــي  مشاركة خاشقجي  على  بيانه  فــي 
»الــســعــوديــة أخــطــاء املــاضــي وخــطــر املستقبل« 
الذي انعقد أخيرًا في العاصمة البريطانية لندن، 
الدوافع  بـ«تجمع مشبوه  البيان  في  إيــاه  واصفًا 
والـــتـــمـــويـــل، يــحــمــل فـــي مــضــامــيــنــه الــكــثــيــر من 

للمملكة«. وجــاءت مشاركة خاشقجي  اإلســاءة 
في املؤتمر الذي نظمته جمعية »القسط لحقوق 
اإلنــــســــان«، عــبــر كــلــمــة لـــه ألــقــاهــا عــبــر بــرنــامــج 
»سكايب«، من الواليات املتحدة األميركية، حيث 
السعودية،  في  الوضع  فيها  انتقد  حاليًا،  يقيم 

بسبب غياب املشاركة الشعبية.
الله ال  ق خاشقجي »سأظل بــإذن 

ّ
من جهته، عل

أكتب إال ما يمليه علي ضميري«.

)Getty( التلصص على الخصوصيات

الخميس 14  ديسمبر/ كانون األول   2017 م  26  ربيع األول 1439 هـ  ¶  العدد 1200  السنة الرابعة
Thursday 14 December 2017



تجربة هوليوود 
مهّمة جدًا بفضل 

ِحرفيتها العالية 
وخبراتها الكثيرة

طغيان عنصر اإلبهار 
الفني على حساب الفن 

وموهبة الغناء

فضلت النأي بالنفس 
في المواقف السياسية 

في الفترة الحالية

عندما ُتدرك أنك لست 
»المعلّم« في هوليوود، 

تنجح في عملك

2223
منوعات

■ كيف حدث أن أخرجت »الجبل بيننا«، 
املـــقـــتـــبـــس عــــن روايــــــــة بـــالـــعـــنـــوان نــفــســه 
فايتز  كريس  )سيناريو  مارتن  لتشارلز 

وجي. مايلز غوودلو(؟
تبحث،  هوليوود  استديوهات  بسيط:  األمــر 
دائمًا، عن مخرجن جدد، خصوصًا عن أولئك 
الـــذيـــن تـــشـــارك أفـــامـــهـــم فـــي مـــهـــرجـــانـــات، أو 
يحصلون على جوائز. املسألة، بالنسبة إليها، 
دة: املخرج الجديد 

َّ
تجارية. واملعادلة غير ُمعق

أرخــص.  بكثير، وبأجٍر  أفضل  يشتغل بشكٍل 
املخرج املعروف واملتمّرس يرفع قيمة امليزانية 

3 أو 4 أضعاف، ألنه يطلب راتبًا أعلى.
مسؤولو »فوكس للقرن الـ20« شاهدوا »عمر«: 

قّصة حــب، و»تــيــمــة« الــصــراع مــن أجــل البقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة. مــســألــتــان غــيــر مندمجتن 
مــعــًا فــي الــســيــنــمــا كــثــيــرًا. »املــلــكــة األفــريــقــيــة« 
 على ذلك. »عمر« 

ٌ
)1951(، لجون هيوسنت، مثل

»ثريلر«.  دمج قصة حّب بقصة بوليسية وبالـ
أرســلــوا لــي ســيــنــاريــو »الــجــبــل بــيــنــنــا«، الــذي 
أحببته، لسبٍب كامٍن في هذا الدمج بحّد ذاته.

هذا تحدٍّ بالنسبة إلّي، وأنا أحّب التحّدي. 

■ كيف تكّونت الصورة العامة للمشروع قبل البدء 
بتنفيذه؟

من ناحية سينمائية، الثلج ُيمكن أن يكون 
ن  شـــاشـــة. لـــون أبــيــض ومــمــثــان: هـــذا ُيــكــوِّ

ــص املــشــروع الـــذي قّدمته 
ّ

لــوحــة. هـــذا مــلــخ
لهم، فــوافــقــوا فــورًا قائلن لــي: أنــت املخرج 
املــــطــــلــــوب. بــالــنــســبــة إلـــــــّي، هـــنـــاك ســـــؤاالن 
ــل الــبــقــاء  ـــصـــارع مـــن أجــ

ُ
ــاذا ن ــ مــتــكــامــان: ملـ

ــّب. وملــــاذا  عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة؟ مـــن أجــــل الـــحـ
نــحــّب؟ رغــبــة فــي الــحــيــاة. هــذه أمـــور مثيرة 
أن  التحّدي:  إلــّي. ثم هناك مسألة  بالنسبة 
، مع ممثلن 

ً
تصنع فيلمًا في 90 دقيقة مثا

اثنن فقط. من دون التحّدي، ال أشعر بأني 
أتــقــّدم فــي الــحــيــاة. يــجــب أن أخـــوض أمـــورًا 
ينجح  مــن  كبيرة.  ــه مخاطر  وأواجـ صعبة، 
ومن يفشل: هذا ُمثيٌر. لكن ضمان الفشل أو 

النجاح ال يثيرني أبدًا.

■ فــيــلــمــك الـــهـــولـــيـــوودي الـــســـابـــق، »املـــتـــخـــّصـــص« 
)2012(، الذي تقول عنه أشياء سلبية كثيرة، ينتمي 
إلى هذا أيضًا. فكرة التحدي والصراع من أجل البقاء 
على قيد الحياة، والحب، وإْن يكن الحب مختلفًا هنا؟

أعــتــقــد أن مـــا تــقــولــه صــحــيــح. لـــم أفـــّكـــر هــكــذا 
لــم أنتبه إلــى األمــر مــن هــذه الناحية.  سابقًا. 
الــوقــوع في   شخصيتي شغوفة بمسألة 

ّ
لعل

التحّدي  أي  للخاص،  مـــآزق، حيث ال طــريــق 
الذين يرمون أنفسهم في  أنــا من  واملــواجــهــة. 
البحر من دون إتقان السباحة. املواضيع تعّبر 
عن صراع داخلي. لكني لم أفكر بهذا من قبل.

■ أرى في »الجبل بيننا« ما ُيشبه املسرح: مكان 

ــد، وإْن تمتّد أحــداثــه  ــد، فــي زمــن »شــبــه« واحـ واحـ
أيامًا قليلة.

الطبيعة  تحويل  تــمــامــًا:  لـــدّي  مكتوب  هــذا 
ــص املـــشـــروع: 

ّ
إلـــى مـــســـرح. كــتــبــُت فـــي مــلــخ

ر 
ّ

»املسرح ديكور للفيلم. العالم غير املتحض
ُيـــصـــبـــح مـــســـرحـــًا لـــهـــاتـــن الــشــخــصــيــتــن«. 
ربــمــا لــهــذا الــســبــب وافـــقـــت »فـــوكـــس للقرن 
الــــــــــــ20« عـــلـــى تـــكـــلـــيـــفـــي بـــمـــهـــمـــة اإلخـــــــــراج. 
، ال يـــوافـــق مــســؤولــوهــا عــلــى تكليف 

ً
عـــــادة

إنــهــم يجتمعون   
ْ
إذ ــٍد فــي أول اجــتــمــاع،  أحـ

ــرات عـــديـــدة. لــكــنــهــم، معي  ــ ويــتــنــاقــشــون مـ
م لـــهـــم، قـــالـــوا لـــي في  ــــقــــدَّ

ُ
ـــص امل

ّ
ومــــع املـــلـــخ

نــهــايــة أول اجـــتـــمـــاع: »أنـــــت املــــخــــرج. إنــهــا 

التي يحدث فيها هــذا معنا«. املــرة األولـــى 
هذا أيضًا، بالنسبة إلّي، نوع من التحّدي.

التي  الــدرامــي،  التكثيف  هناك مسألة  املقابل،  في   ■
صاب بتوضيٍح منك للفكرة بشكل مباشر أحيانًا، 

ُ
ت

عبر السرد الدرامي.
أنــــا مــنــتــٍم إلــــى ســيــنــمــا تـــــروي قــصــصــًا، ال 
ــذّوق الــســيــنــمــا  ــــى ســيــنــمــا تــجــريــبــيــة. أتــــــ إلـ
ــــي مـــهـــّمـــة لــتــطــويــر الــلــغــة  الــتــجــريــبــيــة، وهـ
مــــرارًا: »ما  لــت  تــســاء السينمائية. مــع هـــذا، 
هــي السينما الــتــي أريــــد الــعــمــل فــيــهــا؟ هل 
 القصة 

ّ
أدوات السينما أهم من القصة، أو أن

ــرُت الــقــصــة  ــتـ عــمــود فــقــري لــلــســيــنــمــا؟«. اخـ
ــّررت االشــتــغــال فــي السينما. أول  قــ عــنــدمــا 
ذاكرتي:  في  العالقة  السينمائية  مشاهداتي 
الــوقــواق« )1975(، مليلوس   

ّ
»طيران فوق عش

فــــورمــــان، الــــذي غــّيــر فــــّي الــكــثــيــر، وحــّمــســنــي 
عــلــى الـــتـــمـــّرد، بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة. بــفــضــلــه، 
لم  قبله،  للتسلية.  ليست  السينما  أن  أدركـــُت 
الوحيد  الفيلم  ربما  تجريبيًا.  فيلمًا  أشــاهــد 
ــر تانغو  ــّي أيــضــًا، هــو »آخــ ــر فـ ــ

ّ
قــبــلــه، الــــذي أث

برتولوتشي.  لبرناردو   ،)1972( باريس«  في 
حينها، كنُت أبلغ 16 أو 17 عامًا.

كما فهمُت من سؤالك، هناك مسألة التوضيح 
املباشر. أنا ال نفوذ لي هنا. لاستديو كلمته 
ل في سيطرته على املونتاج. 

ّ
األخيرة، وتتمث

أعمل بحريتي.  أن  لي  التصوير، سمحوا  في 
كما  كانتا  املمثلن  وإدارة  التصوير  طريقة 
الذي  االستديو،  بيد  النهائية  النتيجة  أريــد. 
بــالـــTarget Group. هو يعرف  لديه ما ُيسمى 
يــريــد. هناك تصنيفات وضعها  مــاذا  مسبقًا 
ــرة، وهــــو  ــيــ ــثــ ــارات كــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ بــــعــــد دراســـــــــــات واخــ
ق 

ّ
وتتعل ها، 

ّ
كل اإلنتاج  عمليات  في  يعتمدها 

بن  شاهدين 
ُ
امل فئة  هناك   :

ً
مثا شاهدين. 

ُ
بامل

15 و25 عامًا، الذين ُيشاهدون األفــام كثيرًا. 
أما  ــز عليهم.  ــركِّ

ُ
ت أميركا  مــن ســوق  باملئة   80

فئة ما بعد الـ25 عامًا، فُيشاهد املنتمون إليها 
األفـــام مــرة فــي الــعــام. هــذه أمثلة بسيطة. ثم 
هــنــاك االســتــديــو نــفــســه، الــــذي لــديــه أكــثــر من 
، وهي 

ً
فرع إنتاجي: »فوكس للقرن الـ20« مثا

ــنــتــج أفــامــًا لــلــعــائــات، غــالــبــًا. هناك 
ُ
األبــــرز، ت

تصنيفات  وغــيــرهــا.   ،»2000 »فــوكــس  أيــضــًا 
وفئات وِحَرفية مهنية عالية جدًا. لاستديو 
املــجــال. يعرف  تجربة عميقة ومهمة في هــذا 

ما يريده املشاهدون بفئاتهم املختلفة.
: أردُت أن يموت الكلب. هذا حدث درامي 

ً
مثا

تصنيفات  بحسب  لــكــن،  ــّي.  إلــ بالنسبة  مــهــّم 
االستديو، هذا غير ممكن. الفئة األساسية من 

املشاهدين لن توافق على هذا.
أشياء كثيرة أردتها. أول مرة يستيقظ الطبيب 
صّورة الصحافية 

ُ
بن باّس )إدريس إلبا(، وامل

ألـــكـــس مـــارتـــن )كـــايـــت ويــنــســلــت( شــبــه ميتة 
مة. كان ُيمكن 

ّ
بالقرب منه، داخل الطائرة املحط

ــه. 
ّ
أن يــذهــب ويــتــركــهــا، آخــــذًا مــعــه الــطــعــام كــل

إلــى الطائرة،  إلــى ال مكان، ثم يعود  سيذهب 
ليس ألنه يحب العودة، بل ألن ال طريق لديه. 
أقــول هــذا كمثٍل. لكن حصول هــذا مستحيل، 
موت  على  فموافقته  االستديو.  إلى  بالنسبة 
الكلب، تعني انخفاض عدد املشاهدين كثيرًا.

■ أّي أن التكثيف الدرامي عامل سلبّي على مستوى 
الجمهور؟

فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي يــكــتــمــل فــيــهــا الــتــكــثــيــف 
ــنــــاس مــــن الــــصــــاالت.  الـــــدرامـــــي، ســـيـــخـــرج الــ
مــــســــؤولــــو االســـــتـــــديـــــو يــــعــــرفــــون ســـوقـــهـــم 
تــمــامــًا. هــذا مــا يــريــدون. هــم ليسوا جمعية 
ــه، تنجح في 

ّ
كــل هــذا  خــيــريــة. عندما تحترم 

فاحترموا  أرادوا،  ما  احترمُت  العمل معهم. 
تــعــاونــي مــعــهــم. أتـــاحـــوا لـــي الــتــصــويــر كما 
أريد، لكنهم ـ في املونتاج ـ فعلوا ما يريدون، 
ها 

ّ
ألنــهــم يــعــرفــون جــمــهــورهــم. الــشــتــائــم كل

. هناك لقطات أخــرى وجدوها 
ً
ُحــِذفــت، مثا

 
ْ
إن بــاخــتــصــار:  أيــضــًا.  ُحــذفــْت  غير مناسبة، 

كــنــَت تفهم وضــعــك فــي الــعــمــل مــعــهــم، مقابل 
م«، 

ّ
أجر متفق عليه سلفًا، أي أنك لسَت »املعل

ه. 
ّ
كل هــذا  مــوافــق مسبقا على  أنــت  فستنجح. 

هناك أمــر آخــر: كم مخرج ُيمكنه أن يفعل ما 
يـــريـــد؟ الـــعـــدد قــلــيــل. بــــول تـــومـــاس أنـــدرســـن، 
؟ أولئك الذين ُيعتبرون 

ً
ودوني فيلنوف، مثا

أجــانــب، وال أتــحــّدث عــن اإلنكليز، ألن كــل من 
بر أجنبيًا في 

َ
تكون اإلنكليزية لغته األم ال ُيعت

ورديلي سكوت  بويل  دانــي  أمثال  هوليوود، 
)طبعا ال أتــحــّدث عن آخــريــن، لهم حضورهم 
الــقــوي داخـــل الــصــنــاعــة(. أتمنى أن أبــلــغ هذه 
ــق املــشــروع الــذي 

ّ
املرتبة ذات يــوم، أي أن أحــق

. في النهاية، ليست 
ً
أريد. لكن هذا ليس سها

القضية أن أبلغ تلك املرتبة. أنا أحّب أن أصنع 
لي،  في هوليوود مهّمة جدًا  التجربة  أفامًا. 
ــب 

ّ
ــم ومــرت

ّ
 شــــيء مــنــظ

ّ
أنــــا مــســتــمــتــع بــهــا. كــــل

ودقيق وِحَرفي. هذه مسائل مهّمة للغاية.

ربيع فران

ــيــــده، ال  ــمــــواعــ ــن بــ ــ ــتـــزم الــــفــــنــــان مـــلـــحـــم زيــ ــلـ يـ
حلقة  تصوير  أو  مقابلة،  مــوعــد  عــن  يتأخر 
بكثير  يسأل  بسرعة،  يمل  لكنه  تلفزيونية، 
من الهدوء »بشرفكم طويلة املقابلة وكم هو 
وقـــت الــلــقــاء؟«، هــكــذا يــدخــل ملحم زيـــن إلــى 
اســتــديــوهــات تــلــفــزيــون الــعــربــي فــي بــيــروت، 
لــتــصــويــر حــلــقــة خــاصــة مـــن بــرنــامــج »طـــرب 
مع مروان خوري«، الذي يستكمل عرضه في 

موسم جديد.
ــن، فـــي حـــديـــث عــلــى هــامــش  ــ يـــقـــول مــلــحــم زيـ
اللقاء: »مــروان خــوري كان له فضل علي في 
بــدايــاتــي الــفــنــيــة بــعــد تــخــرجــي مـــن بــرنــامــج 
)ســوبــر ســتــار( املــوســم األول، وكـــان مــن أول 
فــي صوتي  ألحانهم  وظــفــوا  الـــذي  امللحنن 
كما  بحاجة  كنت  حبيبي(،  )رّدوا  أغنية  في 
كـــل املــــواهــــب، إلــــى دعــــم فـــي أغــنــيــة خــاصــة، 
وهــــذا مــا تــوفــر لــي مــن خـــال املــلــحــن مـــروان 
خــــوري، وكــانــت أغــنــيــة جــيــدة، ال بــل ممتازة 
وعرفت كيف أستغلها فاقت نجاحًا كبيرًا«. 
ويضيف: »اليوم أبحث مع مروان خوري في 
تــعــاون جــديــد بــعــد أغــنــيــتــن حققتا نجاحًا 
ــــروان خـــوري  ـــا«. يــؤكــد مــلــحــم زيـــن أن مـ

ً
الفـــت

ملحن بــارع، وألحانه تأتي من عالم خاص، 
وهي ال تشبه ألحانًا أخــرى، بل تضيف لكل 
التوزيع  طريقة  في  منوعًا  بعدًا  يغنيها  من 
املــوســيــقــي وحــتــى الــكــلــمــات الــتــي ال تجدها 

عند شاعر آخر.
لم يكن ملحم زين سوى حالم يهوى الغناء، 
املــراهــقــة، اكتشف نــضــوج صوته،  بعد فــتــرة 
ــــى شـــاب  ــلـــب عـــلـــى مـــوهـــبـــة الـــطـــفـــولـــة إلـ ــقـ وانـ
الـــراحـــل وديــع  الــفــنــان  بــمــدرســة  راح يتعمق 
الصافي، يقول ذلك ويــردف: »ال زلت هاويًا، 
وأعــتــقــد أن الــهــوايــة فــي مــفــهــومــهــا تمنحنا 

شغف املتابعة واالستمرار في الغناء«.
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث لــــ يـــتـــابـــع مــلــحــم زيـــــن فــ
الـــجـــديـــد«: »ســعــيــد بــنــجــاح ألــبــومــي األخــيــر 
ــبــــرت قــبــل قليل  )الــــجــــرح الـــلـــي بــــعــــدو(، وأخــ
بــــأن أغــنــيــة )ضــلــلــي ضــحــكــي(، ألـــحـــان علي 
حسون، حققت 20 مليون متابع على موقع 
ــذا هــو  ــ ــادي هــ ــقــ ــتــ يـــوتـــيـــوب لـــــوحـــــده. فــــي اعــ
أنني  العلم  مــع  فــنــان،  الحقيقي ألي  النجاح 
ــذل جـــهـــدًا شــخــصــيــًا فـــي الــتــفــاعــل على  ــ ال أبـ
أن  أعــرف جيدًا  التواصل االجتماعي.  مواقع 
ذلــك خــطــأ، لكن ال وقــت أمــامــي ملتابعة كافة 
الــتــفــاصــيــل عــلــى تــويــتــر وانــســتــغــرام وحتى 
»أنــا كسول«، يرددها ملحم زين،  فيسبوك«. 
ــبـــوم عــمــومــًا كـــان جــيــدًا قــيــاســًا إلــى  لــكــن األلـ
تــفــاعــل الـــنـــاس ونـــجـــاحـــه، و»ملـــســـت ذلــــك من 

الفكاهي لكن ذلك ال يمنع من استنتاج واضح 
يكمن في قلة الثقافة التي يجيزها العرض، 
يــوم أحــد، على الشاشة الصغيرة.  مساء كل 
ــار الــفــنــي  ــهــ إلــــى جـــانـــب طــغــيــان عــنــصــر اإلبــ
من  التي  الغناء،  وموهبة  الفن  حساب  على 
كتسب بن ليلة تلفزيونية 

ُ
الطبيعي أنها ال ت

ــحــاهــا، مهما بــدت املــحــاوالت جـــادة في 
ُ

وض
إقــنــاع املــشــاهــد بـــأن مــا يـــراه هــو صـــراع بن 
مــطــرب ومــحــتــرف فــي لجنة تحكيم جــاهــزة 
تــبــادل أدوار  الــنــاقــد.  للنقد وبــلــســمــة جــــراح 
أي  نهاية  اإلنساني  الهدف  يجيزه  مكشوف 
»األعمال الخيرية« يضحكنا أخيرًا، ويسعى 
ــى اســـتـــعـــراض واضــــــح لـــصـــورة  ــ بـــالـــتـــالـــي إلـ

بيروت ـ العربي الجديد

اللبنانية،   MTV شاشة  على  حاليًا  ُيعرض 
املــوســم الــثــانــي مــن بــرنــامــج ديـــو املــشــاهــيــر، 
ــتـــهـــم  ــبـ والـــــــــــــذي يــــــنــــــذر »املــــــشــــــاهــــــيــــــر« مـــوهـ
الرعاية  إحــدى دور  إلى  ستجدة، 

ُ
امل الغنائية 

ــــرون أنــهــا  االجــتــمــاعــيــة أو الــخــيــريــة الـــتـــي يـ
عندما  سيتقاضونه  الـــذي  للمبلغ  بــحــاجــة 

ينتهي مشوارهم في البرنامج.
ـــطـــرح عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 

ُ
أســئــلــة كــثــيــرة ت

الـــبـــرامـــج، ال تــبــتــعــد بـــالـــضـــرورة عـــن االتــهــام 
بالهزل الواضح في طريقة التعاطي وفرض 
الــجــديــة املــنــقــوصــة أو املـــعـــّدة ســلــفــًا مـــا بن 
مــقــدمــة الــســهــرة، أنــابــيــا هــــال، واملــشــاهــيــر 
الـــحـــاضـــريـــن، إلــــى مـــبـــارزة مـــعـــّدة ســلــفــًا هي 
أيضًا مع لجنة التحكيم، والتي ال يسعفها أن 
تظهر بثوب الناقد أمام مزيد من االستخفاف 
والــهــزل الـــذي يــقــصــده بــعــض املــشــاركــن في 
الــبــرنــامــج، ورســــم صــــورة أنــهــم ضــحــايــا أو 
إلى  جــديــدة تضاف  موهبة  يحاولون كسب 
مواهبهم في اإلعام والتمثيل أو املونولوج 

خــال جولتي في مهرجانات الصيف داخل 
لبنان والخارج، واليوم أنا أستعد لتحضير 

أغنية منفردة، ستكون مفاجأة«.
)الــجــرح  بعد  ثانية  أغنية  يــقــول: »ســنــصــور 
)كـــلـــيـــب(، ومـــرة  الــلــي بـــعـــدو( عــلــى طــريــقــة الــــ

ثانية التعاون مع املخرج سعيد املاروق، 
التي  الفساد«،  محاربة  خطوة  تداعيات  عن 

اتـــخـــذت فـــي الــســعــوديــة بــشــأن بــعــض رجـــال 
املـــــــال واإلعــــــــــام، كــــونــــه يــنــتــمــي إلـــــى شــركــة 
»بــاتــيــنــوم«، وهــي مــن الــشــركــات السعودية 
الــخــاصــة الــتــي احــتــجــز صــاحــبــهــا الــولــيــد آل 
إبراهيم، يقول: »هناك توافق تام بيني وبن 
لــن يؤثر على  مــا حصل  أن  الشركة، وأعتقد 

املجموعة في ما يتعلق بالشق الفني«.
وحــــول آرائـــــه الــســيــاســيــة، يــقــول مــلــحــم زيــن 
»فضلت النأي بالنفس في املواقف السياسية 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، لــكــنــنــي أتــمــنــى دائــمــًا 
السام للعالم العربي، وأن نبعد البغض عن 

أنفسنا بالدرجة األولى«.
فـــي جــعــبــة مــلــحــم زيـــن بــعــد احــتــفــاالت رأس 
الــســنــة املــيــاديــة جــولــة إلـــى أوروبــــــا، يــقــول: 
بعدما  هــنــاك  الــســابــق  فــي  »نجحت حفاتي 
ــاريــــس،  ــردام هــــولــــنــــدا، وبــ ــتــ وقـــفـــت فــــي أمــــســ

أوروبـــا«. ويضيف:  ثانية في  وأمامي جولة 
سعد 

ُ
ت هناك  واللبنانية  العربية  »الجاليات 

بــالــفــنــانــن الــلــبــنــانــيــن والـــعـــرب عــمــومــًا، وال 
يــقــتــصــر أحـــيـــانـــًا الـــحـــضـــور عـــلـــى لــبــنــانــيــن 
وعــــرب يــقــيــمــون هــنــاك، بــل هــنــاك مــواطــنــون 
التعرف على هذا  ربما  أوروبــيــون يفضلون 

النوع من املوسيقى والغناء«.
»املــــســــؤولــــيــــة الـــفـــنـــيـــة جـــعـــلـــت وقــــتــــي مــلــيــئــًا 
ــدا عن  بــاملــواعــيــد«، يــقــول زيـــن، ويــضــيــف: »عـ
ــارج مــشــاغــلــي  ــ الـــحـــفـــات، الـــوقـــت املــتــبــقــي خـ
الــفــنــيــة أمــنــحــه لــلــعــائــلــة، بـــل أســعــى إلجــــازة 
ولو قصيرة ملتابعة كل التفاصيل، وهذا من 
واجــبــي كــــزوج وأب أن أســعــد عــائــلــتــي، ولــو 
ــات فــي يــومــيــاتــي،  ــ ســألــتــنــي عــن أفــضــل األوقـ
أجيب: هو الذهاب بإجازة عائلية إلى جانب 

زوجتي وأطفالي علي وفاطمة وحسن«.  

الــبــرنــامــج الــتــي تــكــســوهــا الــتــقــنــيــات الافتة 
مــن إضـــاءة ورقــص وتــبــادل ذلــك مــع ضيوف 
الهواة  املحترفن وبن  املطربن  من  السهرة 
الذي لبسوا الدور وصّدقوا لوهلة أن الغناء 
مــــادة ســهــلــة يــســتــطــيــع أي كــــان تــنــاولــهــا أو 

ممارستها.
األحــدب،  مصباح  السابق  اللبناني  النائب   
ــه مــنــذ  ــتـ ــنـ ــكـ ، لـــــم يــــوظــــف مــــوهــــبــــة »سـ

ً
مـــــثـــــا

الــطــفــولــة«، كــمــا يـــقـــول، لــتــحــقــيــق أو تــطــويــر 
التي  الــكــومــيــديــة  املمثلة  فعلت  كــذلــك  أدائــــه. 
ــاق، وصـــــواًل إلــى  ــديـ ُعـــرفـــت بــهــزلــهــا، أرزة شـ
ــزال، الــــذي وجـــد فيه  ــ مــقــدم أخـــبـــار، جــيــري غـ
الـــبـــعـــض وســـــامـــــة تـــســـتـــحـــق املــــشــــاركــــة فــي 
من  أمــام ساعتن  أننا  نجد  هكذا  البرنامج. 
ا عن مبلغ 

ً
ع أو املعد سلفًا بحث

ّ
صن

ُ
الترفيه امل

من املال يجري تحويله إلى جمعية خيرية، 
ــــة تــــحــــاول اســـتـــفـــزاز  مــــن دون مــــواهــــب جــــدّي
الــدور  ليأتي  تمامًا،  مقنعة  بطريقة  املشاهد 
في  البرنامج  بــالــصــورة نسخة  يعيد   

ً
كــامــا

ــصــدرة، والــتــي تعتمد مــن دون شك 
ُ
الـــدول امل

على العفوية ال على املواقف املسبقة.

ديو المشاهير: الغلبة للصورة

ماذا تعرف على السمك 
»المسكوف« العراقي؟

ملحم زين: ال زلت هاويًا

هاني 
أبو أسعد

فنون وكوكتيل

برنامج

مقابلة

مقابلة مطبخ

بغداد ـ محمد الملحم

على ضفاف دجلة أو الفرات بالعادة من غير الطبيعي أال ترى نارا ورائحة شواء 
بأي مدينة يدخلها رافدا العراق الرئيسيان حيث مطاعم السمك الطازج، الذي يتم 
استخراجه من أحواض داخل النهر ونقله مباشرة بعد تنظيفه إلى دائرة كبيرة 
األكلة  باتت  املسكوف، حتى  السمك  إلعــداد وجبة  املشتعل  والخشب  الفحم  من 
والدليمية  كالدوملة  أخــرى  فلكورية  أطعمة  األكثر شهرة وتفوقت على  العراقية 

والقيمة والهريسة وغيرها.
يقول حسن البغدادي صاحب مطعم لشواء السمك لـ »العربي الجديد« إن »السمك 
املسكوف هبة دجلة والفرات للعراقين، ومن ال يملك ماال يأكل من خير النهرين. 
ويضيف »كثيرًا ما يتصل بنا عراقيون من املهجر نعلمهم طريقة الشواء، وكيف 
نقوم بشق السمكة طوليًا من جهة الظهر وتنظيفها باملاء بعد إخراج أحشائها 
التي تضاف للسمك هي  الشواء والتنظيف بالصور واملــواد  ونرفق لهم طريقة 

رشة ملح فقط ثم نقوم بالشي«.
نشتهر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الــســامــي، صاحب مطعم،  أحمد  يقول  ومــن جهته 
باملسكوف وأسماكنا نهرية ويغلب الكاريبي، لكثرته على بقية األنواع التي يندر 
وجودها لدينا أما عن سر مــذاق املسكوف فبعد رش امللح الــذي يتطابق به كل 
)10( دقائق  أنواع الشواء تضاف خلطة ونكهة خاصة قبل رفع السمك من الشواء بـ
وهنا يكمن سر املهنة باإلضافة إلى طريقة استخدام النار الصحيحة للحفاظ 
على شواء السمك بصورة متناسقة ويفضل الشواء بخشب شجرة الصفصاف، 
النار  لــتــوزيــع  دائــريــة  أو بطريقة  إمــا بصفن متقابلن  السمك  الــنــار  وتــتــوســط 

بصورة متناسقة على السمك املعلق بخشبتن من أحد اطرافه. 
العراقية  األكــات  من  املسكوف  السمك  الجديد:  للعربي  الدفاعي  محمد  ويقول 
لتناولها على  مــكــان  وأفــضــل  والــعــوائــل،  األصــدقــاء  بها  الــتــي يجتمع  الشهيرة 

ضفاف نهر دجلة حيث ارتفاع النوارس املحلقة من حولك.

افتتح »الجبل بيننا«، الروائي الهوليوودي الطويل الثاني، للفلسطيني هاني أبو أسعد )1961(، 
الدولي«.  السينمائي  القاهرة  لـ»مهرجان   )2017 الثاني  تشرين  نوفمبر/   30 ـ   21( الـ39  الدورة 

تجربة أميركية جديدة لمخرٍج ملتزٍم هّمًا فلسطينيًا في أفالم عديدة له، وساٍع إلى اختبار 
الصناعة السينمائية في معقلها، وفقًا لمناهج االستديوهات الكبيرة في هوليوود

»إلى أين« في السينما؟
ــعــــرض ســيــنــمــا »مـــتـــروبـــولـــيـــس  تــ
ــل« فــــــي بـــــيـــــروت،  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ أمــــبــــيــــر صـ
بــن 4 و10 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 
الفيلم  مــن  املــرمــمــة  النسخة   2018
الـــذي يشّكل  أيـــن؟«  »إلـــى  اللبناني 
السينما  تــاريــخ  فــي  مهمة  محطة 
عــلــى  ــا  ــ ــهــ ــ ــ ــَع ــ ــ

َ
َوض إذ  ــيــــة،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ

خريطة الفن السابع العاملية كونه 
املسابقة  1957 ضــمــن  عـــام  شــــاَرك 
الفرنسي،  كــان  ملهرجان  الرسمية 
ــان بـــذلـــك أول عــمــل ســيــنــمــائــي  ــ وكـ
ــًا.  كــذلــك  ــيــ ــاملــ لـــبـــنـــانـــي ُيـــــعـــــَرض عــ
تــقــيــم »مـــتـــروبـــولـــيـــس« بـــالـــتـــوازي 
ُعروضًا للشريط الوثائقي »نصر« 
الــــذي   )»Un Certain Nasser«(
ــى أيـــن«  يــتــنــاول ســيــرة مــخــرج »إلــ
جــــورج نــصــر، وكــــان جـــرى ترميم 
ــادرة مـــن شــركــة  ــبـ ــمـ »إلـــــى أيــــــن؟« بـ
 Abbout( بــــرودكــــشــــنــــز«  »أبـــــــــوط 

.)Productions

أحمد الشريف يعود

بعد غيابه عن الساحة الفنية ملّدة 
التونسي  الفنان  5 سنوات، كشف 
ــد الـــى  ــائــ ــد الــــشــــريــــف، أنــــــه عــ ــمــ أحــ
الغناء في مقابلة تلفزيونية. وقال 
الــــشــــريــــف أنــــــه يـــتـــحـــضـــر إلصــــــدار 
أغنية من كلماته وألحانه بعنوان 
ــعــــي« وصـــــــــّور كــلــيــب  ــمــ »مــــنــــي اســ
األغنية، تحت إدارة املخرج محمد 
علي القصدلي. وعن سبب غيابه، 
أوضــــح أحــمــد الــشــريــف أنـــه تـــزّوج 
ورغــــــب فــــي أن يـــكـــون الـــــى جــانــب 

أوالده وعائلته.

شعبان يسخر من ترامب
غني املصري، شعبان عبد 

ُ
طرح امل

ــيـــرًا، أغــنــيــتــه الــجــديــدة  الــرحــيــم أخـ
بــعــنــوان »تــرامــب خـــاص اتجنن« 
وهـــي تــهــاجــم الــرئــيــس األمــيــركــي، 
دونــالــد تــرامــب، بعد قـــراره األخير 
ــيــــة إلـــى  ــيــــركــ بـــنـــقـــل الــــســــفــــارة األمــ
على  الفلسطينية،  الــقــدس  مدينة 
املحتلة  الــدولــة  عاصمة  اعتبارها 
ــــت األغـــنـــيـــة صــدى  ــيـــل، والقـ ــرائـ إسـ

واسعًا على موقع »يوتيوب«.

منذر رياحنة والثأر

أعلن املمثل األردني منذر رياحنة 
ــــن تـــصـــويـــر مــســلــســل  ه مـ انــــتــــهــــاء
»ثـــأر غليص« وهــو الــجــزء الــرابــع 
ــة األردنــــيــــة  ــدويــ ــبــ ــا الــ ــ ــدرامــ ــ مــــن الــ
الــــــذي ســـيـــنـــافـــس بــــه فــــي املـــوســـم 
رياحنة   .2018 لــلــعــام  الــرمــضــانــي 
ــة  ــيـ ــمـ ــه الـــرسـ ــتـ ــفـــحـ ــلــــى صـ ــتــــب عــ كــ
ــد لــلــه  ــمــ ــحــ )فــــيــــســــبــــوك( : »تـــــــم الــ
االنتهاء من تصوير الجزء الرابع 
غـــلـــيـــص«  »رأس  ــلــــســــل  مــــســ مـــــــن 
ــأر غــلــيــص«  ــ بــعــنــوانــه الــجــديــد »ثـ
بــإشــراف املــخــرج  أحــمــد دعيبس، 
العربي لإلنتاج  املــركــز  إنــتــاج  مــن 
اإلعامي و سيعرض في رمضان 

.2018
 

20 مليونًا خسائر شيرين

في  الفنانن  نقابة  جـــددت  بعدما 
عبد  شيرين  الفنانة  منع  القاهرة 
الــوهــاب مــن الــغــنــاء، إلــى منتصف 
شهر يناير/ كانون الثاني املقبل،  
مقتضب  بتصريح  شيرين  اكتفت 
النقابة  لــقــرار  امتثلت  إنــهــا  قــالــت، 
رغــم توضيح ما قصدته في حفل 
أقــيــم قبل سنة فــي عــمــان واتهمت 
ــر، وذكـــــــرت  ــ ــــصـ ة إلـــــــى مـ بـــــــاإلســـــــاء
املــــصــــادر أن خــســائــر شــيــريــن من 
قــــرار املــنــع بــلــغــت عــشــريــن مليون 
ــفـــل رأس  ــه، فـــيـــمـــا تـــحـــيـــي حـ ــيـ ــنـ جـ
الــســنــة فــي دبـــي إلـــى جــانــب ماجد 

املهندس وإليسا.
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)Getty( التجربة في هوليوود مهّمة جدًا لي وأنا مستمتع بها
)Getty( استديوهات هوليوود تبحث دائمًا عن مخرجين جدد

)Getty( أن تصنع فيلمًا في 90 دقيقة، مع ممثلين اثنين هو تحّد بالنسبة لي


