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مغربي يُطلق تطبيقًا 
لكفالة األيتام

حملة إلكترونية تتحدى السّكر 
والسمنة

عماد كركص

انــتــهــى املـــوســـم األول مـــن بــرنــامــج »طـــوق 
ـــة 

ّ
نــــجــــاة« ذي الـــطـــابـــع االجـــتـــمـــاعـــي بـــرش

عتبة  تخطي  خاللها  من  استطاع  جريئة، 
النمطية التي كانت تسيطر على مضمون 
الــســوري  الــبــرامــج االجتماعية فــي اإلعـــالم 
بشقيه املوالي واملعارض من حيث اختيار 
الـــقـــضـــايـــا واملــــواضــــيــــع الــــتــــي مــــن الــســهــل 
واملــســمــوح الـــخـــوض فــيــهــا وطــرحــهــا أمـــام 
طـــاولـــة الـــنـــقـــاش. والـــبـــرنـــامـــج الـــــذي يــعــده 
ويــقــدمــه الــزمــيــل محمد دوبـــا عــلــى شاشة 
التجذيف  يــحــاول  كــان  »تلفزيون ســوريــا« 
عكس التيار في الخوض باملمنوع، ضمن 
االجتماعية  املحافظة  مــن  ضيقة  مساحة 
ــمـــع الــــــســــــوري. فــفــتــح  ــتـ الــــتــــي تـــغـــلـــف املـــجـ
ــزواج املــدنــي واإللــحــاد  الــبــرنــامــج ملفات الــ
الـــقـــاصـــرات، وركــــز عــلــى الــظــواهــر  ووزواج 
الــتــي ظــهــرت فـــي مجتمعات  االجــتــمــاعــيــة 
ــاء  ــ ــتــــســــول وتــــــجــــــارة األعـــــضـ ــالــ الــــلــــجــــوء كــ
الــبــشــريــة وكــثــرة حــــاالت الـــطـــالق، وغــيــرهــا 
مــن املــواضــيــع والــقــضــايــا الــحــســاســة التي 
كانت ممنوعة من التداول - على املستوى 

اإلعالمي على األقل.
 
ً
 أن يكون فعال

ً
فهل استطاع البرنامج فعال

»طـــوق نــجــاة« أمـــام الــســوريــن فــي تشريح 
الــقــضــايــا لتخطي ســلــبــيــاتــهــا، أم أنــه  هـــذه 
محاولة للحاق بركب اإلعالم العاملي وجزء 
مـــن اإلعـــــالم الــعــربــي الــــذي بــــات يــقــدم هــذا 
ــك يـــقـــول معد  ــرامـــج؟ عـــن ذلــ ــبـ ــنـــوع مـــن الـ الـ
البرنامج، محمد دوبـــا، فــي حديث  ومــقــدم 
وراء  من  »هدفنا   

ّ
إن الجديد«  »العربي  مع 

داخل  الــراكــدة  املياه  البرنامج تحريك  هــذا 
املجتمع، والتحرش بعقل املتلقي. إذ جرى 
على مــدى عــقــود قمع وكــبــت كــل مــحــاوالت 
أو  السياسي  التحرر، ســواء على املستوى 
الفكري أو االجتماعي، وهو ما سّبب حالة 
التعبير.  إن جـــاز  املــجــتــمــعــي  الــجــمــود  مـــن 
ــات  ــارسـ ــمـ ــن املـ ــارت مـــنـــاقـــشـــة كــثــيــر مــ فــــصــ
االجــتــمــاعــيــة مــمــنــوعــة بــحــجــة )الــعــيــب( أو 
)الـــــخـــــوف(، وال نــفــشــي ســـّرًا  )الـــــحـــــرام( أو 
حن نقول إن النظام السياسي كــّرس هذه 
الحالة عبر سيطرته وتدجينه للمؤسسات 
الدينية و التعليمية والثقافية في سورية«.
وعـــن الــضــوابــط الــتــي اخــتــارهــا مـــع فــريــق 
العمل لتحديد إيقاع البرنامج، يقول دوبا 
»ما يميز )طوق نجاة( هو النقاش املفتوح 
مسبقة،  أحــكــام  ودون  سقف  دون  للجميع 
 إلـــى الـــجـــرأة. إنــهــا املـــرة األولــــى في 

ً
إضــافــة

التي تتحدث فيها  تاريخ اإلعــالم السوري 
فتاة ســوريــة مسلمة مــع زوجــهــا املسيحي 
عــــن زواجــــهــــمــــا أمــــــام الــــشــــاشــــة، وتــتــحــدث 
مــع جماعة  تجربتها  عــن  قبيسية(  )آنــســة 
وفي  عنهن.  انشقاقها  بعد  )القبيسيات( 

منوعات

B

)طوق نجاة( أخبرنا أحد الشباب السورين 
م والد أحد األطفال 

ّ
ملاذا قرر بيع كليته، وتكل

ــه لـــلـــتـــســـّول فــي  ــالـ ــفـ ــه أطـ ــ ــالـ ــ ــن ســـبـــب إرسـ عــ
إنــه أول برنامج  الــقــول  الــشــوارع. أستطيع 
ــه، مــــن حــيــث  تــلــفــزيــونــي ســــــوري مــــن نــــوعــ
طرح ومناقشة مواضيع مسكوت عنها في 
في  وموضوعية  ومهنية  بــجــرأة  املجتمع، 
الــوقــت نــفــســه، حــتــى عــلــى مــســتــوى اإلعـــالم 

الــعــربــي، رغــم وجـــود بعض املــحــاوالت، إال 
أن أكثر البرامج تقع في فخ االنحياز، وهو 
مـــا يـــحـــاول )طــــوق نـــجـــاة( االبــتــعــاد عــنــه«. 
عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، يـــطـــرح الــبــرنــامــج 
 تقليديًا، حيث يعرض ثالث تجارب 

ً
شكال

شــخــصــيــة فـــي الــحــلــقــة الـــواحـــدة مـــن خــالل 
أو  االستوديو  داخــل  أصحابها  استضافة 
إلى وجود   

ً
الصناعية، إضافة األقمار  عبر 

ــقــــاش مــن  ــنــ ــيــــوف مـــخـــتـــصـــن إلثـــــــــراء الــ ضــ
املحامن ورجال  و  االجتماعين  الباحثن 
الدين وغيرهم من املختصن. وعن املحتوى 
الذي يحرص البرنامج على تقديمه، يقول 
مقاربات جديدة  يقدم  »البرنامج   

ّ
إن دوبــا 

وعميقة في آن، ال تكتفي بمناقشة الظواهر 
االجتماعية من حيث ممارساتها فقط، بل 
تبحث عميقًا في الجذور الفكرية التي أدت 
اإللحاد،  الظواهر. فناقشنا  إفــراز هذه  إلى 
الجامعات الوهمية، اليوتيوبرز السورين، 
زواج القاصرات، األدوية الفاسدة، جميعها 
كــانــت عــنــاويــن لــحــلــقــات الــبــرنــامــج، الـــذي 
يــنــاقــش الــظــواهــر االجــتــمــاعــيــة اإلشــكــالــيــة 
ــي تـــرتـــبـــط بـــواقـــع  ــتــ ــلــــجــــدل، الــ واملــــثــــيــــرة لــ
الــســوريــن خــاصــة منذ 2011 ومــا بعدها. 
ونحن ندرك أن مناقشة املشاكل والظواهر 
األولــى  الخطوة  تمثل  بحرية  االجتماعية 
إليــجــاد حــلــول لــهــا، وتــقــديــم طـــوق النجاة 

للمجتمع كي ال يغرق فيها«.
أما عن أبرز الصعوبات التي واجهت فريق 
الــبــرنــامــج خـــالل الــتــحــضــيــر، وفــيــمــا بــعــد، 
 
ّ
أثناء عرض الحلقات، فيشير دوبا إلى أن

)التابوهات(  كسر  هــي  األكــبــر  »الصعوبة 
أو املمنوعات في مجتمعنا، حيث ما يزال 
ــن الـــحـــديـــث عن  الـــخـــوف يــمــنــع كــثــيــريــن مـ
األمــر  يتعلق  عندما  الشخصية  تجاربهم 
بموضوع حّساس، من هنا كانت الصعوبة 
ــاع أصــــحــــاب الـــتـــجـــارب الــقــاســيــة  ــنــ فــــي إقــ
أو الــجــريــئــة مــن الــســوريــن بــالــحــديــث عن 
تجاربهم أمام الكاميرا. إذ ليس من السهل 
ــرأة عـــن تــعــرضــهــا لتحرش  ــ أن تــتــحــدث امـ
. أمــا بعد الــعــرض، فــإن تقّبل 

ً
جنسي مــثــال

ــيــــع الــحــســاســة  الـــجـــمـــهـــور لــــطــــرح املــــواضــ
كــهــذه ليس مــؤكــدًا، حيث يــرفــض كثيرون 
مــــجــــرد مـــنـــاقـــشـــة هـــــــذه املـــــواضـــــيـــــع، لــكــن 
أظــــن أن الــبــرنــامــج نــجــح فـــي كــســر حــاجــز 
الخوف على األقل ولو جزئيًا، مع التأكيد 
عــلــى أنـــه خــطــوة أولــــى تــحــتــاج إلـــى مــزيــد 
ــقـــًا«. أمـــا عـــن تعرضهم  مـــن الــخــطــوات الحـ
لــتــهــديــدات أو مــضــايــقــات لــعــرضــهــم حلقة 
فُيشير  معينا،  موضوعا  تتناول  أكــثــر  أو 
دوبا إلى أنه »حصل هجوم من قبل بعض 
الحلقات،  بعض  على  واملتابعن  األطـــراف 
وهذا أمر متوقع، بسبب طبيعة املواضيع 
ه -لحسن الحظ- هجوم 

ّ
التي نتناولها، لكن

إلكتروني فقط«.
ر القائمون على البرنامج للموسم 

ّ
ويحض

الثاني منه على أن يبدأ تصوير الحلقات 
األولــــــى قـــريـــبـــًا، لــكــن الـــعـــرض ســيــبــدأ مع 
بــــدايــــة الــــعــــام املـــقـــبـــل. وســـيـــكـــون املـــوســـم 
الــثــانــي امــتــدادًا لـــأول مــن حيث املحتوى 
واملــضــمــون مــع وجـــود بــعــض الــتــعــديــالت 

على الشكل والديكور.

الهدف من البرنامج 
تحريك المياه الراكدة 

داخل المجتمع

غزة ـ عالء الحلو

يتسابق عدد من ناشطي مواقع التواصل 
ــارة  ــى خـــسـ ــ االجـــتـــمـــاعـــي فــــي فــلــســطــن إلــ
الوزن حفاظًا على الصحة العامة للجسم، 
ــــالل »تــــحــــدي الـــســـكـــر« والــــــــذي بـــدأ  مــــن خــ
ــلــــول املـــاضـــي،  مــطــلــع شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ أيــ
الحملة  أشهر.وتتمثل  ستة  مــدة  ويستمر 
االلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــتـــي يـــشـــارك بــهــا املــئــات 
فــــي الـــتـــحـــدي الــحــقــيــقــي لــلــســكــر األبـــيـــض 
ــواد الــغــذائــيــة الــتــي  ــ ومــشــتــقــاتــه، وكـــافـــة املـ
ــــي تـــصـــنـــيـــعـــهـــا، حــفــاظــًا  ــل الـــســـكـــر فـ ــدخــ يــ
قد  الــتــي  للمخاطر  وتــفــاديــًا  الصحة،  على 

يتعرض لها جسم اإلنسان.
وتهدف املــبــادرة إلــى ضم أكبر عــدد ممكن 
ــــن األعـــــضـــــاء حــــــول هــــــدف واحـــــــــد، وهـــو  مـ
التخلص من السكر األبيض، واتباع نظام 
غـــذائـــي صــحــي ومــفــيــد وتــعــمــيــمــه بــالــقــدر 
املمكن من أجل صحة اآلباء وصحة األوالد. 
وينبه املشاركون في املبادرة إلى أن السكر 
األبيض، وقد ثبت علميًا بأنه املتهم األكبر 
فــي اإلصــابــة بالكثير مــن األمــــراض وعلى 
رأسها السكري والسرطان وأمراض القلب، 

والعديد من األمراض املزمنة والخطيرة.
املشاركون  بثها  التي  املشاركات  وتنوعت 
البعض نشر صور  اخــتــار  إذ  الحملة،  فــي 

األكالت الصحية التي يتم تناولها، بينما 
تناقص  إلــى تصوير  اآلخــر  البعض  اتجه 
الـــوزن الــتــدريــجــي جـــراء االلــتــزام بمعايير 
الـــحـــمـــلـــة، الــــتــــي تـــشـــتـــرط هــــجــــران الــســكــر 
األبــيــض. وتــوجــه عـــدد مــن املــشــاركــن إلــى 
نشر املواد التعريفية بالحملة، والتصاميم 
الـــفـــنـــيـــة لــــــزيــــــادة الـــــــــــوزن، كــــذلــــك الــــصــــور 
والــتــصــامــيــم الــتــعــبــيــريــة ألضــــــرار الــُســكــر 
بهدف  عـــام،  بشكل  والــحــلــويــات  والسمنة، 
التحفيز على مواصلة التحدي، وتشجيع 
الصفحة  وتضم  لــه.  االنضمام  على  الغير 
الرئيسية للحملة مجموعة أقسام، تتمثل 
فــي »قــســم مــشــاركــات األعــضــاء، منشورات 
تــشــجــيــعــيــة، مـــنـــشـــورات إداريـــــــــة، قــصــص 
اليومية  املتابعة  قسم  ونجاحات،  تجارب 
في  املشاركن  األعــضــاء  أســمــاء  للبرنامج، 
االستشارية  اللجنة  توجيهات  الــتــحــدي، 
الطبية، تفاصيل مراحل برنامج التحدي، 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، مــرضــى الــســكــري، 
ــاء،  ــ ــــضـ ــات األعـ ــ ــفـ ــ أســـئـــلـــة األعــــــضــــــاء، وصـ
البث  والتوثيق،  العلمية  املـــواد  الفيديو، 
ــرأي واالســتــفــتــاء،  ــ املـــبـــاشـــر، اســـتـــطـــالع الــ
ــدان الـــــــوزن،  ــ ــقـ ــ الـــــغـــــذاء الــــصــــحــــي، قـــســـم فـ
ــقــــوبــــات اإللــــكــــتــــرونــــيــــة لــغــيــر  ــم الــــعــ ــســ وقــ
امللتزمن بفكرة الحملة«. ونشر املهندس 
وهــو صاحب  َحــّمــاد،  الفلسطيني عصام 

فكرة التحدي، عددًا من الفيديوهات على 
مجموعة »تحدي السكر« عبر »فيسبوك« 
والتي تابعها نحو 11 ألف شخص خالل 
ــا أخـــصـــائـــي  ــهـ ــاف خـــاللـ ــتــــضــ ــر، واســ ــهــ شــ
مجموعة  ومستشار  العالجية،  التغذية 
ــا، بـــغـــرض  ــقــ ــازن الــــســ ــر، مــــــ ــكــ ــدي الــــســ ــحــ تــ
ــة  ــابــ تـــعـــريـــف الـــجـــمـــهـــور بــالــحــمــلــة واإلجــ
عـــلـــى االســـتـــفـــســـارات الـــعـــامـــة لـــأعـــضـــاء، 
ويوصي خاللها باتباع األنظمة الغذائية 
العامة  السالمة  على  حفاظًا  الصحيحة، 

لإلنسان.

مقدم البرنامج محمد دوبا )يوتيوب(

)كريستوف هيتزمانسدير(

الدار البيضاء ـ حمزة الترباوي

أعــلــن شــاب مغربي ُيــدعــى جــالل عويطة عــن إطـــالق تطبيق إلــكــتــرونــي مهمته 
كفالة األيتام. ويقول صاحب املشروع الجديد، إن »يتيمي« هو أول تطبيق على 

مستوى العالم لكفالة وخدمة ورعاية األيتام. 
وُيــمــّكــن هـــذا التطبيق مــن اخــتــيــار وكــفــالــة املــســتــخــدم، مــالــيــًا، لــعــدد مــن األيــتــام 
ومتابعتهم والتدخل في عملية التربية والتوجيه في ما يخص املسار الدراسي 
كل  املستخدم صفحة خاصة، تتضّمن  يكفله  يتيم  ولكل  والثقافي.  والرياضي 
)موجز  »الــتــايــمــاليــن«  يشبه  أخــبــار  شــريــط  شكل  على  فيه  اليومية  املعلومات 

األخبار( في شبكات التواصل االجتماعي. 
ر التطبيق للكاِفل منصة معلومات مفصلة عن اليتيم، مع تحديث يومي 

ّ
ويوف

وأســبــوعــي وشـــهـــري حـــول كـــل مـــا يــتــعــلــق بـــه، مـــع حــزمــة مـــن إشـــعـــارات تصله 
والسنوية  الشهرية  املساهمات  أداء  إمكانية  التطبيق  يتيح  كما  هاتفه.  على 
والحصول  املــســاهــمــات  أرشــيــف  تصفح  إمكانية  مــع  اإللــكــتــرونــيــة،  بالبطاقات 
على تقارير دورية. هذا ويطمح التطبيق، والذي وصل إلى املراحل التجريبية، 

لتوفير منح دراسية لعدد من األيتام إلكمال دراساتهم العليا. 
ــــرف عـــلـــيـــهـــا، جـــــالل عـــويـــطـــة، فــــي حــــديــــث لـــ  ــشـ ــ ويــــوضــــح صــــاحــــب الـــفـــكـــرة واملـ
 الــفــكــرة جــــاءت خــــالل عــمــلــه الــتــطــوعــي الــــذي بــــدأه منذ 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

ــال أيـــضـــًا يــحــتــاج إلــــى رقــمــنــة وتـــطـــويـــر ونــهــضــة«،  ــذا املـــجـ  ســــنــــوات، إذ »إن هــ
وإن »مــعــامــالت كثيرة بــاتــت تــجــري بالتطبيقات والــهــاتــف« لــذا اخــتــار أن تتم 

رعاية األيتام بشكل جديد. 
الناس مرتبطن بهواتفهم فقط من  التطبيق أيضًا »لن يبقى  ــه بهذا 

ّ
إن ويقول 

أجــل تلقي إشــعــارات مــواقــع التواصل االجتماعي، بــل أن يصبح هــذا االرتــبــاط 
ألشياء جيدة« بحسب تعبيره. 

ويأمل عويطة وفريق التطبيق أن يتطور أكثر حتى يعتمد على تقنيات الذكاء 
االصطناعي لتحسن أدائه بشكل أفضل، وأن ينتقل تأثيره من املغرب إلى العالم.

»طوق نجاة«... رّشة جريئة في اإلعالم السوري

نقل 
تويتر 
من 
دبي

القاهرة ـ أحمد عزب

أطلق مغّردون عرب وسومًا عّدة تدعو شركة 
»تويتر« إلى نقل مقّرها من دبي، بينها »#تغيير_
مـــكـــتـــب_تـــويـــتـــر_بـــدبـــي« و»#نـــقـــل_مـــكـــتـــب_
Change_Twitter_#و تـــويـــتـــر_مـــن_دبـــي« 

 »StopTwitterMENAOffice#«و  Dubai
و»#فــســاد_تــويــتــر_فــي_دبــي«، كــبــدايــة لحملة 

إلكترونية لنقل املقر اإلقليمي للموقع الشهير، 
واقـــتـــرح بــعــضــهــم أن يــكــون املــقــر الــبــديــل في 

تونس أو الكويت.
وشارك في الحملة مغّردون من اليمن ومصر 
والجزائر  وتونس  والصومال  وقطر  والكويت 

وسلطنة عمان وليبيا والجزائر ولبنان. 
ويــأتــي ذلـــك فــيــمــا تــســتــمــّر االنـــتـــقـــادات ملــواقــع 
ــر امــتــثــالــهــا لــقــوانــن  ــتــواصــل االجــتــمــاعــي إثـ ال

خذها مقرًا لها، تحديدًا في 
ّ
وضغوطات دول تت

 موقع »تويتر« صاحب 
ّ

الشرق األوسط. ولعل
الــنــصــيــب األكـــبـــر مـــن هــــذه االنـــتـــقـــادات، كــون 
مــقــّره فــي دبـــي، وكــونــه يستنسب فــي حــذف 
من  الكثير  على  وُيبقي  املعارضة،  الحسابات 
حسابات الذباب اإللكتروني التابعة لحكوماٍت 
عــّدة عن حسابات  بــاغــاٍت  بعينها، وال يقبل 
ومــعــروفــة،  حقيقّية  شــخــصــّيــات  عــلــى  تتنّمر 

»ســلــيــمــة«.  الــتــغــريــدة نفسها  فــي  لغتها  كـــون 
كما شهد املوقع، أخيرًا، شكاوى عدة تتحدث 
 لــحــذف 

ً
ــر تـــــــداوال ــثـ ــن الـــتـــاعـــب بــقــائــمــة األكـ عـ

وســوم مــعــارضــة، وحــذف حسابات ناشطن 
معارضن مقابل اإلبقاء على حسابات ذباب 
إلكتروني لحكومات، واختفاء وسوم شهيرة، 
خصوصًا مع اشتعال حروب الوسوم، تزامنًا 

مع الحراكات التي يشهدها الشارع العربي.

في  االجتماعيّة  القضايا  طرح  في  مسبوقة  غير  جريئًة  رّشًة  سوريا«  »تلفزيون  شاشة  على  يُعرض  الذي  نجاة«  »طوق  برنامج  يعّد 
اإلعالم السوري، ما أثار حفيظة شريحة من المجتمع
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حتى األفالم ذات الصبغة الوطنية، أو تناولت 
حادثة »نصر« كانت تحافظ على رعب تجربة 

الحرب وضعف البشر أمامها. 
ــكـــس، وكـــكـــل األفـــــالم  ــعـ ــــر« عـــلـــى الـ ــمـ ــ فــيــلــم »املـ
الـــحـــربـــيـــة املـــصـــريـــة، ُيـــعـــامـــل الــــحــــرب كــحــالــة 
بالخطب  ممتلئة  عــدو،  على  ُمطلقة  انتصار 
ــن واألرض  ــوطــ الــ ــن  ــة عــ ــانــ ــ

ّ
ــرن الــ والــــشــــعــــارات 

والــِوحــدة، من دون أي مساحة من الخوف أو 
الــعــادي، فالجنود  الــبــشــري  أو الضعف  األلـــم 

ُمــطــلــقــون وخـــارقـــون للطبيعة،  هـــم »أبـــطـــال« 
يقفون- حرفيًا- أمام الطائرات، مثل شخصية 
»هــالل« التي جسدها محمد فــّراج في الفيلم، 
ــقــــوة  ــة والــ ــيـ ــنـ ــعـــطـــون دروســــــــًا فــــي الـــوطـ أو يـ
للضابط اإلسرائيلي حتى وهم في حالة أسر 
مــثــل شــخــصــيــة »مــحــمــود« )أحـــمـــد فــلــوكــس(، 
وهم  بالغناء  أنفسهم  عــن  يرفهون  أنهم  كما 
مانع  وال  امللتهبة؟  الصحراء  وســط  يسيرون 
ــالــــزواج! أبــطــال  أبــــدًا مـــن قــصــة حـــب تــنــتــهــي بــ

محمد جابر

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن فــيــلــم »املـــمـــر« 
الـــســـيـــنـــمـــا خـــالل  فــــي دور  ــــرض  عــ
أن  املــــاضــــي، إال  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
ــه تــلــفــزيــونــيــًا  ــررت عـــرضـ ــ الــــدولــــة املـــصـــريـــة قــ
مــن احتفاالتها  كــجــزء  لــلــغــايــة،  بشكل ســريــع 
ــر. ورغـــم  ــتـــوبـ ــادس مـــن أكـ ــســ بـــذكـــرى حــــرب الــ
الـــتـــســـهـــيـــالت الـــضـــخـــمـــة مـــــن ِقــــبــــل الـــجـــيـــش 
والدولة و100 مليون جنيه ُوِضعت كميزانية 
للفيلم؛ فإن »املمر« لم يفرق كثيرًا عن األفالم 
الحربية/الوطنية األخرى التي تناولت حرب 
الخطابية  مساحة  بنفس  احتفظ  إذ  أكتوبر، 
والبروباغندا وتأثير ما هو سياسي على ما 
هــو سينمائي. مــا هــي األســبــاب الــتــي جعلت 
من »املمر« فيلمًا كرتونيًا؟ ربما تكون ذاتها 
فيلم حربي  أي  إنتاج  التي ستعيق  األسباب 

مصري جاد في زمٍن قريب.
 

أبطال خارقون وعدو شيطاني
ربما تكون كل األفالم التي تناولت الحرب في 
منظور  مــن  تحركت  العاملية  السينما  تــاريــخ 
أن الــحــرب شــريــرة وقــاســيــة ومـــدّمـــرة للبشر، 

ما مصير الدمار الذي 
يسببه الخارقون حين 

يقاتلون األشرار؟

يسخر الفيلم من 
المدنيين ويعّرضهم 

لإلهانات والضرب

يجري إعداد الكلبة 
وتدريبها لدعم ذوي 

االحتياجات الخاصة

2223
منوعات

»املمر« خارقون لدرجة أنهم ال يشعرون حتى 
بالجوع عند نفاد املؤن منهم!  

ــدًا للحرب  ــذا الــتــنــاول كــرتــونــي وهـــزلـــي جـ  هـ
ومن حاربوا فيها، ويقلل حتى من البطوالت 
ــنــــاء حـــرب  الــحــقــيــقــيــة لــلــجــنــود املـــصـــريـــن أثــ

االستنزاف أو أكتوبر 1973.

مهمة غير واضحة وتفاصيل هزلية
فـــــي األفــــــــــالم الــــحــــربــــيــــة أيــــضــــًا نــــحــــتــــاج إلــــى 

واضحة  الجغرافية  أبــعــادهــا  مــحــددة،  مهمة 
للمشاهد، ومخاطر محتملة، وهي قطعا- كأي 
مــهــمــة- لــهــا خــســائــرهــا. ومـــن املــدهــش أنـــه مع 
التي قام  العمليات الحربية  الكبير من  اإلرث 
أثــنــاء حــرب االستنزاف  املــصــري  بها الجيش 
ومذكرات الجنود في ُكتٍب منشورة منذ زمن 
عــن تــفــاصــيــل دقــيــقــة ملــا حــــدث، إال أن شريف 
ــمـــر« يــقــرر الــلــجــوء إلــــى حــكــايــة  عــرفــة فـــي »املـ
خــيــالــيــة بــالــكــاِمــل، مــن دون أبــعــاد ومــؤثــرات 
للتصديق،  قابلة  غير  وبتفاصيل  وخسائر، 
ــانـــت الــــحــــرب بــتــلــك  وتــجــعــلــك تـــتـــســـاءل لــــو كـ
الــســهــولــة والـــعـــدو بــهــذا الــضــعــف والــســذاجــة 
دائــرة لست سنوات بعد  الحرب  فلماذا ظلت 
هزيمة 1967 من األصل؟ هناك ثالث عمليات 
ــى تــقــوم كتيبة  نــراهــا أثــنــاء الــفــيــلــم؛ فــي األولــ
مصرية بتحرير األســرى املصرين من داخل 
معلومة  وهــي  في سيناء،  إسرائيلي  معسكر 
التاريخي وتبّن جهل  املستوى  خاطئة على 
صناع الفيلم وعدم قيامهم بالحد األدنى من 
للداخل  ــِقــلــوا 

ُ
ن األســـرى  املــطــلــوب؛ ألن  البحث 

ــم يبقوا  ــور الــقــبــض عــلــيــهــم ولـ اإلســرائــيــلــي فـ
فـــي ســيــنــاء. لــكــن فـــي »املـــمـــر« تـــقـــوم الــكــتــيــبــة 
من  بــالــكــامــل  املعسكر  تفجير  ثــم  بتحريرهم 
دون إصــابــة جــنــدي مــصــري واحـــد، بــل وأخــذ 
قـــائـــد املــعــســكــر اإلســـرائـــيـــلـــي كـــأســـيـــر! ثـــم في 
العملية الثانية يحتمون داخل مبان متهدمة 
ــهـــون كــتــائــب إســرائــيــلــيــة  فـــي ســيــنــاء ويـــواجـ
ويــدمــرونــهــا بــالــكــامــل، ثـــم الــعــمــلــيــة الــثــالــثــة- 
األكـــثـــر هــزلــيــة- وهـــي عــودتــهــم إلـــى األراضــــي 
املصرية واختراقهم لصف دبابات إسرائيلي 
وتــدمــيــرهــا مــن دون أي إصــابــة! ملـــاذا اللجوء 
الــحــد والتعبير  إلـــى هـــذا  إلـــى خــيــال ضعيف 
الكرتونية  بتلك  املصري  الجيش  عن خــوارق 
الحقيقية تحمل  واألحـــداث  الوقائع  كانت  إن 

بالفعل ما هو مشّرف وبطولي وصادق؟

رسائل سياسية عن اللحظة الحاضرة
من غير املمكن تحليل هذا الفيلم أو النظر إلى 
سبب إنتاجه والصورة التي خرج عليها من 
الحالي  السياسي  السياق  مــع  التعامل  دون 
في مصر؛ والذي يحكم فيه الجيش سيطرته 
على كل شيء تحت مظلة واسعة من الطوارئ 
التي ال تنتهي. وفــي لحظة  والــحــرب  الدائمة 
مؤسسة  كلحظة  ألكتوبر  اللجوء  فــإن  كتلك، 
لـــشـــرعـــيـــة الـــنـــظـــام الـــعـــســـكـــري الــــحــــاكــــم؛ مــنــذ 
الــســادات ثــم مــبــارك وصـــواًل إلــى عبد الفتاح 

السيسي اآلن، هو أمر منطقي. 
لكن املهم والخطير أيضًا هو كيف عبر الفيلم، 
الـــــذي أنـــتـــج تــحــت مــظــلــة رســمــيــة وبـــإشـــراف 
كامل، عن صورة »الحاِضر« كما تراه الدولة/
املنظور  ناحية  العسكري، تحديدًا من  الحكم 
الفيلم  في  يظهرون  الذين  للمدنين،  املحتقر 
إما ساخرين وال يدركون بطوالت الجيش أو 
الحرب املستعرة التي يخوضها فيتعرضون 
برح في مشهد ُمهن جدًا 

ُ
للضرب الجسدي امل

يــعــتــدي فــيــه الــضــابــط عليهم داخــــل ســنــتــرال 
ألنــــهــــم تـــحـــدثـــوا عــــن الـــنـــكـــســـة واالنــــســــحــــاب، 
ــون وعـــابـــثـــون،  ــ ــ ــيــــن- الهـ املــــدنــ أي  أنــــهــــم-  أو 

كالصحافي الذي يجري وراء »الراقصات«.
بالجانب  كلها  تتعلق  تــلــك  الــضــعــف  أســبــاب 
»األيـــديـــولـــوجـــي« والــســيــاســي والــــدرامــــي من 
تــــنــــاول الــفــيــلــم لـــلـــحـــرب األكــــبــــر فــــي الـــتـــاريـــخ 
ــديـــث، مــــن دون أي حـــديـــث عــن  ــحـ الـ املــــصــــري 
املــعــارك،  بتنفيذ  لها عالقة  أو  تقنية  جــوانــب 
رغــــم عــيــوبــهــا أيـــضـــًا، ألن هــــذا فـــي الــحــقــيــقــة 
عنصر أقل أهمية مهما تفّوق، فاملهم أواًل هو 
وليس  كبشر  الشخصيات  مــع  تتعامل  كيف 
كـــرمـــوز، والــوقــائــع الــحــربــيــة كــمــعــارك وليس 
ساحة بطولة واحتفال، وعدم تمجيد الجيش 
املــدنــيــن،  أو العسكرية عــلــى حــســاب احــتــقــار 
وتــلــك األمـــــور افــتــقــدهــا تــمــامــًا فــيــلــم »املـــمـــر«، 

 وضعيفًا.
ً
فخرج كرتونيًا وممال

نور عويتي

مــنــذ أيــــام، أطــلــقــت الــنــجــمــة الــكــنــديــة، سيلن 
ديــــــون، الــفــيــديــو كــلــيــب الـــرســـمـــي ألغــنــيــتــهــا 
منصتها  عــبــر  )عــــيــــوب(   »Imperfections«
الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب. األغــنــيــة هي 
واحدة من ثالث أغنيات أطلقتها ديون بشكل 
 »Courage« ألـــبـــوم  تــمــهــيــدًا إلصـــــدار  مــنــفــرد 
الخامس عشر  املقرر طرحه في  )الشجاعة(، 

من الشهر الجاري.
تتحدث سيلن ديون، في أغنيتها الجديدة، 
املــرء  الــــذات، وتقبل  مــع  التصالح  أهمية  عــن 
لجسده بكافة عيوبه، وعن الثقة في النفس. 
يــضــيــف الـــكـــلـــيـــب إلـــــى األغـــنـــيـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
املعاني واملزيد من الجمالية بخيار التصوير 
ــه يــحــاكــي  بــالــلــونــن األبـــيـــض واألســـــــود؛ ألنــ
مع  لــديــون  والحقيقية  الشخصية  التجربة 
ــامــــرأة فـــي الــــواحــــدة والــخــمــســن  جــســدهــا كــ
مـــن عــمــرهــا؛ حــيــث إنـــهـــا تــظــهــر فـــي الــكــلــيــب 
بكافة  جــســدهــا  مــع  مــتــصــارحــة ومتصالحة 
تفاصيله التي أرهقها الزمن، تتلمسه بمحبة 

حافة الرصيف. نستخدم كلمة مؤسسة ألن 
عاملنا  يشبه  السلسلة  تــقــدمــه  الـــذي  الــعــالــم 
ــدور أحـــداثـــه فـــي األلــفــيــة الــجــديــدة  ــ هــــذا، وتـ
التي تحوي أبطااًل خارقن كثيرين، تختلف 
يــعــيــشــون حــيــاة طبيعّية منذ  لــكــن  قـــواهـــم، 
الــصــغــر، إلـــى أن يــتــم اخــتــيــار بــعــض منهم 
»مكافحة  نــظــام  ضمن  ليدخل  مسابقة  فــي 
الجريمة« التي تديرها شركة »فوت العاملّية« 
املــدن  على  توزيعهم  بعدها  ليتم  الخاصة، 
الــجــمــال،  بمسابقات  أشــبــه  ــر  األمـ املختلفة. 
حــيــث يــتــقــدم »الـــخـــارقـــون« ويــســتــعــرضــون 
قــصــصــهــم وقـــواهـــم لــيــتــحــولــوا بــعــدهــا إلــى 
عــالمــات تــجــاريــة تــدر املــاليــن على الشركة 
ــي 

ّ
ــغــط

ُ
ــتـــي ت ــو، الـ ــ ورئــيــســتــهــا إلـــيـــزابـــيـــث شـ

الــخــارقــون،  التي يسّببها األبــطــال  األضـــرار 
بـــاملـــال والـــبـــروبـــاغـــانـــدا، خــصــوصــًا أنــهــم ال 
للجميع،  علنية  وحياتهم  أقــنــعــة،  يــرتــدون 
بل إن كثيرا منهم تخلى عن هويته العادّية 
 خارقًا كحالة »السبعة«، 

ً
ليصبح فقط بطال

أشهر األبطال الخارقن الذين يقودهم »هوم 
الندر«؛ فهم مشاهير يستخدمون صورتهم 

وسحرهم ألجل الشهرة واملال.
يــحــاول املسلسل اإلجــابــة عــن األسئلة التي 
ــال  ــطـ ــال مــتــابــعــي األبـ ــ تــخــطــر دومــــــًا عـــلـــى بـ

عّمار فراس

  »DC« هـــــنـــــاك جـــــانـــــب مـــظـــلـــم مــــــن عــــــوالــــــم
ــّورة، نــتــلــمــســه فــــي بــعــض  ــ ــــصــ لــلــقــصــص املــ
ــان، ويــظــهــر بـــوضـــوح في  ــمـ ــاتـ إصــــــــدارات بـ
بــذات  فيلم  إلـــى  ــّول  ُحــ الـــذي   »Watch men«
اآلن   HBO وتــســتــعــد   ،2009 عــــام  الـــعـــنـــوان 
إلطـــالقـــه كــســلــســلــة تــلــفــزيــونــّيــة. ضــمــن ذات 
ــّيـــة، صـــــدر هـــــذا الـــعـــام  الــــعــــوالــــم الـــديـــســـتـــوبـ
 DC ــد مـــن كــتــب ــ مــســلــســل مــقــتــبــس عـــن واحـ
باسم the boys، أو »الفتيان«، الذي يتحدث 
عن جماعة من »البشر« العادين، يطاردون 
األبطال الخارقن لكشف حقيقة أنهم مجرد 

متكبرين ومتحرشن وسفلة بقوة خارقة.
املــــوســــم األول مــــن املــســلــســل بــثــتــه مــنــصــة 
»أمازون برايم«، ووعدت متابعيها بموسم 
ثــــان، بــســبــب نــســب املــشــاهــدة الــعــالــّيــة التي 
 جــديــدًا 

ً
نــالــهــا املــســلــســل؛ كــونــه يــقــّدم  شــكــال

لــــحــــكــــايــــات األبــــــطــــــال الـــــخـــــارقـــــن، يــتــصــف 
ــــرط، مــقــتــبــســًا  ــفـ ــ بــــالــــســــوداوّيــــة والـــعـــنـــف املـ
ــن قــبــل  ــال نــعــرفــهــم مــ ــطــ ــن أبــ شــخــصــيــات مــ
»هوم الندر« الذي يشبه مزيجًا من سوبر  كـ
مان وكابنت أميركا، و»أي تراين« الذي يشبه 
فالش و»ذا ديب« املقتبس عن أكوا مان. ما 
القتل  أننا نشاهد  يجعل املسلسل مختلفًا، 
تــرايــن«  نــرى »أي  إذ  اللحظات األولـــى،  منذ 
ــو يــــركــــض بـــســـرعـــة خـــيـــالـــّيـــة، لــيــرتــطــم  ــ وهــ
ــــالء،  بــحــبــيــبــة »هــــيــــوي« ُمــفــتــتــًا إيــــاهــــا ألشـ
لتبدأ رحلة هيوي لالنتقام من كل مؤسسة 
األبطال الخارقن، التي تعرض على هيوي 
ما  بــأن  منه  واعترافًا  تافهًا  ماليًا  تعويضًا 
ــان خــطــأ ســبــبــه أن حــبــيــبــتــه كــانــت  حــــدث كــ
تقف فــي الــشــارع، فــي حــن أنــهــا كــانــت على 

وفخر، ترقص وتغني وتركض وكأنها تقدم 
عرضًا حّيًا على املسرح، وترتدي مالبس ال 
تخشى أن تكشف بها أجزاء من جسدها وأن 
التقدم بالسن،  أكــبــر عــالمــات  بــجــرأة  تفضح 
مكياجها  وتمسح  بــإصــرار  مرآتها  وتــواجــه 
عــلــى طبيعتها،  هــي  كــمــا  لتظهر  بــشــجــاعــة، 
وتـــتـــلـــمـــس تـــجـــاعـــيـــدهـــا الــــظــــاهــــرة وتــبــتــســم 

ابتسامة مليئة بحب الحياة.
ــيـــل  ــذ رحـ ــنــ ــعــــرضــــت مــ ــد تــ ــ ــــت ديـــــــــون قــ ــانـ ــ كـ
للعديد   ،2016 عــام  آنخليل،  رينيه  زوجها، 
مــن قبل متابعيها وبعض  االنــتــقــادات  مــن 
التي  الزائدة  نحافتها  بسبب  الصحافين، 
تسببت ببروز تجاعيدها، وبسبب ارتدائها 
أزياء غريبة عنها، ال تشبه أسلوبها القديم 
الذي اعتاد عليه الجمهور؛ فالبعض ارتأى 
بـــأن أزيـــاءهـــا الــجــديــدة ال تــنــاســب عــمــرهــا! 
ــن الــــواضــــح أن أغــنــيــة »عــــيــــوب« جـــاءت  ومــ
كــرد فني من سيلن ديــون على منتقديها، 
لــتــحــمــل بــأغــنــيــتــهــا رســـالـــة مــهــمــة، مــفــادهــا 
امـــرأة حــرة وقــويــة ال تكترث لحاجز  بأنها 

العمر.
حــظــى الــفــيــديــو بــمــاليــن املـــشـــاهـــدات على 
يــوتــيــوب، وتــنــاقــلــه رواد مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــع تـــعـــلـــيـــقـــات مـــتـــضـــاربـــة،  ــ ــمــــاعــــي، مـ االجــــتــ
فالبعض رأى بــأن ديــون تمكنت مــن خالل 
من  كبير  لــعــدد  ملهمة  أن تصبح  الــفــيــديــو 
النساء حول العالم، ووصفوا ظهورها من 
بأنه ظهور شــجــاع، وال سيما  دون مكياج 
فــي هــذا الــعــمــر. فــي حــن أن البعض تناقل 
واتهموها  ديـــون،  سيلن  لينتقد  الفيديو 
كريستينا  األميركية  البوب  مغنية  بتقليد 
فيديو  الفائت  العام  صــورت  التي  أغيليرا، 
كليب بعنوان »Accelerate« وظهرت فيه من 

االتهامات  هــذه  لكن  مكياج.  تضع  أن  دون 
ال تــبــدو مــنــطــقــيــة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن ظــهــور 
أغيليرا بال مكياج في الكليب، إال أن أغنيتها 
لــم يــكــن لــديــهــا أي تــوجــه فــي الــتــصــالــح مع 
وإنما  القضية،  ذات  تحّملها  ولــم  الجسد، 
ــرأة بال  ــ ــاءت كــمــحــاولــة إلثـــبـــات جــمــال املـ جــ

بطريقة  فيه  أغيليرا  تصوير  وتــم  مــكــيــاج، 
اســتــعــراضــيــة، تـــبـــرز مــفــاتــنــهــا وهــــي تــقــوم 
بحركات اإلغراء بجسد شبه عار يتموضع 

بوضعيات مليئة باإليحاءات اإلباحية.
ــم تـــســـتـــخـــدم  ــ ــن ذلـــــــــك، لــ ــ ــكــــس مــ ــعــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
ســيــلــن ديـــــون جــســدهــا لــتــغــطــي عــيــوبــهــا، 

بـــل اســتــعــرضــت كـــذلـــك الـــعـــيـــوب بــجــســدهــا 
الـــذات،  التصالح مــع  تــقــدس  أيــضــًا، بلوحة 
لترفع مكانة املــرأة فوق معايير الصالحية 
الــجــســديــة والــجــنــســيــة، وتــتــحــدى املجتمع 
الــذي يحدد أدوار املــرأة والــصــورة املقبولة 

لها بما يناسب مقاييس املجتمع.

، مـــا مــصــيــر الــــدمــــار الـــذي 
ً
الـــخـــارقـــن. مـــثـــال

»يقاتلون  حــن  الــخــارقــون  األبــطــال  يسببه 
األشـــــــــرار«؟ ومــــــاذا عـــن الــضــحــايــا األبـــريـــاء 
 ،

ً
الذين ال ذنب لهم سوى أنهم كانوا، صدفة

مـــوجـــوديـــن؟ هــنــا، تــبــرز عــصــبــة »الــفــتــيــان« 
وســــبــــب رغــــبــــة أفــــــرادهــــــا بــــاالنــــتــــقــــام، فــهــم 
مــجــمــوعــة مـــن ضــحــايــا األبـــطـــال الــخــارقــن، 
كبوتشر الذي اغتصبت زوجته من قبل هوم 
النــدر، وهيوي الذي فقد حبيبته وكيميكو 

ضحية االتجار بالبشر والتجارب الطبّية.
ــلـــســـل وفــــــي الـــنـــهـــايـــة  ــاء املـــسـ ــ ــنـ ــ نـــكـــتـــشـــف أثـ
مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق، لـــن نــتــحــدث عنها 
ــداًل هــي أن األبــطــال  جميعها، لــكــن أقــلــهــا جـ
الــخــارقــن لــيــســوا حــــاالت نــــادرة أو طــفــرات 
جــيــنــّيــة، بـــل نــتــاج تـــجـــارب طــبــيــة وتحسن 
جينّي يتم تصميمهم في املختبر، تبيعهم 
ع 

ّ
أسرهم للشركة، ليتم تحسينهم وهم رض

أن  بانتظار  منازلهم،  إلــى  بعدها  لــيــعــودوا 
الــشــركــة، كحالة  فــي  يحن دورهـــم كفاعلن 
فعلته  مــا  التي تكتشف حقيقة  ستار اليــت 

أسرتها في النهاية.
يـــحـــاكـــي املــســلــســل عــــــددًا مــــن املـــوضـــوعـــات 
ــرى الـــتـــحـــرش  ــ ــــة؛ إذ نــ ــّي ــالــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــ
الجنسي بأقسى حاالته، والرغبة باالنتقام 
وســـائـــل  ودور  األيـــديـــولـــوجـــيـــة  والــهــيــمــنــة 
اإلعــــــــــالم فـــــي تـــرســـيـــخـــهـــا، كــــذلــــك نــتــلــمــس 
ــاؤالت عــن  ــ ــسـ ــ ــاوالت املـــســـلـــســـل طـــــرح تـ ــ ــحـ ــ مـ
مــفــاهــيــم اإلرهـــــــــاب، بــســبــب رغـــبـــة الــشــركــة 
ــي الــجــيــش  ــال الــــخــــارقــــن فــ ــ ــطـ ــ ــال األبـ ــ ــإدخـ ــ بـ
الوطني، بوصفهم »مخلصن من السماء«؛ 
إذ يناقش العمل الشعبوية بوصفها وهمًا 
تغيير  على  قــادرة  »علوّية«  بقوى  وتمسكًا 

العالم، ومكافحة األعداء بالقتل فقط.

سيلين ديون... تركض وتغنّي وترقص في الواحدة والخمسين»الفتيان«: أن تكون نذًال وبطًال خارقًا في آن
أخيرًا، صدر للفنانة 

الكندية، سيلين ديون، 
فيديو كليب ألغنية 

بعنوان »عيوب«، تتأّمل 
فيه تقّدمها بالسن 
بمحبّة وتصالح مع 

الذات

بروكسل ـ لبيب فهمي

كل يوم خميس، تجتمع حكومة منطقة والونيا 
ــبــــالد، فـــي إطـــــار مجلس  الــبــلــجــيــكــيــة، جـــنـــوب الــ
الوزراء. االجتماعات، خلف األبواب املحكمة، التي 
يتم فيها اتخاذ القرارات االستراتيجية قد ترتفع 
أن نسمع  أحيانًا، ولكن يمكن  الــكــالم  فيها حــدة 
أيــضــًا نــبــاح كلب يــشــارك فــي هــذه االجــتــمــاعــات، 

إلعداده لدعم ذوي االحتياجات الخاصة.
كلبة في مجلس الوزراء مسألة فريدة من نوعها 
فـــي بــلــجــيــكــا، وربـــمـــا حــتــى فـــي أوروبـــــــا. ولــكــنــت 
الكلبة، تمتلك فرصة  اســم  كــامــا، وهــو  إذا كانت 
حضور اجتماعات حكومة منطقة والوني، فذلك 
ــل قــضــيــة مــهــمــة. فــمــنــذ آب/أغـــســـطـــس، تم  مــن أجـ
اعــتــمــادهــا فــي أســـرة حــاضــنــة مــن قــبــل كريستي 
مــــوريــــل، وزيـــــــرة الـــتـــوظـــيـــف والـــصـــحـــة والــعــمــل 
االجــتــمــاعــي، ملـــدة عــامــن. »كــامــا كلبة ستساعد 
وتــمــكــن شــخــصــا مــعــاقــا مـــن الـــحـــركـــة بــحــريــة«، 
تشرح كريستي موريل، في حديث إلى »العربي 
الجديد«، مضيفة: »يجب أن يتم تدريبها بحيث 
تكون في غضون عامن، قــادرة على االستجابة 

لعشرات الطلبات«. 
دخــلــت كــامــا فــي حــيــاة كريستي مــوريــل فــي آب/

أغسطس املــاضــي، في وقــت لم تكن فيه الوزيرة 
ــــى مـــشـــاركـــة كـــلـــب فــــي حــيــاتــهــا نــظــرا  تـــحـــتـــاج إلـ
للمسؤوليات الوزارية الجسام. »قبل عام تقريبا، 

قــررنــا أنـــا وزوجــــي الــشــروع فــي هـــذه املــغــامــرة«، 
كما أوضحت. تقول: »كوني عضوا في البرملان، 
دعمت الجمعيات التي تساعد في تدريب كالب 
الخدمة هذه. وطالبت بشكل من أشكال االعتراف 
ــرار مـــا هـــو مـــوجـــود لــتــدريــب  والــتــمــويــل، عــلــى غــ

الكالب املرشدة للمكفوفن«. 
ــاعــــدة هــــويــــة رســـمـــيـــة تــســمــح  يــمــتــلــك كـــلـــب املــــســ
لألشخاص ذوي اإلعاقة املصحوبن به، بناء على 
إلــى األماكن  ، بالدخول  مرسوم صــدر عــام 2006 
العامة حيث ُيفترض في بعض األحيان أن تبقى 
الكالب أمام املدخل. وبالتالي، يجب تدريب كاما 
عــلــى الـــدخـــول فـــي أمــكــنــة مــخــتــلــفــة. »حــتــى داخـــل 
ــذا املـــرســـوم مــعــروفــًا«  ــونـــي، لـــم يــكــن هـ بـــرملـــان والـ
توضح  كريستي مــوريــل. تضيف: »هــذه الكالب 
مفيدة جدا لألشخاص الذين ترافقهم. على وجه 
الخصوص، يمكنها اكتشاف ظهور نوبة الصرع 
قبل دقيقتن من ظهور العالمات املرئية األولــى. 
وعندما كنت عضوًا في البرملان، قابلت شخصًا 

إلــى املستشفى مــع كلبه،  الــدخــول  لــم يتمكن مــن 
وكان قد جرح أثناء النوبة، وهو ما أغاظني. ومن 
املفارقات أن كلبه قد اكتشف النوبة قبل أي كان«. 
وفقا لـ موريل، فقد لقيت كاما استقباال حسنا من 
قبل أعضاء حكومة والوني. تقول: »عندما تحدثت 
 
ً
إلى زمالئي، كانوا مهتمن بهذا املشروع«، مشيرة
مــع جمعية مختصة  االتــفــاقــيــة  أنــه »بتوقيع  إلــى 
في هذا النوع من الكالب، تعهدت وأريد أن أحترم 
تــعــهــدي حــتــى لــو كــانــت أجــنــدتــي ال تسمح بــذلــك. 
إلى حفل  رافقتني كاما  املاضي،  الخميس  صباح 
اســتــقــبــال للفائزين فــي إحـــدى املــســابــقــات ثــم إلــى 
مشروع  فهو  وبالطبع  والــونــي.  حكومة  اجــتــمــاع 
ــي، الــــذي يعمل  ــ ومــغــامــرة عــائــلــيــة لـــذا يــقــوم زوجـ
بالكلبة أيضا في  ابتدائية، باالعتناء  في مدرسة 

بعض األيام«. 
تدريب كلب املساعدة يعني أيضا أن يتعرف املرء 
عــلــى الــحــيــاة الــيــومــيــة لــألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة. 
الــدرج.  تنزل  أو  أن تصعد  لكاما  يمكن  ال  »حاليا 
لــذلــك يــجــب عــلــي اســتــخــدام املـــســـارات املخصصة 
الحركة«.  املــحــدودة على  الــقــدرة  لألشخاص ذوي 
تضيف كريستي مــوريــل: »بــعــد عــامــن، يــجــب أن 
نعيد الكلب وهو أمر محزن. ولكن يسمح لنا أيضا 
الـــذي ستتغير  اإلعــاقــة  بــاالتــصــال بالشخص ذي 
حياته بفضل وصول كلب الخدمة. وتقرر العديد 
مـــن الـــعـــائـــالت أن تــصــبــح مــضــيــفــة لـــهـــذه الــكــالب 

لالستفادة من هذه التجربة«.

خيال كرتوني هزيل وممّل

)Getty( تفضح بجرأة عالمات التقدم بالسن

في مدينة 
والونيا البلجيكية 
)Getty(

)Imdb( يحاكي المسلسل عددًا من الموضوعات السياسية الحاليّة

الفيلم يرتبط بالسياق السياسي الحالي في مصر حيث يلّمع صورة المؤسسة العسكرية )فيسبوك(

رغم كل المرويات التاريخية الموثقة عن حرب االستنزاف المصرية، إال أن المخرج وفريق عمل 
فيلم »الممر«، آثرا المبالغة أكثر وأكثر، ليبدو الفيلم كرتونيًا

الممرّ

كلبة في اجتماع حكومي

فنون وكوكتيل
نقد

إضاءة

إصدارمسلسل

القى الفيلم ردود أفعال 
جماهيرية سلبية. لكن من 
الطرائف الغريبة حوله أّن 

»مرصد الفتاوى التكفيرية 
واآلراء المتشددة«، التابع 
لدار اإلفتاء المصرية، قال 
قبل أيام إن »فيلم »الممر« 

وّجه ضربة موجعة لقادة 
حروب الجيل الرابع الذين 
يستهدفون تثبيط الروح 

الوطنية، ونشر الفرقة 
واالختالف والكيد لمصر، 

من خالل إطالق وابل 
من الشائعات واألكاذيب 

عبر صفحات التواصل 
االجتماعي، وفي وسائل 

اإلعالم الحديثة«.

سينما مرصد 
الفتاوى
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