
21

MEDIA

مصر: تعطيل دعوى زيادة بدل الصحافيين

أميركا تالحق مستهدفيها ببرامج الفدية

القاهرة ــ العربي الجديد

ــدائــــرة  الــ اإلداري  ــقـــضـــاء  الـ مــحــكــمــة  قـــضـــت 
الثانية/أفراد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 
القضية  وإحــالــة  اختصاصها،  بــعــدم   2021
إلــــى مــحــكــمــة جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة، فـــي دعـــوى 
الــقــرار السلبي باالمتناع عــن إصــدار  إلــغــاء 
والتكنولوجيا  الــتــدريــب  بـــدل  بــزيــادة  ــرار  قـ
 20 بنسبة  ســنــويــا  املــصــريــن  للصحافين 
ــائــــة، ولــلــحــيــلــولــة دون تـــأثـــيـــره على  املــ فـــي 
انــتــخــابــات نــقــيــب الــصــحــافــيــن كـــل عــامــن. 
الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة كــــان رفــعــهــا املــحــامــي 
الــحــقــوقــي والــعــمــالــي كـــرم صــابــر نــيــابــة عن 
على  الخاسر  واملــرشــح  املــصــري  الصحافي 
ــــارم يــحــيــى.  مــنــصــب نــقــيــب الــصــحــافــيــن، كـ
وبـــدل الــتــدريــب والــتــكــنــولــوجــيــا، هــو عــبــارة 
عن مخصصات مالية، يحصل عليه أعضاء 
نقابة الصحافين املصرية شهرًيا، من قبل 
حكومية،  جــهــة  للصحافة  األعــلــى  املــجــلــس 
وقيمته حوالي 2100 جنيه مصري )حوالي 
األخــيــرة  وبــالــزيــادة  أمــيــركــيــا(،  135 دوالرا 

تصبح قيمته 2520 )حوالي 160 دوالرا(.
ومن قرار عدم اختصاص املحكمة، استنتج 
للتخلي عن  الـــدولـــة  تــوجــه مجلس  يــحــيــى، 
نظر الدعاوى ذات األبعاد االجتماعية، وتلك 
عــلــى خــاف  الــفــســاد  الــتــي تتعلق بشبهات 
تراثه املديد. فحتى دعاوى بدل الصحافين 
الـــعـــديـــدة، لــطــاملــا أصـــــدرت مــحــاكــم الــقــضــاء 
اإلداري فيها أحكاًما مهمة، من بينها حكم 
باإلسكندرية  الــدولــة  مجلس  مــن  تــاريــخــي 
افترض  عــام 2013. وبنظرة أشمل وأوســـع، 
الـــدولـــة بــعــد ردود فعل  يــحــيــى، أن مــجــلــس 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة عــلــى أحـــكـــام مــصــريــة 
تـــيـــران وصــنــافــيــر، يــمــر بــمــرحــلــة انــســحــاب 
ربـــمـــا لـــم يــشــهــدهــا تــاريــخــه مــنــذ تــأســيــســه 
أبـــلـــى فيها  مـــجـــاالت طـــاملـــا  مـــن  عــــام 1946 
ــا لــصــالــح املـــواطـــن والــشــعــب في 

ً
بــــاًء حــســن

مواجهة تغول السلطة وانحرافها، وأحكامه 
العام  القطاع  شركات  عــودة  في  التاريخية 
وإدانة فساد الخصخصة ورفع الحد األدنى 
لـــأجـــور، وكــــذا الــحــق فــي اإلضـــــراب وإلــغــاء 
ــة الــنــقــابــيــة  ــدديـ ــعـ ــتـ الــــحــــرس الـــجـــامـــعـــي والـ
وغيرها الكثير. وتوصل يحيى إلى أنه »لو 
 أيا من هذه القضايا تم نظرها اليوم أمام 

ّ
أن

»عدم االختصاص«،  مجلس الدولة لتعلل بـ
ــــى الـــقـــضـــاء الـــعـــمـــالـــي واملـــدنـــي  وأحـــالـــهـــا إلـ

منوعات
أخبار 
كاذبة

عشرات آالف المشاهدات حصدها 
فيديو زُعم أنه يظهر سقوط 
طالب من شرفة داخليّة ألحد 

المباني، خالل احتجاجهم على 
القرارات األخيرة لوزارة التعليم 

المغربية. لكن االدعاء غير صحيح، 
والفيديو يُظهر حادثًا وقع في 

جامعة في بوليفيا قبل أشهر.

تداول مستخدمون صورة اّدعوا 
أنّها لهرم في المتحف المصري 
اسمه »بن بن« مصنوع من حجر 

أسود له خصائص خارقة. إال 
أن االدعاء خطأ، وال يوجد في 
المتحف هرم بهذا االسم، وما 

يظهر في الصورة المتداولة هو 
قّمة هرم أمنمحات الثالث.

انتشر خبر زعم أن قطر طردت 
العب كرة القدم المصري السابق 

والمحلل في شبكة »بي إن 
سبورت« محمد أبو تريكة، بعد 

إقالته من الشبكة، عقب حديثه 
عن المثليين. لكن لم يُعلن عن إقالة 

أبو تريكة، كما لم يُعلن أي مصدر 
رسمي عن طرده من قطر.

زعمت صفحات وحسابات على 
موقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك« أخيرًا أن دولة موريتانيا 
ألغت التدريس باللغة الفرنسية 

نهائيًا. إال أن االدعاء مضلل، ولم 
تنشره وزارة التهذيب الوطني 

وإصالح النظام التعليمي أو الوكالة 
الموريتانية لألنباء.

الــتــوازن بن املجتمع  حيث تتضاءل فــرص 
واملـــــواطـــــن مــــن جـــهـــة وبـــــن ســـلـــطـــة الــــدولــــة 
أخـــرى«. ورجـــح يحيى،  وتجبرها مــن جهة 
بالنسبة لهذه الدعوى تحديًدا، وبناًء على 
رأي املحامن، أن هناك خيارين؛ إما الطعن 
على هذا الحكم أمام املحكمة اإلدارية العليا، 
اإلداري.  القضاء  خــارج  القضية  متابعة  أو 

وعبر عن ميله الشخصي إلى الخيار األول 
املذكرة  نــص  كــان صعبا. ونشر يحيى  وإن 
إلــى املحكمة فــي جلسة 24  تــقــدم بها  الــتــي 
ــي، والـــتـــي  ــاضــ أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي املــ
ــذار رئــيــس الــــــوزراء ووزيـــر  ــ نــصــت عــلــى »إنــ
املــالــيــة املــصــريــن بــإصــدار قــرارهــمــا بــزيــادة 
دوري  بشكل  والتكنولوجيا  الــتــدريــب  بــدل 

وســـنـــوي لــجــمــوع الــصــحــافــيــن بــنــســبــة 20 
بــاملــائــة مـــن قــيــمــة الـــبـــدل املـــقـــرر ونـــشـــره في 
القانون  ألحكام  تطبيقا  الرسمية  الجريدة 
ونصوص الدستور، ورغم إنذارهما فإنهما 
لم يقوما باتخاذ أي إجراء إيجابي لتنفيذ 
ــذار، مــمــا يــعــتــبــر ســلــوكــهــمــا  ــ ــاإلنـ ــ مـــا جــــاء بـ
بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون«.

ــدعـــوى الــقــضــائــيــة إن تــقــنــن بــدل  وقـــالـــت الـ
الــتــدريــب والــتــكــنــولــوجــيــا وزيـــادتـــه يستند 
إلــى الــعــرف اإلداري بــاعــتــبــاره أهــم مصادر 
القانون اإلداري، على أن تقوم الدولة بصرف 
البدل لجموع الصحافين منذ نحو أربعن 
عاًما )منذ أوائل عقد الثمانينيات من القرن 
التي  النظر عن الصحيفة  العشرين( بغض 
يعملون بها سواء كانت قومية، أو مستقلة، 
أو حــزبــيــة، أو وكـــاالت أنــبــاء، وســـواء كانت 
ورقية أو إلكترونية أو غيرها. كما أن تقنن 
بدل التدريب والتكنولوجيا وزيادته يضمن 
تــطــويــر مــهــنــة الــصــحــافــة ويــحــمــي حــقــوق 
الــصــحــافــيــن ويـــدعـــم حــقــوق املــواطــنــن في 
وزيادته  البدل  تقنن  أن  عن   

ً
املعرفة. فضا

املرشحن  بعض  لصالح  استخدامه  يوقف 
في انتخابات نقيب الصحافين. 

تاريخًيا، يصرف هذا البدل مقابل ما تحصل 
عليه الدولة من نسبة 36 باملائة من ضرائب 
وإعـــانـــات الصحف الــتــي تــقــدر بــاملــلــيــارات؛ 
الــوقــت تــحــول لوسيلة ضــغــط من  لكنه مــع 
جانب الحكومة على الصحافين تهدد به في 
أي وقت بتوقفه، وتدعم من خاله مرشحها 
الذي يعد بزيادته حال فوزه. وهذا بالضبط 
ما فعلته الدولة لصالح ضياء رشوان الذي 
ينفي أنه مرشح النظام. وعلى مدار العقود 
املــاضــيــة شــهــد الـــبـــدل عـــدة زيـــــادات اقــتــرنــت 
بــانــتــخــابــات الــنــقــابــة، حــيــث تــضــاعــف إلــى 
إبراهيم  الراحل  النقيب  20 جنيها في عهد 
التسعينيات  أوائــل  نافع، ثم 100 جنيه في 
في عهد مكرم محمد أحمد، وتوالت الزيادات 
إلــى 290 جنيها عــام 2003، ثم  حتى وصــل 
330 جنيها، وفي عام 2007، وصل إلى 530 
ثــم 760 وأخــيــرا 900 جنيه  ثــم 610  جنيها، 
عام 2011، بعدها ارتفع إلى 1200 جنيه عام 
2013، بعدها أصبح 1380 جنيها، ثم 1680 
جنيها، ثم 2100، وفــي مــــارس/آذار املاضي 
قرر مجلس الــوزراء زيادته 20% بقيمة 420 
يوليو/ فــي  جنيها   2520 ليصبح  جنيها، 

تموز 2021.

يصرف بدل التدريب من 
نسبة الدولة من ضرائب 

وإعالنات الصحف

تدر هجمات 
الفدية المزيد من 

األموال للقراصنة

محمد دنكر

األميركية،  املــتــحــدة  الــواليــات  فــي  هجمات 
فــي بريطانيا، فــي روســيــا، فــي الــصــن، في 
 أنحاء العالم، حتى باتت 

ّ
إيـــران... وفــي كــل

تسّمى بالحرب الباردة الجديدة في بعض 
األحــيــان، أو بــالــحــرب بــالــوكــالــة فــي أحيان 
ــوال، بــاتــت تــعــّد جــزءًا   األحــ

ّ
أخـــرى، وفــي كــل

من معارك ضمن حروٍب بن دول، وساحا 
أدى  ما  وأمنها،  استقرارها  يهدد  أساسيا 
إلى تصنيفها بن جرائم »اإلرهــاب« وضد 
»األمن القومي« في كثير من الــدول. فليس 
هناك من حاسوب أو شركة بمأمن حتى مع 
أقوى برامج الحماية من الفيروسات. فمع 
التطّور التقني السريع الذي يشهده العالم، 
هــنــالــك تــطــّور مــــواٍز لــبــرمــجــيــات السيطرة 
عـــلـــى الـــشـــركـــات وبــــرامــــج الـــفـــديـــة، والـــتـــي 
تحجز املعلومات التي تقّدر قيمة بعضها 
عّد برامج الفدية نوًعا 

ُ
بماين الدوالرات. ت

املستخدم  تمنع  التي  الــضــارة  البرامج  من 
مـــن الــــوصــــول إلــــى مــلــفــات الــكــمــبــيــوتــر أو 
األنظمة أو الشبكات وتطلب منه دفع فدية 
مقابل إرجاعها. يمكن أن تتسبب هجمات 
برامج الفدية في حدوث اضطرابات مكلفة 
والبيانات  املعلومات  وفــقــدان  بالعمليات 
أفـــراد وشــركــاٍت  املــهــمــة، ليس على صعيد 

فحسب، بل على صعيد دول بأكملها.
أحــدث مثال على هذا النوع من الهجمات، 
املـــتـــركـــزة   REvil مـــجـــمـــوعـــة  هـــجـــمـــات  ــو  هــ
فــي اآلونـــة األخــيــرة. REvil هــي اختصار لـ 
الحرفية  ترجمتها   ،»Ransomware-Evil«
ــر بــــرامــــج الـــفـــديـــة«،  ــ ــــى الـــعـــربـــيـــة هــــي »شـ إلـ
ــــج  ــرامـ ــ ــر عـــــصـــــابـــــات بـ ــ ــثــ ــ وهـــــــــي إحـــــــــــدى أكــ
ــي الــــعــــالــــم. املــجــمــوعــة  ــاًرا فــ ــشــ ــتــ ــة انــ ــديـ ــفـ الـ
الــعــام ضد  همة بشن عــدة هجمات هــذا 

ّ
مت

الــشــركــات واملـــؤســـســـات الــكــبــرى، ال سيما 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، بــمــا في 
JBS وشركة  البرازيلي  اللحوم  مـــوّرد  ذلــك 
من  ــخــذ 

ّ
تــت والــتــي  »كــاســيــا«  التكنولوجيا 

ميامي مقًرا لها. هاجمت REvil ما ال يقل 
الــواليــات املتحدة  عن 360 مؤسسة مقرها 
ــدات فــي  ــديـ ــهـ ــتـ ــا ملــحــلــل الـ ــقـ ــذا الــــعــــام، وفـ ــ هـ
شــركــة »إمــســيــســوفــت«، بــريــت كــالــو. يقول 
موقع »رانسوم وير« البحثي إن املجموعة 

حققت أكثر من 11 مليون دوالر هذا العام، 
بما في ذلك من هجمات بارزة على »آسر« 

و»كوانتا كومبيوتر« وJBS وغيرها. 
بــيــنــمــا تـــواجـــه الــهــجــمــات دواًل عــــدة حــول 
العالم، تبدو الواليات املتحدة األكثر غضبا 
نوفمبر/ في  استهدفوها.  في ماحقة من 

أعـــلـــنـــت وزارة  ــــي،  ــــاضـ املـ الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
ــراءات الــتــي تم  ــ ــ الـــعـــدل األمــيــركــيــة عـــن اإلجـ
همن 

ّ
اتخاذها مؤخًرا ضد رعايا أجانب مت

 Sodinokibi / REvil الفدية  برنامج  بنشر 
ملهاجمة الشركات والكيانات الحكومية في 
الواليات املتحدة، إذ تم اعتقال 7 أشخاص 
على صلة بهذا النوع من الهجمات. وقد تّم 
ياروساف  تتهم  اتهام  الئحة  عن  الكشف 
فاسينسكي، األوكراني الذي يبلغ من العمر 
العديد  عــاًمــا، بشن هجمات فدية ضــد   22
من الضحايا، بما في ذلــك هجوم يوليو/
ــا«، وهــــي شــركــة  ــيـ تـــمـــوز 2021 ضـــد »كـــاسـ
متعددة  معلومات  تكنولوجيا  برمجيات 
ـــلـــب من 

ُ
الــجــنــســيــات. فـــي ذلــــك الـــهـــجـــوم، ط

األهداف دفع ما مجموعه 70 مليون دوالر 
إللغاء قفل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. 
وقال املدعي العام األميركي ميريك غارالند، 
 املّدعن الفيدرالين 

ّ
في مؤتمر صحافي إن

يسعون لتسليم، فاسينسكي، والذي اعتقل 
الشهر املاضي بناء على طلب من الحكومة 
األميركية أثناء محاولته دخول بولندا من 
فاسينسكي جمع  أن  ُيزعم  فيما  أوكرانيا، 

2.3 مليون دوالر كفدية.
كما أعلنت الوزارة عن مصادرة 6.1 ماين 
ــوال الــتــي يمكن عــزوهــا إلى  دوالر مــن األمــ
مــدفــوعــات الــفــديــة املــزعــومــة الــتــي تلقاها 
يــفــغــيــنــي بـــولـــيـــانـــن، الــــروســــي الـــبـــالـــغ من 
ــا 

ً
الــعــمــر 28 عـــاًمـــا، والــــذي تــم اتــهــامــه أيــض

ضد   Sodinokibi / REvil هــجــمــات  بــشــن 
العديد من الضحايا، بما في ذلك الشركات 
ُيذكر  تــكــســاس.  فــي  الحكومية  والــكــيــانــات 
 هـــــذا الـــهـــجـــوم حـــصـــل مــنــتــصــف شــهــر 

ّ
أن

أغسطس/آب 2019. بحسب لوائح االتهام، 
إلى شبكات  وصل فاسينسكي وبوليانن 
الشركات  من  للعديد  الداخلية  الكمبيوتر 
 Sodinokibi / REvil ransomware ونشروا 
الكمبيوتر  أجــهــزة  على  البيانات  لتشفير 

الخاصة بتلك الشركات.

شهد بدل التدريب والتكنولوجيا عدة زيادات اقترنت بانتخابات النقابة )أحمد السيد/األناضول(

)Getty( ألقي القبض على قراصنة مرتبطين بهجمات الفدية على الواليات المتحدة

والتصويت  انتخاباتها  على  يؤثر  ما  المصريين،  الصحافيين  بدل  بزيادة  المتعلقة  دعواه  في  يحيى  كارم  المصري  الصحافي  يستمر 
فيها، بالرغم من حكم القضاء اإلداري بعدم اختصاصه فيها
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تلك األحــــداث فــي الــريــف الــعــراقــي، وتحديدًا 
ولــدُت فيها، وترّسخْت في  التي  املنطقة  في 
ــّدة مــنــهــا. شـــاهـــدُت مــا حــدث  ذهــنــي ُصــــور عــ
مــع سلمى ووالــدتــهــا. األســلــوب املعتمد في 
تــحــقــيــق الــفــيــلــم يـــقـــتـــرب مــــن الــشــخــصــيــات، 
ــعــلــن، 

ُ
ويــــحــــاول أن يــجــعــلــهــا تـــبـــوح بــغــيــر امل

في   
ً
قليال يغوص  شاهد 

ُ
امل يجعل  وبالتالي 

تلك التفاصيل، وينتشلها مع الغرق واملوت. 
أقصد بهذا الحقائق واألحداث، لُيعلنها أمام 
 كــانــت 

ّ
ــصــبــح ُمـــتـــداولـــة، بــعــد أن

ُ
الــجــمــيــع، وت

الخوف  لهما 
ّ
يتخل وتــواطــؤ،  بسّرية  تــحــدث 

والعادات والتقاليد.

¶ مــا الــجــديــد فــي »غــيــر ُمــعــلــن«؟ مــا األســئــلــة التي 
يطرحها؟

الجديد يترّكز في الحقيقة في عدم التزييف. 
فقط  العميق  الحزن  اجتزاء  يعتبره  البعض 
ــــررُت بـــه في   الـــحـــزن الــــذي مـ

ّ
مـــن الـــريـــف. لــكــن

طفولتي دفــعــنــي إلـــى ُصــنــعــه، فــأنــا ال أرغــب 
 
ْ
فـــي صــنــع أفــــالم دعــائــيــة أو تــرويــجــيــة، وإن

بغداد ــ عالء المفرجي

مــحــمــد الـــغـــضـــبـــان مـــخـــرج عـــراقـــي 
ــز أعــــمــــااًل عــــــّدة لــلــســيــنــمــا في  أنـــجـ
»مهرجان  العراق، وكان مديرًا فنيًا لـ
ــه الــثــانــيــة  ــ ــيـ ــ ــائــــق فــــي 3 أيـــــــام« فــــي دورتـ 3 دقــ
والـــثـــالـــثـــة، ومـــديـــرًا ملــكــتــب بـــغـــداد فـــي »شــركــة 
للدعاية واإلعــــالن«، ومنسقًا عامًا  ماستر الم 
للسينما  الدولي  الجامعي  بغداد  »مهرجان  لـ
ـــس  مـــؤسِّ  .)2019 ــام  ــ عـ )دورة  ــفـــزيـــون«  ــلـ ــتـ والـ
»شركة رولة لإلنتاج الفني والتسويق«، درس 
الغضبان السينما في »كلية الفنون الجميلة« 
في »جامعة بغداد«. فيلمه الجديد »غير ُمعلن« 
يروي حكاية سلمى )15 عامًا(، الفتاة الريفية 
العراقية التي تتعّرض العتداء جنسي، فتقّرر 
ــيـــارًا صــعــبــًا،  الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا، وتــــواجــــه خـ
الجديد«  »العربي  األبـــد.  إلــى  سيغّير حياتها 

التقته في هذا الحوار:

¶ ماذا عن األسلوب الذي اعتمدته في تنفيذ »غير 
ُمعلن«، فيلمك الجديد؟

على  الفيلم شــاهــدًا  لحظات  فــي معظم  كنُت 

الحملة أعادت لي األمل 
بوجود مجتمع قادر 

على دعم أفراده

الحزن الذي مررت به في 
طفولتي دفعني 

إلى صناعة »غير معلن«

يجب ترك فراغات 
في الزوايا بما يسمح 
للمساحات أن تتنفس

2223
منوعات

إليها، سيأتي غيري ويصنعها  ا بحاجة 
ّ
كن

ــلــنــي، 
ّ
بــالــتــأكــيــد. أرّكـــــز عــلــى صــنــع فــيــلــٍم يــمــث

ــا وأشــــعــــر وأنـــــصـــــرف إلـــى  ــيــ ويـــجـــعـــلـــنـــي أحــ
 والــقــدرة 

ّ
مــتــاهــات الـــصـــورة، ومــعــتــرك الــحــق

 
ً
ــل لـــي ســيــال

ّ
ــبـــوح. »غــيــر ُمــعــلــن« يــمــث عــلــى الـ

جارفًا من الحزن والرعب من الظالم في الليل، 
وضوء القمر هو املنقذ الوحيد. يطرح الفيلم 
أهمها: ماذا  دة، 

ّ
أسئلة جوهرية مهّمة ومعق

ِدَي على فتاة قاصر جنسيًا من 
ُ
يحدث لو اعت

والــدهــا؟ فــي أّي مكان فــي العالم، وليس في 

َعاَمل 
ُ
 املــرأة ت

ّ
العراق فقط، مــاذا يحدث لو أن

كــآلــة أو كـــــأداة لــقــضــاء حــاجــة الـــرجـــل فــقــط؟ 
ها تعني لي 

ّ
أنا لسُت محاميًا عن املــرأة، لكن

قول  عــلــّي  م 
ّ
حت

ُ
ت اإلنسانية  كــإنــســان.  الكثير 

الحق، والحقيقة تنكشف بمرور الزمن.

¶ أنــَت مــن أوائـــل املخرجني الــذيــن تــنــاولــوا العنف 
الــذي جعلك تلجأ إلى  ضد النساء في العراق. ما 

هذه الفكرة؟
كــمــا أســلــفــُت ســابــقــًا، أنـــا لــســُت مــحــامــيــًا عن 
النساء، بل أحاول إماطة اللثام عن املسكوت 
ن للناس. يعتقد البعض 

َ
عل

ُ
عنه، وعن غير امل

 يــكــون لــلــمــرأة فــي الــريــف أي 
ّ

ــه طبيعّي أال ـ
ّ
أن

أنــا شــاهــٌد على  يًا. 
ّ
كينونة. هــذا أعــارضــه كل

 لحظة يعشن 
ّ

مــوت نــســاٍء فــي الــريــف فــي كــل
 موقف يحاولن فيه 

ّ
فيها مع الرجال، وفي كل

 يوٍم تجلس فيه 
ّ

البوح وال يستطعن، وفي كل
 جـــزء صــغــيــر من 

ّ
ُمــرتــديــة الــقــمــاش حـــول كـــل

ى قدميها مرورًا بعينيها، أحيانًا، 
ّ
رأسها حت

ألنها عــورة. أليست املــرأة إنسانًا؟ أليس لها 
 يــكــون لها 

ْ
 تعيش بــكــرامــة، وأن

ْ
 فــي أن

ّ
الــحــق

قرار؟ أرّدد دائمًا مبدأ خاّصًا بي في الحياة: 
 كلمته وكرامته.

ّ
ال يملك املرء في الدنيا إال

ــنـــســـاء فــــي الــــريــــف ال   الـ
ّ
ــقــــول إن أســتــطــيــع الــ

 ،
ّ
 منزوعة منهن

ّ
كراماتهن أّي شــيٍء.  يمتلكن 

 يقدرن على الرفض.
ْ
أحيانًا كثيرة، من دون أن

¶ ماذا عن فريق العمل هذا، وتحديدًا مدير التصوير 
الذي له حضور بارز في الفيلم؟

ــام  ــ ــي أيـ ــ لـــفـــريـــق الـــعـــمـــل الـــتـــأثـــيـــر نـــفـــســـه فـ
ــة نـــفـــســـهـــا. كــخــلــيــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــر، واألهـ ــويــ ــتــــصــ الــ
ــام. مدير   نــهــارًا فــي 3 أيـ

ً
نحل يعملون لــيــال

الــتــصــويــر مــهــنــد الـــســـودانـــي، وهـــو مــخــرج 
أيـــضـــًا، لـــه حـــضـــوٌر مــمــّيــز بــحــســب مـــا قــال 
»غير  في  وتمّيزه  براعته  الفيلم.  ُمشاهدو 
ُمــعــلــن« مــتــأتــيــان مـــن انــتــمــائــه إلــــى البيئة 
الريف، ولديه تصّور كامل  إلى  نفسها، أي 
ومــخــّيــلــة فــنــيــة هــائــلــة عــن الــريــف والــنــســاء 
 شــاهــٍد يتفّحص 

ُ
ــه عــن

ّ
والعنف هــنــاك. كــأن

ــــه روح 
ّ
ويـــكـــشـــف خـــبـــايـــا غـــيـــر ُمـــعـــلـــنـــة. كــــأن

املـــخـــرج، يــتــحــّدث نــيــابــة عــنــه، ويــتــرجــم ما 
فنان،  بــارع وُمصّور  يتخّيله. مهند ساحر 
 التصوير 

ّ
استخدم قدراته التعبيرية في فن

الــفــوتــوغــرافــي للطبيعة والــحــيــاة والــريــف، 
وجعلها مرئية في شريٍط محتّرك، ينبض 
 وجـــمـــااًل وحـــيـــاة، وُيـــعـــّبـــر عـــن املـــوت 

ً
مــتــعــة

بجرأة، وعن الكتمان، ببوٍح ُصَوري ماهر.

¶ هل شارك »غير ُمعلن« في مهرجانات سينمائية 
معينة؟

ــــوك  »مــــهــــرجــــان دهـ ــــي  فـ كــــــان  األول  ــه  عــــرضــ
الــــ8«، والقــى استحسان  الــدولــي  السينمائي 
الجمهور بشكل ممّيز. هذا ملسته من تفاعله 
مــعــي بــعــد الــعــرض، ومـــن أسئلته املــبــاشــرة، 
ــدى انـــبـــهـــاره بــــجــــرأة الــــطــــرح. ســيــشــارك  ــ ومــ
الفيلم في »مهرجان مومباي الدولي للفيلم 
القصير«، الذي سيبدأ في 5 ديسمبر/كانون 

األول 2021.

ر في فيلم روائي طويل؟
ّ
¶ هل تفك

يًا 
ّ
كل سُينجز  األول  الطويل  الــروائــي  فيلمي 

 3 املــرســومــة منذ  الخطة  عــام 2025، بحسب 
ــــوام. يــتــحــّدث عــن الــنــســاء أيــضــًا، كفيلمي  أعـ
ــّوره الـــعـــام  ــ ــأصـ ــ الــقــصــيــر الـــجـــديـــد، الــــــذي سـ
ل أهمية 

ّ
املقبل. بالنسبة إلّي، هذا املحور يمث

 من يلدن الرجال، وهذا 
ّ
جوهرية. النساء هن

بــحــّد ذاتــــه إعـــجـــاز هـــائـــل، ال ُيــمــكــن التعبير 
عــنــه بــكــلــمــاٍت مهما كــانــت بليغة. أحــــاول أن 
 بـــالـــصـــورة ال بــالــكــتــابــة، 

ّ
أكــــون شـــاعـــرًا، لــكــن

النساء،  حضرة  في  تتحّرك  الكلمات  ألجعل 
 في مجتمع يغّص بالذكورية، 

ّ
واالنتصار لهن

 حضرت.
ْ
ى وإن

ّ
ويعدم روح العدالة، حت

إبراهيم علي

مـــن املــتــوقــع أن يــشــهــد عــــام 2022 تــحــوالت 
كــثــيــرة عــلــى صعيد اإلنـــتـــاج الــعــربــي، وذلــك 
ــه شـــركـــات  ــان كــبــيــر تـــعـــرضـــت لــ ــتـــحـ بـــعـــد امـ
أزمــات  ــة منذ سنتن، بفعل  الــعــربــيَّ اإلنــتــاج 
ــي بـــعـــض الــــــدول  ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ ــرة، مـــنـــهـــا الـ ــيــ ــثــ كــ
ــال بـــعـــد انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ــ ــفـ ــ الـــعـــربـــيـــة، واإلقـ
كورونا، إلى الوضع االقتصادي عمومًا. لكن 
ذلك ال يخفي الحماسة عند املنتجن والدعم 
الــخــلــيــجــي الـــواضـــح لــهــذه الــصــنــاعــة، الــتــي 
تحولت إلى مطلب جماهيري يسعى للمزيد 
من الربح، والهرب من الواقع الحقيقي نحو 
عـــوالـــم الــتــرفــيــه. لـــم يــخــرج اإلنـــتـــاج الــعــربــي 
مــن تــداعــيــات عــام 2020، واجــتــيــاح فيروس 
كورونا العالم، وصواًل إلى املتحور الجديد 
الــيــوم. لكن حــال كــل الــتــحــدّيــات، قــدم املنتج 
ــن األعــــمــــال الـــتـــي حــولــت  ــدًا مــ ــزيــ ــربـــي مــ ــعـ الـ
املــشــهــد إلـــى ســاحــة مــبــارزة وعــــروض طــوال 

أشهر السنة.
لم تقف معظم شركات اإلنتاج العربية أمام 
»درس« كورونا القاسي 2020. على العكس 

أشــرح  الفيديو  »فــي  وتضيف:  والتسجيل. 
وأهمية وسيلة  الحملة  وفكرة  األلــبــوم  عن 
التمويل الشعبّية هذه إلنتاج فني مستقل، 
ــع يـــواجـــه فــيــه الــفــنــان واملــوســيــقــي  ــ فـــي واقـ
ــي املـــــــــــوارد  ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــدودّيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
واإلمكانات بظل االحتالل، وانعدام شركات 
ــآزق وتخّبطات  ــم مـ اإلنــتــاج املــحــلــّيــة«. ورغـ
مع  التفاعل    

ّ
فـــإن العربي،  الغنائي  املشهد 

ــعــاتــهــا، تــقــول: »خــالل 
ّ
الــحــمــلــة قــد فـــاق تــوق

ــن هــدفــنــا  ــبــــوع واحـــــــٍد وصـــلـــنـــا 60% مــ أســ
لــلــمــيــزانــيــة التي  الــحــد األدنــــى  األول، وهـــو 
تمكنني من إنتاج األلبوم وإطالقه«. وكان 
 
ً
التفاعل على صعيد املحلي والعاملي عامال
معي  يعملون  الذين  »لألشخاص  ُمشّجعًا 
على هــذا األلــبــوم فــي االســتــمــرار والــعــطــاء. 
أبعاد  الشخصي، هنالك  الصعيد  أّمــا على 
ــادت  غــيــر مـــاديـــة لــهــذه الــحــمــلــة الــتــي قـــد أعـ
لـــدي الــثــقــة بــالــحــالــة الــجــمــعــيــة، بــالــذات في 
واقـــع ســيــاســي واجــتــمــاعــي كــالــذي أعيشه، 
فالحملة أعـــادت لــي األمــل بــوجــود مجتمع 

قادر على دعم أفراده«.
ــانــة الــشــابــة قــد طــرقــت أبــواب 

ّ
 الــفــن

ّ
ورغـــم أن

 الدعم الوحيد 
َّ
ثالث مؤّسسات عربّية، إال أن

الـــــــذي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه، حـــســـب تــعــبــيــرهــا، 
ــة )عــــبــــد املــــحــــســــن الــــقــــطــــان(  ــســ مـــــن »مــــؤســ

أشرف الحساني

تــــشــــّكــــل املــــوســــيــــقــــى بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــنـــانـــة 
ــاتـــرة،  واملــوســيــقــيــة الــفــلــســطــيــنــّيــة، هــيــا زعـ
عـــالمـــة تـــواصـــٍل مـــع وجـــودهـــا الــفــيــزيــائــي، 
ــيــة جعلتها 

ّ
فــن أســـــرة  داخـــــل  ــا  ــهــ والدتــ  

ّ
ألن

ــيـــرة. تــقــول  ــــي صـــغـ ــنـــاء وهـ  الـــغـ
ّ
ــن ــ تــعــشــق فـ

»الــعــربــي الــجــديــد«: »صـــوت أمــي  زعـــاتـــرة لـــ
حضنني مــن قــبــل والدتـــــي، وهـــو مــا شّكل 
سنواتي  مــنــذ  للموسيقى  وحــبــي  مــســاري 
األولى. فكانت والدتي تتواصل معي غالًبا 
عــــن طـــريـــق جـــمـــل مـــلـــّحـــنـــة، أي أنـــهـــا كــانــت 
ة، وهذا كان تواصلي األول  مني بغنائيَّ

ّ
تكل

مــع الــعــالــم«. مــن ثــّم وجـــدت زعــاتــرة نفسها 
ية على مستوى الغناء 

ّ
تدخل في تنشئة فن

ى داخل أوقات اللعب والرسم، 
ّ
والتلحن، حت

ي ألحانًا تدور في رأسها. 
ّ
غن

ُ
 كانت دومًا ت

ْ
إذ

 إلى مناسبة إطالق 
ً
وتضيف زعاترة مشيرة

الغنائي  ألبومها  إلنتاج  الشعبية  حملتها 
األّول »رهـــــــوان«: »أعـــمـــل وأنـــتـــج بــمــجــالــن، 
ــا املـــوســـيـــقـــى والـــهـــنـــدســـة املـــعـــمـــاريـــة،  ــمـ وهـ
ا 

ً
وأيض وملحنة،  أغــاٍن  وكاتبة  مغنية  فأنا 

ــة. أعـــتـــقـــد أن  ــثــ مـــهـــنـــدســـة مـــعـــمـــاريـــة وبــــاحــ
والــطــبــيــعــي  األول   

َ
ــن ــ ــفـ ــ الـ ــــي  هـ املـــوســـيـــقـــى 

ــالـــفـــطـــرة.  بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي الــــــــذي قـــــد جـــــــاء بـ
فــاملــوســيــقــى طــرقــت بــابــي ولــيــس الــعــكــس، 
وهي املكان الذي أشعر فيه بحرية إنتاجية 

ليست متاحة بأماكن أخرى«. 
الشعبية  حــمــلــتــهــا   

ّ
أن إلــــى  زعـــاتـــرة  تــشــيــر 

كانت عبر منصة »إنديغوغو«. وقد أعلنت 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــنــصــات  عــبــر  عنها 
ــن طــــريــــق فـــيـــديـــو قـــصـــيـــر تــم  ــ املـــخـــتـــلـــفـــة عـ
ــــالل مـــراجـــعـــاتـــهـــا املــوســيــقــّيــة  تـــصـــويـــره خـ

ــرة مــــن الــســنــة  ــيــ تـــمـــامـــًا، مـــنـــذ األشــــهــــر األخــ
نــفــســهــا، عــــززت هـــذه الــشــركــات حــضــورهــا، 
وحّصنت نفسها ألي طارئ بإمكانه عرقلة 
ــال الـــدرامـــيـــة عــام  ــمــ عــمــلــهــا. وتــخــطــت األعــ
أفقًا جديدًا  ترسم  وبــدأت  التوقعات،   2021
يتمثل بــاملــنــافــســة الــشــديــدة فــي مــا ُيــعــَرف 

باإلنتاجات القصيرة.
 قــصــيــرًا صــــورت ما 

ً
أكــثــر مـــن 16 مــســلــســال

ــاهــــرة فــــي عـــام  ــقــ ــيــــروت ودمــــشــــق والــ بــــن بــ
ــــِرض، ومــنــهــا مــا ينتظر  واحــــد، مــنــهــا مــا ُعـ
للعرض.  واملــونــتــاج  التصوير  مــن  االنتهاء 
والسيناريوهات  املوضوعات  ورغــم بعض 
املــمــجــوجــة الــتــي ُعـــرضـــت، ُيــمــكــن االعــتــراف 
بـــأن هـــذه اإلنــتــاجــات أصــبــحــت أكــثــر خبرة 
ــًا لــنــاحــيــة اإلخـــــــراج.  ونـــضـــجـــًا، وخـــصـــوصـ
وجــــــــاءت اســـتـــعـــانـــة املـــنـــتـــجـــن بــمــجــمــوعــة 
مــــن املـــخـــرجـــن الــــجــــدد مـــثـــمـــرة وفـــعـــالـــيـــة، 
وخصوصًا من جهة الرؤية والتفاصيل في 
الجبهة  هــذه  وحصنت  والتنفيذ،  اإلنــتــاج 

في لبنان تحديدًا.
على الرغم من التحديات االقتصادية، حقق 
فــي تنفيذ  عــام 2021 حــضــورًا كبيرًا  لبنان 
وتصوير وإعداد مجموعة من أهم األعمال 
الدرامية العربية. وحرصت شركات اإلنتاج 
بت 

َّ
تغل بطريقة  الــقــطــاع  هـــذا  تنشيط  عــلــى 

فــيــهــا عـــن الـــصـــعـــاب، وحــقــقــت أعـــلـــى نسبة 
إنتاجات عرضت على الشاشات واملنّصات. 
التقدم امللحوظ ظهر واضحًا لدى مجموعة 
ــذيــــن عـــرفـــوا  مــــن املـــخـــرجـــن الــلــبــنــانــيــن الــ
ــي املــــصــــورة  ــ ــانــ ــ ــمـــخـــرجـــي األغــ ــوات بـ ــنــ ــســ لــ
)الــفــيــديــو كــلــيــب(، وبـــرعـــوا فــي نــقــل صــورة 
مــغــايــرة مـــن أمـــاكـــن الــتــصــويــر واســتــخــدام 
الــتــقــنــيــات وتــحــريــك املــمــثــلــن، وغــيــرهــا من 

القصيرة  املسلسالت  في  املشروطة  األمــور 
التي تعتمد غالبًا على  أو درامــا املنصات، 

»األكشن« ولغز الجرائم.
لن تبتعد خريطة 2021 عن اكتشاف مجموعة 
ـــاب الـــذيـــن وفـــــروا مــنــاخــات 

ّ
جـــديـــدة مـــن الـــكـــت

جديدة في الدراما املشتركة بدت أكثر توازنًا 

مــنــذ ســـنـــوات، وخــصــوصــًا لــجــهــة الـــحـــوارات 
عند مجموعة ممثلن من جنسيات مختلفة 
اجتمعوا في مسلسل واحد، وهذا ما زاد من 
ــتــهــا. ربــمــا كانت  واقــعــيــة الـــعـــروض وصــدقــيَّ
ة تحتاج للمزيد من املسؤولية،  الدراما العربيَّ
وخصوصًا  »املحسوبيات«،  مشكلة  وإلــغــاء 

ة التي أصبحت  في بعض الشركات اللبنانيَّ
لت  مالذًا للعمل على الصعيد العربي، وتحوَّ
إلــى قــّوة تنافسّية فــي التنفيذ واإلنــتــاج في 
العالم العربي، وتدخل السنة املقبلة في تحدٍّ 
ي آخر يسهم إلى حد كبير في تعزيز 

ّ
مفصل

هذه الصناعة وتنشيطها.

الفلسطينية. وهو دعم ساعدني جًدا، وكان 
ه 

ّ
األلــبــوم، لكن إنــتــاج  انــطــالق  بمثابة نقطة 

ا صغيًرا من ميزانية املشروع،  يغطي جــزًء
ــلـــجـــوء إلـــــى حــمــلــة  فـــبـــالـــتـــالـــي كـــــان عـــلـــّي الـ
 »عدد 

ّ
التمويل الجماعي«. تروي زعاترة أن

املؤسسات التي تدعم املوسيقى والفن قليل 
ــًدا، وشــركــات اإلنــتــاج شــبــه مــعــدومــة في  جــ
فلسطن. وكان مهمًا التوجه إلى مؤسسات 
مستعّدة أن تمنحني الثقة والحرية التامة 
والفحوى، وهذا  اإلنتاج  قــرارات  اتخاذ  في 
ــص اإلمــكــانــات املــتــاحــة، فشركات 

ّ
ــا قــل

ً
أيــض

ــل بــشــكــل مــبــاشــر في 
ّ

اإلنـــتـــاج غــالــًبــا تــتــدخ
الفحوى واملوسيقى والكالم«.

ــبـــوم وداللـــــة أغــانــيــه وطــريــقــة  وعــــن قــّصــة األلـ
 »اســم 

ّ
أن ــانــة املوسيقّية 

ّ
الــفــن ــصــّرح 

ُ
ت إعــــداده، 

األلبوم هو لعائلة جدة جدي )نظيرة رهوان(، 
الناصرة  التي ولــدت في دمشق وعاشت بن 
ل 

ّ
فــي عائلتي تنق آخــر شخص  وحيفا، وهــي 

بــحــريــة بــبــالد الـــشـــام، قــبــل االحـــتـــالل وفـــرض 
 »فـــكـــرة 

ّ
الـــــحـــــدود«. عـــلـــى هـــــذا األســــــــاس، فــــــإن

الحرية في التنقل والعبور أثارتني جًدا، ولها 
مــعــاٍن واســعــة بــالــنــســبــة لـــي؛ مــنــهــا سياسية 
واجتماعية وحسّية وحتى جندرية. وبالتالي 
 األلبوم موجود في الفجوة بن هذه الفكرة 

َّ
فإن

 
ّ
ــضــيــف عـــن فـــكـــرة الــتــأثــيــر بـــأن

ُ
وواقــــعــــي«. وت

»فكرة األلبوم موجودة باإلحساس املوسيقي 
واألبعاد الفكرية، لكن الحدث األساسي الذي 
قادني في التأليف والكتابة هو فقدان جّدتي 
باسمة في صيف السنة املاضية، وهذه كانت 
نقطة مفصلية في حياتي بشكل عام. فأصبح 
نــســاء فلسطينّيات  بــن  األلــبــوم حلقة وصـــل 
وشـــامـــّيـــات مـــن ثــالثــة أجـــيـــال مــخــتــلــفــة، جـــّدة 

جّدي، جّدتي وأنا«.

2022 عام الدراما العربية المفصليهيا زعاترة: الموسيقى طرقت بابي
أسابيع قليلة ويطوي 

عام 2021 أيامه األخيرة. 
مَرّت شركات اإلنتاج 

العربية بتحديات كبيرة، 
وخصوصًا أزمة كورونا 
والصعوبات االقتصادية

كارين إليان ضاهر

فيما يــشــارف عــام 2021 على االنــتــهــاء، يبدو هذا 
األنــســب لكثيرين إلضــفــاء ملسات متجددة  الــوقــت 
في ديكور املنزل باالستناد إلى أحدث الصيحات 
استعدادًا للعام الجديد. ويبدو انتهاء العام وقتًا 
إلى  بالنسبة  املنزل.  ديكور  في  للتجديد  مناسبًا 
املهندسة ماري داغر، تمامًا كما في املوضة، ليس 
ضروريًا أن تليق كافة الصيحات في عالم الديكور 
بمختلف املنازل. فإذا كان ديكور املنزل كالسيكيًا 
ولــو كانت  فــيــه،  اعــتــمــاد صيحة عصرية  ال يمكن 
داغــر بمبدأ تتبع صيحات  لذلك ال تؤمن  رائــجــة. 
الــديــكــور للتغيير فــي املــنــزل. فـــإذا كــانــت الصيحة 
ــعــتــمــد، وإال فـــال يــمــكــن الــقــيــام 

ُ
تــلــيــق بــاملــنــزل قـــد ت

ــم أن تــكــون لــكــل مــنــزل  بــهــذه الــخــطــوة. يــبــقــى األهــ
ها بعضها 

ّ
كل البيوت  تتشابه  فــال  خــاصــة.  هــويــة 

مع بعض ألن ديكور املنزل يعكس هوية أصحابه 
تفاصيل تخدم هذه  إليه  وشخصياتهم وتضاف 
الـــغـــايـــة. مـــن أبــــرز الــصــيــحــات الـــســـائـــدة فـــي الــعــام 
الجديد ما يقلب املعايير املعتمدة من سنوات عدة.

عنصرا الراحة والحد األدنى
ــة، يــبــدو عــنــصــر الـــراحـــة من  كــمــا فـــي عــالــم املـــوضـ
العوامل التي أثرت بشكل واضح في عالم الديكور 
 نــشــهــد عــلــى رواج األقــمــشــة 

ْ
واالتـــجـــاهـــات فــيــه. إذ

الراحة واالسترخاء،  الــذي يؤمن  املريحة واألثــاث 
في  العنصر  هــذا  ة  أهميَّ ظهرت  بعدما  خصوصًا 
الكل  املنزلي، حيث الحظ  الحجر  املنازل في فترة 
ــــاج لــلــعــن، كــاالكــتــظــاظ في  مـــا يــعــتــبــر مــصــدر إزعـ
راحــة. كما  ، ومــا يعتبر مصدر 

ً
املنزل مثال ديكور 

يطغى نمط الحّد األدنى في الديكور في هذا العام، 
 يــتــّم االستغناء عــن كــل مــا ليست هــنــاك حاجة 

ْ
إذ

حفظ األولــوّيــات في الديكور فحسب. 
ُ
إليه، فيما ت

تــقــول داغــــر: »فـــي لــبــنــان ومــنــطــقــة الــخــلــيــج، يبدو 
ــه ثمة ميل مــا لهذا الــنــوع مــن األنــمــاط، 

ّ
واضــحــًا أن

األكثر  املــوضــة والصيحات  لتتبع  مــحــاوالت  رغــم 
رواجًا. من املهم االعتياد على هذا النمط والتركيز 
على البساطة والراحة في ديكور املنزل الذي يجب 
أن يدعو إلى االسترخاء في كل تفاصيله، وبوضع 
كــل غــرض فــي مــكــانــه«. كما يجب عــدم اإلكــثــار من 
األثاث في املكان، بل يجب ترك فراغات في الزوايا 
بما يسمح للمساحات أن تتنفس بشكٍل يدعو إلى 

االسترخاء. فوجود قطعة واحدة الفتة أهم بكثير 
من اإلكثار من القطع املوجودة في غير مكانها.

الطبيعة واإلضاءة
ــارز فـــي الــديــكــور ضمن  تــدخــل الــطــبــيــعــة بــشــكــل بــ
ــســتــخــدم الــنــبــاتــات 

ُ
 ت

ْ
صــيــحــات الـــعـــام الــجــديــد، إذ

الصناعية  الــنــبــاتــات  إلــى  أمــا بالنسبة  الــداخــلــيــة. 
ــة مــطــلــقــًا. وحـــتـــى ورق الـــجـــدران  فــهــي غــيــر رائـــجـ
املــســتــوحــى مـــن الــطــبــيــعــة هـــو أكــثــر رواجـــــًا ضمن 
صــيــحــات الــعــام، وتــحــديــدًا الطبيعة االســتــوائــيــة، 
ملا تضفيه من طاقة وحيوية وإيجابية في املنزل. 
بكثرة  رائــجــة  الجافة  واألوراق  األعــشــاب  أن  حتى 
لتزين املــنــازل. وفــي السياق ذاتــه، ال يمكن تأمن 
أجــــــواء دافـــئـــة ومـــريـــحـــة فـــي املـــنـــزل إال مـــن خــالل 
تنصح  املقابل،  في  السقف.  في  الخافتة  اإلضـــاءة 
ــاءة فــي الــطــاوالت واألرضــيــة.  داغــر باعتماد اإلضـ
ــاءة يجب أن يــكــون دافــئــًا يميل  لــون اإلضــ ن 

َّ
أ كما 

إلى األصفر، ال بــاردًا. ويعود ورق الجدران ضمن 
بــأســالــيــب مختلفة وبشكل  إنــمــا  الــعــام  صــيــحــات 
خاص ذاك املزين بنقوش لعالمات تجارية فاخرة 
إلى  للمكان،  والفخامة  الرفاهية  طابع  يعطي  مــا 
جانب العصرية، ولو تزّين بها حائط واحد. حتى 
أنه يمكن اعتماد هذه النقوش لقماش الوسادات. 
رائجة  للقماش ليست  النقوش  املبالغة في  أن  إال 

مطلقًا، فهي اليوم أكثر هدوءًا.

أفالمي عن نساٍء يعشن أهوال المجتمع الذكوري

»عشرين عشرين« من أكثر المسلسالت المشتركة مشاهدة )فيسبوك(

تدخل الطبيعة 
بشكل بارز 
في الديكور 
)Getty(

زعاترة: كانت والدتي تتواصل معي غالبًا عن طريق جمل ملّحنة )فيسبوك(

الغضبان: اإلنسانية ُتحتّم علّي قول الحق، والحقيقة تنكشف بمرور الزمن )المكتب اإلعالمي للمخرج(

في هذا اللقاء مع »العربي الجديد« يتحّدث المخرج العراقي، محمد الغضبان، عن دافعه 
في صناعة فيلمه »غير معلن«، وهو رفع صوت معاناة النساء في المجتمعات األبويّة

محمد الغضبان

آخر صيحات الديكور

فنون وكوكتيل
مقابلة

اليف ستايل

شاشاتدردشة

عن إنتاج وتمويل فيلمه 
»غير معلن«، يقول المخرج 
العراقي محمد الغضبان: 

»أُنتِج »غير ُمعلن« من 
»شركة رولة لإلنتاج الفني« 
و»أكاديمية أنكي للفيلم«. 

تمويله الكامل منّي أنا 
شخصيًا، كمدير »شركة 

رولة«. بالنسبة إلى األجهزة 
والمعّدات، تّم توفيرها 

من األكاديمية، علمًا أّن 90 
بالمائة من فريق العمل 
اشتغلوا مجانًا وتطّوعًا، 

إليمانهم بالمشروع 
وأهميته، ولشغفهم 

بالفيلم وصناعته. هؤالء 
هم الشركاء الحقيقيون، 
والمنتجون الحقيقيون«.

إنتاج الفيلم
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