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لقطات من اقتحام الكونغرس: »افتكوا باإلعالم«

فيسبوك وترامب... محطات قبل الحظر

واشنطن ـ العربي الجديد

يصّر الرئيس األميركي دونالد ترامب على 
له بنشر  اتهاماته  مــكــررًا  اإلعـــام،  اجمة  ه م
ــة وغـــيـــر األمـــيـــنـــة وتــشــويــه  ــفـ ــزائـ ــار الـ ــبــ األخــ
الــديــمــقــراطــيــة والــكــراهــيــة الــعــمــيــاء، واصــفــا 
»عدو الشعب األميركي«.  إياه أكثر من مرة بـ
وقـــد حـــذرت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة عـــدة، خــال 
4 ســنــوات هــي عــمــر واليــتــه، مــن أن خطابه 
يضعف ثقة الجمهور بوسائل اإلعام وقد 

يثير العنف ضد الصحافيني.
ــاء شــهــد الــصــحــافــيــون نتيجة  ــعــ ــوم األربــ ــ ي
هذا الخطاب، بعدما وجــدوا أنفسهم وجها 
لوجه أمام مؤيدي الرئيس املنتهية واليته 
ــوا اقــتــحــام مــبــنــى الــكــابــيــتــول،  ــاولـ الـــذيـــن حـ
مدفوعني بمزاعمه غير املثبتة حول تزوير 
االنتخابات الرئاسية األخيرة التي انتهت 

بفوز الديمقراطي جو بايدن.
ــــخـــــال مــــــحــــــاوالت اقــــتــــحــــام الـــكـــونـــغـــرس  فـ
ــة،  ــيـ ُكــــســــرت كـــامـــيـــرات املـــؤســـســـات اإلعـــامـ
قشت على باب مبنى 

ُ
وُهــّدد صحافيون، ون

 Murder »الكابيتول جملة »افتكوا باإلعام
the Media.  ووفـــقـــا لــصــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تــايــمــز« األمــيــركــيــة، فــإن الصحافيني الذين 
كانوا يغطون من شوارع وساحات العاصمة 
وقوا وُهددوا، واضطر زماؤهم 

ُ
واشنطن ط

داخـــل الــكــابــيــتــول إلـــى االحــتــمــاء فــي مــواقــع 
آمنة لساعات. وبــنّي فيديو التقطه مراسل 
وكــالــة »بلومبيرغ«، ويليام تــرتــن، حشودًا 
خـــارج املــبــنــى تــصــرخ عــلــى طــاقــم التصوير 
وتــأمــره بــإخــاء املــكــان. كذلك شــارك مراسل 
ــبـــاري، بـــول مــاكــاود،  مــوقــع »بــازفــيــد« اإلخـ
صورة أنشوطة صنعتها مجموعة من سلك 

كاميرا وعلقتها في شجرة.
ــــي أن أن(  بــعــض املــقــتــحــمــني هـــتـــفـــوا:  »)ســ
مقززة«، وهم يدوسون على الكاميرات، على 
الــرغــم مــن أنــهــا تحمل ملصقات مــن وكــالــة 
»أسوشييتد برس«. وقد أكد متحدث باسم 

الوكالة أن معداتها ُسرقت وُكسرت.
»نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز«، إن  وقــــــــال تـــــرتـــــن، لـــــ
الحشود صوبت غضبها على اإلعاميني 
والصحافيني، بعدما طردتها الشرطة من 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول، مضيفا أنـــه شــهــد على 

مطاردة طاقم التلفزيون اإليطالي.
شهد املطاردة أيضا مراسل قناة »دبليو آر 
ســي-تــي فــي« التابعة لشبكة »أن بــي سي« 

منوعات
طالب »تلفزيون سوريا« بمالحقة أخبار

الجناة المتورطين في محاولة 
اغتيال مراسله بهاء الحلبي الذي 

تعرض لإلصابة المباشرة بعد 
إطالق النار عليه بأسلحة رشاشة يوم 
األربعاء، في مدينة الباب في حلب. 

ودعا إلى كشف الحقيقة ومحاسبة 
المتورطين.

ُعين اإلعالمي محمد بغالي مديرًا 
عامًا لإلذاعة الوطنية الجزائرية يوم 

الخميس، خلفًا لجمال سنحضري 
الذي أقيل فجأة. بغالي بدأ مشواره 

في إذاعة »جامعة التكوين 
المتواصل« عام 1995، وشغل منصب 

رئيس تحرير في صحف آخرها يومية 
»الخبر«.

أفادت محطة »سكاي نيوز« أن 
بريطانيا تعتزم تعيين المصرفي 

السابق في بنك »غولدمان 
ساكس«، ريتشارد شارب، رئيسًا 

لـ»هيئة اإلذاعة البريطانية« )بي بي 
سي(، في وقت تواجه فيه شكوكًا 

بخصوص تمويلها المستقبلي 
والغرض منها.

قال رئيس تحرير وكالة »رويترز« 
على مدى السنوات العشر 

الماضية، ستيفن جيه. أدلر، إنه 
سيتقاعد من منصبه اعتبارًا من 

األول من إبريل/ نيسان المقبل. وقال 
رئيس الوكالة، مايكل فريدنبرغ، إن 

البحث عّمن سيخلف أدلر سيبدأ في 
األيام المقبلة.

A

فـــي واشـــنـــطـــن، شـــومـــري ســـتـــون. وقـــــال في 
ــي: »مـــا حــصــل كـــان اعـــتـــداًء على  تــقــريــر إذاعــ
 من 

ً
)التعديل األول(. لــم أشــهــد أمـــرًا مماثا

قبل«.
وذكـــر تشيب ريــد مــن شبكة »ســي بــي إس 
نيوز« أنه ارتدى مابس واقية استخدمها 
آخر مرة أثناء تغطيته النزاعات في العراق 

وأفــغــانــســتــان. وقـــــال: »مــــن املــزعــج لــلــغــايــة 
أن تضطر إلــى ارتــداء خــوذة وسترة واقية 
من الرصاص في أراضــي مبنى الكابيتول 
فــي الــواليــات املــتــحــدة«. وأضـــاف أنــه عاش 
»لحظة مخيفة« يوم األربــعــاء، حني قال له 
أحــد املتظاهرين إن ضــبــاط إنــفــاذ القانون 
لــــن يـــحـــمـــوا الـــصـــحـــافـــيـــني. وقــــالــــت مــذيــعــة 

ـمــني  ـاسـ ــي«، يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــة »أم إس أن بـ ــكـ بـ ــ شـ
فوسويان، خال بث مباشر من أمام مبنى 
الــكــابــيــتــول، إنــهــا وفــريــقــهــا ارتــــدوا مابس 
ال تحمل عــامــات »أم إس أن بــي ســـي« أو 
»أن بــي ســـي«. وأوضـــحـــت: »كــنــا نــعــلــم أنــه 
ــد تــكــون هــنــاك ردة فــعــل وبــعــض الــعــداء  قـ
تجاهنا، ألن الرئيس، كما تعلمون جيدًا، 
ــــام  ــائــــل اإلعـ يـــتـــحـــدث بـــاســـتـــمـــرار عــــن وســ
اإلخبارية املزيفة، ويقول للناس أال يثقوا 

باإلعام«.
ــــي صــحــافــيــة  وغــــــــردت زويـــــــن مـــــورفـــــي، وهــ
فيديو فــي صحيفة »واشنطن بــوســت«، أن 
الــشــرطــة اعتقلتها وزمــيــلــهــا، لتصويرهما 
احــتــجــاجــات خــــارج مــبــنــى الــكــابــيــتــول بعد 
الساعة 6 مساًء، وهو موعد حظر التجول. 

ولكن أفرج عنهما بسرعة.
أحداث يوم األربعاء لم تردع ترامب وحلفاؤه 
الــذيــن واصـــلـــوا تــأجــيــج نــيــران الــغــضــب من 
املــؤســســات اإلعــامــيــة؛ أثــنــاء ظــهــورهــا على 
ــــوز«، وصـــفـــت املــرشــحــة  ــيـ ــ قـــنـــاة »فــــوكــــس نـ
السابقة ملنصب نائب الرئيس، سارة بالني، 
»الفوضى«، مضيفة أن  ما حصل األربعاء بـ

»الكثير منها هو خطأ وسائل اإلعام«.
ــد املــديــر الــتــنــفــيــذي فــي »لــجــنــة حماية  وأكــ
الـــصـــحـــافـــيـــني« فـــــي بـــــيـــــان، األربـــــــعـــــــاء، أن 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة األمـــيـــركـــيـــة  الـــصـــحـــافـــيـــني فـ
واشنطن تعرضوا للترهيب. وقال: »يجب 
أن يكون الصحافيون والطواقم اإلخبارية 
الــذيــن يغطون هــذه األحــــداث ذات األهمية 
الــقــصــوى للمصلحة الــعــامــة قــادريــن على 
القيام بذلك بحرية وأمـــان، بدعم وحماية 
ــقــــانــــون«. الــتــهــديــدات  مـــن أجـــهـــزة إنـــفـــاذ الــ
ات لــم تقتصر على واشــنــطــن، إذ  واالعـــتـــداء
أفــادت قناة »ســي تي في نيوز« الكندية أن 
كم 

ُ
»هيئة اإلذاعة الكندية« ل مصورًا تابعا لـ

في وجهه أثناء تغطيته لتظاهرة صغيرة 
ملــؤيــدي تــرامــب فــي فــانــكــوفــر جــنــوبــي غــرب 

والية كولومبيا البريطانية.
وكــتــبــت مــراســلــة صحيفة »ذي أوملــبــيــان«، 
سارة غنتزلر، عبر »تويتر«، أنها وصحافيا 
ــر تــعــرضــا لــاعــتــداء خــال تــظــاهــرة فــي  آخـ
أوملــبــيــا، فــي واليــة واشــنــطــن، مــن قبل رجل 
ــائـــل اإلعـــــام غير  مــســلــح قـــال لــهــمــا إن وسـ
ــه رش مــراســلــني  مــرحــب بــهــا. وأضـــافـــت أنــ
ــال إنـــــــه ســيــقــتــلــهــا  ــل، وقــ ــفــ ــلــ ــفــ ــالــ آخـــــريـــــن بــ

وصحافيني آخرين »العام املقبل«.

ُكسرت كاميرات 
الطواقم اإلعالمية، 

وُهّدد الصحافيون

مّدد الموقع الحظر 
المفروض على ترامب 
»إلى أجل غير مسّمى«

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

فــي خــطــوة غــيــر مــتــوقــعــة، أعــلــنــت »تــويــتــر« 
و»فيسبوك« حظر الرئيس األميركي دونالد 
ترامب عن منصتيهما، بعد اقتحام أنصاره 
ــاه نــســتــعــرض أبـــرز  ــ مــبــنــى الــكــابــيــتــول. أدنــ

تها من عام 2016.
ّ

محطات »فيسبوك« وزال
10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016: بعد أيام 
من انتخاب ترامب رئيسا، وصف زوكربيرغ 
ــر عـــــن تــــأثــــيــــر األخــــــبــــــار الــــزائــــفــــة  ــاريــ ــقــ ــتــ الــ
عــبــر مــوقــعــه عــلــى االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
»الفكرة الجنونية«. ديسمبر/  األميركية بـ
كانون األول 2016: أعلنت »فيسبوك« عن 
توظيف طــرف ثــالــث للتدقيق فــي األخــبــار 
ومــكــافــحــة الــتــضــلــيــل. 21 إبـــريـــل /نــيــســان 
2017: أقــــــرت »فـــيـــســـبـــوك« بـــأن حــكــومــات 
ــغـــل مــــوقــــعــــهــــا فــي  ــتـ ــات أخـــــــــرى تـــسـ ــ ــهــ ــ وجــ
التأثير على االنتخابات الوطنية، تزامنا 
ــة بــشــأن التدخل  ــي مــع التحقيقات األمــيــرك
الروسي في االنتخابات الرئاسية. يناير/ 
كــانــون الــثــانــي 2018: أعــلــن زوكــربــيــرغ أن 
هدفه في العام الجديد »إصاح فيسبوك«. 
إبــــريــــل/ نــيــســان 2018: أدلـــــى زوكـــربـــيـــرغ 
بــشــهــادتــه أمـــــام الـــكـــونـــغـــرس، واعـــتـــذر عن 
زالت الشركة التي شملت األخبار الكاذبة 
وخـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة وتــهــديــد خــصــوصــيــة 
البيانات والتدخل األجنبي في انتخابات 
ــــار  ــــايـــــو/ أيـ عـــــــام 2016 عـــبـــر مـــنـــصـــتـــه. مـ
2018: أصــــــدر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي لــجــنــة 
ــواب أكــثــر  ــنــ ــارات فـــي مــجــلــس الــ ــبـ ــتـــخـ االسـ
مــن 3500 إعــان على »فيسبوك« أنشأتها 
أو روجـــت لها وكــالــة إنــتــرنــت روســيــة قبل 
انـــتـــخـــابـــات عــــام 2016 وبـــعـــدهـــا. يــولــيــو/ 
تــمــوز 2018: بــعــد أن حـــذر »فــيــســبــوك« من 
ارتفاع حاد في النفقات بسبب تعزيز األمن 

وتوظيف املزيد من الوسطاء، عانى سعر 
ــن أســـــوأ انـــخـــفـــاض فـــي تــاريــخــه.  ســهــمــه مـ
ــم الـــشـــركـــة حـــتـــى يــنــايــر/  ــهـ لــــم تـــتـــعـــاف أسـ
ــي 2020. ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــانــــون الـ كــ
2018: تعهدت »فيسبوك« و»تويتر« أمام 

الكونغرس بالتصدي للتدخل األجنبي.
ـت  ـ ـ 2018: دعـ ـن األول  ـ ـ ريـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـر/ تـ ـ ـ ـ ـوبـ ـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ـ أكـ
»فيسبوك« الصحافة إلى جولة في »غرفة 
الـــحـــرب« الــتــي أســســتــهــا ملــكــافــحــة األخــبــار 
الزائفة في االنتخابات، في خطوة وصفت 

 بـــأنـــهـــا ضـــمـــن تـــعـــزيـــز عـــاقـــاتـــهـــا الـــعـــامـــة. 
أكتوبر/ تشرين األول - نوفمبر/ تشرين 
الــــثــــانــــي 2018: قــبــل انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
ــام 2018، أزال  ـ ــعـ ـ ـــيــــة لـ ـــيــــركـ الـــنـــصـــفـــي األمـ
ــات الــــحــــســــابــــات والـــصـــفـــحـــات  ــئــ ــــع مــ ــــوقـ املـ
ــات، لــــاشــــتــــبــــاه فــــــي وجــــــود  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ واملــ
روابـــــــط لـــهـــا بـــالـــتـــدخـــل األجــــنــــبــــي. مـــايـــو/ 
ــار 2019: رفــض »فــيــســبــوك« إزالــة فيديو  ــ أيـ
ــنــــواب نــانــســي  مــفــبــرك لــرئــيــســة مــجــلــس الــ
بــيــلــوســي. أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 2019: 

ــة أمـــنـــيـــة  ــمــ ــظــ ـــف عــــــن أنــ ـــشـ ــــوك« كـ ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ »فـ
جـــديـــدة مــصــمــمــة ملــنــع الـــتـــدخـــل األجــنــبــي 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات. مـــايـــو/ أيـــــار - يــونــيــو/ 
ــبـــوك« إزالـــة  ــيـــسـ حـــــــزيـــــــران 2020: رفـــــض »فـ
منشورات ترامب التي تحرض على إطاق 
الـــنـــار عــلــى مــحــتــجــني فـــي مــيــنــيــابــولــيــس. 
رفض أيضا اتخاذ إجــراء بشأن منشورين 
لـــتـــرامـــب فــيــهــمــا مــعــلــومــات خــاطــئــة حــول 
الـــتـــصـــويـــت عـــبـــر الـــبـــريـــد. اســـتـــقـــال بــعــض 

موظفي الشركة احتجاجا.
يونيو/ حزيران 2020: أعلن »فيسبوك« أنه 
سيصنف املنشورات املتعلقة بالتصويت 
ــه املـــســـتـــخـــدمـــني إلــــــى مـــعـــلـــومـــات  ــيــــوجــ وســ

موثوقة، وهذا يشمل مشاركات الرئيس.
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2020: حــظــر »فــيــســبــوك« 
اإلعـــانـــات الــســيــاســيــة قــبــل 7 أيـــام فــقــط من 
االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة. أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
األول 2020: حظر »فيسبوك« كل املجموعات 

.QAnon الداعمة للحركة املتطرفة
نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2020: حــظــر 
»فيسبوك« مجموعة كبيرة اسمها »أوقفوا 
السرقة« يستخدمها أنصار ترامب لتنظيم 
احتجاجات ضــد فــرز األصـــوات الرئاسية. 
كما أنه حظر الوسم الذي يحمل االسم نفسه. 
خــــال الــشــهــر نــفــســه، تـــصـــدى »فــيــســبــوك« 
ــتـــر« ملـــزاعـــم تـــرامـــب الـــتـــي ال أســـاس  و»تـــويـ
لها مــن الصحة حــول تــزويــر االنتخابات، 
عــبــر وضــــع تـــحـــذيـــرات عــلــى مــشــاركــاتــه. 6 
يناير/ كانون الثاني 2021: علقت »تويتر« 
ــتــــغــــرام« حــــســــابــــات  ــبــــوك« و»إنــــســ ــســ ــيــ و»فــ
تـــرامـــب مـــؤقـــتـــا. 7 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
2021: أعــلــن زوكــربــيــرغ أن حسابي ترامب 
عــلــى »فــيــســبــوك« و»إنــســتــغــرام« سيظان 
مــحــظــوريــن إلــــى أجــــل غــيــر مــســّمــى وملـــدة 

.»
ّ

»أسبوعني على األقل

أظهر مؤيدو ترامب عداء شديدًا لإلعالم )طيفون كوسكون/ األناضول(

)Getty /حظر »فيسبوك« مجموعات تزعم سرقة األصوات االنتخابية )مايكل سياغلو

تحّول الصحافيون إلى هدف ثانوي لمؤيدي الرئيس المنتهية والية دونالد ترامب، يوم األربعاء، بعدما ُطردوا من مبنى الكابيتول، 
مدفوعين بتصريحاته المحرضة طوال سنوات
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رحلة الحياة والبحث عــن الـــذات والحقيقة، 
خذ هذه األخيرة )الحقيقة( 

ّ
خاصة عندما تت

وجوها عّدة ال ُيمكن تفريقها عن الكوابيس 
 »وراء الباب« ال يزال 

ّ
والخيال«. وأشار الى أن

ر 
ّ

في مرحلة عمليات اإلنتاج النهائية، فالتأخ
ــا،  ــن »انــــتــــشــــار كــــورونــ ــأٍت مــ ــتــ ــه مــ ــائـ ــهـ فــــي إنـ
وصعوبة التنقل«، ُمضيفا: »اآلن، الفيلم في 
مرحلة ميكساج الصوت، بإشراف املوسيقّي 
يا 

ّ
تــراث نمير، في شركة FORCAST«، متمن

االنتهاء من العمل خال األياٍم القليلة املقبلة.
ــع: »لـــــم يــكــن  ــانــ عــــن تـــمـــويـــل اإلنـــــتـــــاج، قـــــال مــ
هناك تمويل فعلي، فاعتمدُت على التمويل 
ه حصل على مساهمة لإلنتاج 

ّ
الــذاتــي«. لكن

مـــن Qaf Media Lab، ورعــــايــــة مـــن »شــركــة 
ــم مــــن »بـــريـــمـــاالك  ــ ــة« فــــي تـــركـــيـــا، ودعــ ــاســ أملــ
ــراق«. بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــســاهــمــات ودعـــم  ــعــ الــ
ــذا، أصــبــح  ــكــ مـــعـــنـــوي مــــن جـــهـــات أخـــــــرى. هــ
الفيلم إنتاجا مشتركا بــني تركيا والــعــراق. 

بغداد ـ عالء المفرجي

انـــتـــهـــى املــــخــــرج عـــــدي مــــانــــع مــن 
تـــصـــويـــر فــيــلــمــه »وراء الــــبــــاب«، 
الــذي تــدور أحداثه في سامسون، 
وهي إحدى املدن التركية الواقعة على البحر 
األســـــود، والــتــي تستضيف عــــددًا كــبــيــرًا من 
الاجئني من دول عّدة. ويروي الفيلم حكاية 
شــخــٍص هـــــارٍب مـــن الـــعـــراق بــســبــب مــاضــيــه 
 
ْ
األســـــــود، ومــــا اقـــتـــرفـــه مـــن جـــرائـــم حـــــرب، إذ
يــحــاول االخــتــبــاء منها بالعيش بــعــيــدًا عن 
 يتمّكن من الخاص من 

ْ
ماضيه، من دون أن

مشاكل كثيرة تحاصره.
تــخــّرج مــانــع مــن »مــعــهــد الــفــنــون الجميلة« 
عام 2009، ومن »معهد غوته« األملاني ـ قسم 
صناعة الفيلم الوثائقي عام 2011. عمل مديرًا 
»ابــن بــابــل« )2009(، ملحمد الــدراجــي،  يا لـــ

ّ
فن

ومساعدًا ملحمد شكري جميل في »املسّرات 
»قــصــص  واألوجــــــــاع« )2013(، ومــونــتــيــرًا لـــ

العابرين« )2017(، لقتيبة الجنابي.
في لقاٍء مع »العربي الجديد«، قال عدي مانع 
 فــكــرة فيلمه هــذا »فلسفية«، ترتكز على 

ّ
إن

»الصراع واملشاكل التي يعانيها اإلنسان في 

أجرى الباحثون 52 مقابلة 
في مقاه نرويجية حول 

استخدام الهواتف

أفالم السينما 
المستقلّة يصنعها 
الفريق المؤِمن بها

الحميات القاسية تضعف 
جهاز المناعة 

وتخفف المقاومة لألمراض

2223
منوعات

ــــى الـــتـــســـاؤل عــن  ــذا يــدفــعــنــي إلـ ــ أضـــــــاف: »هــ
سبب عدم وجود مؤّسسة عراقية، على غرار 
التي تقّدم  العربية،  السينمائية  املؤّسسات 
ولتسهيل  األعــمــال ودعمها،  لتطوير  فرصا 
الــدعــم مــن شــركــات أجــنــبــيــة، كــمــا هــو الــحــال 
فــي قطر واألردن. دول كــهــذه تــدعــم أبناءها 
، ال أزال أفاجأ 

ً
في صناعة السينما. صــراحــة

عندما يتحّدث البعض عــن عــودة الصاالت 
تهاِلك منها، 

ُ
السينمائية القديمة، وإحياء امل

ويــربــط صــنــاعــة السينما بــأمــاكــن عرضها، 
بنظرية أسطورية، كعودة )سينما روكسي( 
و)الــــرافــــديــــن( و)الـــبـــيـــضـــاء( و)الـــســـنـــدبـــاد(. 
هـــذا خــطــأ فــــادح. السينما تــرتــبــط بصناعة 
الــتــرفــيــه، وتــحــتــاج دائــمــا إلــى مــواقــع جديدة 

لجذب الجمهور وترفيهه«.
 مشكلة الفيلم العراقي 

ّ
أشار عدي مانع إلى أن

تكمن فــي صانعيه أنفسهم، فهم »يبحثون 
دائــمــا عــن دعـــٍم إلنــتــاج أفــامــهــم، ويعتقدون 
 اإلنتاج يصنع أفاما ناجحة. في مشروع 

ّ
أن

)بـــغـــداد عــاصــمــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة(، أنتجت 
 إلى 

ً
عشرات األفام بميزانيات كبيرة، نسبة

مستوى ســوق اإلنــتــاج الــعــراقــي، باستثناء 
أفــــام ال يــتــجــاوز عـــددهـــا عـــدد أصـــابـــع الــيــد 
شاركة في مهرجانات 

ُ
الواحدة، تمّكنت من امل

 لــلــمــؤّســســة هــّمــا واحــــدًا: 
ّ
خــــارج الـــعـــراق، ألن

صناعة أفــاٍم فقط، ال صناعة أفــاٍم ناجحة. 
ـــانـــون 

ّ
ــاع فـــن ــ

ّ
ــن الـــفـــيـــلـــم الـــنـــاجـــح يــصــنــعــه صــ

ُمغامرون، ال من يقف أمام أبواب املؤّسسات 
الستجداء الدعم«.

واجه »وراء الباب« صعوباٍت ومشاكل، يكاد 
ال يخلو منها أّي فيلٍم سينمائّي روائي طويل 
 في العراق، أهّمها، كما يقول مانع: 

ّ
ومستقل

ناسب املساحة اإلنتاجية 
ُ
»خلق بيئة فيلٍم ت

 كتبُت السيناريو بعقلية املخرج 
ْ
والفنية، إذ

امليزانية  الفيلم مــع  املنتج، بحيث يتناسب 
املقترحة له، من ناحية املعّدات وعدد مواقع 
 كلمة في 

ّ
كــل لفنّيني واملمثلني.  التصوير وا

 
ّ

السيناريو كنُت أحــاِســُب نفسي عليها. كل
ل وحركة وحوار، 

ّ
 ممث

ّ
قطعة إكسسوار، وكل

كنت أتعامل معه بعني اإلنتاج. حاولُت قدر 
 أجــعــل فــريــق الــعــمــل )الــرأســمــال 

ْ
اإلمـــكـــان أن

الــحــقــيــقــي لـــلـــمـــشـــروع( ال املــــيــــزانــــيــــة. أفــــام 
ــق املــؤِمــن  ــري ف ــ ة يصنعها ال

ّ
السينما املستقل

مته من خال تجاربي في العمل 
ّ
بها. هذا تعل

السينمائّي، في العراق وتركيا«.
وأشـــار إلــى الـــدور الــجــّيــد لفريقه، الحريص 
ر بثمن.  : »هــــذا ال ُيـــقـــدَّ

ً
عــلــى املـــشـــروع، قـــائـــا

 مـــن شـــبـــاٍب عــراقــيــني 
ٌ

ــــف
َّ
ــؤل الـــفـــريـــق رائــــــع، مــ

وأتــراك. تمّكنُت من التخطيط الجيد، وبدأُت 
الــعــمــل بــعــد الــتــحــاق مــديــر الــتــصــويــر عــمــار 
ــراق(، ووصـــــول جـــمـــال أمــــني من  ــ ــعـ ــ جـــمـــال )الـ
لــنــدن لــتــأديــة دور الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة«. 
ــثــيــر قــلــقــا في 

ُ
أمــــا صـــعـــوبـــات الـــتـــصـــويـــر، فــت

 
ّ

 عـــمـــار جـــمـــال يــحــل
ّ
 مــــخــــرج، »لــــكــــن

ّ
ذات كـــــل

املــشــاكــل بــطــريــقــة ســحــريــة، خـــاصـــة مشكلة 
ة والتصوير في مكان ضيق تقريبا.  اإلضــاء
اســتــطــاع تــحــويــل الــعــوائــق إلـــى حــالــة فنية 
ســيــنــمــاتــوغــرافــيــة رائـــعـــة، تعكس حــالــة عــدم 
اتــســاع املــكــان للشخصيات املــتــصــارعــة في 
ما بينها«. وعن سبب اختياره تركيا كمكان 
لــلــتــصــويــر، قـــال عـــدي مــانــع: »فـــي ســامــســون 
 عراقية، يتشّكل معظمها من الجئني 

ٌ
جالية

في تركيا. كما توجد شركات إنتاج وأخرى 
ــنــاســب 

ُ
ُمـــســـاهـــمـــة. طــبــيــعــتــهــا الـــجـــغـــرافـــيـــة ت

اإلنتاج السينمائي«.
ز بوجود 

ّ
 فريق العمل »تعز

ّ
واعتبر مانع أن

جــمــال أمــــني، ومــديــر الــتــصــويــر عــمــار جمال 
إضــافــة مهّمة للفيلم والـــكـــادر، الـــذي أعطى، 
بــخــبــرتــه الــكــبــيــرة وتــواضــعــه فــي الــعــمــل مع 
 ُيــقــّدم 

ّ
 أن

ّ
 فــنــيٍّ ومــمــثــل

ّ
الــشــبــاب، دافـــعـــا لــكــل

أفضل ما عنده. لذلك، الجميع يفّكرون بجودة 
الــعــمــل، وبــمــا سيظهر عــلــى الــشــاشــة. عمار 
ة السينمائية ويحترفها  غــ لــ ــ ل مــال يفهم ا جــ
ــى ترجمتها للفنّيني  ـقــدرة عــل عمليا، ولـــه الـ
الــشــبــاب. أصــبــح مــوقــع الفيلم أشــبــه بورشة 
تــدريــب على خـــواص الــصــورة السينمائية، 
كــالــلــون والــتــكــويــن والــكــتــلــة والــحــركــة... إلــخ. 
الفيلم منتٍم إلى أفام املكان الواحد، وأحداثه 
 ،

ْ
ة واحـــدة، وهــذه مــجــازفــة. لكن

ّ
تــدور فــي شق

مــع عمار جــمــال، تحّولت املجازفة إلــى تحدٍّ 
جميل وممتع«.

إبراهيم علي

ــس الــصــعــداء 
َّ
لــم تــكــد وســائــل اإلعــــام تــتــنــف

منذ شهرين، حتى وصلت املوجة الجديدة 
 
ْ
من فيروس كورونا، وبدأت تغزو العالم. إذ

فت معظم البرامج اليومية واألسبوعية. 
َّ
توق

ــات كـــورونـــا  ــابــ ــاع وتـــيـــرة إصــ ــفــ ويـــبـــدو ارتــ
مــســتــمــًرا حــتــى يــبــدأ فعلًيا مــفــعــول اللقاح 
املـــزمـــع تـــوزيـــعـــه الــشــهــر املــقــبــل فـــي بعض 
العواصم العربية، ومنها بيروت والقاهرة.

استعادت محطات التلفزة اللبنانية بريقها 
مــن خـــال املــتــابــعــة الــواضــحــة ملــجــمــوعــة ال 
بأس بها من املسلسات املحلية والعربية 
ــتــــى الـــتـــركـــيـــة، فـــيـــمـــا بـــقـــيـــت املـــحـــطـــات  وحــ
العربية األخرى تعرض مجموعة إنتاجات 
2020 مــن املسلسات التي تصدر بعضها 
املــنــّصــات اإللكترونية فــي الصيف، ومنها 
مسلسل »دانتيل« من إخــراج املثنى صبح، 
والــــذي يــبــدأ عــرضــه مــنــذ فــتــرة قــريــبــة على 
شاشة »إم بي سي 4«. وانتهى قبل أسبوع 

أن تمنحنا فرصا أفضل لنكون اجتماعيني، 
لكنها فــي الــوقــت نفسه تمكننا أيــضــا من 

إبعاد أنفسنا عن اآلخرين.
زار الباحثون 52 شخصا في مقاه في مدينة 
تــرونــدهــايــم النرويجية، وأجــــروا مقابات 
متعمقة معهم حول استخدامهم للهواتف 
الذكية وكيفية تفاعلهم مع اآلخرين. تقول 
الباحثة إن الدراسة ركزت على األشخاص 
الذين بدا أنهم يعرفون بعضهم البعض من 
ــتــقــوا للتواصل االجتماعي.  قبل والــذيــن ال
باإلضافة إلــى ذلــك، الحــظ الفريق البحثي 

108 اجتماعات أخرى على مقربة.
توضح الــدراســة أن تأخير التفاعل يحدث 
عندما نقطع محادثة مع شريكنا في املقهى 
لــلــتــحــقــق مـــن بــريــد إلــكــتــرونــي أو مــحــادثــة 
هــاتــفــيــة أو صـــورة عــلــى »ســـنـــاب« شـــات أو 
ا على 

ً
ملجرد التأكد من أننا لم نفوت شيئ

وســائــل الــتــواصــل االجتماعي فــي الدقائق 
ــة، بــمــعــنــى أن نــلــتــفــت إلــى  ــيـ الــقــلــيــلــة املـــاضـ
الهاتف عوضا عــن الشخص الــذي نجلس 

معه. 
إذا  دوًرا.  للتفاعل  تعليقك  كيفية  ب  ـ ـ ع ـ ـ ل ـ ـ ت «
ــحــــت لــلــشــخــص الــــــذي تـــتـــعـــامـــل مــعــه  أوضــ
ــرارك لــتــأجــيــل تــفــاعــلــك مــعــه،  ــ ــطـ ــ ســـبـــب اضـ

محمد الحداد

درس فريق بحثي في الجامعة النرويجية 
للعلوم والتكنولوجيا سلوكيات األفراد في 
املقاهي وسبب استخدام الهواتف الذكية، 
ــك عــلــى جــلــســات املــقــاهــي.  وكـــيـــف يـــؤثـــر ذلــ
وحددت الدراسة ثاثة أسباب رئيسية هي: 
الرغبة في تعليق التفاعل مع املحيطني من 
خـــال تــأخــيــر مــحــادثــة أو إيــقــافــهــا مــؤقــتــا، 
أو للخروج مــن محادثة، أو ملشاركة شيء 
مــع اآلخـــريـــن. وطــبــقــا لــلــدراســة، فــرغــم كــون 
املــقــاهــي املـــكـــان الــــذي يــمــكــن فــيــه لــلــمــرء أن 
يــكــون اجــتــمــاعــيــا مــع اآلخـــريـــن، لــكــن بعض 
الــنــاس يستخدمونه بـــدالً مــن ذلـــك كمكان 
لاختباء والحفاظ على مسافة مناسبة من 

الناس أو كمكان عمل.
أصبحت الهواتف الذكية هي األداة التقنية 
الشخصية األوســــع انــتــشــارًا حـــول الــعــالــم، 
بحيث لم تعد تقتصر فقط على البالغني، 
ــال أصــبــحــوا  ــ ــفـ ــ بــــل حـــتـــى املــــراهــــقــــون واألطـ
ــدا مـــاري  ــ ــة. تـــقـــول إيـ ــيـ يــمــلــكــون هـــواتـــف ذكـ
هنريكسن، زميلة ما بعد الدكتوراه في قسم 
الدراسات الثقافية في الجامعة النرويجية 
للعلوم والتكنولوجيا، والباحثة الرئيسية 
في الدراسة إن هذا االنتشار الواسع يجعل 

الهاتف الذكي مهما.
ويرتبط استخدام الهواتف الذكية بالعديد 
من أنشطتنا اليومية، سواء التي نقوم بها 
بمفردنا أو تلك التي نقوم بها مع اآلخرين 
ــقـــى، تــحــديــد  ــيـ مـــثـــل االســــتــــمــــاع إلـــــى املـــوسـ
ــدفـــع اإللـــكـــتـــرونـــي، واســتــخــدام  املــــواقــــع، والـ
اإلنــتــرنــت، وخــدمــات أخـــرى كثيرة يوفرها 
الهاتف الذكي. لذلك، يمكن للهواتف الذكية 

عـــرض مسلسل »الــعــمــيــد« مــن بــطــولــة تيم 
حسن وكاريس بشار، وكتابة وإخراج باسم 
السلكا. كما يستمرُّ عرض مسلسل »عروس 
ــتــــرة الـــربـــيـــع  ــور فــــي فــ ــ ــــروت«، الـــــــذي صــ ــيــ ــ بــ
املــاضــي فــي تــركــيــا، بعدما تخطت حلقاته 
املئة حلقة، ويحقق بحسب النتائج، أعلى 
نسبة مشاهدة في دول الخليج العربي، وال 

سيما السعودية.
 هذا الواقع املتأرجح، خصوصا بعد طرق 
الـــجـــائـــحـــة أبــــــــواب عـــــدد مــــن املـــحـــطـــات فــي 
الــقــاهــرة وبــيــروت، وإصــابــة معظم مقدمي 
البرامج بفيروس كورونا )وائــل األبراشي 
ــات  ــاشـ ــــام حــــــــــداد(، دفــــــع مـــعـــظـــم الـــشـ ــــشـ وهـ
العربية، ومنها اللبنانية، إلى زيادة جرعات 
ة. فيما  الدراما ضمن باقة البرنامج اليوميَّ
نشطت ماكينة اإلنــتــاج فــي لبنان ومعظم 
ــات، في  ــاجـ ــتـ الـــــدول الــعــربــيــة ملــزيــد مـــن اإلنـ
ــح لــلــمــوجــة الــــجــــديــــدة. وتــشــيــر  ــ تـــحـــد واضــ
معلومات خاصة إلى أن املؤسسة اللبنانية 
لــإلرســال ستعمد إلـــى وضـــع خــطــة خاصة 
لــشــراء وعـــرض أهـــم األعــمــال الــدرامــيــة هــذا 
املوسم، وخصوًصا العروض األولــى. ومن 
املتوقع أن تبدأ املنافسة على شراء وعرض 
مــســلــســات رمـــضـــان قــريــبــا بـــني املــحــطــات 
نفسها. وتسجل محطات أخــرى تقدًما في 
بــعــض اإلنـــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة املــحــلــيــة، مثل 
MTV، التي تعرض مسلسل »ع اسمك« من 
إخراج فيليب أسمر حاليا، ويحقق بحسب 
النتائج، نسبة تفوق 55 باملئة من مجموع 
إحــــصــــاءات املــتــابــعــة الــيــومــيــة لــلــمــحــطــات 

اللبنانية. 
وقــبــل أيــــام أعــلــنــت شــركــة »آي بــرودكــشــن« 
ملــحــمــد مــشــيــش، عـــن االنــتــهــاء مـــن تصوير 

مسلسل »قيد مجهول«، وهي أولى تجارب 
املــــخــــرج الــــشــــاب الـــســـديـــر مـــســـعـــود ضــمــن 
املــســلــســات الــطــويــلــة، بــعــدمــا نــفــذ مجوعة 
مــــن األفـــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة الـــقـــصـــيـــرة. ويـــبـــدأ 
عرض املسلسل قريبا على إحدى املنصات 
اإللكترونية. وسيعلن الحقا عن بدء عرض 

مسلسل »دي أن إي«، الذي يجمع بني املمثل 
السوري معتصم النهار واملمثلة اللبنانية 
دانيلا رحمة، من نص لريم حنا وإخــراج 

املثنى صبح.
ــبـــدء بــتــصــويــر  ــك، يــســابــق مــرحــلــة الـ ــ كـــل ذلـ
مجموعة من األعــمــال األخــرى التي تنتظر 

إشــــــارة الـــبـــدايـــة، ومــنــهــا الـــجـــزء الــخــامــس 
واألخــيــر مــن مسلسل »الــهــيــبــة« مــن إخــراج 
 لم تعط شركة الصباح أي 

ْ
سامر برقاوي. إذ

تفاصيل عن كاتب نص هذا الجزء، ولو أن 
اب«، كما حصل 

ّ
املعلومات ترجح »ورشة كت

في الجزء الرابع. 

فسيتم اعتبار هذا أكثر تهذيبا مما لو كنت 
تختفي وتبدأ باستخدام الهاتف، ما يعني 
االتــصــال بشخص آخــر وتجاهل الشخص 
املـــوجـــود جــســديــا مــعــك. فـــي الـــوقـــت نفسه، 
ــك تــأخــذ  ــ قــــد يــتــفــّهــم بـــعـــض األشــــخــــاص أنـ
استراحة قصيرة من محادثة أطول، ويمكن 
ــا جـــزءًا  ــكـــون اســـتـــخـــدام الـــهـــاتـــف أيـــضـ أن يـ
طبيعيا متشابكا مــن التفاعل االجتماعي 
ــذي يـــحـــدث فـــي املـــقـــهـــى« طــبــقــا لــلــبــاحــثــة  ــ الـ

الرئيسية في الدراسة.
تـــشـــرح هــنــريــكــســن أن اســـتـــخـــدام الــهــاتــف 
الــذكــي فــي جــلــســات املــقــاهــي الجماعية قد 
يكون رد فعل كذلك على اتجاه اآلخرين إلى 
استخدام هواتفهم، حينها يمكن للشخص 
 يلتقط هاتفه الذكي إلثبات أنه مشغول 

ْ
أن

أيضا، أو حتى لتجنب موضوع املحادثة 
الـــذي قــد ال يـــروق لــك بــداعــي أنـــك مشغول. 
»يأخذ البعض هذه خطوة من خال إبقاء 
ــع الـــصـــامـــت ثم  ــي الـــوضـ الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال فـ
ــتــظــاهــر بتلقي رســالــة أو محادثة  يمكن ال
مهمة، وأنه يتعني اإلسراع في الرد عليها، 
وربــمــا حــتــى مــغــادرة الجلسة كــلــهــا« وفــق 
هــنــريــكــســن، بــمــعــنــى أنــــه يــمــكــنــك الـــهـــروب 
مـــن الــكــثــيــر مـــن االجــتــمــاعــات املــمــلــة بــهــذه 

الطريقة.
قد ال يكون استخدام الهاتف الذكي سيئا في 
ما يمكن أن يكون له دور في 

ّ
كل الحاالت، وإن

الجلسة نفسها من خــال تقاسم املحتوى 
أو مشاهدة شيء ما معا على الهاتف سواء 
ان بريدا إلكترونيا، أو رسالة نصية، أو  كــ
مــــادة مـــصـــورة. وهــــو مـــا تــعــتــبــره الـــدراســـة 
األمـــر األكــثــر إمــتــاعــا فــي اســتــخــدام الهاتف 

الذكي في جلسات املقاهي. 

المحطات العربية... تحّدي الموجة الثانيةلماذا نستخدم هواتفنا الذكية في المقاهي واالجتماعات؟
مع بدء اإلغالق الذي 
فرضته الموجة الثانية 

من فيروس كورونا، 
تستعد المحطات 

العربية لعرض العديد 
من اإلنتاجات الدرامية 

للمشاهد المحجور في 
المنزل

كارين إليان ضاهر

أمام  الغذائي  النمط  االبتعاد عن  يبدو طبيعيا 
كافة املغريات املتوافرة في األعياد، حتى بالنسبة 
إلـــى مــن يتبع حمية ويــســعــى إلـــى خــفــض وزنــه 
أو الــحــفــاظ عــلــيــه. وبــالــنــســبــة إلـــى اختصاصية 
التغذية، مايا شــبــارو، ال يبدو هــذا من األخطاء 
الكبرى. ففي اجتماعات العائلة واألصدقاء يجد 
الكل نفسه عــاجــزًا عــن املــقــاومــة، ويــزيــد االنــدفــاع 
لــأكــل دون ضــوابــط أو حــرمــان. لكن مــع انتهاء 
هـــذا الــفــتــرة ال يــمــكــن االســتــمــرار بــالــنــمــط نفسه 

وبالعادات الخاطئة املتبعة.
ــا اتباع حمية بعد موسم األعياد.  ليس ضــروري
ــا يــمــكــن أن تــنــعــكــس سلبا  ــهـ ــذاتـ ــرة بـ ــكـ ــفـ فـــهـــذه الـ
على الشخص وتكون لها نتيجة معاكسة لدى 
البعض بسبب فكرة الحمية التي ال تبدو جذابة. 
يــبــدو الــوضــع أكــثــر ســـوءًا بــعــد، بحسب شــبــارو، 
فــي ظـــروف كــورونــا الــتــي زادت مــن حــدة التوتر 
لــدى الجميع، بشكل يصعب معه تحمل املزيد 
ــذه الـــظـــروف يصعب  مــن الــضــغــوط. »فـــي مــثــل هـ
الخضوع لحمية صارمة العتبارها قد تزيد من 
حدة التوتر. يضاف إلى ذلك أن الحمية الصارمة 
قد تتسبب بانخفاض معدل املناعة في الجسم، 
مــا ال يعتبر مناسبا أبـــدًا فــي هــذه املرحلة التي 
نحتاج فيها إلى تقوية جهاز املناعة في مواجهة 

 
ً
الــــوبــــاء«، تــقــول شـــبـــارو. قـــد تــكــون الــحــمــيــة حــا

بإشراف اختصاصية تغذية. 
ــوع لــــهــــا بــطــريــقــة  ــخــــضــ ــال الــ ــ ــ لــــكــــن مــــــــاذا فـــــي حـ
عشوائية؟ مــن الطبيعي أن تتأثر املناعة سلبا 
عــنــدهــا ويـــزيـــد ذلــــك خــطــر اإلصـــابـــة بـــاألمـــراض 
ومنها كــورونــا، خصوصا في حــال اتباع حمية 
صارمة بهدف خفض الوزن سريعا. لذلك ُينصح 
ــعـــودة تـــدريـــجـــا إلــــى نــمــط الـــحـــيـــاة املـــتـــوازن  ــالـ بـ
السابق، كما قبل األعياد. تدعو شبارو هنا إلى 
الــقــيــام بتغييرات فــي الــعــادات الغذائية املتبعة 
تــســاعــد عــلــى اســتــعــادة الــرشــاقــة تــدريــجــًيــا مثل 
االبـــتـــعـــاد عـــن الــطــعــام املــقــلــي وتــجــنــب األطــعــمــة 
ــراء والــــزبــــدة  ــفــ ــة، ومـــنـــهـــا الـــجـــبـــنـــة الــــصــ ــمــ الــــدســ
ــلــحــوم املصنعة  والسمنة واملــايــونــيــز وتجنب ال
والحلويات التي تم اإلكثار من تناولها حكما في 

فترة األعياد، والحد من تناول الزيتون. 
كما من الضروري الحرص على تناول الوجبات 

الغذائية األساسية وعــدم إهمال أي منها، على 
ــمـــك، لحم  ــلـــحـــوم )دجـــــــاج، سـ أن تــحــتــوي عــلــى الـ
ــتــي تساعد على  أحــمــر( كمصدر للبروتينات ال
بــنــاء الــعــضــات فــي الــجــســم. عــلــمــا أن األســمــاك، 
، هي من األطعمة املمتازة الستعادة 

ً
كالتونا مثا

الرشاقة. هذا فيما يبدو ضروريا تناول أطعمة 
من مختلف املجموعات الغذائية لنظام صحي 
متوازن. كما ُينَصح بتناول الحليب ومشتقاته 
مــن ألــبــان وأجــبــان ســـواء كــانــت كاملة الــدســم أو 
قــلــيــلــة الـــدســـم كــمــصــادر لــلــكــالــســيــوم الـــضـــروري 
لــلــجــســم فـــي كـــافـــة األوقـــــــات، وبــشــكــل خــــاص في 
هــذه املــرحــلــة، العــتــبــاره يساعد على امتصاص 
ــذي يــنــصــح بــه حــالــيــا ملــقــاومــة  الــفــيــتــامــني »د« الــ

فيروس كورونا.
الستعادة الرشاقة بعد موسم األعياد والتخلص 
الــتــي يمكن أن تكون  القليلة  الكيلوغرامات  ن  مــ
ــذه الــفــتــرة، لــيــســت الحمية  ــد تــكــدســت خـــال هـ قـ
ضــروريــة، بــل يــبــدو اتــبــاع نــظــام غــذائــي مــتــوازن 
يــحــتــوي عــلــى أطــعــمــة مـــن مــخــتــلــف املــجــمــوعــات 
الــغــذائــيــة واتـــبـــاع عــــادات غــذائــيــة صــحــيــة، السر 
الوحيد لتحقيق الهدف والحفاظ على الرشاقة 
ذ االعتماد  للمدى البعيد. أمــا الحمية، فا ُيحبَّ
عليها مــع انــتــشــار الـــوبـــاء، خــصــوصــا إذا كانت 
صارمة، ألن الجسم بأمس الحاجة حاليا لكافة 
املكونات الغذائية الازمة لدعم املناعة وتقويتها.

مشكلة الفيلم العراقي في صانعيه

)LBCI( »بدأت نادين نجيم بتصوير مسلسل »صالون زهراء

يجب تناول 
أطعمة 
من مختلف 
المجموعات 
الغذائية لنظام 
صحي متوازن 
)Getty(

)Getty( يرتبط استخدام الهواتف الذكية بالعديد من أنشطتنا اليومية

انتهى من تصوير فيلمه »وراء الباب« )العربي الجديد(

في هذا الحوار مع »العربي الجديد«، يتحّدث المخرج العراقي عدي مانع عن تجربته في 
تصوير فيلمه الجديد »وراء الباب« في تركيا، اعتمادًا على إمكاناته اإلنتاجية الذاتية

عدي مانع

استعادة الرشاقة بعد األعياد

فنون وكوكتيل
مقابلة

اليف ستايل

تلفزيوندراسة

ردًا على سؤال عّما إذا 
كان يرى أفقًا مفتوحًا 
للسينما العراقية، يقول 
المخرج العراقي عدي 

مانع: »هذا سؤاٌل صعب. 
يُمكن أْن تشّق السينما 
طريقها بفضل جودة 

المواضيع التي تتناولها، 
وأصالتها. كلّما تمثّل 
هموم الناس وقضايا 

الشارع حاليًا، ستجد أفقًا 
واسعًا. أعتقد أن انتشار دور 
العرض السينمائي، وعرُض 

أفالٍم عالمية فيها، 
دليٌل على وجود سوق 

للفيلمين العالمي والعربي 
في العراق«.

قضايا
الشارع
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