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حسن نصر اهلل يهدد 
وسائل اإلعالم في لبنان

اإلعالم المصري 
تحت حصار كورونا

واشنطن ـ العربي الجديد

ــاب تـــرامـــب  ــة »تـــويـــتـــر« حـــسـ ــركـ ـــقـــت شـ
ّ
عـــل

بشكل دائــم، يوم الجمعة، بعد يومني من 
أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي قــــام بــهــا مــنــاصــروه 
لساعات.  الكابيتول  مبنى  اقتحامهم  مع 
وقــــــال املــــوقــــع فــــي بـــيـــان »بـــعـــد املـــراجـــعـــة 
حساب  على  األخيرة  للتغريدات  الدقيقة 
ــالــــد تـــرامـــب ولــلــســيــاق الـــحـــالـــّي )...(  دونــ
ـــقـــنـــا الـــحـــســـاب نـــهـــائـــيـــا بـــســـبـــب خــطــر 

ّ
عـــل

حدوث مزيد من التحريض على العنف«. 
ــرى مــثــل  ــ ــواقــــع أخــ ــان »فـــيـــســـبـــوك« ومــ ــ وكــ
»سناب شــات« أو »تويتش« علقت أيضا 
لفترة  واليته  املنتهية  الرئيس  حسابات 

غير محددة.
لــكــن مـــع أكــثــر مـــن 88 مــلــيــون مــتــابــع، كــان 
للقيام  لــتــرامــب  املفضلة  املــنــصــة  »تــويــتــر« 
بـــإعـــانـــات ســيــاســيــة أو مــهــاجــمــة وســائــل 
إعـــــام أو إهـــانـــة خــصــومــه يـــومـــيـــا. وبــعــد 
ــــر« عــلــى  ــتـ ــ ــــويـ ــيـــر مـــــن إقــــــــــدام »تـ ــت قـــصـ ــ ــ وقـ
غــّرد  لــتــرامــب،  الشخصي  الــحــســاب  تعليق 
مـــســـتـــخـــدمـــا الــــحــــســــاب الــــرســــمــــي لــرئــيــس 
الـــواليـــات املــتــحــدة: »لـــن نــســكــت«، متوجها 
إلى »75 مليون وطني« صوتوا له. وتحدث 
عـــن رد ضـــد الــشــبــكــة الـــتـــي »تــحــظــر حــريــة 
التعبير« واحتمال إطاق منصته الخاصة 
تغريدات  سلسلة  عبر  قريب،  مستقبل  في 

سرعان ما حذفها »تويتر«.
وقال موقع »تويتر«، لوكالة فرانس برس، 
 »اســـتـــخـــدام حـــســـاب آخــــر فـــي مــحــاولــة 

ّ
إن

ــــق مــســبــقــا 
ّ
ــاٍب عــــل ــ ــسـ ــ ــفــــاف« عـــلـــى حـ ــتــ لــــالــ

 
ّ
»مــخــالــف لـــقـــواعـــدنـــا«. وأوضـــــح املـــوقـــع أن
الحسابات العائدة إلى جهات حكومّية »لن 
خذ إجراءات 

ّ
علق بشكل دائم، ولكننا سنت

ُ
ت

من أجل الحّد من القدرة على استخدامها«.
وكــان »تــويــتــر« حجب، األربــعــاء، تغريدات 
ــّدة 12 ســاعــة،  ــ ــّمـــد حــســابــه ملـ لـــتـــرامـــب، وجـ
وهـــّدد بغلق هــذا الــحــســاب بــصــورة دائمة 
فــي حـــال اســتــمــّر الــرئــيــس املنتهية واليــتــه 
ــقــة 

ّ
فـــي انـــتـــهـــاك قـــواعـــد االســـتـــخـــدام املــتــعــل

بالنزاهة املدنية، في إجراءات غير مسبوقة 
لجأ إليها موقع التواصل االجتماعي بعد 

أعمال العنف التي شهدها الكابيتول.
وكــتــبــت الـــشـــركـــة الـــتـــي يـــوجـــد مــقــرهــا في 
املتعلقة  »قــواعــدنــا  الــجــمــعــة  كــالــيــفــورنــيــا، 
بــاملــصــلــحــة الــعــامــة قــائــمــة إلفـــســـاح املــجــال 
لــلــنــاس لــاســتــمــاع مــبــاشــرة إلـــى مــا يقوله 
املسؤولون املنتخبون والقادة السياسيون، 
لكننا أوضحنا منذ سنوات أنه ال يمكنهم 
الــعــنــف، من  اســتــخــدامــهــا للتحريض عــلــى 

بني أمور أخرى«.
وقــبــل إغــــاق حــســابــه، أقــــر تـــرامـــب أخــيــرًا 
بــهــزيــمــتــه فــــي شـــريـــط فـــيـــديـــو، ثــــم أعــلــن 
أنـــه لــن يحضر حــفــل تنصيب جــو بــايــدن 

منوعات

B

ــا، وهــــــو أمــــــر مـــخـــالـــف لــلــتــقــالــيــد.  ــيــــســ رئــ
بحسب »تويتر«، فإن اإلعان فّسره بعض 
أنــصــاره على أنــه دلــيــل على عــدم شرعية 
مــن حفل  مما يجعل  االنــتــخــابــات،  نتائج 
ــال عنف  ــمـ  ألعـ

ً
الــتــنــصــيــب هـــدفـــا مــحــتــمــا

جـــديـــدة. وكــتــب املـــوقـــع »هـــنـــاك خــطــط من 
أجل تظاهرات مقبلة مسلحة تسري على 
)تويتر( وأماكن أخــرى، بما يشمل تنفيذ 

هجوم ثان على الكابيتول في 17 يناير/
كــانــون الــثــانــي الــحــالــي«. وعــمــد، الجمعة، 
أيــضــا إلـــى إلــغــاء بــعــض حــســابــات أنــصــار 
املــؤامــرة من  لترامب تحدثوا عن نظريات 

حركة »كيو أنون« املتطرفة.
ــتــــر« ردود  ــويــ ــلـــف قـــــــرار شــــركــــة »تــ ــد خـ ــ وقــ
فـــعـــل مــتــبــايــنــة، إذ انـــقـــســـم املـــعـــلـــقـــون بــني 
مــؤيــد لــلــخــطــوة الــتــي ســتــلــجــم تـــرامـــب عن 

لها  مــعــارض  وبـــني  املــحــّرضــة  تصريحاته 
ومــتــمــســك بــحــريــة الــتــعــبــيــر. وكــتــب رئــيــس 
منظمة »مــيــديــا مــاتــرز فـــور أمــيــركــا« غير 
الحكومية، أنغيلو كاروسون: »حني يتحرك 
)تويتر( ومواقع أخرى اآلن، فإن ذلك يشبه 
بتقديم  الحكومة  املسؤولني في  كبار  قيام 
الــواليــة  انتهاء  على  أيـــام  قبل  استقاالتهم 
)ترامب(، هذا أمر قليل جدًا ومتأخر جدًا«. 
وأضـــاف »لــو تحركوا فــي وقــت أبــكــر، لكان 
مــن املــمــكــن تجنب األحــــداث الــرهــيــبــة التي 

وقعت األربعاء«.
لــكــن كــايــت روان مـــن »جــمــعــيــة الـــدفـــاع عن 
في  الرغبة  »نتفهم  قالت  املدنية«  الحقوق 
تــعــلــيــق )حـــســـاب الـــرئـــيـــس(، لــكــن يــجــب أن 
يقلق الجميع حني يكون لدى هذه الشركات 
القدرة على شطب حسابات أشخاص عن 
منصاتها التي باتت ال غنى عنها كوسيلة 
السيناتور  األشـــخـــاص«.  ملــلــيــارات  تعبير 
الــديــمــقــراطــي الــــذي يــنــتــقــد دائـــمـــا شــركــات 
ــر، وصــف  »وادي الــســيــلــيــكــون«، مـــارك وارنــ
ــرة«، مــضــيــفــا  ــأخــ ــتــ »املــ ـــ خـــطـــوة »تـــويـــتـــر« بــ
بكثير  أكبر  املسألة  هــذه  أن  التذكر  »علينا 
إذ تتعلق بنظام كامل  مــن شخص واحـــد. 
يــســمــح لــلــمــعــلــومــات املــضــلــلــة والــكــراهــيــة 

باالنتشار والتفاقم من دون رادع«.
مــحــامــي تـــرامـــب الــســابــق مــايــكــل كــوهــني 
غـــرد أن الــرئــيــس »يــعــتــمــد عــلــى )تــويــتــر( 
ــه يــجــن  ــ ــجــــني. إنــ ــســ ــلـــى األكــ كـــاعـــتـــمـــاده عـ
الــديــمــقــراطــيــة  املـــرشـــحـــة  ــبــــرت  وعــ اآلن«. 
الــخــاســرة هــيــاري كلينتون عــن رضــاهــا 
على الخطوة، بينما وصفها نجل دونالد 
تــرامــب جــونــيــور واملــنــدوبــة الــســابــقــة إلــى 
التي  بالرقابة  هالي  نيكي  املتحدة  األمــم 
لـــجـــورج   »1984« روايــــــــة  أحــــــــداث  تـــشـــبـــه 

أورويل أو ما يحصل في الصني.
مــن الــعــالــم الــعــربــي، غـــردت الــكــاتــبــة أحــام 
مستغانمي: »بعد أن تّم محاصرة #ترامب 
ــه الـــفـــتـــاك،  إعـــامـــًيـــا وتـــجـــريـــده مــــن ســـاحـ
ــــام  ــة، فــــي وســــائــــل اإلعـ ــرّيـ وعــــصــــاه الـــســـحـ
التكنولوجيا  شــركــات  أثبتت  االجتماعي، 
ــا الـــســـلـــطـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة،  ــهــ ــأنــ ــة بــ ــمــــاقــ ــعــ الــ
وبــإمــكــانــهــا تــحــويــل رئــيــس أكــبــر دولـــة في 
العالم إلى ديك يصيح في حّيه. وإذا ما رّباك 
أبـــوك يــربــيــك #تــويــتــر و #فــيــســبــوك«. وقــال 
الرئيس  حــســاب  »تجميد  الــبــصــري:  داود 
تـــرامـــب فـــي تــويــتــر قــمــة فـــي االســتــخــفــاف 
أن  يؤكد  استبدادي  التعبير وعمل  بحرية 
ما يسمى بالديمقراطية مجرد كاوات؟؟«. 
وعلق محمد الخطيب: »مــن دون رتــوش... 
الــتــواصــل يتحكم  فــي منصات  مــن يتحكم 
الــعــالــم... وهـــذا مــا تبني حقيقة عندما  فــي 
ــرامــــب عــــن الـــكـــتـــابـــه فــــي )تـــويـــتـــر(  أوقــــــف تــ
و)فــيــســبــوك(... أصــبــح مــعــزواًل عــن الــعــالــم. 

تأثير السوشال ميديا مخيف«.

حاصرت منصات 
التواصل االجتماعي 

ترامب بعد اقتحام 
الكابيتول

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــام«  وصــــف »املـــرصـــد الــعــربــي لــحــريــة اإلعـ
2020 بـــأنـــه عــــام حـــصـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد لـــإعـــام فـــي مـــصـــر، حــيــث تــعــرض 
صحافيون ومصورون للحبس أو االحتجاز 
بسبب ما نشروه من معلومات حول الوباء 
تــخــالــف الــبــيــانــات الــرســمــيــة، كــمــا فــقــد عــدد 
مــنــهــم حــيــاتــهــم أو أصـــيـــبـــوا بـــهـــذا الـــوبـــاء. 
وأوضــــح املــرصــد فــي تــقــريــره »إعــــام تحت 
حـــصـــار الـــكـــورونـــا« أن الــحــكــومــة املــصــريــة 
الوباء،  أخبار  على  إعاميا  تعتيما  فرضت 
الجهات  وزارة  تــصــدره  بما  إال  تسمح  ولــم 
ــيـــانـــات، فــاحــقــت األجـــهـــزة  الــرســمــيــة مـــن بـ
املصريني  واملصورين  الصحافيني  األمنية 
الـــذيـــن يــخــالــفــون الــبــيــانــات الــرســمــيــة، كما 
الحقت املراسلني األجانب بسبب ما نشروه 

عن الوباء في مصر.
وســحــبــت »الــهــيــئــة الــعــامــة لــاســتــعــامــات« 
ــان«  ــارديــ اعـــتـــمـــاد مـــراســـلـــة صــحــيــفــة »ذا غــ
البريطانية روث مايكلسون، ووجهت إنذارًا 
ــر ملــديــري  ــ ــيـــويـــورك تــايــمــز« وآخـ ملـــراســـل »نـ
ــيــــويــــورك  ــنــــطــــن بــــوســــت« و»نــ مـــكـــتـــب »واشــ
تايمز« في القاهرة. وحذر »املجلس األعلى 
لتنظيم اإلعــام« كافة املؤسسات اإلعامية 
ــال  مــــن اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات تـــجـــاهـــهـــم فــــي حـ

النشر حــول انتشار الــوبــاء، وأمــر باالكتفاء 
بالبيانات الرسمية. كما أصدر النائب العام 
ــد من  ــدات بــعــقــوبــات ضـ ــديـ ــهـ تـــحـــذيـــرات وتـ
الرسمية،  الــروايــة  تخالف  روايـــة  أي  ينشر 
ــلــــطــــات املــــصــــريــــة مـــوقـــعـــني  ــبــــت الــــســ وحــــجــ

إخباريني لهذا السبب.
وشهد العام املاضي وفاة الصحافي محمد 
مــنــيــر مــتــأثــرًا بــإصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا، 
عـــقـــب إخـــــــاء ســبــيــلــه مـــبـــاشـــرة مــــن حــبــس 
املخرج شــادي حبش  توفي  كما  احتياطي. 
في محبسه نتيجة اإلهمال الطبي، ولقي 12 
آخـــرون حتفهم بسبب مــرض »كــوفــيــد-19« 
الذي يسببه الفيروس. وشهد العام، حسب 
التقرير، حربا كامية استثنائية بني وزير 
اإلعــام أسامة هيكل وبــني أبــرز اإلعاميني 
ــوالــــني لــلــســلــطــة. واعــتــبــر  والــصــحــافــيــني املــ
املرصد املعركة صراع أجنحة داخل النظام 
ــلـــف اإلعــــامــــي بــني  املـ إدارة  ــول  ــ الـــحـــاكـــم حـ
الــــوزيــــر والـــضـــابـــط املــخــتــص بــــاإلعــــام في 

مكتب الرئاسة.
الــعــام نفسه، منعت وحــذفــت مقاالت  خــال 
ــاب كــبــار، على رأســهــم الصحافي فــاروق 

ّ
كــت

جـــــويـــــدة الــــــــذي حــــذفــــت »األهــــــــــــــرام« مــقــالــه 
ــد اإلعـــــــامـــــــي، ورفــــضــــت  ــهــ ــشــ النـــــتـــــقـــــاده املــ
الصحيفة نفسها مع »املصري اليوم« نشر 
التضامن  ووزيــر  االقتصادي  الخبير  مقال 

السابق جــودة عبد الخالق الــذي انتقد فيه 
التوجه للقروض الخارجية با داع.

ومنعت »املصري اليوم« نشر مقال الباحث 
في مركز »األهــرام« عمرو هاشم ربيع الذي 
ومنعت  الــشــيــوخ،  مجلس  انتخابات  انتقد 
إحـــــدى الــصــحــف الـــخـــاصـــة نــشــر حـــــوار مع 
السفير معصوم مــرزوق عن دوره في حرب 
أكتوبر، كما حذفت »فيتو« مقااًل للمتحدث 
الــعــســكــري الــســابــق الــعــمــيــد مــحــمــد سمير 

انتقد فيه وضع االنتخابات.

)Getty/ردود فعل متباينة خلفها حظر حساب الرئيس األميركي )تاسوس كاتوبوديس

تعتيم إعالمي على أخبار الوباء )محمد 
الشاهد/فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

»حــزب الــلــه«، حسن نصر الــلــه، مــســاء يــوم الجمعة، فــي كلمة  هـــّدد األمـــني الــعــام لـــ
متلفزة خّصصها للحديث عن امللف اللبناني، وسائل اإلعام املحلية التي ادعى 
أنها »تبث فبركات، وتوجه اتهامات بشعة إلينا هي بمثابة اعتداء على كراماتنا«. 
الــلــه إلــى معالجة مــوضــوع اإلعـــام فــي لبنان، و»إذا كــان املطلوب أن  ودعـــا نصر 
تتم معالجته من قبل الناس عبر تظاهرات واعتصامات فمن املمكن أن يأتي يوم 
للمعالجة، وإذا كان القضاء يعالجه فليعالجه«. واتهم نصر الله اإلعــام بفبركة 
أخبار ترتبط به، مثل اتهام »حزب الله« بالوقوف وراء تهريب شحنة من حبوب 
عن  تحّدث  إيطاليا  أن ال مصدر رسميا  معتبرًا  إيطاليا،  من  املــخــدرة  الكبتاغون 
أميركية،  فــي صحيفة  الخبر منشور  أصــل  بينما  الــلــه«،  »حـــزب  وأدان  املــوضــوع 
لبنان  فــي  اإلعـــام  لــه بعدها بعض وســائــل  لــتــرّوج  وتلقفته صحيفة إسرائيلية، 

واملواقع اإلخبارية املحلية. 
 مناسبة أو حوار إلى موضوع اإلعام 

ّ
»حزب الله« في كل ويتطرق األمني العام لـ

أن غالبية وســائــل اإلعــام  اتــهــامــات، مــن قبيل  اللبناني، مــن خــال توجيه جملة 
ممولة من الخارج وتخدم اإلدارات الغربية في مواجهة »حزب الله« ومحاصرته 
»القرض  العام عليه، ســواء في قضية مؤسسة  الــرأي  الجهات وتحريض  من كل 
الحسن« املشمولة بالعقوبات األميركية التي تتهم بتمويل »حزب الله« بطرق غير 

شرعية وتبييض األموال، وهو ما نفاه نصر الله.
وتأتي تصريحات نصر الله في وقت يتعّرض فيه عدد من الصحافيني واإلعاميني 
إلى حّد  الله«، وصلت  »حزب  لـ قبل مناصرين  لتهديدات خطيرة من  والناشطني 
الله«  آرائــهــم ضــد »حــزب  للفرد وعائلته، بسبب  ــذاء، ســواء  واإليــ بالقتل  التهديد 
وممارساته، األمر الذي من شأنه أن يعطي حافزًا لهؤالء باستكمال منطق التهديد 
الــعــام.  واالســتــقــواء على كــل منتقد للحزب بــضــوء أخــضــر غير مباشر مــن أمينه 
تهديدات  مــن  إليه  يتعّرضون  مــا  رغــم  بمواقفهم  الناشطون  يتمّسك  املــقــابــل،  فــي 

ومضايقات وهجوم من جيوش حزبية إلكترونية.

»تويتر« يطرد مغرده األشهر دونالد ترامب
األميركي  الرئيس  منصتها،  على  األشهر  المغرد  حساب  تعليق  عن  »تويتر«  شركة  أعلنت  بـ»المتأخرة«،  كثيرون  وصفها  خطوة  في 

المنتهية واليته دونالد ترامب، حيث كان يتابع الماليين تصريحاته يوميًا

أخبار 
كاذبة

تناقلت صفحات خبرًا يّدعي أن 
الرئيس األميركي السابق باراك 

أوباما طلب من األفارقة رفض 
تلقي لقاح »كوفيد-19«. إال أن 

االدعاء خطأ، فال أثر لتصريحات 
مماثلة ألوباما الذي أّكد قبل أكثر من 

أسبوعين أن »تلقي اللقاح من أهّم 
ما يمكن القيام به«.

بعد ساعات على اقتحام أنصار 
الرئيس األميركي المنتهية واليته 

دونالد ترامب مبنى الكابيتول، 
ظهر فيديو قيل إنه يُظهر ترامب 
يصف ما جرى بأنه »الهدوء الذي 

يسبق العاصفة«. لكن هذا الفيديو 
ال عالقة له بالمستجدات األخيرة، 

وعمره 3 سنوات.

شارك مستخدمو مواقع التواصل 
االجتماعي في اآلونة األخيرة 
فيديو قيل إنه يظهر خطيب 

مسجد في المغرب ضاق ذرعًا 
باالتفاقيات العربية األخيرة مع 

االحتالل اإلسرائيلي. لكن هذا االدعاء 
غير صحيح، وفيديو الخطبة منشور 

عام 2013.

أكثر من 80 مليون مشاهدة 
حققها فيديو قيل إنه يُظهر نبع 

مياه في الصين يخرج منه الماء 
حين ُتقرأ أمامه آيات من القرآن. 

لكن االدعاء غير صحيح، والنبع 
الموجود في كازاخستان، وليس في 

الصين، معروف بخروج الماء منه 
ألسباب جوفية.
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مــن قــبــل، ولـــم يــتــجــرأ اآلخـــــرون عــلــى مجرد 
االقتراب منها، إال من خالل إشــارات عابرة، 

ناهيكم بأن يتجاوزوها. 

خلفية
أبــنــاء  ــــذوات« مصطلح يطلق عــلــى  الـ »أبــنــاء 
ومـــقـــربـــي رجــــــال الــســلــطــة فــــي إيـــــــران الـــذيـــن 
ــم وأقـــــاربـــــهـــــم فــي  ــهــ ــائــ يـــســـتـــغـــلـــون نــــفــــوذ آبــ
السلطة للحصول على منافع اقتصادية، أو 

الــنــفــوذ الحــتــالل مناصب  هــذا  التسلق على 
ومواقع في الــدولــة، وهــم يعيشون في حياة 
بــاذخــة ورفــاهــيــة. أطــلــق املصطلح ألول مرة 
ــقـــرن املـــاضـــي عــلــى أبــنــاء  فـــي تــســعــيــنــيــات الـ
الــرئــيــس اإليـــرانـــي األســبــق الـــراحـــل هاشمي 
هاشمي  مهدي  نجله  وبــالــذات  رفسنجاني، 
الذي يقضي منذ العام 2015 عقوبة بالسجن 
غير  والفساد.  االرتشاء  بتهم  لعشر سنوات 
عـــــزوا تسليط  مـــن رفــســنــجــانــي  أن مــقــربــن 

طهران ـ العربي الجديد

ــا  ــهـ ــنـ تــــقــــف »شــــــريــــــفــــــة« أمــــــــــام ابـ
ــي تــــتــــحــــدث مــعــه  ــ ــ ــد«، وهـ ــ ــ ــامـ ــ ــ »حـ
بــقــلــق: »أنــــت ابــنــي وفـــلـــذة كــبــدي 
 وكــانــت 

ً
ــا قــلــق عــلــيــك مــثــلــمــا كــنــت طــفــال وأنــ

 حتى 
ً
تأتيك الحمى، وأنا أصحى عليك ليال

الفجر«. ثم وهي تراود هذه الكلمات، تالمس 
وجــه حامد بيدها التي ارتــدت قفاز غسيل 
لتكسر »تابو شرعّيًا« في األفالم اإليرانية، 

لم يسبق أن فعلتها غيرها. 
لكن مارستها »شريفة« في الحلقة السادسة 
عـــشـــرة ملــســلــســل »أبـــنـــاء الـــــــذوات« اإليـــرانـــي 
املـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، فــــي حــيــلــة لـــاللـــتـــفـــاف عــلــى 
املــحــظــور، مــن شأنها أن تشق الطريق  هــذا 
أو  إيـــران مالمسة   تحظر 

ْ
إذ أمـــام اآلخــريــن. 

مــصــافــحــة الـــنـــســـاء والــــرجــــال غــيــر املـــحـــارم 
ــتـــاوى املــرجــعــيــات  فـــي األفــــــالم بـــنـــاء عــلــى فـ
الــذي  الوحيد  يكن  لــم  املشهد  هــذا  الدينية. 
كــســر الــحــاجــز الــشــرعــي بــهــذه الــطــريــقــة، بل 
إن املــســلــســل كــلــه هـــو فـــريـــد مـــن نـــوعـــه من 
حواجز  أيضًا  تخطى  لكونه  الناحية،  هــذه 
كسر 

ُ
وخطوطا حمراء سياسية وأمنية لم ت

اختبأ جاستن في 
الهيكل السفلي للطائرة 

لمّدة 11 ساعة

حققت حلقات 
المسلسل الـ 28 مليارًا 
و100 مليون دقيقة 

مشاهدة

ضبط النفس عند الطفل 
يساعده الحقًا للتمتُّع 

بشيخوخة صحية

2223
منوعات

الــضــوء على أســرتــه والــضــغــوط عليها، إلى 
مــحــاولــة خــصــوم الــرئــيــس األســبــق إلقصائه 
ــثـــورة اإلســالمــيــة  وهــــو كــــان مـــن مــؤســســي الـ
عـــام 1979، وتــوفــي رفــســنــجــانــي عـــام 2018. 
دخل املصطلح رويدًا رويدًا في الالوعي لدى 
ا طبقيًا بينه 

ً
فارق ليعكس  اإليراني،  املواطن 

النظام وطبيعة حياتهم.  وبن بعض رجــال 
السنوات  خــالل  فأكثر  أكــثــر  املصطلح  وبـــرز 
األخيرة في إيران على خلفية اكتشاف ملفات 

فـــســـاد كـــبـــيـــرة، تــلــطــخــت بــهــا أيــــــادي »أبـــنـــاء 
الــــــــذوات«. وســــط هــــذه األجــــــواء الـــتـــي تــحــول 
الساعة  إلــى حديث  الطبقة  هــذه  فيها فساد 
ــواق والــحــافــالت العامة  فــي الــشــارع فــي األسـ
ــيــــارات الــتــاكــســي، جــــاء مــســلــســل »أبـــنـــاء  وســ
ــــذوات« ليسلط الــضــوء عــلــى هـــذه القضية  الـ
املجتمعية الساخنة على أرضية دراما حب، 

تتكشف بن تفاصيلها أسرار.

عرض المسلسل
ــــوم 26  ــــرض أول حـــلـــقـــات املــســلــســل يـ ــدأ عـ ــ بـ
 31 ى 

ّ
حت بالعرض  وليستمّر  يوليو/تموز، 

ليس على  لكن  األول 2020.  ديسمبر/كانون 
التابعة  الرسمية  املحلية  الــقــنــوات  شــاشــات 
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية، بل على 
اإليرانية من »نتفليكس« و»نمافا«  النسخة 
»البث املنزلي«،  و»فيلمو«، وما يعرف أيضًا بـ
ــيــــن شــــــراء أســـطـــوانـــات  ــرانــ بـــإمـــكـــان اإليــ  

ْ
إذ

هــذه األفـــالم مــن املــحــالت أو مشاهدتها عبر 
موقع »نمافا«. ورغم أن املسلسالت واألفالم 
ـــعـــَرض بـــهـــذه الــطــريــقــة 

ُ
الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي ت

تحتاج إلى الحصول على التراخيص الالزمة 
مـــن الــســلــطــات الــســيــنــمــائــيــة املــعــنــيــة، لكنها 
املــشــددة  املــعــايــيــر والــرقــابــة  لتلك  ال تخضع 
املعمولة بها للموافقة على اإلنتاجات الفنية 
التي تعرض في التلفزيون أو دور السينما. 
ولذلك، لجأ املنتجون إلى هذه الطريقة التي 
توفر فضاًء فنيا أكثر إراحة، وهي باتت أكثر 

رواجًا واستقبااًل هذه األيام في إيران.
حامد عنقا هو السيناريست واملعد ملسلسل 
»أبناء الذوات«، سطع نجمه في عالم السينما 
اإليرانية خالل السنوات األخيرة، بعد إنتاج 
وكــتــابــة ســيــنــاريــوهــات أعـــمـــال فــنــيــة بــــارزة 
مــثــل »الــقــلــب املــثــلــج« و»األب«. كــمــا أخــرجــه 
بــهــرنــغ تــوفــيــقــي، ولـــعـــب مــمــثــلــون بـــارعـــون 
نيجي  املمثالت  أبــرزهــم  فيه،  أدوارًا مختلفة 
بورعابديني  زنغنة وبرديس  كريمي ولعيا 
آقــايــي وأمــن  واملمثلون أمــن حيايي وأمــيــر 
تـــارخ. وســاهــم تمثيل هــؤالء بـــدوٍر كبيٍر في 
األكثر مشاهدة  للمسلسل وجعله  التسويق 
بـــن األعــــمــــال الــفــنــيــة املـــعـــروضـــة فـــي »الــبــث 
أرقــام املشاهدة لحلقاتها   بلغت 

ْ
إذ املنزلي«. 

الـ28 عبر موقع »فيلمو«، مليارا و100 مليون 
دقيقة. وزادت أجواء تفشي كورونا في البالد 
وقضاء  باملسلسالت  اإليــرانــيــن  اهتمام  مــن 
ــيـــوت بـــمـــشـــاهـــدتـــهـــا، وفـــي  ــبـ أوقـــاتـــهـــم فــــي الـ

مقدمتها مسلسل »أبناء الذوات«.

أبطال القصة
»نــيــمــا بـــحـــري« الــنــجــل الـــفـــاســـد لــلــمــســؤول 
ــــذي يــتــطــلــع إلــى  ــيـــر بـــحـــري« الـ ــرانــــي »أمـ اإليــ
مـــنـــصـــب الـــــــــــــوزارة عــــبــــر تــــوظــــيــــف عـــالقـــاتـــه 
»نيما«  منافسيه.  مؤامرات إلقصاء  وحياكة 
ــراء الــلــوحــات الــفــنــيــة، من  ــ عــمــل فـــي بــيــع وشـ
بينها لوحات فنية مــزورة للرسام والشاعر 
اإليــرانــي املــعــروف الــراحــل ســهــراب سبهري، 
وهــــو يــنــال ثــــروة كــبــيــرة شــيــئــًا فــشــيــئــًا عبر 
ــده فــــي الــســلــطــة ولــــدى  ــ ــ ــفـــوذ والـ اســـتـــغـــالل نـ
الشخصيات املهمة فيها. ال حدود لطموحات 
األخالقية  القيود  »نيما«، فهو يكسر جميع 
عن   

ً
فــضــال تحقيقها،  سبيل  فــي  والقانونية 

ممارسة حياة باذخة، وسفريات مكلفة عبر 
طائرة خاصة، والالمباالة التي يبدها تجاه 
املواطنن من الطبقات الفقيرة. يعمل »نيما« 
املبكر ملنصب  األمـــوال، والتوظيف  في غسل 
الــــوزارة هــو مــشــروٌع يطمح لــه والــــده، وذلــك 
إلطـــــالق مـــشـــروع غــيــر قـــانـــونـــي عــظــيــم على 

أراضي شمال إيران.

عّمار فراس

هـــّيـــأت شــبــكــة »نــتــفــلــيــكــس« املــشــاهــديــن منذ 
أن أعــلــنــت عــن الــتــعــاون مــع نــيــكــوالس كيدج 
ملفاجأة ســاّرة يفتتحون بها عامهم الجديد. 
ــًا، بـــعـــد أن بــــــدأ الـــفـــيـــديـــو  ــ ــقـ ــ ــنـــا الحـ ــفـ ــتـــشـ واكـ
الــتــرويــجــي يــنــتــشــر، بـــأن كــيــدج ســيــقــدم على 
عــمــالق الــبــث املــنــزلــي بــرنــامــجــًا وثــائــقــّيــا عن 
موضوع  أمــام  نحن  إذا  وتاريخها،  الشتائم 
شــائــك ومضحك وكــيــدج فــيــه، مــا يعني أننا 

سنكون أمام تجربة فريدة. 
يناير  الثاني/  كانون  من  الخامس  في  ظهر 
»تـــاريـــخ كــلــمــات الــشــتــم« عــلــى »نــتــفــلــيــكــس«، 
ــل واحــــــــدة مــنــهــا  ــن ســــت حـــلـــقـــات كــ ـــا مــ

ً
مـــؤلـــف

ُمــخــصــصــة لكلمة مــا زالــــت الــثــقــافــة الــعــربــّيــة 
الــرســمــّيــة تــتــحــاشــى لــفــظــهــا، وتــــــوارب حــول 
يتصدرها  الست  الحلقات  رسمها.  إمكانّية 
كــاريــكــاتــوريــة عن  الـــذي يلعب نسخة  كــيــدج 
ُمستعيدًا  كلمة،  كــل  لفظ  فــي  ويتفنن  نفسه، 
تــاريــخــهــا فـــي الــثــقــافــة الــشــعــبــّيــة األمــيــركــّيــة 
واالستخدام اليومي.  يعدنا عنوان املسلسل 

ــــذي تـــوفـــي في  »ذا غــــارديــــان« عــلــى الـــرجـــل الـ
الرجل  فــالــي. وكـــان  اســم كارليتو  عــام 2016، 
قــد نشأ فــي دار لــأيــتــام فــي بــيــرا، ثــانــي أكبر 
أوغندا  إلــى  بالذهاب  املوزمبيق. وغامر  مــدن 
وجــنــوب أفــريــقــيــا قــبــل أن يــحــاول الــبــحــث عن 

حياة جديدة في لندن.
أّما جاسنت فيروي للصحيفة، أنهما كانا قد 
استعدا للتخفي في رحلة طيران على املدرج 
كيفية  بدقة  درســا  أن  بعد  فــي جوهانسبرغ، 
ــتـــب.  يــقــول  ــكـ تــصــمــيــم الـــطـــائـــرات فـــي أحــــد الـ
جــاســنت إنــهــمــا اعــتــقــدا أنــهــمــا اخــتــارا الرحلة 
األقصر إلى لندن. ولم يكن لديهما أي فكرة عن 
مــدى خــطــورة خطتهما. ويصر جاسنت على 
هما لم يلقيا أي مساعدة داخلية للوصول 

ّ
أن

إلــى الــطــائــرة، بــل أنــجــزا هــذه املهمة وحدهما 
وقفزا فوق األســوار املحيطة باملدرج، بعد أن 

لبسا طبقات من املالبس استعداًدا لذلك.
يضيف جاسنت في حديثه إلى صانع الفيلم 
الوثائقي، أنه لم يكن بعيًدا عن املحرك وكان 
يــدور.  الخارج عندما  أن يشعر به في  يمكنه 
ويشير إلى عالمات حروق ال تزال دابغة على 
ذراعـــيـــه، الفــتــًا إلـــى أنـــه لــف ذراعــيــه بــكــابــالت، 
كي ال يسقط من الطائرة، وكان بإمكانه رؤية 
املــنــازل، عندما كانت الطائرة تحلق. وكــل ما 

لندن ـ كاتيا يوسف

ــــرون بــــأرواحــــهــــم،  ــاجـ ــ ــهـ ــ ــــون ومـ ــئـ ــ يـــغـــامـــر الجـ
فــي بالدهم،  الــصــراعــات والفقر  للخالص مــن 
ويــنــطــلــقــون فـــي رحــــالت خــطــيــرة قـــد تختلف 
بن السفر جوًا أو بحرًا، أو يتقوقعون داخل 
تحقيق  قبل  منهم  العديد  ليموت  شاحنات، 

حلمهم بالوصول إلى اململكة املتحدة.
ومــــن بـــن هــــذه الــقــصــص املــــأســــاويــــة، يـــروي 
رجل من جنوب أفريقيا يعرف باسم جاسنت، 
ألول مــّرة علنًا عن رحلته على منت الخطوط 
الجوية البريطانية، التي استغرقت 11 ساعة 
من جوهانسبرغ إلى مطار هيثرو في لندن. 
ويقول لصحيفة »ذا غارديان« إنه اختبأ في 
الــهــيــكــل الــســفــلــي لــلــطــائــرة، مــع صــديــقــه الــذي 
سقط ليلقى حتفه، وال يزال يذكر آخر كلمات 

تبادلها معه. 
قال الرجل الذي كان يعرف باسم ثيمبا آنذاك: 
»فــعــلــنــاهــا«. لــكــن جــاســنت فــقــد بــعــدهــا الــوعــي 
الفاجعة  لتتحّول  األوكــســجــن.  نقص  بسبب 
الــتــي حــدثــت فــي عـــام 2015، إلـــى فيلم يــروي 
هذه القصة الغريبة األقــرب إلى الخيال. ومن 
املقّرر أن يعرض الفيلم هذا األسبوع، ليروي 
قــصــتــه وقــصــة فــالــي فـــي فــيــلــم وثــائــقــي على 
القناة الرابعة، بعنوان »الرجل الذي سقط من 

السماء«.
وبينما نجا الرجل الذي يعرف باسم جاسنت، 
ــيــــة فــي  ــــى الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس املــــاضــ ــــضـ وأمـ
املوزمبيقي  املهاجر  صديقه  توفي  ليفربول، 
الشاب الذي رافقه طوال فترة الرحلة تقريبا، 
مــتــأثــًرا بــإصــابــات مــتــعــددة بــعــد ســقــوطــه من 
ارتــفــاع 430 مــتــًرا )1400 قــدًمــا( مــن الــطــائــرة 
أطــلــقــت صحيفة   .2015 يــونــيــو/حــزيــران  فــي 

الحلقات  مــشــاهــدة  لــكــن  واملــعــرفــة.  بالضحك 
الــســت الــتــي ال يــتــجــاوز طـــول الـــواحـــدة منها 
ــب األمـــــل، فــهــي مــحــصــورة  الــــــ20 دقــيــقــة تــخــيِّ
هذه  وتــاريــخ  األمــيــركــّيــة،  اإلنكليزّية-  باللغة 
الــكــلــمــات فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن مـــع اإلحــــاالت 
كل حلقة  إذ تحاول  القديم.  استخدامها  إلــى 
وأسماء  الكلمات من صفات  تغير  ترصد  أن 
أشـــيـــاء إلــــى شــتــائــم إشــكــالــّيــة، ســــواء بسبب 
الجندرية  اإلهــانــة  أو  تسببه  الـــذي  اإلحــــراج 
الـــتـــي تــخــتــزنــهــا. يــظــهــر فـــي املــســلــســل أيــضــًا 
عدد من الخبراء في اللغة والثقافة الشعبّية، 
لكن التركيز كان على الكوميدين، بوصفهم 
الشتم وأساليبه، خصوصًا في  »خبراء« في 
عمليات التحول التي خضعت لها كل كلمة، 
 كلمة مؤنثة للشتم، إلى 

ً
أي كيف تحولت مثال

التعديل عليها  للتحبب والتمكن بعد  كلمة 
وامتالكها من قبل جماعة هوياتّية ُمحددة. 

يركز املسلسل على النصف الثاني من القرن 
الــعــشــريــن، بــوصــفــه نــقــديــًا وعــصــر التغيرات 
املسلسل  يــذكــر  إذ  التعبير.  وحــريــة  الثقافّية 
الــحــكــايــات الــشــعــبــيــة الــخــاصــة بــكــل شتيمة، 
وظــهــورهــا فــي األدب والــتــاريــخ، مــشــيــرًا إلــى 
بــعــض الــحــيــثــيــات املــرتــبــطــة بــهــا. لكنه أشبه 
بنسخة تعليمّية، الهدف منها أن نشتم وأال 
نــخــجــل مـــن الــشــتــم، وعــلــيــنــا فـــي ذات الــوقــت 
أن نــعــرف كــيــف نــشــتــم وملـــــاذا. فــهــنــاك حــدود 
ثقافية ال ترتبط بالكلمات ذاتها، بل بأسلوب 

تداولها في العلن وفي املنتجات الثقافّية. 
مــــا يـــجـــب اإلشـــــــــارة إلــــيــــه أن كـــلـــمـــات الــشــتــم 
محمية ضمن حرية التعبير، والرقابة عليها 
الثقافية  بالصناعة  وترتبط  فــقــط،  أخالقية 
وصــنــاعــة الــتــرفــيــه، مــا جعلها مــحــط الــجــدل، 
كون »العيب« يهدد نسب املشاهدة وال يجوز 

عــرضــه. لــكــن ذلـــك ال يــعــنــي أن هـــذه الكلمات 
»مــمــنــوعــة«، وهــنــا يــمــكــن أن نــســتــطــرد حــول 
الــتــأّدب وهــي سمة  أي  السياسّية،  الصوابّية 
التقسيمات  أن  اآلن، خصوصًا  عليها  يراهن 
الــهــويــاتــّيــة تمنع فئة مــن اســتــخــدام كلمة ما 
وتبيحها ألخرى. األمر أشبه برقابة أخالقية 

أيضًا، وهــذا ما يحاول املسلسل اإلشـــارة له: 
الحذر في الشتم ال منعه وتقييده. 

مستويان،  هناك  العربي  للمشاهد  بالنسبة 
األول يرتبط بالشتائم بلغات أخرى، والتي ال 
تمتلك ذات األثر كتلك املنطوقة بالعربية ذات 
تتشابه  هي  صحيح  كليًا.  املختلف  التاريخ 

أحيانًا في تحقيرها للمرأة والتنويعات على 
ذات  يمتلك  ال  باإلنكليزية  لفظها  لكن  ذلـــك، 
»النظافة«.  الوقع، واملستوى الثاني يرتبط بـ
زالــــت  مــــا  ــّيـــة  الـــعـــربـ الـــتـــرفـــيـــه   صـــنـــاعـــة 

َّ
إن  

ْ
إذ

الــشــاشــات يختلف  ومــا ينطق على  خجولة، 
عما يقال على »أرض الواقع«. 

ه استيقظ على املدرج في 
ّ
يذكره بعد ذلك،  أن

مطار هيثرو لندن، مع ساقه املحطمة.
حــلــم كـــل مـــن فــــال وجـــاســـتـــن، الـــلـــذيـــن عــاشــا 
فــي بــلــدة فــقــيــرة فــي جــوهــانــســبــرغ وتــعــّرضــا 
للعنف على أيدي عصابات أثناء عيشهما في 
الشوارع، ببداية جديدة في أوروبا. وكان فالي 
ــط أيــضــًا، إلحــضــار أفــــراد عــائــلــتــه من 

ّ
قــد خــط

يقول جاسنت:  بعد بضع سنوات.  املوزمبيق 
»أتذكر عندما تحدثت إلى كارليتو ... قال إنه 
يريد أن يصبح دي جي وإنه سيعود ويحضر 
ــوات.... كــنــت أتــمــنــى له  ــنــ ابــنــتــه بــعــد بــضــع ســ
ــا، ولــذا اعتقدت أنها فكرة جيدة 

ً
األفــضــل حــق

لنا، ألننا كنا نبحث عن مستقبل أفضل«.
ال يــزال جاسنت يتذكر لحظة استيقاظه على 
ســـريـــر فـــي املــســتــشــفــى، عــنــدمــا عــــرض عليه 

محققو الشرطة صورة لصديقه فال.
الطائرة، سقطت وأتذكر  قــال: »عندما هبطت 
أنني كنت أعتقد أن كارليتو ال يزال بداخلها. 
لكن بعد ذلــك أبـــرزوا لي جــواز السفر وقالوا: 
هل تعرف هذا الرجل؟ قلت نعم. قالوا لي إنه 

لم ينجح، فُصدمت«.
بــدأ جاسنت حياة جــديــدة فــي ليفربول، وهو 
يــحــاول إنــشــاء دائــــرة جــديــدة مــن األصـــدقـــاء، 

ويأمل في متابعة مهنة في املوسيقى.
وفي أحد مشاهد الفيلم يقول جاسنت لصانع 
 
ً
الــوثــائــقــي، ريــتــش بنتلي: »أجـــد األمـــر سهال

ــك بـــعـــد أن  ــ ــا، ألن الــــنــــاس لـــطـــيـــفـــون«، وذلــ ــنـ هـ
يلتقيا ألول مرة في زاوية شارع في ليفربول. 
الخاصة،  لديه مشاكله  »كــل شخص  ويتابع: 
هم يغادرون بسبب شيء يحدث في بالدهم«. 
أخــرى  مــرة  الهجرة  ذلــك بينما تتصدر  يقول 
عناوين الصحف، مع وفاة أشخاص يعبرون 

القناة كل يوم تقريبًا في قوارب صغيرة.

نيكوالس كيدج على »نتفليكس«... التاريخ الحيوي للشتائم»الرجل الذي سقط من السماء «... القصة المذهلة لمهاجر أفريقي
يقدم نيكوالس كيدج 

على منّصة »نتفليكس« 
وثائقيًّا عن الشتائم 

وتاريخها. المسلسل 
مؤلّف من ست حلقات 

كل واحدة منها 
مخصصة لكلمة معيّنة

محمد الحداد

كــشــفــت نــتــائــج دراســـــة جـــديـــدة وجــــود عــالقــة بن 
ضــبــط الــنــفــس فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة وشــيــخــوخــة 
منتصف العمر. من خالل نتائج دراســة تطبيقية 
ــــي نــــيــــوزيــــلــــنــــدا، تــبــن  ــــن األفــــــــــراد فـ عـــلـــى عـــيـــنـــة مـ
للباحثن أن األفــراد الذين أظهروا قــدرًا كبيرًا من 
ضــبــط الــنــفــس فــي مــرحــلــة الــطــفــولــة يــتــقــدمــون في 
أقل  وأظــهــروا عالمات  أبطأ،  العمر جسديًا بشكل 
لشيخوخة الـــدمـــاغ. يــعــد ضــبــط الــنــفــس، والــقــدرة 
عــلــى احـــتـــواء أفــكــار املــــرء ومــشــاعــره وســلــوكــيــاتــه 
واتباع خطط نحو أهدافه التي يسعى لتحقيقها، 
الــتــي تــجــعــل الطفل  الــســمــات الشخصية  أهـــم  مــن 

جاهزًا للمدرسة، بل ولخوض الحياة عمومًا. 
وطبقا للدراسة التي نشرت يوم 4 يناير/ كانون 
الثاني في مجلة »بروسيدنجس أوف ذا ناشيونال 
أكاديمي أوف ساينس«، فــإن هــؤالء األفــراد الذين 
ــتـــادوا ضــبــط أنــفــســهــم مــنــذ الــصــغــر، يتمتعون  اعـ
واملالية  الصحية  ملتطلباتهم  أفضل  بـــإدارة  كذلك 
واالجتماعية، من األفراد الذين أظهروا ضعفًا في 

ضبط النفس في مرحلة الطفولة. 
تــتــبــع الـــبـــاحـــثـــون آالف األشــــخــــاص مــنــذ الـــــوالدة 
وحـــتـــى ســـن 45 فـــي نــيــوزيــلــنــدا، لــيــتــوصــلــوا إلــى 
أن األشــخــاص الــذيــن لــديــهــم مــســتــويــات أعــلــى من 
ضبط النفس، كانت أدمغتهم أكثر صحة وأصغر 
العلماء  استخدم  البيولوجية.  الناحية  مــن  سنًا 
البنكي،  االئتمان  من  والتحقق  املنظمة  املقابالت 

لتقييم االستعداد املالي. في املقابالت التي أجراها 
مجموعة  أظــهــرت  املبحوثن،  مــع  البحثي  الفريق 
ضبط النفس األعلى أيضًا أنها قد تكون مجهزة 
بــشــكــل أفــضــل لــلــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات الصحية 
الحياة.  من  وقــت الحــق  في  واالجتماعية  واملالية 
كما أبدى هؤالء املشاركون آراء أكثر إيجابية حول 
الشيخوخة، وشعروا بمزيد من الرضا عن الحياة 

في مرحلة منتصف العمر.
تقول الباحثة املشاركة في الدراسة ليا ريتشموند 
راكــيــرد، أســتــاذة علم النفس املــســاعــد فــي جامعة 
ميشيغن األميركية، إن السكان يتقدمون في السن 
ــــول مـــع األمــــــراض املــرتــبــطــة  ويــعــيــشــون لــفــتــرة أطـ
أنه من املهم تحديد طرق  بالعمر. وتــرى رادكيرد 
ملساعدة األفراد على االستعداد بنجاح لتحديات 
ــنــــوات خـــالـــيـــة مــن  ــيـــش ســ ــعـ ــة والـ ــقـ ــاة الـــالحـ ــيـ الـــحـ
املــعــوقــات أكــثــر، مــن خـــالل تشجيع األطـــفـــال على 
ضبط النفس في الحياة املبكرة، وهو ما قد يساعد 
في تهيئة الناس لشيخوخة صحية. يميل األطفال 
الذين يتمتعون بقدر أكبر من ضبط أفضل للنفس 

ــر تــتــمــتــع بــأمــان  إلـــى أن يــكــونــوا يــنــتــمــون إلـــى أسـ
مــالــي أكــبــر مــن أقــرانــهــم، كــمــا أن مــعــدالت ذكائهم 
الباحثن  قــام بعض  لــلــدراســة.  أعــلــى، طبقًا  تكون 
الــدراســة بتغيير مستويات ضبط  فــي  املــشــاركــن 
النفس عند البالغن وحققوا نتائج صحية أفضل 
يرى  لذلك  الطفولة،  تقييمات  تتوقعه  كانت  مما 

معدو الدراسة أنه يمكن تعليم ضبط النفس.
ويقترح الباحثون أن االستثمار املجتمعي في مثل 
هذا التدريب يمكن أن يحسن مدى الحياة ونوعية 
الحياة، ليس فقط في مرحلة الطفولة، ولكن ربما 
أيضًا في مرحلة منتصف العمر، خاصة مع وجود 
أدلة كثيرة على أن تغيير السلوكيات في منتصف 
ــتـــدخـــن أو مــمــارســة  الـــعـــمـــر، مـــثـــل اإلقـــــــالع عــــن الـ
الــــريــــاضــــة، يـــــــؤدي إلـــــى تــحــقــيــق نـــتـــائـــج صــحــيــة 
أشخاص  على  الــدراســة  أجريت  أفضل.  وسلوكية 
ولدوا في نيوزيلندا بن عامي 1972 و1973، وتم 
النفسية  التقييمات  من  إلــى مجموعة  إخضاعهم 
الحن،  ذلــك  منذ  منتظمة  فــتــرات  على  والصحية 
كان آخرها حن بلغ هؤالء سن الـ45 سنة. وملعرفة 
مـــســـتـــويـــات ضـــبـــط الـــنـــفـــس عـــنـــد هــــــؤالء األفـــــــراد، 
اســـتـــعـــان الـــبـــاحـــثـــون بــاملــعــلــمــن وأولــــيــــاء األمــــور 
واألفـــــراد أنــفــســهــم، لــقــيــاس مــســتــويــات الــعــدوانــيــة 
واالندفاع، وأشكال أخرى من اإلفــراط في النشاط 
واملثابرة وعدم االنتباه. وخلص الباحثون إلى أن 
الذين يتمتعون بأعلى درجــات ضبط  األشخاص 
النفس يمشون بشكل أسرع ولديهم وجوه أصغر 

سنا في عمر 45.

الدراما اإليرانية تتجرأ على فساد السلطة

)Getty( المسلسل متوّفر على المنّصة منذ يوم 5 كانون الثاني/ يناير الجاري

األشخاص الذين 
يتمتعون بأعلى 
درجات ضبط 
النفس يمشون 
بشكل أسرع 
)Getty(

)Getty/من المقرر أن يعرض الفيلم األسبوع المقبل )إريك فانديفيل

حامد عنقا، السيناريست والمعد لمسلسل »أبناء الذوات« )فيسبوك( 

في  السياسية  النخبة  أروقة  داخل  فاسدة  قضايا  يتناول  إيراني  مسلسل  هو  الذوات«  »أبناء 
تلميح واضٍح إلى شخصيات سياسية واقتصادية واقعية تعيش داخل وخارج إيران

أبنـاء الذوات

ضبط النفس في الطفولة

فنون وكوكتيل
نقد

دراسة

رصدفيلم

رغم أن المسلسل )الصورة( 
تجاوز الخطوط الحمراء 
في تناول قضية الفساد 
الحساسة في السلطة، 
لكنه في الوقت نفسه 

واجه انتقادات، عكستها 
آراء خبراء وتعليقات على 
شبكات التواصل االجتماعي 
في إيران. وتحدث البعض 
عن أن المسلسل عبارة عن 
»وثائقي فساد المفسدين 

االقتصاديين« أكثر من أن 
يكون عمًال فنيًا، فضًال 
عن أن آخرين اعتبروه 

مسلسًال لتسوية الحسابات 
والخالفات السياسية 

والفئوية بين المحافظين 
واإلصالحيين في إيران.

تصفيات 
سياسية
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


