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المجلس االنتقالي الجنوبي على خطى الحوثيين إعالميًا

مدّونو تونس في مرمى المالحقة القضائية

زكريا الكمالي

اململوكة  الرسمية  اإلعــام  وسائل  تتعرض 
لـــلـــدولـــة فــــي الـــيـــمـــن، لــهــجــمــة شــــرســــة مــنــذ 
بــعــد  إذ  قــــبــــل 6 ســــــنــــــوات.  الـــــحـــــرب  بـــــدايـــــة 
الحكومية  الوسائل  لكل  الحوثيني  احتال 
فــــي صـــنـــعـــاء وتـــغـــيـــيـــر خـــطـــهـــا الـــتـــحـــريـــري 
لتمجيد مـــشـــروع املــلــيــشــيــات فــقــط، هـــا هم 
ــيـــون املــــدعــــومــــون مــــن اإلمــــــــارات  ــالـ ــفـــصـ االنـ
يحاكون التجربة الحوثية باالستياء على 
املؤسسات الصحافية في العاصمة املؤقتة 
عدن، جنوبي الباد. غالبًا ما تكون وسائل 
اإلعام الحكومية الهدف األخير للمليشيات 
املتمردة على سلطات الدولة، حيث تضمن 
لها اكتمال حلقة النفوذ والهيمنة اإلعامية، 
مستندة على قوة عسكرية، وهو ما يحصل 
ــر مــايــو/أيــار  ــ حــرفــيــًا فـــي الــيــمــن. فــفــي أواخـ
الجنوبي،  االنــتــقــالــي  املجلس  بــدأ  املــاضــي، 
بــمــحــاولــة مــحــاكــاة الــتــجــربــة الــحــوثــيــة في 
اســتــكــمــال االنــقــاب عــلــى مــؤســســات الــدولــة 
»الهيئة الوطنية لإلعام  بتعيني ما يسمى بـ
ــداة تــشــكــيــل الــهــيــئــة الــتــي  ــ ــ الـــجـــنـــوبـــي«. وغـ
علي  للمجلس،  الرسمي  املتحدث  يترأسها 
الكثيري، كان النشاط األول لها هو التوجه 
ــن مــؤســســات  ــا تــبــقــى مــ لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــ
اإلعــــــام الـــرســـمـــي لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، ما 
اليمنية  األنــبــاء  بــاحــتــال مقر وكــالــة  تمثل 
لنقابة  وبيان  وفقًا ملصادر خاصة  »ســبــأ«. 
الصحافيني اليمنيني، فقد أقدمت مجموعة 
يقودها  املاضي،  األربعاء  نافذة،  انفصالية 
املجلس  في  اإلعامية  الــدائــرة  رئيس  نائب 
االنـــتـــقـــالـــي، مــخــتــار الــيــافــعــي، بــاالســتــيــاء 
عــلــى مــقــر وكــالــة »ســبــأ« الـــواقـــع فــي مدينة 
التواهي، وطرد الحراسة املدنية واملوظفني 
بــشــكــل نــهــائــي وأخــــذ مــفــاتــيــح املــبــنــى تحت 
تهديد الساح، بهدف تحويلها إلى مقر ملا 
عــدن« كوكالة جديدة  »أنباء  يسمى بوكالة 

لانفصاليني.
»العربي الجديد«، إن  وقال مصدر حكومي لـ
مدير مكتب وكالة »سبأ« في عدن، محمود 
ثـــابـــت، كــــان مـــتـــواجـــدًا لــحــظــة االقـــتـــحـــام مع 
عــــدد مـــن املـــوظـــفـــني، ولــــم يــكــن أمـــامـــه ســوى 
املقر. وفي  الساح وتسليم  لقوة  االنصياع 
إزاء  اإلعـــام  لــــوزارة  املطبق  الصمت  مقابل 
ما حصل ملؤسسات الدولة جراء حساسية 
الوضع السياسي واملشاورات التي ترعاها 

منوعات
جوائز 
بوليتزر

منح مجلس جوائز بوليتزر »تنويها خاصًا« 
الذي يظهر مقتل  التي صورت املقطع  للشابة 
جورج فلويد بعدما ضغط شرطي أبيض على 
عنقه لدقائق طويلة فقتله، ما أثار احتجاجات 
على عنصرية  العالم  من  مختلفة  مناطق  في 
فرايزر  دارنيال  وكّرمت  الشرطة ووحشيتها. 
البالغة 18 عامًا، فيما أعلنت جامعة كولومبيا 
في نيويورك الجوائز الصحافية العريقة لعام 

القّيمون  وقـــال  افــتــراضــيــة.  أمسية  فــي   2021
عــلــى هـــذه الــجــوائــز إن فـــرايـــزر نــالــت الــتــنــويــه 
تكريمًا »لشجاعتها في تصوير مقتل جورج 
فلويد في مقطع أثار احتجاجات على وحشية 
الشرطة في العالم، ما يلقي الضوء على الدور 
الحيوي للمواطنني في سعي الصحافيني إلى 

معرفة الحقيقة وإلى العدالة«. 
ــاز طــاقــم صــحــيــفــة »ســـتـــار تــريــبــيــون« في  وفــ

على  الــعــاجــلــة  األخــبــار  بــجــائــزة  مينيابوليس 
ــازت  ــ ــا. وحـ ــهـ ــبـ ــواقـ ــــوفــــاة فـــلـــويـــد وعـ تــغــطــيــتــه ل
على  العامة  الخدمة  جائزة  تايمز«  »نيويورك 
والــشــامــلــة«  واملــتــبــصــرة  الــشــجــاعــة  »تغطيتها 

لجائحة كوفيد-19. 
جائزة  أول  اإللكتروني  »بــازفــيــد«  موقع  ونــال 
بوليتزر منذ تأسيسه في فئة التقرير الدولي 
العــتــقــال  الــصــني  بنتها  مــعــســكــرات  لتغطيته 

»رويترز« جائزة  وكالة  ونالت  فيها.  مسلمني 
التفسيرية عــلــى مــشــروع  الــصــحــافــة  فــئــة  فــي 
متعدد الوسائط بعنوان »شيلديد« تظهر فيه 
كــيــف أن اجــتــهــادًا قــانــونــيــًا يــعــود إلـــى نصف 
األمــيــركــيــة من  الــشــرطــة  قــرن يحمي عناصر 
مالحقات أو إدانات في كثير من الهفوات التي 

يرتكبونها.
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السعودية بني »الشرعية« واالنفصاليني في 
الرياض، حّملت نقابة الصحافيني، املجلس 
ــــن واقـــعـــة  ــل املــــســــؤولــــيــــة عـ ــامــ االنــــتــــقــــالــــي كــ
االقــتــحــام غــيــر الــقــانــونــيــة، ودعــــت سلطات 
ــــدن لـــوقـــف كــــل أنـــــــواع الــتــعــســف وتــوفــيــر  عـ
الحماية ملقر الوكالة وموظفيها ومحاسبة 
املــقــتــحــمــني، وعـــــدم الـــــزج بـــوســـائـــل اإلعــــام 
والــصــحــافــيــني فـــي الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة 
ــــادر حــكــومــيــة  والـــعـــســـكـــريـــة. وأكـــــــــدت مـــــصـ

»العربي الجديد«، أن االنفصاليني سيطروا  لـ
عــلــى مــقــريــن تــابــعــني لــوكــالــة »ســبــأ« يقعان 
فــي مــديــريــة الــتــواهــي، أبـــرز معاقل املجلس 
االنتقالي داخل عدن، حيث يقع املبنى األول 
البحر، واآلخر  السياح على  بجوار رصيف 

في محيط مبنى بريد التواهي.

خطاب انفصالي وإدارة فاشلة
يمتلك املجلس االنتقالي عددًا من املنصات 

ــرّوج ملـــشـــروعـــه مــنــذ  ــ ــ ــتـــي تـ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـ
ــنـــوات، لــكــن طــمــوحــاتــه فـــي قـــيـــادة دولـــة  سـ
ــادة الــتــشــطــيــر، ال  ــ ــ جــنــوبــيــة مــفــتــرضــة وإعـ
تكتمل من دون تسويق الخطاب االنفصالي 
من وسائل إعام رسمية مملوكة للحكومة.
حـــاول االنــفــصــالــيــون خـــال الــفــتــرة املاضية 
ــة وفـــــرض  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــات اإلعـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ احـــــتـــــال املـ
خــطــاب إعــامــي ال يــعــّبــر عــن دور الحكومة 
كــمــا هـــو مـــعـــتـــاد، وكـــانـــت الـــخـــطـــوة األولــــى 
الحوثية داخـــل عــدن،  التجربة  مــحــاكــاة  فــي 
مطلع أغسطس/آب 2019، عند اقتحام مقر 
الحكومية للصحافة  أكتوبر«  مؤسسة »14 
وتـــحـــويـــل صــحــيــفــتــهــا الــيــومــيــة إلــــى نــشــرة 
وفقًا  االنفصالي.  املــشــروع  لتسويق  خاصة 
ملصدر خاص داخل املؤسسة، تم اقتحام »14 
أكتوبر« في 10 أغسطس/آب 2019، وهو ما 
ميزانيتها  تــوقــف  الشرعية  الحكومة  جعل 
ــاء بـــصـــرف املـــرتـــبـــات  ــفــ ــتــ الــتــشــغــيــلــيــة واالكــ
األساسية فقط للموظفني مع إلغاء الحوافز 
ومكافآت أخرى. واصل االنفصاليون إصدار 
الصحيفة الحكومية بشكل يومي بعد تكفل 
التشغيلية،  نفقاتها  بتغطية  »االنــتــقــالــي« 
ــارس/آذار 2020 بــدأت بـــوادر الفشل،  وفــي مــ
حيث قام املجلس برفع يده وأغلق الصحيفة، 
ــات املـــوظـــفـــني فـــريـــســـة لــلــبــطــالــة.  ــئـ لـــيـــتـــرك مـ
التي  االنفصاليني  التشغيل من  فترة  خــال 
استمرت نحو 6 أشهر، تحولت صحيفة »14 
أكــتــوبــر« الـــصـــادرة عــقــب ثـــورة أكــتــوبــر ضد 
الــقــرن  اإلنــكــلــيــزي مطلع ستينات  االحــتــال 
إلـــى نشرة  املـــاضـــي، مـــن صحيفة حــكــومــيــة 
ناطقة باسم املجلس االنتقالي، حيث وضع 
شــعــار املــجــلــس بــجــانــب تــرويــســة الصفحة 
األولـــى، وهــو مــا لــم يحدث حتى أثــنــاء فترة 
حكم الــحــزب الــواحــد فــي جــنــوب اليمن قبل 

تحقيق الوحدة، حسب املصدر.
وكـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي الـــنـــهـــج املــلــيــشــيــوي 
ــــات اإلعــــامــــيــــة  ــــسـ ــــؤسـ الــــحــــوثــــي تــــجــــاه املـ
الــحــكــومــيــة فــي صــنــعــاء، تــبــدو املــؤســســات 
ــــدن عـــرضـــة النـــهـــيـــار كــامــل  ــة فــــي عـ ــعـ ــواقـ الـ
جـــــراء الـــفـــوضـــى الــشــامــلــة الـــتـــي يــفــرضــهــا 
االنـــفـــصـــالـــيـــون، فــبــعــد اســـتـــغـــال املــجــلــس 
االنــتــقــالــي مــطــابــع مــؤســســة »14 أكــتــوبــر« 
الـــتـــي تـــم شـــراؤهـــا قــبــل 11 عـــامـــا بــنــحــو 4 
الطباعية،  أعمالهم  لتجهيز  دوالر  مايني 
عملية صيانة  أي  امللونة  املطابع  تتلق  لم 

منذ أكثر من عام وهو ما يهدد بتلفها.

يحتاج المجلس 
االنتقالي الجنوبي إلى 
منبر حكومي للترويج 

لمشروعه

تكررت حاالت احتجاز 
ومحاكمة مدونين خالل 

العام األخير

تونس ــ محمد معمري

التونسيني  املــدونــني  محاكمة  قضية  تعود 
الواجهة، مما يثير  إلى  بسبب منشوراتهم 
ــريـــات الـــفـــرديـــة، خــصــوصــًا  قــلــقــًا حــــول الـــحـ
ــعــرف بــهــا تــونــس ما 

ُ
حــريــة التعبير الــتــي ت

أيــدي مدّونني.  التي قامت على  الثورة  بعد 
فقد أعادت عملية خضوع املدون التونسي 
ــر  ــ ــاحـــب صــفــحــة »وزيـ ســلــيــم الـــجـــبـــالـــي، صـ
ــكــــري«، يــــوم االثـــنـــني 31  ضــغــط الـــــدم والــــســ
مــايــو/ أيـــار املــاضــي إلــى التحقيق مــن قبل 
على  تــونــس  فــي  العسكرية  الــعــامــة  النيابة 
فبراير/ شهر  فــي  نشرها  تدوينات  خلفية 

شباط املاضي اعتبرت »مسيئة إلى الرئيس 
التضييق  مسألة  ســعــيــد«،  قيس  التونسي 
على املدونني إلى الواجهة من جديد في بلد 
يفتخر بأنه »من الدول العربية القليلة التي 
يتمتع فيها الناس بحرية الرأي والتعبير«، 
الثورة  أكبر مكاسب  باعتبارها واحــدة من 
الـــتـــونـــســـيـــة. الــــعــــودة إلـــــى الــتــضــيــيــق عــلــى 
في  األول  البرملاني  الحزب  دفعت  املــدونــني، 
إلــى إصــدار بيان  النهضة«،  تونس، »حركة 
ــاء الـــثـــاثـــاء املــــاضــــي، أكــــــدت فـــيـــه عــلــى  مـــسـ
»تمّسكها ودفاعها املطلق عن حرية التعبير 
املــكــفــولــة بــالــدســتــور الــتــونــســي، ورفــضــهــا 
 أشــكــال الــتــتــّبــعــات والــتــضــيــيــقــات على 

ّ
لــكــل

املـــــدونـــــني واإلعــــامــــيــــني وأصـــــحـــــاب الــفــكــر 
والـــــــرأي، ورفــضــهــا ملــحــاكــمــة املــدنــيــني أمـــام 
الفاعلني  كــل  ودعــوتــهــا  العسكرية،  املــحــاكــم 
واملــؤثــريــن فــي الفضاء االفــتــراضــي بجميع 
وآرائهم،  أفكارهم  عن  التعبير  إلــى  محامله 
في إطار االحترام واملوضوعية بما ال يمّس 

من املؤسسات واألشخاص«.
ــّبــــرت عــــن نــفــس  أحـــــــزاب تــونــســيــة أخــــــرى عــ
والنشر  التعبير  أن »حرية   

ً
املوقف، معتبرة

خطان أحمران ال يمكن تجاوزهما من قبل 
ــنـــأي بــاملــؤســســة  ــى الـ ــــني إلــ الـــســـلـــطـــات«، داعـ
الــعــســكــريــة عــن مــثــل هـــذه الــتــجــاذبــات التي 
قـــد تــحــشــرهــا فـــي خــصــومــات مـــن املــفــتــرض 
أن تبقى بــعــيــدة عــنــهــا، هـــذا عـــدا عــن رفــض 
لــلــمــدنــيــني. وعملية  املــحــاكــمــات الــعــســكــريــة 
التضييق على املدونني في تونس تتواصل 
قامت  إذ  مــن سنة.  أكثر  منذ  متواتر  بشكل 
ــلـــطـــات األمــــنــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة فــــي شــهــر  الـــسـ

أبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي بـــإخـــضـــاع املــــدون 
وكاتب الدولة األسبق للشباب سليم عمامو 
في  نشرها  صــور  خلفية  على  تحقيق  إلــى 
ــك إطــــــاق ســـراحـــه.  ــ صــفــحــتــه لــيــتــم بـــعـــد ذلـ
وفـــي نــيــســان / أبــريــل 2020، ألــقــت الشرطة 
ــــني أنــيــس  نـ ــــدوِّ الــتــونــســيــة الـــقـــبـــض عـــلـــى املـ
ــر عـــــــوادي، بــعــد نــشــرهــمــا  ــاجـ املـــبـــروكـــي وهـ
لـــتـــدويـــنـــات انـــتـــقـــدا فــيــهــمــا طـــريـــقـــة تـــوزيـــع 
العينية  لــلــمــســاعــدات  التونسية  الــســلــطــات 

الفقيرة بعد  للعائات  والنقدية املخصصة 
تــفــشــي كـــوفـــيـــد-19 وتـــأثـــيـــره عــلــى مــســتــوى 
دخل هذه العائات، وهو ما اعتبر »إساءة 
للسلطة التونسية«، حيث قام النائب العام 
بمحافظة الكاف بالشمال الغربي التونسي 
ــر الــــــعــــــوادي بــتــهــمــة  ــاجــ ــــع هــ بـــالـــتـــحـــقـــيـــق مـ
االعتداء على موظف رسمي، لتقرر املحكمة 
التنفيذ.  تأجيل  مــع  يــوًمــا   75 ملــدة  سجنها 
ــبـــروكـــي من  كــمــا تــــّم مــنــع املــــــدون أنـــيـــس املـ
التصوير، والبث املباشر لوقفة احتجاجية 
وتعرض إلى االحتجاز ملدة تزيد عن عشرة 
أيام لتقوم املحكمة بعد ذلك بإطاق سراحه. 
ــلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة فــــي شــهــر  وقــــامــــت الـــسـ
املدونة  بدعوة   2020 األول/أكتوبر  تشرين 
مــريــم بــريــبــري وهـــي نــاشــطــة تــونــســيــة في 
مجال مناهضة اإلفات من العقاب للمثول 
أمام القضاء التونسي، بعد أن رفعت إحدى 
النقابات األمنية شكوى ضدها في محافظة 
صفاقس اتهمتها فيها باإلساءة لألمنيني 
واملــــس مـــن ســمــعــتــهــم. وفــــي شــهــر يــولــيــو/
التونسية  املــدونــة  على  الحكم   2020 تموز 
آمـــنـــة الـــشـــرقـــي بــالــســجــن ملــــدة ســتــة أشــهــر 
اعتبرت  صفحتها  على  مــنــشــورات  بسبب 
مسيئة إلى الدين اإلسامي.  هذه الحاالت 
املتكررة أخيرًا، جعلت الكثيرين في تونس 
يتساءلون عن حرية الرأي والتعبير، خاصة 
بــعــد تــعــالــي األصـــــوات الــرافــضــة واملـــنـــددة، 
ومــنــهــا صــــوت عـــضـــوة املــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
التونسيني  للصحافيني  الوطنية  للنقابة 
ونــائــبــة الــنــقــيــب أمـــيـــرة مــحــمــد الــتــي أكـــدت 
خـــال نـــدوة انــعــقــدت األســبــوع املــاضــي فى 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة أن حــريــة الــصــحــافــة 
والتعبير مــهــددة فــي تــونــس، بسبب تزايد 
التونسية  الــســلــطــات  قــبــل  مــن  التضييقات 

على اإلعاميني والناشطني اإللكترونيني.

يعيش الصحافيون في الجنوب أوضاعًا مأساوية )أحمد الباشا/فرانس برس(

)Getty( 2014 خالل احتجاج على اعتقال مدونين تونسيين عام

تمامًا كما فعل الحوثيون بعد سيطرتهم على اإلعالم الرسمي في صنعاء، ها هو المجلس االنتقالي الجنوبي يتبع نفس السياسة 
للترويج لمشروعه االنفصالي في جنوب البالد
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اإلجهاض
»نــعــم إنـــه الــثــالــث ولــيــس الــثــانــي«، تقولها 
ميريام فارس بنبرة صوت بكائية مفتعلة 
تسيطر على مونولوجها الطويل في الفيلم، 
لتعلن بذلك وألول مرة أنها قد مرت من قبل 
املشكلة  لكن  اإلجهاض عام 2017؛  بتجربة 
تكون تستوجب  قــد  التي  املعلومة  هــذه  أن 
من  جملة  ضمن  الفيلم  فــي  تمر  التعاطف 
املـــعـــلـــومـــات األخــــــرى املـــشـــكـــوك بــصــحــتــهــا، 
والــتــي تــرددهــا فـــارس فــي مــحــاولــة لــزيــادة 

حدة املعاناة في حياتها الشخصية، والتي 
صحيحًا؛  ليس  بعضها  أن  جميعنا  نعلم 
فــهــي تـــّدعـــي بــأنــهــا قـــد غــابــت عـــن الــســاحــة 
الــفــنــيــة مــنــذ عــــام 2017 بــســبــب اإلجـــهـــاض 
والـــحـــالـــة الــنــفــســيــة الـــتـــي نــجــمــت عـــنـــه، مع 
أغنية   2018 عــام  نهاية  طرحت  أنها  العلم 
»قومي«، التي نالت نصيبها من االنتقادات 
الــذي أســاءت  الكليب  الــحــادة أيضًا بسبب 
البشرة السمراء، إذ قامت بربط  لــذوي  فيه 
الــبــشــرة الــداكــنــة بــالــحــيــاة الــقــبــلــيــة. ناهيك 

عمر بقبوق

أثــارت ميريام فــارس حالة غريبة 
مــن الــجــدل عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي بــعــد أن بــثــت منصة 
- غــدارة يا دنيا«،  »نتفليكس« فيلم »الرحلة 
الوثائقية،  األفـــام  بخانة  تصنيفه  تــم  الـــذي 
الجديد  ألبومها  نجاح  رحلة  يــصــّور  والـــذي 
)الذي لم يصدر بعد( من خال بنية كاسيكية 
 في الريبورتاجات 

ً
ومستهلكة تستخدم عادة

تأتي  الــتــي  النجاح  تستعرض قصص  الــتــي 
بـــعـــد مـــعـــانـــاة. مـــعـــانـــاة مـــيـــريـــام فــــــارس كــمــا 
ظــروف  فــي  بحملها  تكمن  الفيلم  يــصــورهــا 
ــبـــنـــان، الــــــذي يــشــهــد  اســتــثــنــائــيــة يـــمـــر بـــهـــا لـ
حــراكــا سياسيا ثــوريــا، ويــعــانــي مــن انهيار 
اقتصادي ازداد حدة بعد انفجار املرفأ الذي 
بــيــروت، وبعد تفشي جائحة  العاصمة  دّمــر 
ــــرض إجـــــــراءات الــحــجــر  كـــورونـــا الــعــاملــيــة وفـ
االجــتــمــاعــي. وال نختلف  والــتــبــاعــد  الصحي 
بالطبع على قسوة الظرف العام الذي يمر به 
لبنان، لكن هل من املمكن تقديم هذه املأساة 

من خال نموذج حياة ميريام فارس؟! 

شخصيًا اخترت أن أقدم 
األغاني اإلنسانية التي 

تحاكي هموم المجتمع

تحاول فارس جاهدة أن 
تظهر بمظهر اإلنسانة 

البسيطة المبدعة

عصير الرمان يقلّل من 
االرتفاع المفاجئ لنسبة 

السكر في الدم

2223
منوعات

ــيـــرة، والــتــي  عــن حــفــاتــهــا فــي األعـــــوام األخـ
ــه،  ــ ــلــــة« ذاتـ أشـــــــارت إلـــيـــهـــا فــــي فــيــلــم »الــــرحــ
أول  فـــارس بأنها سمعت عــن  تــذكــر  عندما 
لبنان عندما  في  كــورونــا  بفيروس  إصابة 
 ضــخــمــًا فـــي الــبــحــريــن! 

ً
كــانــت تــحــيــي حــفــا

لــيــبــدو واضـــحـــًا مـــن خــــال ذلــــك أن مــيــريــام 
لتحاول  إجهاضها  تستثمر حكاية  فــارس 
التعاطف،  مــن  إضــافــيــة  بــجــرعــة  أن تحظى 
ولــتــبــرر أيــضــًا الــوقــت الــطــويــل الـــذي مضى 

منذ أن قدمت آخر عمل ناجح لها. 

ثورة لبنان وتفجير المرفأ
فـــارس كل  مــيــريــام  الطريقة تستثمر  ــذات  وبـ
فتركب  فيلمها،  لخدمة  لبنان  فــي  حــدث  مــا 
ــــورة حــــن تـــصـــور نــفــســهــا وهـــي  ــثـ ــ مـــوجـــة الـ
تــلــقــي خــطــابــا ســيــاســيــا مـــؤثـــرا فـــي طريقها 
أنه مفتعل  للمظاهرة؛ خطاب يبدو واضحًا 
للغاية ولم يكن وليد اللحظة، فهو مدروس 
السياسن  بعناية بحيث ال يهاجم أحد من 
الــفــاســديــن فــي لــبــنــان، لكنه فــي الــوقــت ذاتــه 
الــجــدي. وكذلك  إلــى ضـــرورة التغيير  يــدعــو 
ـــدرج 

ُ
ــيـــروت، حـــن ت تــســتــثــمــر تــفــجــيــر مــرفــأ بـ

كاميرات  مــن  مــأخــوذة  لقطات  الفيلم  ضمن 
فــي جميع  املــراقــبــة، تظهر فيها وهــي تبكي 
لــم تكن  اللقطات  أن تلك  أرجـــاء قــصــرهــا، إال 
كافية لصناعة أي دراما إضافية في الفيلم، 
رغم أن ميريام فــارس تحاول أن تستثمرها 
للحد األقــصــى حــن تــبــالــغ بــأدائــهــا، فنراها 
تـــتـــأرجـــح وتـــمـــســـك بــطــنــهــا قـــبـــل أن تــنــهــار 
ويغمى عليها ويندفع الخدم نحوها ملنعها 

من السقوط. 

ميريام فارس اإلنسانة
تعيش ميريام فارس في قصر تتوفر فيه كل 
وسائل الراحة والرفاهية، لكن هذه الصورة 
الــذي تحاول  الفيلم،  تتوافق مع محتوى  ال 
فيه فارس جاهدة أن تظهر بمظهر اإلنسانة 
قاسيًا  ظرفًا  عاشت  التي  املبدعة  البسيطة 
دفعها لابتكار. في سبيل ذلك، تغالي فارس 
بتصوير آثار جائحة كورونا لتصنع أجواء 
وكأنها  الحياة  لنا  لتصور  مفتعلة،  درامية 
عــادت إلــى ما قبل الــثــورة الصناعية، لتبرر 
بهذه الفرضية ممارستها لكل املهن اليدوية 
املــمــكــنــة الــتــي ســتــؤمــن احــتــيــاجــات منزلها 
لقطات مضحكة  وعائلتها! وينجم عن ذلك 
ــارس  ــام فــ ــريـ ــيـ ــي الـــفـــيـــلـــم، كــمــشــهــد مـ جـــــدًا فــ
الــحــامــل وبــنــطــلــون الجينز الــضــيــق، والـــذي 
ينتهي باضطرار ميريام فارس إلى خياطة 
يفترض  املــنــزل! وهنا  فــي  لتلبسها  فساتن 
امتاك  عــن  الــطــرف  يغضوا  أن  باملشاهدين 
ميريام فارس لثياب النساء الحوامل، بحكم 
أنها قد مرت بتجربة الحمل من قبل في زمن 
ــــواق مــفــتــوحــة، وأن يغضوا  كــانــت فــيــه األسـ
الطرف عن وجود مئات املتاجر اإللكترونية 
الـــتـــي تــتــيــح لــــك الـــتـــســـوق فــــي مـــنـــزلـــك، لــكــي 
يتمكنوا من التعاطف مع شخصية ميريام 

فارس اإلنسانة.  

»غافي«
ال يــمــكــن فــهــم كــل الـــهـــراء والــبــكــائــيــة الــتــي ال 
األخير  الجزء  في  إال  الفيلم،  في  منها  طائل 
ــه؛ الـــحـــكـــايـــة بــرمــتــهــا أن مـــيـــريـــام فــــارس  ــنـ مـ
ــا دنـــيـــا«،  ســتــطــرح أغــنــيــة اســمــهــا »غـــــــدارة يـ
ــركـــب كــل  ولــتــســويــقــهــا هــــي مــســتــعــدة ألن تـ
مــوجــات املــعــانــاة املــتــاحــة أمــامــهــا، بما فيها 
الــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة؛ فــهــي تــبــدو وكــأنــهــا 
من  الثانية  الــــوالدة  بتجربة  تمر  أن  تــرفــض 
ــارة إلـــى أنــهــا  ــ دون أن تــســتــثــمــرهــا. مـــع اإلشــ
ــام 2016 بــطــرح أغــنــيــة »غــافــي«  قــامــت فــي عـ
الــتــي اســتــعــرضــت فــيــهــا أمــومــتــهــا وصـــورت 
ابنها جايدن حن كان ال يزال رضيعًا، قبل أن 
تعود اآلن الستثماره مجددًا في فيلم بكائي 
البطولة.  دور  فــيــه  ويــلــعــب  حــيــاتــه،  ال يشبه 
تذكر فارس في نهاية الفيلم أن ابنها جايدن 
املــحــدودة  اللقطات  وفــي  التصوير،  يحب  ال 
لزوجها ال تصّور وجهه، لكن ذلك ال يمنعها 
ــذه الــلــحــظــات فـــي الــتــســويــق  مـــن اســتــثــمــار هـ
ألغنيتها الجديدة، وال تتوانى عن استثمار 
ابنها لخلق لحظات درامية مبتذلة، كاملشهد 
الـــذي تستعرض فيه دمـــوع جــايــدن وخوفه 
وصــراخــه املستمر أمـــام بـــاب غــرفــتــهــا، التي 
عــزلــت فــيــهــا نــفــســهــا بــعــد أن ظــنــت أنــهــا قد 

أصيبت بكورونا بسبب ألم في الرأس.

محمد الحداد

حـــذرت دراســــة جــديــدة مــن أن شـــرب الكحول 
بشكل مفرط بالنسبة لإلناث قد يقلل فرص 
حدوث الحمل، خاصة في فترة النصف الثاني 
مـــن الـــــدورة الــشــهــريــة، الــتــي يــنــبــغــي خالها 
االمتناع عن الشراب ألنه حتى الشرب املعتدل 
ــل. بــحــثــت  ــمـ يـــرتـــبـــط بـــانـــخـــفـــاض فـــــرص الـــحـ
الدراسة التي نشرت يوم األربعاء 9 يونيو/ 
 Human Reproduction مــجــلــة  فـــي  حـــزيـــران 
املتخصصة في الصحة اإلنجابية، في تناول 
الــكــحــول وقــابــلــيــة الــخــصــوبــة، والــتــي تعرف 
على أنها احتمالية الحمل خال دورة شهرية 
واحــدة. وتعد الدراسة أول دراســة تبحث في 
هــــذه الــعــاقــة وفـــقـــًا ملـــراحـــل اخـــتـــاف دورات 

الطمث عند النساء.
حلل الباحثون البيانات املستقاة من دراسة 
سابقة تناولت النساء العامات في املكاتب 
فـــي الـــفـــتـــرة الــعــمــريــة الـــتـــي تــــتــــراوح بـــن 19 
وتــمــت  و1994،   1990 عــامــي  بـــن  عــامــًا  و41 
دورة حيض   19 أقـــصـــاهـــا  ــدة  ملــ مــتــابــعــتــهــن 
شهرية. دونت النساء مذكرات يومية توضح 

يهمها فقط إظــهــار اإلســفــاف والــعــري بشكل 
عام، فهي املادة التي تحقق أرباحًا طائلة، لكن 
الفنان الحقيقي ستأتيه فرصته يومًا ما مع 
نفسه  على  يعمل  أن  وعليه  واإلرادة،  الصبر 
اإلنــتــاج ال تبحث عن  فنيًا وثقافيًا، فشركات 
فنانن أصحاب أصوات قيمة أو تجارب فنية 
حقيقية، بل يريدون مؤدين وظواهر يحققون 
باملضمون،  االهتمام  دون  السريع  الربح  لهم 
ولألسف سارت معظم وسائل اإلعام في هذا 
الطريق، فصاروا يتجاهلون الطاقات الفنية، 
ويـــهـــتـــمـــون بــــإبــــراز أصــــحــــاب الـــظـــواهـــر عــلــى 

حساب الفن الحقيقي«.

جمهور القيمة اإلنسانية
يــرفــض عــمــار الــقــول بـــأن الــفــنــان الفلسطيني 
الفنان احترام  أن على  وضعه مؤسف، مؤكدًا 
ذاته وأال يتاجر بقضية وطنه، ويشرح: »الفنان 
الحقيقي الذي يتكلم عن قضيته، يقدم خطابًا 
فــنــيــًا راقـــيـــًا ويــعــبــر فـــي آمـــالـــه عـــن قــيــم معينة 
ويقدم في أعماله ذاتــه ووطنه، واليوم هنالك 
إمــكــانــيــة كــبــيــرة إليــــصــــال رســـالـــتـــه بــواســطــة 
ــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، فـــأنـــا مــؤمــن  مــــواقــ
ــن الـــفـــن الحقيقي  بـــوجـــود جــمــهــور يــبــحــث عـ
والقيمة اإلنسانية، وكل ما نحتاج إليه وجود 
منتجن ووسائل إعام تعمل على إعاء قيمة 

عّمان ـ محمود الخطيب

يــســعــى الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي، عـــمـــار حــســن، 
إلـــى كــســر نــمــطــيــة الــغــنــاء املــتــعــارف عليها، 
وذلــك عن طريق خلق هوية حديثة لألغنية 
مضمونها  على  املحافظة  مــع  الفلسطينية، 
ــه مـــحـــاوالت  ــ ــيـــة، فــــي وجـ ــانـ وقــيــمــتــهــا اإلنـــسـ
االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي الـــدائـــمـــة إلــــى طمس 
الهوية والتراث، وإخماد الصوت الفلسطيني 

في مختلف املحافل.

خصوصية فنية
عــمــار الـــذي قـــدم، أخـــيـــًرا، مــن ألــحــانــه قصيدة 
ــل ســمــيــح الــقــاســم،  ــراحــ »غــــربــــاء« لــلــشــاعــر الــ
خصوصية،  لــه  الفلسطيني  الــفــنــان  أن  يــجــد 
موضحًا: »نحن أصحاب قضية وال نستعرض 
أرض  عــلــى  الــبــقــاء  اخــتــرنــا  فنحن  بقضيتنا، 
فلسطن ونقاوم بالفن. وال يمكننا أن ننفصل 
عن قضيتنا. شخصيًا اخترت أن أقدم األغاني 
ــة الـــتـــي تـــحـــاكـــي هـــمـــوم املــجــتــمــع،  ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
وأعلم بأنها ال ترضي جميع األذواق، لكنني 
اخـــتـــرت طــريــق الــحــقــيــقــة والـــصـــدق مـــع ذاتـــي 
املزيفة،  الــشــهــرة  ومــع جــمــهــوري، وال تهمني 
فمن يبني نجاحه على شهرة زائفة سيسقط 
تقديم  مهمة  لــدي  فلسطيني  وكفنان  الحــقــًا، 

األغنية الحقيقية«.

الفنان الحقيقي مظلوم
الفنان  أن هنالك ظلمًا واقعًا على  يــرى عمار 
الذي يقدم تجارب فنية صادقة، وسط الرداءة 
الــفــنــيــة الــتــي تــطــغــى عــلــى اتــجــاهــات الــســاحــة 
الــفــنــيــة الــعــربــيــة، بــحــســب تــعــبــيــره. ويضيف 
اإلنتاج  شركات  »معظم  الجديد«:  »العربي  لـ

الــذي شربنه ونــوعــه، وقدمن  الكحول  مقدار 
والثاني من كل  األول  اليوم  بــول في  عينات 

دورة شهرية من أجل التحقق من الحمل.
ــة، تـــم تــعــريــف الـــشـــرب املــفــرط  ــلـــدراسـ طــبــقــًا لـ
عــلــى أنـــه أكــثــر مــن ســتــة مــشــروبــات كحولية 
في األسبوع، والشرب املعتدل كان بن ثاثة 
إلى ستة مشروبات في األسبوع، وتم تعريف 
الشرب بنهم على أنه أربعة مشروبات أو أكثر 
في يوم واحد. يتكون كل مشروب من ثلث لتر 
أو كأسًا متوسطة  البيرة )355 مليلترًا(،  من 
من  بقليل  أقــل  أو  مليلترًا(،   148( النبيذ  مــن 
جـــرعـــة مـــزدوجـــة مـــن املـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة 
األستاذة  تايلور،  كيرا  وقالت،  مليلترًا(.   44(
املــســاعــدة فـــي عــلــم األوبـــئـــة وصــحــة الــســكــان 
املعلومات  الــعــامــة وعــلــوم  الــصــحــة  فــي كلية 
ــة، واملـــؤلـــفـــة  ــيــ ــركــ ــيــ بـــجـــامـــعـــة لـــويـــزفـــيـــل األمــ
الــرئــيــســيــة فـــي الــــدراســــة، إن شــــرب مــشــروب 
واحــد على األقــل في اليوم خــال أي جــزء من 
الــدورة الشهرية يقلل بشكل كبير من فرص 
ــا فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــــدورة  الــحــمــل. أمـ
الشهرية، فإن حتى شرب نصف مشروب في 

اليوم يقلل بشكل كبير من فرص الحمل.
»الــعــربــي  ــافــــت تـــايـــلـــور فـــي تــصــريــح لـــ وأضــ
الــجــديــد« أن هـــذه هـــي الـــدراســـة هـــي األولـــى 
لــفــحــص تــأثــيــر أنـــمـــاط شــــرب مــعــيــنــة خــال 
مـــراحـــل مــخــتــلــفــة مـــن الــــــدورة الــشــهــريــة، مع 
الــدراســة أنــه حتى قبل  الخصوبة. وتــوضــح 
فترة الحيض، فإن شرب مشروب واحد على 

األقل في اليوم يمكن أن يضر بالخصوبة.
جمع الباحثون معلومات من 413 امرأة شملت 
العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج، مثل 
والسمنة  والــتــدخــن  الطبي  والــتــاريــخ  العمر 
واستخدام وسائل تحديد النسل ونية الحمل. 

املرحلة األصفرية  أنــه خــال  التحليل  وكشف 
ــدورة  ــ وتـــعـــنـــي األســـبـــوعـــن األخـــيـــريـــن مــــن الــ
تناول  يكن  لم  النزيف،  يبدأ  أن  قبل  الشهرية 
ــذي يــمــكــن أن  ــ الــكــحــولــيــات بــكــثــرة فــحــســب الـ
يؤثر على قدرة املرأة على اإلنجاب، بل أيضا 
الشرب املعتدل يرتبط بشكل كبير بانخفاض 

الــحــمــل. بــاملــقــارنــة مــع غير  احتمالية حـــدوث 
ــكـــحـــول، تـــم ربــــط كـــل مـــن الــشــرب  ــات الـ ــاربــ شــ
ــــال املـــرحـــلـــة األصـــفـــريـــة  ــرط خـ ــفــ املـــعـــتـــدل واملــ
 .%44 بــحــوالــي  الحمل  احــتــمــاالت  بانخفاض 
كــمــا ارتـــبـــط اإلفــــــراط فـــي تـــنـــاول الــكــحــولــيــات 
الــــدورة بانخفاض  التبويض مــن  أثــنــاء جــزء 

كبير بنسبة 61% في احتماالت الحمل. ومع 
تقديرات  كلها  هــذه  أن  الباحثون  يؤكد  ذلــك، 
ويجب التعامل معها بحذر. وشددت تايلور 
إذا كن  للكحول  الــنــســاء  على ضـــرورة تجنب 
الحفاظ   عن 

ً
الحمل، فضا يرغنب في حــدوث 

على صحة الجنن. 

الــفــن، فــالــنــاس أصــيــبــوا بــاملــشــاكــل السياسية 
واالقــــتــــصــــاديــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــصـــحـــيـــة، 
ويبحثون عما يعبر عن همومهم وأوجاعهم«.

  
الكيف أهم من الكم

يــجــد عــمــار أن الــطــريــقــة الــتــي يــطــل بــهــا على 
ــم، مـــؤكـــدًا أن تــقــديــم عمل  ــ الــجــمــهــور هـــي األهـ
يرتقي بذائقة الجمهور أهم من الظهور بشكل 
متكرر ال فــائــدة مــنــه، ويــزيــد: »الــنــاس ليسوا 
بحاجة لنجوم وسائل التواصل االجتماعي، 
هم يحتاجون ملن يقدم لهم فنًا يعبر عنهم، أنا 
ال أستعرض عندما أقول إن األغنية اإلنسانية 
 أن تكون مختلفًا 

ً
أهم أولوياتي، فليس سها

لكن  اخــتــيــاراتــك،  ضريبة  ستدفع  وبالتأكيد 
مــســؤولــيــتــي كــفــنــان فــلــســطــيــنــي أن أقــــدم فنًا 
يــحــاور عقل الجمهور فــي ظــل الــخــراب الفني 
الــحــاصــل عــربــيــًا، لــذلــك يجب أن تــؤمــن بذاتك 
وأن تــؤمــن بــمــا تــقــدم، خــاصــة وأن مــا أقــدمــه 
ال تــتــبــنــاه شـــركـــات اإلنــــتــــاج، والـــفـــنـــان وحـــده 
اإلنتاجية  العملية  بــهــذه  الــقــيــام  يستطيع  ال 

املكلفة باستمرار«.

»بيست تالينت«
ــنـــوات،  ــدة سـ ــ ــار بــمــشــاركــتــه قـــبـــل عـ ــمـ يــعــتــز عـ
فــي لــجــنــة تحكيم بــرنــامــج اكــتــشــاف املــواهــب 
إلــى  مــشــيــرًا   ،BEST TALENT الفلسطينية 
أن الــبــرنــامــج ســاهــم فــي تسليط الــضــوء على 
أصـــــوات جــمــيــلــة تــمــتــلــك مـــن الــثــقــافــة الــكــثــيــر، 
ومنها من واصل مشواره إلى البرامج العربية 
املشابهة، ويضيف: »كان هدفي من البرنامج 
ومـــا زال، تــأســيــس مـــدرســـة غــنــائــيــة تخصنا 
إيصال  فــي  دور  لنا  يكون  وأن  كفلسطينين، 
الصوت الفلسطيني املثقف إلى أرجاء العالم«.

إفراط شرب الكحول قد يؤثّر على القدرة اإلنجابيّة للنساءعمار حسن: ليس سهًال أن تكون مختلفًا
أشارت دراسة جديدة 

إلى أّن اإلفراط في شرب 
الكحول في النصف الثاني 

من الدورة الشهرية قد 
يقلل من فرص الحمل 

عند اإلناث

يارا حسين

ــة طـــريـــقـــة فــّعــالــة  ــازجـ ــطـ ــــرب الـــعـــصـــائـــر الـ ُيـــعـــد شـ
لــلــحــصــول عــلــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن املــعــادن 
ــيــــاف ومــــضــــادات األكـــســـدة.  والــفــيــتــامــيــنــات واأللــ
لكن للعصائر أيضًا فوائد صحية أخــرى ومنها 
تــســريــع فـــقـــدان الـــــــوزن. هــنــا نــضــع قــائــمــة بــأهــم 
الــعــصــائــر لــحــرق دهـــون الــبــطــن والــجــســم، والــتــي 

يمكن تناولها دون الشعور بالذنب. 
العصائر  مكونات  تختلف  األخــضــر:  العصير   ¶
الـــخـــضـــراء، إال أن مــعــظــمــهــا يــتــمــيــز بــمــزيــج من 
ــيـــة مــثــل الـــخـــيـــار والــســبــانــخ  الـــخـــضـــروات الـــورقـ
والكرفس واللفت والتفاح األخضر ويمكن تغيير 
ــــذوق املــســتــهــلــك. ويــتــمــيــز  ــذه املـــكـــونـــات وفـــقـــًا لـ هــ
العصير األخضر بانخفاض نسبة السكر وبغناه 
ــعــــادن ومـــضـــادات  بـــاأللـــيـــاف والــفــيــتــامــيــنــات واملــ
تناول  أن  ولوحظ  لالتهابات.  املقاومة  األكسدة 
الــعــصــيــر األخـــضـــر كــــان مــتــرافــقــًا مـــع انــخــفــاض 
وزن الجسم وتقليل أخطار زيــادة الــوزن وزيــادة 

الدهون بمرور الوقت. 
ــد املـــشـــروبـــات الغنية  ¶ عــصــيــر الــبــطــيــخ: هـــو أحـ
باأللياف واملمتازة لترطيب الجسم الحتوائه على 
نسبة كبيرة من املاء وسعرات حرارية منخفضة، 
حيث يحتوي كل 100 غــرام منها على 30 سعرة 
ــذا املـــشـــروب غــنــي بــاألحــمــاض  حـــراريـــة فــقــط. وهــ

الــذي يساعد في  األرجــنــن  األمينية، وخصوصًا 
حــرق الــدهــون وزيــــادة كمية الــعــضــات. كما يعد 
البطيخ مصدًرا رائًعا للمغذيات الصحية للقلب 
ــادات األكـــســـدة الــداعــمــة  مــثــل الــبــوتــاســيــوم ومـــضـ

 .Cو A للمناعة والفيتامينات
¶ عصير الليمون والنعناع: من العصائر املنعشة 
منخفضة السعرات الحرارية والغنية بمضادات 
ــدة والـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة املــخــتــلــفــة الــتــي  األكــــســ
ــــوزن وتــحــســن الــصــحــة،  تــســاعــد عــلــى إنـــقـــاص الـ
ــلـــى تـــحـــســـن عــمــلــيــة  ــنـــاع عـ ــعـ ــنـ ــاعـــد الـ ــيـــث يـــسـ حـ
ــازات، وفــي  ــغــ الــهــضــم والــتــخــلــص مــن املــغــص والــ
الليمون على تطهير األمعاء  الوقت نفسه يعمل 
وتخليص الجسم من السموم. كما ويعزز إضافة 
الزنجبيل إلى مزيج الليمون والنعناع من تأثيره 

في إنقاص الوزن وزيادة االستقاب.
¶ عـــصـــيـــر الـــــجـــــزر: يــعــتــبــر عـــصـــيـــر الــــجــــزر مــن 
ــدان الـــــــــوزن والـــغـــنـــيـــة  ــقــ ــفــ الـــعـــصـــائـــر املـــثـــالـــيـــة لــ

فيتامن  مــن  الكثير  على  يحتوي  إذ  باملغذيات 
A والـــكـــاروتـــيـــنـــات فـــضـــا عــــن غـــنـــاه بـــاأللـــيـــاف 
الــتــي تــســاعــد عــلــى الــشــعــور بــاالمــتــاء فيساعد 
عــلــى تــحــمــل الــجــوع حــتــى الــوجــبــة الــتــالــيــة، كما 
أنـــه يــزيــد مـــن إفـــــراز الــعــصــارة الــصــفــراويــة مما 
يساعد في حرق الدهون. والجزر من الخضروات 
املــحــاربــة الحــتــبــاس املـــاء وااللــتــهــابــات وتساهم 
إضـــافـــة نــصــف بــرتــقــالــة وبــعــض الــزنــجــبــيــل في 
 التخلص من السموم في الجسم وصنع مشروب 

حارق للدهون.
¶ عصير الخيار: من العصائر الخفيفة واملنعشة 
منخفضة السعرات الحرارية، إذ يحتوي كل كوب 
واحــد )104 غ( على 16 سعرة حــراريــة فقط. كما 
يحتوي على نسبة عالية من املــاء واأللياف مما 
يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول إنقاص 
التخلص من  الخيار في  الــوزن. ويساعد عصير 
املعدة. وقد  ألم والتهاب  اإلمساك والتخفيف من 
أشارت بعض الدراسات، أن الخيار يحتوي على 
خفض  على  يساعد  الـــذي   Sterols يسمى  مــركــب 
 احتواءه على نسبة 

ّ
الكولسترول في الدم، كما أن

على خفض  يساعد  الصوديوم  من  جــًدا  ضئيلة 
ضــغــط الــــدم الــــذي يــمــكــنــه أن يــتــســبــب فـــي زيـــادة 
وأوراق  الليمون  إضــافــة  وتساهم  البطن.  دهــون 
النعناع لعصير الخيار في التخلص من السموم 

والتقليل من دهون البطن.

معاناة ميريام فارس الوهمية

)Getty( تم تعريف الشرب المفرط على أنه أكثر من ستة مشروبات كحولية في األسبوع

يحتوي كل 100 
غرام من عصير 
البطيخ على 30 
سعرة حرارية 
)Getty( فقط

حسن: مسؤوليتي كفنان فلسطيني أن أقدم فنًا يحاور عقل الجمهور )العربي الجديد(

) LBCI( ال تتوانى فارس عن استثمار ابنها حتّى لخلق لحظات درامية مبتذلة

اللبنانية  الفنانية  تجربة  يتناول  دنيا«  يا  »الرحلة- غدارة  بعنوان  فيلمًا  »نتفليكس«  منصة  عرضت 
ميريام فارس. الفيلم يدور حول شخص فارس وال يخلو من االدعاء والمبالغة

رحلة غدارة

عصائر تسرع من خسارة الوزن

فنون وكوكتيل
نقد

اليف ستايل

دراسةدردشة

في إحدى لقطات 
الفيلم، تفاجأ فارس بأن 

هناك من يصّورها، لتحاول 
أن توحي بأن كل اللقطات 
التي نشاهدها قد أخذت 

بعفوية. بالطبع هذه 
الفرضية أسخف من أن 
يصّدقها أحد، لكنها 
تدفعنا للتفكير بسؤال 
آخر: لماذا يظن البعض 

أن الفيلم الوثائقي يفقد 
قيمته إذا ما كان أبطاله 
يدركون وجود الكاميرا؟ 
فعليًا، إن األمر الذي قد 
يفقد األفالم الوثائقية 

قيمتها هو التصنّع 
والتزييف اللذين نراهما 

واضحين في 
فيلم »الرحلة«.

لقطة 
»عفوية«
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