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MEDIA
يوتيوب
يحظر

واشنطن ـ العربي الجديد

علق موقع «يوتيوب» اململوك لشركة «غوغل»،
ال ـثــاثــاء ،مــؤقـتــا ،قـنــاة الــرئـيــس املنتهية واليـتــه
دون ــال ــد ت ــرام ــب .ك ـمــا حـ ــذف تـسـجـيــل فـيــديــو
النـتـهــاكــه قــواعــد املــوقــع الـتــي تـمـنــع التحريض
على العنف .وقــال متحدث باسم يوتيوب في
بيان« :بعد مراجعة متأنية ،وفي ضوء املخاوف

بشأن احتمال استمرار العنف ،أزلنا املحتوى
الجديد الــذي تم تحميله على قناة دونــالــد جي
تــرامــب وأص ــدرن ــا إن ـ ـ ً
ـذارا الن ـت ـهــاك سياساتنا
الخاصة بالتحريض على العنف .نتيجة لذلك،
ً
ُ
وفقا لنظام اإلن ــذارات طويل األمــد ،تمنع القناة
اآلن مــن تحميل مـقــاطــع فـيــديــو جــديــدة أو بث
مباشر ملدة ال تقل عن سبعة أيام  -والتي يمكن
تمديدها» .وحتى هذه الخطوة ،كان «يوتيوب»

منصة التواصل االجتماعي الرئيسية الوحيدة
ّ
املتبقية التي لم تعلق حساب ترامب بطريقة ما،
في أعقاب قيام حشد من مناصريه باقتحام
م ـب ـنــى ال ـكــاب ـي ـتــول ه ـي ــل ،ال ـ ــذي ي ـقــع ف ـيــه مـقـ ّـر
الـكــونـغـ ّـرس األم ـيــركــي ،ي ــوم األرب ـع ــاء املــاضــي،
مـمــا عــطــل مــؤقـتــا جـلـســة امل ـصــادقــة عـلــى فــوز
جو بايدن في االنتخابات الرئاسية .فقد علق
«فيسبوك» و«إنستغرام» حسابات ترامب «إلى

21

أجــل غير مسمى» ،بينما حظر «تــويـتــر» قناة
ّ
ترامب بشكل دائــم .كما علقت خدمات أخرى
مـثــل «س ـنــاب ش ــات» و«تــوي ـتــش» و«بـنـتــرســت»
ّ
القضيةّ ،أن
حسابات الرئيس .ومن املفارقة في
نزاع
ترامب قضى العام األخير من واليته في ٍ
قضائي مع تطبيق «تيك تــوك» اململوك لشركة
ّ
ّ
الصينية ،لكنه بدأ عامه الحالي بأن
«بايتدانس»
يكون هو بنفسه محظورًا من التطبيق.

ّ
تشكل الخطاب في الفضاء العام االفتراضي حيث يحدث التحريض ،وبين تحول الخطاب إلى
فجوات كبيرة بين
واقع «يحاصر» الديمقراطية األميركية ،تحيل إلى قراءة مختلفة إلعادة اختراع الفضاء العام

الديمقراطية األميركية وإعادة «اختراع» الفضاء العام
أحمد محسن

خ ـ ـ ــال رحـ ـلـ ـت ــه إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
األم ـيــرك ـيــة ،ب ـعــد ان ـت ـخــاب دون ــال ــد تــرامــب
ب ـي ــوم ــن ،قـ ــال ال ـف ـي ـل ـســوف ال ـفــرن ـســي آالن
باديو إنه بذل ً
جهدا إلعادة تركيب ترامب،
لكي يتمكن من فهمه .في كتابه األخير ،الذي
يحمل اســم الــرئـيــس األمـيــركــي «املـخـلــوع»
ً
ديمقراطيا ،اقترح باديو عملية من ثالث
مــراحــل إلنـجــاز األم ــر .املرحلة األول ــى ،فهم
الــوضــع فــي العالم الـيــوم .املرحلة الثانية،
ت ـحــديــد أزمـ ــة م ــا يـسـمــى «الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
ً
فــي الـسـيــاســة ،بوصفها شـكــا مــن أشـكــال
قــوة الدولة في العالم الغربي .أمــا املرحلة
ال ـث ــال ـث ــة ،واأله ـ ـ ــم ،فـتـقـتـضــي اإلج ــاب ــة عن
السؤال األصعب ً
دائما :ما العمل؟ اإلجابة
ال ـتــي بــن أيــديـنــا حـتــى اآلن هــي كــالـتــالــي:
«تويتر» حــذف حساب دونالد ترامب إلى
األبد.
ً
كافيا بالنسبة للمتضررين
لن يبدو هــذا
على أنواعهم .وعندما تقول وسائل اإلعالم
الغربية إن «الديمقراطية في خطر» ،فهي
غــالـ ًـبــا ال تقصد الديمقراطية بعينها ،بل
تقصد أن العمود الفقري لألنظمة الغربية
ً
ف ــي خ ـطــر .ف ــي حـيــاتـهــا ،ص ـع ـ ً
ـودا ون ـ ــزول،
ل ــم ت ـكــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة ذل ــك «ال ـب ــارادي ـغ ــم»
(ال ـن ـمــوذج) ال ــذي يحكم الـعــالــم ،أو يهدف
ً
حاكما ،بل كانت أداة للتسيير
إلى أن يكون
ف ــي ال ــداخ ــل ،والـتـشـهـيــر ف ــي الـ ـخ ــارج .وال
يجب أن يقود هــذا الـعــرض ،بــأي شكل من
األشكال ،إلى أي نقطة التقاء مع االستبداد
املنتشي بتمثيل جديد مــن تمثيالته ،من
داخ ـ ــل ال ـن ـظ ــام الــدي ـم ـقــراطــي ن ـف ـســه ،وهــو
دون ــال ــد ت ــرام ــب .ف ــي األص ـ ــل ،يـمـكــن رصــد
نـ ـف ــور أمـ ـي ــرك ــي م ـح ـلــي مـ ــن املـ ـي ــدي ــا .وق ــد
رجحت دراسات كثيرة أن يكون هذا النفور
ً
سببا من أسباب وصول ترامب نفسه .في
دراســات أخــرى ،باختالف أهميتها ،يتبني
أن انتقاد وسائل اإلعالم هي السمة األكثر
ً
ظهورا في تغريدات ترامب نفسه وبفارق
واضــح عن بقية املواضيع .حسب التعبير
ً
األميركي ،كان ترامب رجل يتحدث ويحب
أن يسمع صوته بنفسه .ما يمكن إضافته،
هو أنه كان يتحدث إلى أشخاص ،يحبون
أن يـسـمـعــوا أصــوات ـهــم بــأنـفـسـهــم .ي ــا لها
من مصادفة غريبة ،أن يحيل كل هــذا إلى
مـصـطـلــح «ت ـغ ــري ــد» ب ـحــد ذات ـ ــه ،ف ــي حــالــة
تعمدنا سوء النية.
لــوقــت طــويــل ،لــم يـكــن الـنـفــور مــن «فــوكــس
ن ـ ـيـ ــوز» ب ـس ـب ــب ال ـت ـض ـل ـي ــل الـ ـه ــائ ــل خ ــال
غــزو ال ـعــراق .ولـيــس سبب ردة الفعل ّ
ضد
«ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز» م ـس ــاع ــدت ـه ــا جـ ــورج
ب ــوش االب ــن فــي تمييع كــل ش ــيء ،وإي ـهــام
األمـ ـي ــركـ ـي ــن ب ـ ــأن ال ـخ ـط ــر ع ـل ــى ال ـب ـشــريــة
يـنـبــع م ــن نـهــر ال ـف ــرات .أم ــا «ب ــي ب ــي ســي»
الـبــريـطــانـيــة ال ـتــي تـتـصــرف كـمــا تتصرف
معظم املحطات الغربية ،كصانعة للحقيقة
ومالكة لها ،فتستمر بتجاهل دوره ــا في
دعــم االستيطان الصهيوني في فلسطني،
ّ
كما يذكرنا الفيلسوف اإليراني األميركي
حـمـيــد دب ــاش ــي ف ــي إح ــدى م ـقــاالتــه .ورغ ــم
ذلـ ــك ،ل ـيــس ه ــذا م ــا يـ ّجـعــل «الـ ـ ــرأي ال ـعــام»
ينفر مــن امليديا ،ويفضل إيـجــاد منصاته
مثل مواقع التواصل االجتماعي .ما يجعل
هذا «الــرأي العام» يكتسب هذا النفور ،من
بــن جملة مسببات أخ ــرى ،هــو بالتحديد
«الهوية الخاطئة».
رغ ــم ذل ــك ،ال تـكـفــي األح ـ ــداث األخ ـي ــرة ،من
أرق ـ ــام االن ـت ـخــابــات ب ــن ت ــرام ــب والــرئ ـيــس
ً
املنتخب جــو بــايــدن ،وص ــول إلــى الهجوم
على الكونغرس ،الستسهال التنظير عن
«ه ـش ــاش ــة» ال ـن ـظــم الــدي ـم ـقــراط ـيــة .ك ـمــا أن
استدعاء هــذه األح ــداث لــردح نظريات ًعن
ً
اح ـت ـمــاالت االن ـه ـيــار يـبــدو تـحـلـيــا طــريــفــا
في أفضل األح ــوال .ما يمكن الحديث عنه
بــالـتـحــديــد ه ــو ه ــذه «ال ـه ــوي ــة ال ـخــاط ـئــة».
لتفسير ه ــذه ال ـهــويــة ،ب ـ ــأدوات مـعــاصــرة،
ّ
يمكن اف ـتــراض ف ـجــوات كـبـيــرة بــن تشكل
ال ـخ ـطــاب ف ــي ف ـضــاء ع ــام اف ـت ــراض ــي حيث

ي ـحــدث الـتـحــريــض ،وب ــن ت ـحــول الـخـطــاب
إلى واقع على أبواب مجلس الشيوخ.
فــي مقاله الشهير عــن الهوية االجتماعية
املنشور في منتصف السبعينيات ،يحاول
ي ــورغ ــن هــابــرمــاس تـفـكـيــك املـجـتـمــع ال ــذي
ّ
يعبر عن نفسه بهوية أخــرى غير هويته،
وقــد تـكــون مـحــاولــة مثل هــذه هــي األنجح
لقراءة مشهد «الصراع على الديمقراطية»
فــي أمـيــركــا ال ـيــوم .كــان هــابــرمــاس أول من
أعــاد استعمال مصطلح «هــويــة خاطئة»،

يجب إعادة تعريف
الفضاء العام بمعنى أنه
مكان التقاء العموم

حـ ـس ــب األصـ ـ ـ ــل ال ـه ـي ـغ ـل ــي ،ل ـل ـح ــدي ــث عــن
املجتمعات التي تملك تـصــورات موهومة
ً
وأخيرا ،بعد كل هذه السنوات،
عن نفسها.
ي ـبــدو ال ـح ــدث األم ـيــركــي مـنــاسـ ًـبــا ملعاينة
ال ـت ـش ـظ ـيــات ،ول ـي ــس غــريـ ًـبــا أن ي ــأت ــي هــذا
الحدث بعد سلسلة أحــداث عنف مباشرة
ضـ ـ ـ ـ ّـد األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــل أفـ ــري ـ ـقـ ــي،
وال ـت ـض ـي ـيــق ع ـلــى امل ـس ـل ـمــن األم ـيــرك ـيــن،
وغيرها من منغصات الديمقراطية.
ب ـعــد مـ ــرور ال ــوق ــت ،ات ـض ــح أن ال ـن ـفــور من

انتقاد وسائل اإلعالم هي السمة األكثر ظهورًا في تغريدات ترامب (أرتور ويداك)Getty/

رئاسة ترامب في تغريداته

جعل الرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب «تــويـتــر» وسيلته
املفضلة لنشر اإلهــانــات واألل ـقــاب الـســاخــرة وتسجيالت
الفيديو املعدلة ،وحتى ال ـقــرارات السياسية .لكنه مــا عاد
يـمـلــك ه ــذه املـنـصــة بـعــد أن ق ــرر تــويـتــر وق ــف حـســابــه @
 realDonaldTrumpبشكل دائــم .وصــل إجمالي عددها
عـبــر الـحـســاب إل ــى  57أل ـفــا ،علمًا أن األول ــى نـشــرهــا عــام
 ،2009فما هي التغريدات التي طبعت الذاكرة؟
ب ـعــد بـضـعــة أش ـهــر ع ـلــى تــول ـيــه ال ــرئ ــاس ــة ،ن ـشــر الــرئـيــس
الـجـمـهــوري فــي تـمــوز/يــولـيــو ع ــام  2017تسجيل فيديو
ً
ً
معدال ،يصوره وهــو يبطح رجــا خــال مباراة مصارعة،
واستبدل وجه الغريم بشعار شبكة «سي أن أن» .شوركت
هذه التغريدة مئات آالف املرات .وكثيرًا ما استخدم ترامب
تغريدات خالل فترة رئاسته للتنديد بوسائل إعالم تروج
«أخبارًا مضللة» اتهمها بشن «مطاردة شعواء» ضده.
ّ
فــي السنة الثانية مــن واليــة تــرامــب ،حــذر الزعيم الكوري
الشمالي ،كيم جونغ أون ،في خطاب بمناسبة العام الجديد
بأن لديه «زرًا نوويًا» على مكتبه .وسارع ترامب الغاضب

إلى نشر تغريدة ضد كيم الذي كان قد أطلق عليه «رجل
الصواريخ الصغير» .واستخدم ترامب «تويتر» لالستهزاء
من معارضيه السياسيني ،مطلقًا عليهم ألقابًا ساخرة.
وأصبح الرئيس املنتخب جو بايدن «جو الناعس» .ورئيسة
مجلس النواب «نانسي (بيلوسي) املجنونة» .وأصبح آدم
شيف ،كبير املدعني في إجــراءات محاكمة ترامب بغرض
عزله« ،شيف املتقلب» .وأطلق على املرشحة الديمقراطية
الـســابـقــة لــانـتـخــابــات إلـيــزابـيــث وارن «بــوكــاهـنـتــس» ،في
إشارة إلى تصريحاتها حول انتمائها للهنود األميركيني
في أصولها البعيدة .ولم يوفر ترامب نفسه ،لكن باألسلوب
املعاكس .فقد وصف نفسه بأنه «عبقري متوازن جدًا».
وربـمــا عــن غير قصد ،فقد تــرامــب سطوته عبر «تويتر»
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،عـنــدمــا أعـلــن أن ــه لــن يـحـضــر حفل
تنصيب ب ــاي ــدن .وك ـتــب «لـجـمـيــع الــذيــن س ــأل ــوا ،لــن أذهــب
لحفل التنصيب فــي  20يناير/كانون الـثــانــي» .والرسالة
املثقلة بالرمزية ،كانت األخيرة على حسابه الذي يبلغ عدد
متابعيه قرابة  88مليونًا.

تداعيات «كامبريدج أناليتكا» واستخدام
«تــوي ـتــر» لـلـتـحــريــض لـحـصــار الـكــابـيـتــول
ه ـي ــل وغ ـ ــزو الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،يـ ـن ــدرج ــان فــي
هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ال ـ ـغـ ــربـ ــي – الـ ـ ـ ّغ ـ ــرب ـ ــي ،أي
محاسبة اإلع ــام عندما ال يمثل مصلحة
«ال ـس ـي ـس ـت ــم» (ال ـ ـن ـ ـظـ ــام) .ف ـت ــوي ـت ــر نـفـســه
يـسـتـخــدم لـلـتـحــريــض م ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن،
وم ـ ــن أنـ ـص ــار بـ ـش ــار األسـ ـ ــد ،وم ـ ــن جـمـيــع
مـمــن يـسـمــون بــاملـتـطــرفــن عـلــى أنــواع ـهــم.
صحيح أن تــرامــب شخصية «عــامــة» ،لكن
جميع املوجودين على منصات التواصل
االجتماعي ،هم شخصيات تكتسب صفة
الـعـمــومـيــة .حـتــى أن تــرامــب نـفـســه حـ ّـرض
ً
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـرارا .ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون م ـ ـثـ ــا ،ي ــذك ــرون
تغريدته الشهيرة ،في  14أيار /مايو ،التي
ّ
ت ـقــول« :ف ــي مـثــل ه ــذا ال ـيــوم ت ـحــل الــذكــرى
األول ــى الفـتـتــاح س ـفــارة ال ــوالي ــات املتحدة
فــيّ ال ـق ــدس ،إســرائ ـيــل .سـفــارتـنــا الجميلة
ً
تذكارا يدعو للفخر ،لعالقتنا القوية
تمثل
م ــع إس ــرائ ـي ــل ،وبــأه ـم ـيــة ال ــوف ــاء بــالــوعــد،
ـوف إلــى جانب الحقيقة» .هــذا ليس
والــوقـ ً
ت ـح ــري ــض ــا ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــف ،رغ ـ ــم أن ـ ــه يـعـلــن
ً
تباهيا واضـ ًـحــا بسلب املدينة والـتــاريــخ،
وال ـت ـع ــام ــي ع ــن ال ـت ـه ـج ـيــر امل ـم ـن ـهــج ال ــذي
يتعرض لــه شعب كــامــل .لكن «تــويـتــر» لم
يـشـعــر بــالـحــاجــة إل ــى ح ـظــره آنـ ــذاك ،وكــان
يـعــرف أن أح ـ ًـدا لــن يـجـبــره عـلــى ذل ــك ،ألنــه
(تويتر) ّ
يقدم «هوية خاطئة» عن نفسه هو
اآلخ ــر ،كفضاء ع ــام ،ولـيــس ك ــأداة تسيطر
عليها الرأسمالية واأليديولوجيا.
رغم كل شيء ،يجب إعادة تعريف الفضاء
ال ـع ــام ،بــاملـعـنــى ال ــذي سـيـحـيــل دائ ـ ًـم ــا إلــى
صــاحــب االجـتـهــاد ،أي يــورغــن هــابــرمــاس،
ً
متأخرا .املكان الذي
بأنه املكان الذي ظهر
يلتقي فيه الـعـمــوم .لطاملا كــان هــذا املكان
هو املقاهي ومالعب كرة القدم والساحات
ووس ــائ ــل ال ـن ـقــل ال ـع ــام ،وك ــل م ــا ي ـمــت إلــى
ال ـع ـمــوم ـيــة ب ـص ـلــة .ول ـك ــن ع ـلــى ال ـع ــال ــم أن
يعترف فــي الـنـهــايــة ،بــأن ثمة فـضــاء أكثر
ع ـم ــوم ـي ــة ب ـ ــدأ ي ـت ـس ــع .ث ـم ــة فـ ـض ــاء رم ــزي
ً
ب ــدأ يـبــدو وكــأنــه يلعب ً
دورا وسـيــطــا بني
الــدولــة واملجتمع املــدنــي .فــي هــذا الفضاء
يـتــاح للطبقات على أنــواعـهــا أنــه تساجل
الدولة في مسؤولياتها وسلوكها ،وكل ما
يتوجب عليها أن تفعله .وهــذا ،من وجهة
ن ـظ ــر ل ـي ـب ــرال ـي ــة ،ي ـج ـبــر ال ــدول ــة ب ـمــراج ـعــة
أفعالها ،وبالتالي فــإن هــذا الفضاء العام
هــو صــوت هــذا الـنـقــد .وه ــذا الـفـضــاء ليس
ســائـ ًـبــا ،بــل لــديــه قوانينه املحكومة بفعل
تواصلي ،يتدرج في املجتمع من مستويات
صغيرة إلــى مـجــاالت منظمة ودقـيـقــة .في
هذا الفضاء ،يحدث السجال حول املصلحة
العامة ،وتختار الجماعة/املجتمع قيمها.
وإذا كــان للفضاء ال ـعــام تمثيالت جــديــدة
تتمثل بالعالم الرقمي املفتوح ،فهذا يعني
أنـ ــه بـ ــدأ ي ـن ـتــج ق ـي ـمــه الـ ـج ــدي ــدة ،وأن هــذه
القيم تختلف بني الفضاءات العامة .بهذا
املـعـنــى ،ال تـعــود الـحــالــة األميركية عصية
على الفهم .بالنسبة لألميركيني ،استوفى
الفضاء العام االفتراضي هذه الشروط إلى
حد كبير.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـب ــدو االس ـت ـس ــام إلـ ــى هـيـمـنــة
وسائل التواصل االجتماعي أشبه بعالج
األوهام باألوهام .ثمة إيحاء ،شبه نهائي،
ب ــدأ يـتـبـلــور ع ـنــد ال ـ ــرأي الـ ـع ــام ،م ـف ــاده أن
ت ــرام ــب خ ـســر ك ــل ش ــيء ب ـخ ـســارة حـســابــه
ّ
على «تويتر» .يذكر هذا بالحمالت الطويلة
خالل واليته املبتورة ،للبحث عن التدخل
الـ ــروسـ ــي فـ ــي ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،بـعــد
رمــي خصوصية املــواطــن الـعــاملــي الرقمي
ف ــي ال ـب ـحــر .ي ـبــدو األمـ ــر ،كـمــا ل ــو أن هـنــاك
م ــن يـطـلــب ط ــي صـفـحــة ت ــرام ــب بـكــامـلـهــا،
واالك ـت ـف ــاء بـمـشـهــد اهـ ـت ــزاز الــديـمـقــراطـيــة
عندما رفضها مناصروه بعنف ،وبإغالق
حسابه على «تويتر» .التنجيم ليس ً
واردا،
وردة ف ـعــل «االس ـتــاب ـل ـش ـم ـنــت» األم ـيــركــي
لـيـســت أم ـ ـ ًـرا يـمـكــن تـكـهـنــه ب ـس ـهــولــة ،لكن
يمكن الجزم بأن املساس بالنظام ممنوع،
ّ
وأن هناك سقفًا للتعبير.
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منوعات فنون وكوكتيل
مقابلة

بغداد ـ عالء المفرجي

اسـتـقـطــب فـيـلــم ال ـت ـحــريــك «ه ـنــاك
الهاني ،جمهورًا
أجمل» ،لحسنني
ّ
ّكبيرًا عند عرضه مؤخرًا ،كما نال
إعجاب النقاد أيضًا.
الـفـيـلــم ،ال ــذي ُي ـعـ ّـد أط ــول أف ــام الـتـحــريــك في
ّ
العراقّ ،يستند إلى فكرة مفادها بأن الحياة،
التي ٌتــوفــر النهاية قبل عناء الـخــوض فيها،
ُمرعبة .فطبيعة اإلنـســان ،كما يقول الهاني،
ال ــراف ـض ــة ل ـل ـن ـهــايــة وال ــراغـ ـب ــة ف ــي امل ـغ ــام ــرة،
أدخ ـل ــت امل ــول ــود ف ــي صـ ــراع ال ـت ـح ـ ّـديُ ،مثبتًا
ّ
ّ
ب ــأن الـبـقــاء ملــن يتغلب على الـصـعــاب« :خلق
اإلن ـس ــان لـيـتــرك أث ـ ـرًا بـعــد رح ـي ـلــه ،م ــن خــال
رسالة ّ
في حوار
يقدمها» ،كما
يقول الهاني ّ
ُ
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،مضيفًا« :لـكــنــه ،وفق
ْ
هــذه ال ـظــروف الـتــي يعيشها ،ال يستطيع أن
ٌ
لحروب
يختار مسار حياته .جميعنا وقـ ّـود ّ
وخــافــات ال ذنــب لنا فيها ،بــل حــتــى إنـنــا ال
ْ
ْ
نستطيع أن نـقــاوم ونـتـمـ ّـرد .علينا أن نكتم
أفواهنا وأحاسيسنا وطموحاتنا وأحالمنا.
وجد بطل فيلمي «هناك أجمل» الحياة،
هكذاّ ،
ّ
فهو يمثل اإلنسان في كل بقاع األرض ،وفي

في فيلمه «هناك أجمل» يتناول هاني قضية اإلنسان ووجوده في الحياة ،ورغبته العارمة في
المغامرة والعيش قبل أن يغادر .هنا ،حوار مع المخرج حول تجربته

حسنين الهاني

الحياة ومغامرتها وأفالم التحريك
ُ
ّ
ّ
ك ــل األزمـ ـن ــة ،ول ـك ــل ال ـش ـع ــوب» .أط ـ ِـل ــق الفيلم
للتسويق واملهرجانات قبل أربعة أشهر فقط،
ُ
وع ــرض ـ لغاية اآلن  -فــي سبعة مهرجانات،
وحصل على جائزتني :فــي بنغالدش حصد
املــركــز األول ،والـجــائــزة الـكـبــرى فــي «وج ــدة»
في املغرب .هناك جائزة أفضل إخــراج أيضًا:
«وص ـل ـن ــي إي ـم ـيــل م ــن ال ـت ـل ـفــزيــون اإلي ـطــالــي
املحلي ،لعرضه فــي إيطاليا ،كما ُع ــرض في
ّ
«مؤسسة عبد الحميد شومان» في األردن».

ع ــن فّـ ـك ــرة ال ـف ـي ـلــم وت ـم ــوي ـل ــه يـ ـق ــول ال ـه ــان ــي:
«تـمــخـضــت ال ـف ـكــرة ع ــام  ،2013م ــع الـصــديــق
املخرج مهند ناصر ،وتـ ّـم االتفاق مع الكاتب
ّ
يخص ّها.
سعد هــدابــي على كتابة سيناريو
ُ
بــالـفـعــل ،كـتــب الـنــص فــي ال ـعــام نـفـســه ،لكني
ع ـنــدمــا درسـ ــت م ـيــزان ـيــة إن ـت ــاج فـيـلـ ٍـم روائ ــي
ّ
قـصـيــر ،بـثـمــانــي دق ــائ ــق ،وج ــدت أن التكلفة
ت ـت ـجــاوز  40أل ــف دوالر أم ـيــركــي .ه ــذا مبلغ
تعجيزي بالنسبة إل ــي .ل ــذا ،وضـعــت الـنـ ّـص

أُط ِلق الفيلم للتسويق
وعرض
قبل أربعة أشهر ُ
في سبعة مهرجانات

جــانـبــا بضعة أع ـ ــوام» .يضيف ال ـهــانــي« :أنــا
ّ
السينمائي»،
مؤسس ومدير «مهرجان النهج
ّ
ال ــذي أنـتــج أكـثــر مــن  20فيلمًا قصيرًا ،مثلت
ال ـ ـعـ ــراق فـ ــي م ـح ــاف ــل ومـ ـه ــرج ــان ــات دولـ ـي ــة،
ُ
فنسيت نفسي ومستقبلي كي أدعم أصدقائي
ـاب .بـسـبــب ظـ ــروف ال ـح ـيــاة،
امل ـخــرجــن ال ـش ـب ـ ّ
مـ ـ ّـرت األعـ ـ ــوام .ل ـكــنــي ل ــم أج ــد م ــن ُي ـهـ ّـيــئ لي
ٌ
موجود وقائم.
الظروف ألصنع فيلمي .الحلم
لــذاّ ،
توجهت مـ ّـرة أخــرى إلــى الكاتب هدابي،

بطاقة
حسنين الهاني هو
مؤسس «مهرجان النهج
ّ
السينمائي» ومديره ،حصل
على بكالوريوس السينما
من «أكاديمية الفنون
الجميلة» .عمل في
فضائيات عراقية ،آخرها
«قناة كربالء» ،التي شارك
في تأسيسها .تابع دورة
إخراج وتصوير ومونتاج
األفالم الوثائقية في
«كلية السينما والتلفزيون
المستقلة» ،ومع
«معهد غوته األلماني
لحقوق اإلنسان» .له أفالم
وثائقية وقصيرة وبرامج
تلفزيونية (نحو  1500ساعة
تلفزيونية) وكليبات.
واجه الفيلم تأجيًال لصعوبات إنتاجية كثيرة (العربي الجديد)

صحة

كارين إليان ضاهر

تعتبر مرحلة املــراهـقــة مــن أكـثــر املــراحــل دقة
وحساسية التي يزيد فيها احتمال حصول
ً
تقلبات في ال ــوزن ،زي ــادة أو نقصانًا .عوامل
عــديــدة قــد تلعب دورًا فــي ذل ــك ،منها العامل
الـنـفـســي الـ ــذي ل ــه أث ــر واضـ ــح ع ـلــى امل ــراه ــق،
إضافة إلى حالة االرتباك التي يمكن أن تطغى
في هذه الفترة .بحسب اختصاصية التغذية
تـ ــاالر ســرك ـيــس ،ت ـب ــدو الـسـمـنــة م ــن املـشــاكــل
األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي يــواج ـه ـهــا امل ــراه ـق ــون أكـثــر
فأكثر في أيامنا هذه.
المراهق بين السمنة والنحول الزائد

من الواضح أن املراهق قد يكون عرضة لزيادة
ال ـ ـ ــوزن ،وأيـ ـض ــا لـلـنـقــص ف ـي ــه .ل ـك ــن ،بحسب
سركيس ،إن عــدد املراهقني الــذيــن يواجهون
مشكلة السمنة فــي تــزايــد مستمر وملحوظ
منذ عــام  .2000تــراوح نسبة املراهقني الذين
يعانون مــن السمنة فــي الـشــرق األوس ــط بني
 20و 35في املئة .صحيح أن األنوريكسيا من
املشكالت التي قد يواجهها املراهقون ،إال أن
السمنة تعتبر أكـثــر شـيــوعــا« .تنتج مشكلة
السمنة فــي مجتمعاتنا عــن ارتـفــاع معدالت
ال ـس ـك ــري ــات وال ـن ـش ــوي ــات ف ــي ال ـ ـغـ ــذاء .فعلى
الــرغــم مــن أن العامل الجيني يلعب دورًا ،إال
أن الـنـظــام ال ـغــذائــي لــه الـ ــدور األه ــم واألبـ ــرز،
وهــو املسبب الــرئـيـســي» .مما ال شــك فيه أن
امل ــراه ــق يـعـتـبــر أك ـث ــر ه ـشــاشــة م ــن الـنــاحـيــة
النفسية وه ــذا مــا يجعله أكـثــر عــرضــة لهذا
ال ـن ــوع م ــن امل ـشــاكــل .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،تــزيــد
الـصـعــوبــة فــي مـســاعــدة املــراهــق عـلــى خفض
الوزن بطريقة صحية .وينتج ذلك عن عوائق

حلول عملية وسهلة

يقضي املبدأ األســاســي الــذي يجب االنطالق
م ـنــه مل ـســاعــدة امل ــراه ــق ع ـلــى اع ـت ـمــاد ع ــادات
غذائية سليمة وصحية ،بالتركيز على تغيير
واحـ ــد ف ــي ك ــل مـ ــرة ،بـحـســب ســرك ـيــس ،الـتــي
ت ـشــدد عـلــى أهـمـيــة ال ـع ـمــل ،بـ ــدءًا بـمــا يطهى

وجبة الفطور المثلى
تحتوي على البيض
والجبنة مع التوست
يُستحسن اعتماد عادات غذائية صحية سليمة ()Getty

متابعة

الماريجوانا والتبغ والقلب
محمد الحداد

ك ـشــف ع ـل ـمــاء ف ــي م ـع ـهــد دان ـ ــا ف ــارب ــر ل ـل ـســرطــان،
ومــراكــز السيطرة على األم ــراض والــوقــايــة منها،
عــن أدلــة جــديــدة على املخاطر الصحية املحتملة
للمواد الكيميائية فــي التبغ واملــاريـجــوانــا .وجد
الـبــاحـثــون فــي ال ــدراس ــة الـتــي نـشــرت ي ــوم اإلثـنــن
املــاضــي ،أن تــدخــن املــاريـجــوانــا يــرفــع مستويات
املــواد الكيميائية الضارة املحتملة ،ولكن بدرجة
أقل من تدخني التبغ.
ويــزيــد تــدخــن املــاريـجــوانــا فــرص الـتـعــرض ملــواد
كيميائية ســامــة مرتبطة بــزيــادة خـطــر اإلصــابــة
ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب واألوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ،م ــع تــدخــن
التبغ.
أف ــاد الـبــاحـثــون ب ــأن األش ـخ ــاص الــذيــن يــدخـنــون
املــاري ـجــوانــا فـقــط يـتـعــرضــون لـلـعــديــد م ــن امل ــواد
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـي ــة الـ ـس ــام ــة فـ ــي ال ـ ـ ــدم وال ـ ـب ـ ــول ،ول ـكــن
ً
بمستويات أقل من أولئك الذين يدخنون كال من
الـتـبــغ واملــاري ـجــوانــا مـعــا ،أو الـتـبــغ فـقــط .مــن بني
املواد الكيميائية املوجودة في التبغ واملاريجوانا،
م ــرك ـب ــات األكــري ـلــون ـي ـتــريــل واألك ــري ــامـ ـي ــد ،وهــي
مــرك ـبــات ســامــة عـنــد ال ـت ـعــرض ملـسـتــويــات عالية
منها.
ت ــزداد احـتـمــاالت الـتـعــرض مل ــادة األك ــرول ــن ،وهي
مادة كيميائية ينتجها احتراق مجموعة متنوعة
م ــن امل ـ ــواد ،م ــع تــدخــن ال ـت ـبــغ ،ويـتـسـبــب ذل ــك في

زيــادة معدالت اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية ،بني مدخني التبغ.
تشير النتائج إلى أن ارتفاع مستويات األكرولني
قد يكون عالمة على زيادة خطر اإلصابة بأمراض
الـقـلــب واألوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ،وأن تـقـلـيــل الـتـعــرض
للمادة الكيميائية يمكن أن يقلل من هذا الخطر،
خــاصــة بالنسبة لــأشـخــاص املـصــابــن بفيروس
نقص املناعة املكتسبة ،الـفـيــروس املسبب ملرض
اإليدز.
ت ـق ــول دان ـ ــا ج ـ ــاب ـ ــوزدا ،ق ــائ ــدة ف ــري ــق ال ـب ـح ــث فــي
الـ ــدراسـ ــة إن «ت ـع ــاط ــي امل ــاريـ ـج ــوان ــا ي ـت ــزاي ــد فــي
ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــع تــزايــد ع ــدد ال ــوالي ــات التي
تسمح بتعاطيها لألغراض الطبية وغير الطبية.
وق ــد ج ــددت ه ــذه ال ــزي ــادة امل ـخ ــاوف ب ـشــأن اآلث ــار
ال ـص ـح ـيــة امل ـح ـت ـم ـلــة ل ــدخ ــان امل ــاريـ ـج ــوان ــا ،وهــي
مــن امل ـع ــروف أنـهــا تـحـتــوي عـلــى بـعــض منتجات
االحتراق السامة املوجودة في دخان التبغ».
وعن أهمية الدراسة الحالية ،توضح جابوزدا أن

ّ
مدخنو الماريجوانا
يتعرضون لمواد كيميائية
سامة في الدم

يتسبب التدخين
في زيادة
معدالت اإلصابة
بأمراض القلب
واألوعية
الدموية ()Getty

هذه هي الدراسة األولى ،التي تقارن التعرض ملادة
األكــرولــن وغيرها مــن امل ــواد الكيميائية الضارة
املــرتـبـطــة بــالـتــدخــن ب ـمــرور الــوقــت ل ــدى مدخني
املاريجوانا ومدخني التبغ ،وملعرفة ما إذا كانت
هذه التعرضات مرتبطة بأمراض القلب واألوعية
الدموية.
أجريت الدراسة على  245مشاركًا ،بينهم مصابون
بـفـيــروس نقص املـنــاعــة املكتسبة ،بسبب ارتـفــاع
مـ ـع ــدالت ت ــدخ ــن ال ـت ـبــغ وامل ــاريـ ـج ــوان ــا ب ــن هــذه
املجموعة .جمع الباحثون بيانات من السجالت
الطبية للمشاركني ونتائج املسح ،وقاموا بتحليل
عـيـنــات ال ــدم وال ـب ــول ل ـل ـمــواد الـنــاتـجــة ع ــن تحلل
النيكوتني أو احتراق التبغ أو املاريجوانا.
رص ـ ــد الـ ـب ــاحـ ـث ــون م ـس ـت ــوي ــات أعـ ـل ــى مـ ــن بـعــض
امل ـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة ال ـس ــام ــة املــرت ـب ـطــة ب ــال ــدخ ــان،
مـ ـث ــل الـ ـنـ ـفـ ـث ــال ــن واألكـ ــريـ ــام ـ ـيـ ــد وم ـس ـت ـق ـل ـب ــات
األكــري ـلــون ـي ـتــريــل ف ــي الـ ــدم والـ ـب ــول ل ــدى مــدخـنــي
امل ــاري ـج ــوان ــا ،م ـقــارنــة بـغـيــر امل ــدخ ـن ــن .ل ـكــن هــذه
التركيزات كانت أعلى في حالة مدخني التبغ.
«تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه يمكن
استخدام مستويات عالية من األكرولني لتحديد
املرضى الذين يعانون من زيادة مخاطر اإلصابة
ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب واألوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ،وأن تقليل
التعرض ملادة األكرولني من تدخني التبغ ومصادر
أخرى يمكن أن يكون استراتيجية لتقليل املخاطر
الصحية» ،تضيف جابوزدا.

رصد

ّ
وسن المراهقة :كي ال يقعوا في شرك السمنة
الوزن
عديدة وتحديات ترتبط بالنواحي النفسية
والعاطفية وقلة الثقة بالنفس والكآبة ،التي
ق ــد ي ـكــون امل ــراه ــق أك ـثــر عــرضــة لـهــا ف ــي هــذه
املرحلة ،بحسب سركيس .انطالقًا من ذلك ،ال
يكفي التركيز على النظام الغذائي للمراهق
ملساعدته على التغلب على زيــادة الــوزن ،بل
يجب أن يتوجه االهتمام نحو هذه النواحي
النفسية التي يعاني من مشاكل فيها ،وذلك
بتحفيزه على تقدير ذاته وزيادة ثقته بنفسه.
يضاف إلــى ذلــك أنــه مــن املهم وضــع توقعات
واقـ ـعـ ـي ــة وم ـن ـط ـق ـي ــة ل ـ ـلـ ــوزن امل ـ ـنـ ــوي ب ـلــوغــه
وللصورة الشخصية .من جهة أخــرى ،حتى
إذا ب ــدا ذل ــك صـعـبــا ،م ــن امل ـهــم ال ـح ــرص على
توجيه املراهق إلى نظام غذائي صحي يرتكز
على عــادات غذائية صحية .كما أنــه بقدر ما
يحصل التأخير فــي إلـغــاء الـعــادات الغذائية
ال ـس ـي ـئــة ،ت ــزي ــد ص ـعــوبــة تـغـيـيــرهــا ف ــي فـتــرة
الحقة مع بلوغ مرحلة الرشد.

السيناريو ،بغية
عــام  ،2017لتغيير مــامــح ّ
تخفيض كلفة اإلنـتــاج .لــم يتأخر هــدابــي في
م ـســاعــدتــي ،ب ــل كـتــب نـ ّـصــا آخ ــر يـخـتـلــف عن
الفكرة نفسها».
وأشــار الهاني إلى وجــود صعوبة ،أو «ثغرة
ف ـن ـي ــة تـ ـق ــع عـ ـل ــى ع ــاتـ ـق ــي كـ ـمـ ـخ ــرج ل ـل ـف ـي ـلــم،
ُ
وضعت املشروع جانبًا ّ
مرة أخرى»،
وبالتالي
واص ـفــا الـفـيـلــم بــ«الـعـنـيــد» ،ال ــذي «يـ ــدور في
ّ
ومخيلتي ،وأنا أراه شريطًا سينمائيًا
ذهني
ً
ُ
ُمـتـكــامــا» .يـضـيــف« :ع ــام  ،2020الـتـقـيــت من
أ ّ
مؤسسة متكاملة ال فردًا عاديًاّ ،
سميه ّ
الرسام
ُ
وم ـص ـ ّـم ــم ال ـغــراف ـيــك ومـ ـح ـ ّـرك الــ«أنـيـمـيـشــن»
وامل ـخ ــرج واملــونـتـيــر ،الـفـنــان أن ــس املــوســوي،
عمل مشترك .بالفعل،
الــذي بــادر في صناعة
ٍ
أع ـط ـي ـت ــه ال ـ ـنـ ـ ّـص ،وف ـ ـ ّـي ي ـ ـ ّـأس م ـس ـب ــق ،ك ــون
الـنـ ّـص صعبًا وغريبًا ومـعـ ّـقـدًا ،ويحتاج إلى
فريق .فاجأني املوسوي بأنه باشر باقتراح
ً
قائال ليّ :
تخيل كيف يكون
شخصية الفيلم،
ّ
شكلها» .يتابع« :أنــس ا ّملــوســوي ذك ـ ٌّـي ،حتى
فــي ّ
للمعلومة ،كــأنــه يسكن فــي ذهني
تقبله
ُ
وخيالي .هكذا أدخلت تعديالت بسيطة بما
يـتـنــاســب م ــع مـ ــادة الـفـيـلــم وش ـك ـلــه ال ـجــديــد،
كفيلم تحريك».
ّ
يقول الهاني إن تنفيذ الفيلم استغرق  120يومًا
( 10ساعات يوميًا)« :ثم أدركنا الحظر بسبب
ك ــورون ــا ،فـصــرنــا نـتــواصــل عـبــر «وات ـس ــاب»،
ّ
وأرسم وأخطط بإمكاناتي البسيطة جدًا في
ٌ
ال ــرس ــم .أن ــس بـ ــارع فــي تــرجـمـتـهــا إل ــى لوحة
تشكيلية ناطقة ،رغم صمتها الكئيب .أنجزنا
ّ
الفيلم في أربعة أشهر ،ولــم أصـ ّـدق أن الــورق
أص ـب ــح ّصـ ــورة ن ــاط ـق ــة ،ت ـج ــوب امل ـهــرجــانــات
رغ ــم ت ــوق ــف أغ ـل ـب ـهــا» .لـ ــذا ،دع ــا ال ـهــانــي إلــى
ّ
تشكيل ّ
مؤسسة مستقلة للتحريك« ،ألهميته
البالغة ،وانـتـشــاره السريع .فالذين يعملون
فــي هــذا الـنــوع مــن األف ــام ال يتجاوز عددهم
ّ
أصابع اليد الــواحــدة ،ألن هــذا النوع يحتاج
إلــى أجهزة خاصة ُ
ومكلفة ،وبعض ّ األجهزة
تساعد ُامل ّ
صمم في صنع حركات معقدة .ربما
ه ـنــاك خـمـســة أش ـخ ــاص لــديـهــم ال ـق ــدرة على
أفالم كهذه».
إنتاج
ٍ
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،وبــوصـفــه مــديـرًا لــه ،يقول
ّ
ال ـهــانــي إن «م ـه ــرج ــان ال ـن ـهــج الـسـيـنـمــائــي»
ُ
سيقيم دورته السادسة في األول من مارس/
آذار  ،2021بالشكل واملضمون نفسيهماّ ،مع
ّ
الصحية :تلقى
مــراعــاة الـشــروط والـضــوابــط
املهرجان  3022فيلمًا من  128دولــة قبل بدء
ك ــورون ــا .نـحــن اآلن فــي مــرحـلــة التحضيرات
ال ـن ـهــائ ـيــة ،والـ ـت ــواص ــل م ــع ال ـض ـي ــوف داخ ــل
العراق وخارجه».
أخ ـي ـرًا ،ت ـح ـ ّـدث حـسـنــن ال ـهــانــي ع ــن مـشــاكــل
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـع ــراق ـي ــة ،ف ـح ـ ّـمــل وزارة ال ـث ـقــافــة
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة تـ ــراجـ ــع اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي،
الم ـت ــاك ـه ــا أج ـ ـهـ ــزة وط ـ ــاق ـ ــات وفـ ـن ــان ــن فــي
ّ
ـات فـنـيــة مـخـتـلـفــة« ،ل ـك ــن الـ ــوزارة
اخ ـت ـصــاصـ ٍ
ال ت ـت ـحـ ّـرك ،وامل ـ ّ
املعنية
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
ل
ا
ـات
ـ
س
ـ
ـؤس
ّ
بــالـسـيـنـمــا ال ت ـع ـمــل ف ــي اإلنـ ـت ــاج وال تـضــخ
مناصبها وبرامجها» .هذا
جديدًا فيها وفي
ّ
ٌ
ع ـمــل حـ ّـســاس وم ـهــم« ،ألنـ ــه الــواج ـهــة الفنية
ّ
ل ـل ـعــراق ال م ـج ـ ّـرد مـنـصــب إداري» .وقـ ــال إن
ش ـع ــوب م ـ ـ ّـرت ب ــأزم ــات مختلفة
ال ـب ـل ــدان وال ـ ّ
وعصيبة« ،لكنها لم تترك الفن والثقافة ،فهما
هوية البلد ،والهوية هي اإلنسان والفرد بني
أقرانه في الحياة».
ّ
ًيذكر أن املشروع املقبل للهاني فيلم تحريك
طويل مستوحى من جلجامش العظيم ،امللك
ال ـع ــراق ــي األشـ ـ ــوري .وال ـق ـ ّـص ــة ُم ـتــرج ـمــة إلــى
لغات مختلفة« :ستكون ّ
مدة الفيلم  90دقيقة.
بهذاُ ،يصبح الفيلم األطول في تاريخ العراق
ٌ
منذ نشأة السينما .والهدف كامن في تعزيز
ّ
شباك التذاكر ،وكسب ثقة الجمهور بالفيلم
ال ـعــراقــي ،وارت ـي ــاد ص ــاالت السينما كـمــا في
سبعينيات القرن الـ 20وثمانينياته.
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موجة كورونا الثانية والدراما ...عود على بدء
ويـكــون مــوجــودًا داخ ــل امل ـنــزل ،ألن الصعوبة
قد تزيد في ضبط تصرفات املراهق وعاداته
خارجه.
ً
أوال :يجب البدء بالتركيز على الفطور .فمن
الضروري إلغاء السكريات في وجبة الفطور
التي يتناولها املراهق .فما يتناوله في وجبة
الفطور يعتبر مهمًا جدًا وال يمكن االستهانة
بذلك ،ألنــه سيحدد شهية املــراهــق وشراهته
لتناول السكريات خالل النهار.
خطأ شائع :من األخطاء األكثر شيوعًا التي
تشير إليها سركيس ،إعطاء املراهق كوبًا من
الحليب مــع ال ـكــورن فليكس .فـيـبــدو الـكــورن
فـلـيـكــس م ــن األغ ــذي ــة الـصـحـيــة ف ــي ال ـظــاهــر،
التي يمكن
لكنه في الواقع من أسوأ األطعمة ّ
تـنــاولـهــا ،لـغـنــاه بــالـنـشــويــات املـصــنـعــة التي
تسبب ارتـفــاعــا ســريـعــا فــي مـعــدل الـسـكــر في
ج ـســم امل ــراه ــق .ف ـس ــرع ــان م ــا س ـيــاحــظ بعد
ت ـن ــاول ــه ب ــال ـج ــوع وال ــرغ ـب ــة ف ــي األك ـ ــل بشكل
تـصـعــب الـسـيـطــرة عـلـيــه .أم ــا وج ـبــة الـفـطــور
املـثـلــى ،فـتـحـتــوي عـلــى الـبـيــض والـجـبـنــة مع
ال ـت ــوس ــت أو ع ـل ــى كـ ــوب م ــن ال ـل ــن ال ــزب ــادي
والفاكهة والقليل من املكسرات .فهذا الفطور
يعتبر مغذيًا ويعطي إحساسًا بالشبع.
ثانيًا :الحد من معدالت النشويات في الغذاء
مــن ال ـخ ـطــوات األســاس ـيــة ال ـتــي يـجــب الـقـيــام
ب ـه ــا أيـ ـض ــا ملـ ـس ــاع ــدة املـ ــراهـ ــق ع ـل ــى خـفــض
وزن ــه والـحـفــاظ على وزن صـحــي .ه ــذا ،فيما
يمكن استبدالها بالخضروات ،كالبروكولي
والقرنبيط والبندورة (الطماطم) والباذنجان
وال ـكــوســا ،فيما يمكن إضــافــة زي ــت الــزيـتــون
إلـيـهــا ،فـهــو ال يجعلها لــذيــذة أكـثــر فحسب،
إنـمــا يــزيــد مــن ق ــدرة الـجـســم عـلــى امتصاص
الفيتامينات التي فيها.

هل سيبدأ تصوير
مسلسالت الموسم
الرمضاني  2021قريبًا؟
سؤال يطرح بعد إعالن
لبنان عن اإلقفال التام
لمدة عشرة أيام
إبراهيم علي

ل ــم ي ـك ــن أمـ ـ ــام ش ــرك ــات اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـل ـب ـنــان ـيــة
س ــوى امل ـثــول ل ـق ــرارات الـحـكــومــة ،والـتــوقــف
عــن بــدء علميات تصوير املجموعة األولــى
مــن مـسـلـســات رم ـضــان  .2021األم ــر يطرح
عالمات استفهام كثيرة حــول عامل الوقت،
إلن ـهــاء ه ــذه املـسـلـســات ،خـصــوصــا أن املــدة
املتبقية لحلول رمضان هي ثالثة أشهر فقط.
وف ـ ـ ـ ــق م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات خ ـ ــاص ـ ــة ،ف ـ ـت ـ ـقـ ــرر وقـ ــف
ال ـت ـح ـض ـي ــرات الـ ـخ ــاص ــة بـ ـب ــداي ــة مـسـلـســل
«للموت» ،نص نادين جابر ،وبطولة السوري
مـحـمــد األح ـمــد وص ـبــاح ال ـجــزائــري ومــاغــي
ب ــو غـصــن ودان ـي ـيــا رح ـمــة وب ــاس ــم مغنية.
املـسـلـســل يـنـتـظــر تـغـيـيــر ال ـق ــرار الـحـكــومــي،
ويـمـكــن أن يـتــأجــل إل ــى الـخــريــف املـقـبــل ،في
حني تصر شركة اإلنتاج« ،إيغل فيلم» ،على
محاولة االنـتـهــاء مــن أهــم املشاهد الخاصة
باملسلسل ،والتمكن من العرض الرمضاني،
ك ـمــا فـعـلــت ال ـس ـنــة املــاض ـيــة ع ـنــدمــا غــامــرت
بداية انتشار الفيروس واختصرت مسلسل
«أوالد آدم» ،إخ ــراج الـلـيــث حـجــو ،وخــرجــت

بنتيجة مرضية ،وكسبت بذلك الصدارة في
لـبـنــان ،بـعــد تــأجـيــل تـصــويــر وع ــرض أعـمــال
كانت منافسةُ ،
وعرضت في الخريف املاضي.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،كـ ــان م ــن امل ـت ــوق ــع إع ــان
ساعة الصفر لبدء مسلسل «البريئة» ،بطولة
كارمن ّبصيبص ،ونص مريم نعوم وإخراج
رامي حنا ،بيد أن تطورات فيروس كورونا،
ستؤجل أيضًا عمليات التصوير ،فــي وقت
تسعى شــركــات اإلن ـتــاج إل ــى تقسيم الوقت
ب ـمــا يـكـفــي إلت ـم ــام األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة خــال
الشهر املـقـبــل ،مــع الـحــديــث عــن قــرب وصــول
اللقاح إلى لبنان ،والحد من انتشار الوباء.
الـ ــواضـ ــح أن ش ــرك ــات اإلن ـ ـتـ ــاج ت ـس ـعــى إل ــى
توفير كــل ال ـشــروط ،أو تسهيل كــل عمليات
التصوير ،لكسب فرصة العرض ،في الوقت
املحدد لذلك.
أمـ ـ ــا ش ــرك ــة ال ـ ـصـ ـ ّـبـ ــاح ،فـ ـه ــي أيـ ـض ــا ت ـل ـتــزم
بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة ل ـل ـحــد م ــن ان ـت ـشــار
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،ل ـكــن اإلقـ ـف ــال مل ــدة عـشــرة
أيام قد تؤخر من دخول فريق عمل مسلسل
«ال ـه ـي ـب ــة» إل ـ ــى أم ــاك ــن ال ـت ـص ــوي ــر ،ول ـ ــو أن
املنتجني في الشركة قدموا كافة التسهيالت
الخاصة بالجزء األخير من املسلسل لفريق
املـمـثـلــن ،وح ـج ــزوا األم ـك ـنــة نـفـسـهــا إلتـمــام
 30حلقة ،وه ــذا قــد ُيعجل فــي تنفيذ النص
والسيناريو واملشاهد ،بعد أن انتهى فريق
ّ
ورشة كتاب من إتمام القصة ،ووضع نهاية
للسلسلة التي يشرف عليها املـخــرج سامر
البرقاوي.
ال ـص ـ ّـب ــاح نـفـسـهــا وق ـع ــت ع ـلــى ع ـقــد شــراكــة
يجمعها بشركة جديدة في إنتاج مجموعة ال
بأس بها من املسلسالت في املرحلة الالحقة،
ومنها مسلسل «عنبر  .»12تعتزم الشركة

تلعب ماغي بو غصن بطولة مسلسل «للموت» (شاهد)

تصويره قريبًا لنقل مأساة انفجار بيروت،
إضافة إلى مسلسل «صالون زيزي» ،بطولة
وهو من نوع املسلسالت
نادين نسيب نجيمّ ،
القصيرة الخاصة باملنضات العربية.
وك ـمــا ح ــال ك ــل ش ــرك ــات اإلن ـت ــاج الـلـبـنــانـيــة،
تنتظر شركة «برومو ريفليوشن  ،»7نهاية

ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي ،ل ـت ـقــريــر م ـص ـيــر مـسـلـســل
«ظــل» من إخــراج التونسي محمد الخياري،
وبـطــولــة بــاســل خـيــاط ويــوســف ال ـخــال .كان
متوقعًا أن يبدأ تصويره بني بيروت ودبي،
لكن ارتفاع عدد مصابي كورونا في لبنان،
والحظر املفروض ،سيؤخران قرار الشركة.

ولـ ــم ي ـع ــرف م ـص ـيــر مـسـلـســل ج ــدي ــد يجمع
سيرين عبد النور وعادل كرم في أول تعاون
بينهما لشركة «رووف توب» ،وهو أيضًا من
ّ
باملنصات ،بعدما أعلنت
املسلسالت الخاصة
عبد الـنــور غيابها عــن االع ـمــال الرمضانية
 2021بسبب تفشي فيروس كورونا.

