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ناشرون مصريون خلف القضبان

ألعاب الفيديو بريئة من العنف على أرض الواقع

القاهرة ـ العربي الجديد

الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  منتصف 
ــرة الــســابــعــة جــنــايــات الــجــيــزة  ــدائـ جــــددت الـ
حــبــس الــنــاشــر املـــصـــري يــحــيــى خــلــف الــلــه 
محمد، مؤسس دار يقني لإلنتاج والتوزيع، 
مــدة 45 يومًا جــديــدة بتهم »االنــضــمــام إلى 
و»نشر  أفكارها«  وتــرويــج  إرهابية  جماعة 
الثالثة  املرة  أخبار كاذبة«. لتكون هذه هي 
التي توّجه االتهامات نفسها ملدير مؤسسة 
ــتــــوزيــــع مــنــذ  يـــقـــني اإلعـــامـــيـــة لـــإلنـــتـــاج والــ

القبض عليه للمرة األولى عام 2015.
ــام الــنــيــابــة الــعــامــة  ــهـ ــاء فـــي اتـ ــرة جــ ــ ــذه املـ هــ
ــم إلـــــى جــمــاعــة  املـــصـــريـــة أن مــحــمــد »انــــضــ
ــــون،  ــانـ ــ ــقـ ــ أنــــشــــئــــت عــــلــــى خــــــــاف أحــــــكــــــام الـ
الـــغـــرض مــنــهــا الـــدعـــوة إلـــى تــعــطــيــل أحــكــام 
الــــدســــتــــور والـــــقـــــوانـــــني ومــــنــــع مـــؤســـســـات 
الــــدولــــة والـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة مــــن مــمــارســة 
أعمالها. ونشر أخــبــار كــاذبــة عــن األوضــاع 
الــبــاد بقصد  السياسية واالقــتــصــاديــة فــي 
تكدير السلم العام في إطــار أهــداف جماعة 
اإلخــوان والترويج ألغــراض الجماعة، التي 
املصرية  الــدولــة  في  الثقة  زعزعة  تستهدف 

ومؤسساتها«.
ــا يــحــصــل مــــع يــحــيــى خـــلـــف الـــلـــه مــحــمــد  مــ
يــشــبــه حــــال بـــاقـــي الـــنـــاشـــريـــن املــحــتــجــزيــن 
مع   مــا يحصل  فهذا  املصرية.  السجون  فــي 
الناشط املصري واالقتصادي املخضرم عمر 
»ألف«،  الشنيطي، صاحب سلسلة مكتبات 
الــتــي أغــلــقــت فــروعــهــا بــالــكــامــل عـــام 2019، 
)37 مكتبة( في 10 محافظات في جمهورية 
مصر، وتمتلك فرعًا في اململكة املتحدة. ولم 
يكتِف القضاء بقرار التحفظ على املكتبات 
ــي الـــقـــبـــض عــلــى  ــقــ ــل ألــ ــ ــط، بـ ــقــ وإغــــاقــــهــــا فــ
الــبــارز  االقــتــصــادي  املحلل  الشنيطي،  عمر 
وصاحب املكتبة، من منزله يوم 25 يونيو/

حزيران 2019، وسجن على ذمة التحقيقات 
العليا في  الــدولــة  أمــن  نيابة  الــتــي تجريها 
القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة 
األمــل«.  »تحالف  بـ إعاميًا  واملعروفة  عليا، 
علمية حقيقة  مــنــارة  »ألـــف«  مكتبات  كانت 
في مصر، ومنصة ثقافية مستقلة غير تابعة 
ألي حزب ديني أو سياسي، وتتميز بالتنوع 
الــثــقــافــي حــيــث تــمــتــلــك الـــعـــديـــد مـــن الــكــتــب 
والسياسية،  والدينية  والتاريخية  األدبية 
وتتعامل مع أكثر من 400 دار نشر وتوظف 
عــددًا كبيرًا من املصريني. في اإلطــار نفسه، 
لطفي،  خالد  املــصــري  الناشر  قضية  لدينا 
عسكرًيا  عليه  املحكوم  تنمية،  دار  مؤسس 

منوعات
أخبار 
كاذبة

آالف المشاركات والتعليقات 
حصدتها قصة امرأة قيل إنها 
أنجبت 18 طفًال دفعة واحدة، 

مرفقة بصورة المرأة حامل وأخرى 
ألطفال حديثي الوالدة. هو مجرد 

ادعاء، فصورة المرأة معّدلة، 
أّما القصة فمختلقة ومصدرها 

موقع ساخر. 

نُسب تصريح لوزير العدل المغربي، 
جاء فيه أّن وزارته تحّضر لقانون 

»يمنع الزوج من دخول بيته إن 
كان على خالف مع زوجته«. 

االدعاء غير صحيح، فالقانون قيد 
البحث يمنع دخول الزوج منزله في 

حال عنّف زوجته، ال لمجرّد الخالف 
بينهما.

غداة إعالن سيف اإلسالم القذافي 
ترّشحه لالنتخابات الرئاسية في ليبيا، 
ظهر منشور يّدعي أنه تعّهد، في 

مقابلة مع »سبوتنيك«، تحسين 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

إذا انُتخب. الخبر كاذب، ولم تنشر 
»سبوتنيك« مقابلة حديثة مع 

القذافي.

تتداول صفحات خبرًا نسبته 
إلى صحيفة »األنباء« الكويتية، 
جاء فيه أّن »الوضع في لبنان 
إلى تأزم خطير جراء التخطيط 

لعمليات اغتيال سياسية تطاول 
شخصيات مرشحة لالنتخابات 

النيابية«. لكّن هذا الخبر ُمختلق 
وال أساس له من الصحة.

بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ 
بتهمتي »إفـــشـــاء أســــرار عــســكــريــة، وإذاعــــة 
أخــبــار وبــيــانــات ومعلومات كــاذبــة«، وذلــك 
لـــنـــشـــره طــبــعــة مـــصـــريـــة مــــن كـــتـــاب املـــــؤرخ 
اإلســرائــيــلــي يـــوري بـــار جــوزيــف، واملــعــنــون 
الجاسوس  »املــاك:  بـــ للعربية  ترجمته  فــي 
املصري الذي أنقذ إسرائيل«. وتعود وقائع 
ــام 2017،  الــقــضــيــة إلــــى ســبــتــمــبــر/أيــلــول عــ

حني اقتحمت قوة من املصنفات الفنية دار 
العاملني  أحـــد  عــلــى  الــقــبــض  وألــقــت  تنمية، 
بالدار بحجة مخالفة معايير النشر بنشرها 
وتوزيعها الكتاب املذكور. وعلى أثر الواقعة، 
أتــلــف مــســؤولــو تنمية 2000 نــســخــة، وهــي 
مجمل املــطــبــوع مــن الــكــتــاب مــحــل الــخــاف. 
وكانت »دار تنمية« قد طبعت باالتفاق مع 
الــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم فــي لــبــنــان، صاحبة 

للعربية، نسخة منه  الكتاب  امتياز ترجمة 
في مصر، ليكون سعرها في متناول القارئ 
ــاه الـــــذي لـــجـــأت إلــيــه  املــــصــــري، وهــــو االتــــجــ
العديد من دور النشر في مصر بعد ارتفاع 

أسعار الدوالر.
ثمن  ناشرين دفعوا  الحديث عن  وال يمكن 
املعرفة في مصر من دون اإلشارة إلى فترة 
هشام  والصحافي  والباحث  الناشر  حبس 
مدى  أمــنــاء مؤسسة  رئيس مجلس  جعفر، 
فــي السجن  بــقــي  الـــذي  للتنمية اإلعــامــيــة، 
أكثر من أربع سنوات، وتحديدًا منذ القبض 
 2015 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   21 فـــي  عــلــيــه 
حتى إخاء سبيله في 27 مارس/آذار 2019، 
»االنضمام لجماعة محظورة  بعد اتهامه بـ
وتلقي رشـــوة دولــيــة«. قضى هــشــام جعفر 
فترة حبسه في سجن العقرب وسط ظروف 
بائسة، وأمضى األشهر األخيرة من حبسه 
رهــــن الــحــبــس االنــــفــــرادي، حــيــث لـــم يسمح 
لــه بــالــتــريــض خــــارج زنــزانــتــه. وبـــني الحني 
واآلخــــر، كــان يسمح لــه حــراســه باملشي في 
الــذي يحتجز فيه فترة  املمر داخــل الجناح 

تتراوح بني 30 و60 دقيقة.
الوحيد الذي نجا من دوامات الحبس املطول 
واألحكام الجائرة، والتدوير على ذمة أكثر 
من قضية، هو الناشر املصري والصحافي 
االقتصادي مصطفى صقر، مؤسس شركة 
»بـــيـــزنـــس نـــيـــوز« ورئـــيـــس تــحــريــر جــريــدة 
قــرارًا صــادرًا عن   

ّ
»البورصة« الخاصة. لكن

 2016 األول  ديسمبر/كانون   5 فــي  القضاء 
أمر بالتحفظ وتجميد أرصدته وحساباته 
وممتلكاته مع آخرين بدعوى انتمائهم إلى 
جــمــاعــة اإلخـــــوان املــســلــمــني. وأوكـــلـــت لجنة 
التحفظ وإدارة أموال جماعة اإلخــوان ملف 
 Daily Newsو »البورصة«  صحيفتي  إدارة 
Egypt إلــــى مــؤســســة »أخـــبـــار الــــيــــوم«. ولــم 
تكتِف السلطات املصرية بمصادرة األموال 
والتحفظ على املمتلكات ونقل تبعيتها إلى 
مؤسسة حكومية مصرية، بل عادت وقررت 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه فـــي 12 إبــريــل/نــيــســان 
2020، واقتياده إلى أحد مقار األمن الوطني، 
ثم نقله إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا في 
الــيــوم نــفــســه، حــيــث قـــررت حبسه عــلــى ذمــة 
الــقــضــيــة رقـــم 1530 حــصــر أمـــن دولـــة عليا، 
بعدما وجهت إليه اتهامات باالنضمام إلى 

جماعة لم يتم تحديد هويتها.
وظــــل الــنــاشــر مــصــطــفــى صــقــر فـــي الــســجــن 
نحو عام، قبل أن يخلى سبيله في مارس/

إدارة  مــجــلــس  انــتــخــابــات  قــبــيــل   ،2021 آذار 
نقابة الصحافيني املصرية.

أغلب االتهامات تمحور 
حول االنضمام إلى 

»جماعة إرهابية«

تأثير ألعاب الفيديو 
العنيفة على سلوك 
األطفال ضعيف جدًا

محمد الحداد

على الــرغــم مــن تــوفــر عــدد مــحــدود جــدًا من 
األدلــة التي تدعم وجــود عاقة ارتــبــاط بني 
العنف  بسلوكيات  العنيفة  الفيديو  ألــعــاب 
ــل اإلعــــــام الــرئــيــســيــة  ــائـ  وسـ

ّ
ــإن ــ ــعـــي، فـ ــواقـ الـ

وعـــامـــة الـــنـــاس غــالــبــًا مـــا تــربــط بـــني ألــعــاب 
الفيديو العنيفة بالواقع، وتعدها املحرض 

الرئيسي على هذه السلوكيات.
يشتد الجدل حول هذا املوضوع بشكل عام 
الجماعية، حيث  النار  إطــاق  عمليات  بعد 
يــربــط بــعــض املــعــلــقــني أعـــمـــال الــعــنــف هــذه 
بــاهــتــمــام الــجــنــاة بــمــمــارســة ألـــعـــاب فيديو 
االفتراضي،  العنف  اعتياد  ثم  ومــن  محددة 
وبــالــتــالــي، وجـــود االســتــعــداد والــرغــبــة في 
تــنــفــيــذ تــلــك الــســلــوكــيــات فـــي الـــواقـــع. وعـــام 
ــبـــق  األسـ ــركــــي  ــيــ األمــ الــــرئــــيــــس  ــا  ــ دعــ  ،2013
بــاراك أوبــامــا إلــى توفير مزيد من التمويل 
الحكومي لألبحاث املتعلقة بألعاب الفيديو 

والعنف.
ــدة نـــشـــرت يـــــوم الــجــمــعــة  ــديــ فــــي دراســـــــة جــ
ــّدم  ــاري، قـ ــجــ 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الــ
 عـــلـــى تـــأثـــيـــرات إصـــــــدارات 

ً
بـــاحـــثـــون دلــــيــــا

ألعاب الفيديو العنيفة على سلوك األطفال 
الــعــنــيــف بــاســتــخــدام بــيــانــات مـــن الـــواليـــات 
املتحدة. ركــزت الدراسة على دراســة نوعني 
الــعــدوان على اآلخــريــن وتدمير  مــن العنف: 
الــذيــن  األوالد  بـــني  املــمــتــلــكــات،  أو  األشـــيـــاء 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــني 8 و18 عـــامـــًا، وهــي 
املــجــمــوعــة األكـــثـــر تــعــلــقــًا بــألــعــاب الــفــيــديــو 

العنيفة.
ورغم اإلفــادات التي قدمها كثير من اآلباء 

بـــأن أطــفــالــهــم كــانــوا أكــثــر عــرضــة لتدمير 
األشياء بعد لعب ألعاب الفيديو العنيفة، 
 
ّ
لــم يــجــدوا أي دليل على أن  الباحثني 

ّ
فــإن

ــزداد بــعــد إطـــاق  ــ الــعــنــف ضـــد اآلخـــريـــن يــ
ــدة. ويـــرجـــح  ــ ــديــ ــ لـــعـــبـــة فـــيـــديـــو عـــنـــيـــفـــة جــ
يمكن  مختلفة  عوامل  هناك   

ّ
أن الباحثون 

أن تتسبب في هذا السلوك العدواني لدى 
األطفال واملراهقني، مثل مشكات الصحة 
البنادق  إلــى  الوصول  أو سهولة  العقلية، 

واألســلــحــة األخــــرى. وأوضــحــت الــدكــتــورة 
أجني سوزيدليتي، كبيرة املحاضرين في 
قسم االقتصاد بجامعة »سيتي« في لندن 
 النتائج 

ّ
واملؤلفة الرئيسية في الدراسة، أن

 على تأثيرات إصــدارات ألعاب 
ً
تقدم دليا

الــفــيــديــو الــعــنــيــفــة عــلــى ســـلـــوك األطـــفـــال، 
عــلــى ممارسة  تــحــفــيــزًا  والــــذي ال يتضمن 

العنف.
اســـتـــخـــدمـــت الـــبـــاحـــثـــة أســـالـــيـــب االقـــتـــصـــاد 

القياسي التي تحدد اآلثار السببية املعقولة 
أللـــعـــاب الــفــيــديــو الــعــنــيــفــة عــلــى ســلــوكــيــات 
الــعــنــف لـــدى األطــفــال املــســتــهــدفــني، بـــداًل من 
تحديد االرتباطات فقط. ولم تجد أي دليل 
على أن العنف ضد اآلخرين يزداد مع ألعاب 
الفيديو. وأضافت سوزيدليتي، في تصريح 
 نــتــائــج الـــدراســـة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

 ألـــعـــاب الــفــيــديــو الــعــنــيــفــة قد 
ّ
تــشــيــر إلـــى أن

 هـــذا التحريض 
ّ
لــكــن تثير غــضــب األطـــفـــال، 

ال يــتــرجــم إلــــى عــنــف ضـــد اآلخــــريــــن، وهــو 
نـــوع الــعــنــف الـــذي نهتم بــه أكــثــر مــن غــيــره. 
 التفسير املحتمل للنتائج هو 

ّ
وأوضحت أن

 ألعاب الفيديو عادة ما تمارس في املنزل، 
ّ
أن

حيث تكون فرص االنخراط في العنف أقل.
فــي الــجــزء الــرئــيــســي مــن الــتــحــلــيــل، أظــهــرت 
ــه يــمــكــن  ــ ـــغ عــنــهــا أنـ

ّ
ــل مــقــايــيــس الـــعـــنـــف املـــبـ

استبعاد حدوث زيادات حقيقية في العنف 
ضــد اآلخــريــن بثقة تصل إلــى 90 فــي املائة، 
داللـــة إحصائية  ذات  آثـــار  ُيعثر على  لــم  إذ 
مع  عنيفًا  أو  قاسيًا  تكون  أن  احتمال  على 
اآلخــريــن، أو حتى مــمــارســة الــســلــوك املدمر 
أبــلــغ عنه بعض اآلبـــاء، بعد  الـــذي  لألشياء 

ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة.
 مـــن غــيــر املــحــتــمــل أن 

ّ
ووفــــق الــبــاحــثــة، فــــإن

تـــؤدي السياسات الــتــي تــفــرض قــيــودًا على 
مبيعات ألعاب الفيديو لــألوالد القّصر إلى 
الـــحـــد مـــن الــعــنــف املــجــتــمــعــي. ويـــجـــب على 
تـــضـــع أي ســيــاســات  أن  قـــبـــل  ــات،  ــكـــومـ الـــحـ
لتقييد الوصول إلى ألعاب الفيديو العنيفة، 
العنيفة  الفيديو  ألعاب  كانت  إذا  ما  إثبات 
بعنف  يــتــصــرفــون  بالفعل  الــاعــبــني  تجعل 

في العالم الحقيقي أم ال.

ألقي القبض في السنوات األخيرة على أبرز الناشرين المصريين )ماركو لونغاري/فرانس برس(

)Getty/دحضت الدراسة الجديدة نظريات سابقة )كيت جيلون

مع صدور قرار بتجديد حبس الناشر المصري يحيى خلف اهلل محمد مدة 45 يومًا، نعود في التقرير اآلتي إلى الحملة الممنهجة التي 
شنّتها السلطات المصرية ضد عدد من الناشرين
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لعبت دورًا بــارزًا في نــزع القداسة عن الواقع 
ــده، وجــعــلــه ُمــخــتــبــرًا لــلــتــجــريــب. ورغـــم  ــقــ ونــ
عملها كإعامية وُمقّدمة برامج في تلفزيون 
 
ّ
ألن هزيلة،  ها 

َ
كتابت هــذا  يجعل  لــم  فلسطني، 

والظواهر  الجمالية  املفاهيم  تحليلها  عمق 
الــفــنــيــة لـــألفـــام الــســيــنــمــائــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــٍق  ــ  إلــــــى اجـــــتـــــراح أفـ

ً
ــــا ــــدخـ ــل كـــتـــابـــتـــهـــا مـ ــعـ جـ

السينمائي.  بالنقد  الصحافة  يــمــزج  نــقــدّي، 
ــدة، وعــن  ــديـ ــن الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـ عـ
ــّيـــلـــهـــا، ومــــدى  عــــواملــــهــــا وصـــنـــاعـــتـــهـــا ومـــتـــخـ

على  التأثير  فــي  القديمة  السينما  اســتــمــرار 
»العربي  لـ كــان  الجديد،  نجز 

ُ
امل خصوصيات 

الجديد« هذا الحوار مع آالء كراجة:

كــإعــامــيــة، فكرة  إلــيــك  بالنسبة  ــلــت، 
ّ
تــشــك كــيــف   ■

تأليف كتاب عن السينما الفلسطينية الجديدة؟
من  راهــنــًا،  الفلسطينية  السينما  تشهده  مــا 
حــراك وتطّور في مستويات عــّدة، خاصة في 
 على البحث في الجوانب 

ّ
شقها الدرامي، يحث

والـــعـــوامـــل املــخــتــلــفــة الـــتـــي أســـســـت نــشــوءهــا 

أشرف الحساني

ــر »الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــا األخـ ــهـ ــابـ ــتـ ــي كـ ــ فـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــجــــديــــدة: صــــورة 
للنشر  )»األهلية  ودالالتـــه«  البطل 
والـــتـــوزيـــع«، عـــّمـــان، الــطــبــعــة األولـــــى، 2020(، 
عن  كراجة  آالء  الفلسطينية  اإلعامية  تبتعد 
 إياه يأخذ 

ً
هاجس التأريخ السينمائّي، جاعلة

بع 
ّ
ُبــعــدًا ُمــتــمــّوجــًا، يحفر هــنــا وهـــنـــاك. لــم تت

ــاٍس كــرونــولــوجــي أو  ــ أّي نــســٍق فـــكـــرّي أو أسـ
سم الكتاب النقدي بوحدة 

ّ
منهجّي. مع ذلك، يت

ــفــّكــر فــي واقـــع السينما 
ُ
مــوضــوعــيــة ُمـــرّكـــزة، ت

الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــديـــدة، وفـــهـــم ُمــنــطــلــقــاتــهــا 
السينمائي  القديم  وترّسبات  وخصائصها، 

في متونها الجديدة.
رغــم تركيزها على أفـــاٍم جــديــدة، لــم يمنعها 
بصرّي  تطابٍق  إقامة  من  ٍن، 

ّ
ُمبط بشكٍل  هــذا، 

 
ّ
بـــني أفـــــاٍم قــديــمــٍة وجــــديــــدة، عــلــى أســــاس أن
األولى ُمترّسبة في ذهنية الجديد وُبنيته، وال 
ُيمكن نبذه أو نسفه، بحكم شرعيته في بناء 
ل للسينما الفلسطينّية،  صرٍح سياسّي ُمتخيَّ
ــقــاومــة والـــثـــورة، التي 

ُ
أمـــام أطــيــاف سينما امل

تساعد أحماض 
»أوميغا 3« في تحسين 

الصحة العقلية

لطالما كانت السينما 
الفلسطينية انعكاسًا 

للواقع المعيش

خسر الفنان فادي صبيح 
المواجهة أمام رمضان رغم 

حظوظه القوية

2223
منوعات

الكتاب  ُيعّرفه  مــا  إلــى  وتــطــّورهــا، ووصولها 
»السينما الفلسطينية الجديدة«. بـ

انعكاسًا  الفلسطينية  السينما  كانت  لطاملا 
عيش، وألزماته املتعاقبة. 

َ
للواقع الفلسطيني امل

الــهــّم  تــابــعــت  الــحــديــثــة  الفلسطينية  فــاألفــام 
الــــوجــــودي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، واهــتــّمــت 
الفلسطينية،  الــجــمــعــيــة  الــــذاكــــرة  بــتــفــاصــيــل 
وعكست وعيًا متناميًا في قوة الصورة لدى 
الفتًا  ــّورًا  وتـــطـ الفلسطينيني،  الــســيــنــمــائــيــني 
العاملية.  في توظيفها في قوالب فنية، بلغت 

ــة بـــرامـــج،  مــ ــدِّ ــقــ ــ بــفــضــل عــمــلــي كـــإعـــامـــيـــة وُم
تيحت لي فرصة لقاء مخرجني فلسطينيني، 

ُ
أ

ــاؤالت كـــثـــيـــرة عــن  ــ ــســ ــ ــن طــــــرح تــ ــ فـــتـــمـــّكـــنـــت مـ
جوانب العمل السينمائي، واإلشكاليات التي 
يواجهها السينمائيون، وتحديدًا بخصوص 
التمويل، ومحاولة الحفاظ على هوية الفيلم 
التي  ة األدبيات 

ّ
الفلسطيني، في آن واحــد. قل

تتناول السينما الفلسطينية، وقصورها في 
بتغطيتها،  قــْمــُت  الــتــي  بالجوانب  ق 

ّ
يتعل مــا 

البطل وتحّوالتها ودالالتها،  تحديدًا صــورة 
أدبــي  الكتاب كمرجع  تقديم  إلــى  هــذا  دفعني 
بدراسة  املهتّمة  السابقة  األدبيات  للمهتّمني. 
ــي مــقــاربــتــهــا  ــم تـــكـــن مــنــهــجــيــة فــ الــســيــنــمــا لــ
الدالالت السياسية املتغيرة، وتحّوالت الحقل 

الثقافي وإشكالياته السياسية.

بتجاوز  ُمطالب  اليوم  اإلعــامــي  أّن  تعتقدين  هل   ■
حدود مهنته الصحافية في نقل املعلومات واألخبار 
السينما  على  وبــاالنــفــتــاح  السياسية،  والــســجــاالت 

العربية وما فيها من تحّوالت؟
 الصحافي ُمطالٌب، اليوم أكثر من أي 

ّ
ال شّك أن

املعلومة،  مــا وراء  فــي  بالغوص  وقــت مضى، 
 مهنته تدعوه إلى البحث 

ّ
لبلوغ الحقيقة، ألن

 ُمــــجــــردًا لـــهـــا. ما 
ً
عــنــهــا أســــاســــًا، ولـــيـــس نـــقـــا

تقّدمه السينما الفلسطينية اليوم، والسينما 
تحاول  التي  ـ  والوثائقية  الــروائــيــة  ـ  العربية 
ــــدول  ــتـــي تــعــيــشــهــا الـ ســـبـــر أغـــــــوار املــــأســــاة الـ
العربية، من حــروب ونــزاعــات وهجرة، جدير 
 ال تنفصل 

ّ
بالبحث والدراسة. فالسينما كفن

والفلسطيني.  الــعــربــي  املــواطــن  يعيشه  عــّمــا 
ــاده املــخــتــلــفــة،  ــعـ ــأبـ ــــهــــا انـــعـــكـــاس لـــواقـــعـــه بـ

ّ
إن

سياسيًا واجــتــمــاعــيــًا ونــفــســيــًا، وقــــادرة على 
إيصال واقعه ومعاناته إلى العالم، تمامًا كما 
قت نجاحًا كبيرًا، 

ّ
في أفام سينمائية عّدة، حق

ونالت جوائز من مهرجانات دولية وعربية.

تــحــّوالت  هـــذا، تشتغلني على  األخــيــر  فــي كتابك   ■
سياسيًا  فلسطني،  في  الجديدة  السينما  في  ى 

ّ
شت

رت هذه السينما باتفاق 
ّ
واجتماعيًا. إلى أّي حد تأث

أوسلو )1993(؟
تناول الكتاب السينما الفلسطينية الجديدة 
مــنــذ االنـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، وتـــتـــّبـــع عــاقــتــهــا 
بالتحّوالت السياسية واالجتماعية الجذرية 
الــحــاصــلــة بــعــد اتــفــاق أوســـلـــو، بــني إســرائــيــل 
ومــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــا لحق 
ــرات فـــــي املــــجــــاالت  ــ ــّيـ ــ ــغـ ــ بــــهــــذه الــــفــــتــــرة مـــــن تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة املــخــتــلــفــة. ســبــب اخــتــيــار هــذه 
ها مرحلة مفصلية، ولها 

ّ
الحقبة التاريخية أن

فلسطني  على  جــوهــريــة ومصيرية  تــداعــيــات 
بعد  الفلسطينية،  والقضية  والفلسطينيني 
إلــى أداة سيطرة وإدامــة  تحّول اتفاق أوسلو 
وظهور  اإلســرائــيــلــي،  االستيطاني  لاحتال 
ــقــــافــــة نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة،  طـــبـــقـــة وثــ
السؤال  الجديد.  الــواقــع  فــي  وشبكة مصالح، 
الــســيــنــمــائــي، املــرتــبــط بــهــذا الـــواقـــع، يــتــنــاول 
ـــج الــســيــنــمــائــي، 

َ
ـــنـــت

ُ
الــتــأثــيــر عــلــى الــثــقــافــة وامل

الــواقــع، أو  ج أسير تكريس 
َ
نت

ُ
ومــا إذا وقــع امل

ه تمكن من طرح 
ّ
وصفه بشكل غير ُمقلق، أو أن

إشكالياته بقوة، جذبت الجمهور، وحاكت ما 
اختلج في وجدانه من أسئلة ومشاعر صعبة.

في هذا السياق، ياحظ بروز نشاط سينمائي 
فلسطيني جــديــد أصــبــح مــوضــع نقد وجــدل 
ورغم  يطرحها.  التي  الوطنية  القضايا  حول 
يخلو  ال  الفلسطينية،  الـــوحـــدة  إلـــى  إشـــارتـــه 
ــر، ومــن االحتفاء املبالغ بــه، أحيانًا 

ّ
الــتــوت مــن 

أخرى، بوصفه تعبيرًا عن وصول الفلسطيني 
إلـــى الــعــاملــيــة، وقـــهـــره، عــبــر الــنــجــاح الـــفـــردي، 
 
ّ
لكن يعيشها.  التي  الجماعي  القمع  ملعوقات 

إنسانية  ترصد  سينما  بظهور  كــان  التحّول 
الفلسطيني، بخيره وشّره وأخطائه وضعفه، 
ل شخصيته النفسية والسلوكية تجاه 

ّ
حل

ُ
وت

واقعه، ونتيجة معاناته.

بقوة ضاربة  ريدلي سكوت  املخرج  يستعني 
من املمثلني البارزين في فيلمه »هاوس أوف 
ــــوم األربــــعــــاء  ــــدأ عـــرضـــه يـ ــــذي بـ ــوتـــشـــي«، الــ غـ
املــاضــي فــي الـــواليـــات املــتــحــدة ودول أخـــرى، 
وتمتزج فيه قصص الحب واملجد والخيانة، 
ومــن أبــرز هــؤالء املغنية ليدي غاغا فــي دور 
»األرمـــلـــة الـــســـوداء« بــاتــريــزيــا ريــجــانــي، التي 
القرن العشرين جريمة  دبرت في تسعينيات 
دار  وريــث  ماوريتسيو غوتشي،  زوجها  قتل 
ــة.  و»هــــــاوس أوف  ــيـ ــراقـ األزيــــــاء اإليــطــالــيــة الـ
غـــوتـــشـــي«، الــــذي يــأتــي بــعــد شــهــر واحــــد من 
»ذي الســت ديــويــل«، هو أحــدث أعمال ريدلي 
ــــام الــتــي  ســـكـــوت، صــاحــب مــجــمــوعــة مـــن األفـ
ُحــفــرت فــي ذاكــــرة الــجــمــهــور وبــاتــت محطات 
لــويــز«  أنـــد  »ثيلما  ومــنــهــا  مــهــمــة،  سينمائية 
ــر«.  ــ ــيـــني« و»بــــايــــد رانـ ــلـ ــاتــــور« و»إيـ و»غــــاديــ
استند سكوت في فيلمه إلى أحد أهم أخبار 
القرن  تسعينيات  خــال  إيطاليا  في  الجرائم 
الــفــائــت، وهـــو اغــتــيــال مــاوريــتــســيــو غوتشي، 
ــة، بــتــدبــيــر مــن  ــيـ ــالـ ــطـ وريــــــث دار األزيــــــــاء اإليـ

يــعــتــبــر زيــــت الــســمــك خـــيـــاًرا أفـــضـــل مـــن زيــت 
ــود الــحــمــض  ــ ــــى وجــ ــــك إلـ الـــكـــتـــان، ويــــرجــــع ذلـ
الدهني DHA الذي يساعد في تحسني أعراض 
في  بما  العقلية،  الصحة  اضــطــرابــات  بعض 
ــراب ثــنــائــي الــقــطــب  ــ ــطـ ــ ــئـــاب واالضـ ــتـ ذلــــك االكـ
والــفــصــام، وخــفــض خــطــر اإلصـــابـــة بــالــخــرف 
 EPA والزهايمر. عاوة على ذلك، فإن وجود
يساعد في تخفيف التوتر وإرخاء األعصاب، 
زيت  يمتلك  إذًا  الــدمــاغ.  مما يحسن وظــائــف 
بذور الكتان خصائص أقل في تعزيز الدماغ 
عند مقارنته بزيت السمك، ولكن الخصائص 
املـــضـــادة لــالــتــهــابــات لــزيــت بـــذور الــكــتــان قد 
تــســاعــد فـــي تــحــســني الــــظــــروف املـــزاجـــيـــة في 
حاالت اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.

خسارة الوزن
يعزز كل من زيت السمك وبذر الكتان خسارة 
الوزن، إذ يحتوي زيت بذر الكتان على كمية 
جــيــدة مــن األلــيــاف مــمــا يــســاعــد فــي تحسني 
عــمــلــيــة الــهــضــم، كــمــا أن لـــه تـــأثـــيـــرات ملينة 
املنتظم  السموم والتخلص  تساعد في طرد 
من الفضات من الجسم الذي بدوره يساعد 
ــــؤدي إلــى  فـــي تــحــســني الــتــمــثــيــل الــغــذائــي ويـ
الــوزن. أما بالنسبة لزيت السمك فقد  فقدان 

يارا حسين

يــنــصــح دائــمــا بــتــنــاول مــكــمــات »أومــيــغــا3« 
لــفــوائــدهــا الــصــحــيــة الــكــثــيــرة، وهـــي متاحة 
تجاريًا في شكل سائل أو كبسوالت مشتقة، 
إما من زيت السمك أو من زيت بذور الكتان 
فائدة  أكثر  الفرق بينهما وهل أحدهما  فما 

من اآلخر؟ 

تخفيض خطر اإلصابة بأمراض القلب
وجـــدت الــعــديــد مــن الــدراســات أن زيــت بــذور 
الكتان وزيت السمك قد يفيدان صحة القلب، 
ــت الـــســـمـــك يــحــســن بــشــكــل مــلــحــوظ  ــ لـــكـــن زيـ
صحة القلب واألوعية الدموية ألنه يحتوي 
على مزيج من نوعني مختلفني من أحماض 
»أوميغا 3« الدهنية، وهي اإليكوسابنتينويك 
 )DHA( والــدوكــوســاهــيــكــســانــويــك   )EPA(
نوع  على  الكتان  بـــذور  زيــت  يحتوي  بينما 
الدهنية »أوميغا  واحــد فقط مــن األحــمــاض 
الفالينولينيك )ALA(. وقد  3« وهي حمض 
ثــبــت أن هــــذه املــكــمــات تــخــفــض مــســتــويــات 
ضغط الدم لدى البالغني حتى في الجرعات 
ــكـــون فـــعـــالـــة فــي  ــا قــــد تـ ــهـ الـــصـــغـــيـــرة، كـــمـــا أنـ
وتعزيز   )LDL( الضار  الكوليسترول  تقليل 
تخفض  وقــد   ،)HDL( الجيد  الكوليسترول 
نسبة الدهون الثاثية في الدم بنسبة تصل 

إلى ٪30.

تعزيز الصحة العقليّة 
واالضطرابات السلوكيّة

الدهنية عمومًا  تساعد أحماض »أوميغا 3« 
فـــي زيــــت الــســمــك وبـــــذر الـــكـــتـــان فـــي تحسني 
ــهــــارات املــعــرفــيــة. ولــكــن  الــصــحــة الــعــقــلــيــة واملــ

وشكلت  ريجاني.   باتريزيا  السابقة  زوجته 
بـــاردًا بعد ســنــوات من  هــذه الجريمة انتقامًا 
ــزواج ومــســيــرة تــصــاعــديــة فــي عــالــم األزيـــاء  الــ
والفخامة، وجاءت بالتوازي مع سقوط الدار 
الكبيرة، اململوكة لعائلة غوتشي، وبيعها إلى 
مجموعة مالية. وإذا كان الفيلم ُصّور من دون 
طلق عليها لقب »األرملة 

ُ
استشارة املرأة التي ا

الـــــســـــوداء« والــــتــــي خـــرجـــت مــــن الـــســـجـــن قــبــل 
ثماني سنوات، فيبدو أنه حصل على موافقة 
»غوتشي« التي باتت في الوقت الراهن جزءًا 
مـــن مــجــمــوعــة »كــيــريــنــغ« بــرئــاســة فــرنــســوا-

هــــنــــري بـــيـــنـــو. وتـــظـــهـــر حـــقـــائـــب »غـــوتـــشـــي« 
وإكسسواراتها مرات ال تحصى على الشاشة. 
وتتولى املمثلة سلمى حايك، املتزوجة فعليًا 
من بينو، دورًا في الفيلم، إذ تجّسد شخصية 

عّرافة متواطئة في الجريمة. 
فــي ديـــكـــورات الفيلم وأزيـــائـــه، اعــتــمــد ريــدلــي 
سكوت، الذي كانت بداياته في مجال اإلعان، 
أكثر األشــيــاء جاذبية فــي هــولــيــوود. ويــؤدي 
آدم درايــفــر دور مــاوريــتــســيــو غــوتــشــي، فيما 
يأتي آل باتشينو بشيء من روح فيلمه »ذي 
غــاذفــاذر« )»الــعــراب«( ، مجّسدًا مع جيريمي 
أيــــرونــــز الـــجـــيـــل الــــــذي ســيــســلــم األمــــانــــة إلـــى 
)بعد ساعات  ليتو فتحّول  أمــا جاريد  خلفه. 
بــاولــو غوتشي غير  إلــى  املاكياج يوميًا(  مــن 
ــذي ســيــنــتــهــي به  ــ املـــحـــبـــوب مـــن الــعــائــلــة، والــ
األمــر إلــى اإلفـــاس. وتــشــارك في الفيلم أيضًا 
الفرنسية كامّي كوتان في دور باوال فرانشي، 
الـــتـــي أغــــــَوت مــاوريــتــســيــو غــوتــشــي فـــأثـــارت 

غضب باتريزيا وقادتها إلى السقوط. 
الــواليــات  فــي  التي اشتهرت  كــوتــان  واعتبرت 
مــاي إيجنت«،  املتحدة بفضل مسلسل »كــول 
في تصريح لوكالة فرانس برس، أن هذا الدور 

قــد ال يــكــون األغــنــى بـــالـــحـــوارات فــي حياتها 
األخير من  الجزء  في  فقط  )إذ ظهرت  املهنية 
الفيلم(، ولكنه إلى حد بعيد الدور األكثر روعة. 
وقالت »لقد كــان من املمتع جــدًا أن انتقل إلى 
عالم مجتمع األثرياء اإليطالي في ثمانينيات 
ــائـــت!«.  أمـــا نــجــمــة الـــبـــوب الــعــاملــيــة  ــفـ الـــقـــرن الـ
ــذا الــفــيــلــم  لـــيـــدي غـــاغـــا فــرســخــت مـــن خــــال هــ

عامني  بعد  حقيقية،  كاملة  كممثلة  مكانتها 
من ترشيحها لجوائز األوسكار عن فيلم »إيه 
ستار إز بورن«، وفازت يومها بجائزة أفضل 
أغــنــيــة. تظهر لــيــدي غــاغــا ســمــراء فــي الفيلم، 
وتضفي على لغتها اإلنكليزية لكنة إيطالية 
قوية لتؤدي دور باتريزيا ريجاني، وهي ابنة 
رجـــل أعــمــال يعتقد أنـــه عــلــى عــاقــة بــاملــافــيــا. 

وشرحت ليدي غاغا أنها أرادت أن تكّون على 
طريقتها الخاصة شخصية باتريزيا ريجاني 
في الفيلم، منذ لقائها غوتشي حتى الخيانة 
ــنــــوات فــــي قـــمـــة الــفــخــامــة  والـــســـقـــوط بـــعـــد ســ
اإليطالية، من دون أن تنطلق من أفكار مسبقة 

عن باتريزيا الحقيقية.
)فرانس برس(

الحظت الدراسات أنه يزيد الشعور بالشبع 
الغذائي  التمثيل  عملية  تعزيز  في  ويساعد 
وزيــادة نسبة حرق الدهون مما يعني حرق 
املزيد من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن. 

تعزيز صحة الجلد
تــعــتــبــر زيـــــت بــــــذور الـــكـــتـــان وزيــــــت الــســمــك 
من  الكبير  محتواها  بفضل  للبشرة  مفيدة 
العديد من  الدهنية. وقــد أظهرت  األحــمــاض 
الـــدراســـات، ومــنــهــا دراســــة نــشــرت فــي مجلة 
كان  السمك  زيــت  مكمات   

َّ
أن  ،Marine drugs

لــهــا دور فــي تحسني عـــدد مــن االضــطــرابــات 
ــا فـــــي ذلـــــــك الــــتــــهــــاب الـــجـــلـــد  ــمــ الــــجــــلــــديــــة، بــ
والصدفية وتلف الجلد الناتج عن التعرض 
يساعد  وبــاملــثــل  البنفسجية.  فـــوق  لــألشــعــة 
زيت بذور الكتان أيضًا في عاج اضطرابات 
الجلد املتعددة، حيث أظهرت دراسة أجريت 
عــلــى 13 امــــرأة أن تــنــاول زيـــت بــــذور الــكــتــان 
ملدة 12 أسبوًعا قد حسن خصائص البشرة 

وأدى إلى ترطيبها وزيادة نعومتها.
 

التقليل من االلتهابات
وقد أثبتت الدراسات البحثية أن زيت السمك 
لـــه خــصــائــص مـــضـــادة لــالــتــهــابــات بسبب 
الدهني. وقــد أشــارت  محتواه من األحماض 
الــدراســات ومنها دراســـة نشرت  العديد مــن 
إلــى اآلثــار املفيدة لزيت   Nutrients في مجلة
بالحاالت  املرتبطة  االلتهابات  على  السمك 
والتهاب  األمعاء  التهاب  مــرض  مثل  املزمنة 
املفاصل الروماتويدي والذئبة. أما عن تأثير 
ـــذور الــكــتــان عــلــى االلــتــهــاب فـــا تـــزال  زيـــت بـ
املزيد  إلجـــراء  وتحتاج  مــؤكــدة  غير  النتائج 

من األبحاث.

ليدي غاغا »أرملة سوداء« إلمبراطورية الفخامة»أوميغا 3«... فوائد صحيّة ال ُتحصى
»هاوس أوف غوتشي«، 

الذي يأتي بعد شهر 
واحد من »ذي الست 

ديويل«، هو أحدث 
أعمال ريدلي سكوت، 

صاحب مجموعة من 
األفالم التي ُحفرت في 

ذاكرة الجمهور

عدنان حمدان

رحيل مفاجئ، هو ما يمكن وصفه في وفاة الفنان 
الــســوري زهــيــر رمــضــان عــن عمر 62 عــامــًا، املمثل 
املــثــيــر لــلــجــدل مــنــذ عـــام 2014 بــعــد تــولــيــه رئــاســة 
نقابة الفنانني في سورية واستمراره في املنصب 
حتى وفاته. إذ تعامل رمضان مع كرسي النقابة 
الراحل  الاذقية  فابن  الجمهورية،  رئاسة  وكأنها 
تربطه عاقات قوية بالقصر الجمهوري، وهو ما 
منحه صاحيات واسعة لم تمنح ألي نقيٍب قبله 
في فترة احتدم الصراع داخل سورية، وخرج عدد 
إلــى املهجر  أو منفيني  الفنانني مكرهني  كبير من 
والــــدول املـــجـــاورة. حــالــة مــن االســتــقــطــاب صنعها 
رمضان وصــل أثرها إلــى لبنان حتى بعدما منع 
الدخول  مــن  الــنــور  عبد  سيرين  اللبنانية  الفنانة 
إثر تقديمها  العشاق«  لتصوير مسلسل »قناديل 
لــبــرنــامــج عــن الــاجــئــني الــســوريــني عــلــى تلفزيون 
حساباتها  عبر  رسمي  باعتذار  ليطالبها  »اآلن«، 

على مواقع التواصل ليأذن لها بالدخول.
اختار  بل  البتة،  يكن زهير ديمقراطيًا  لم  سوريًا، 
ــدد مــــن أســــمــــاء الـــفـــنـــانـــني عـــلـــى الــائــحــة  ــ ــع عـ ــ وضـ
السوداء، وأعاد الحديث عن هذه الائحة في أكثر 
مـــن مــنــاســبــة وتـــحـــت قــبــة مــجــلــس الــشــعــب، حتى 
بــعــدم رضـــاه أو  أنــه صــرح فــي مقابلة تلفزيونية 
قــبــولــه للصلح مــع الــفــنــانــني املــعــارضــني حــتــى لو 
ت 

ُّ
التعن والتسوية.  بالدخول  الدولة  لهم  سمحت 

ــان جــعــل ســمــعــتــه فـــي الــوســط  الـــــذي أبــــــرزه رمـــضـ

النقابة  فتحولت  تتضاءل،  الجمهور  وبــني  الفني 
فــي عــهــده إلــى فــرع أمــنــي يــصــوغ مصير الفنانني 
 عــن التشبيح 

ً
الــبــاد، فضا فــي البقاء أو مــغــادرة 

 رمــضــان 
ّ
ــأن الــامــتــنــاهــي فــي كــافــة املــنــاســبــات. وكــ

 شخصية »املــخــتــار« الــتــي أداهـــا في 
ً
تقمص فــعــا

مسلسل »ضيعة ضايعة«، وأضاف عليها جبروت 
»أبــو جــودت« في مسلسل »بــاب الــحــارة«، ليصنع 
نــمــوذجــًا ثــقــيــل الــظــل مــن الــرجــل الــحــزبــي العنيد 

الباذخ في مدح السلطة والتلميع لصورتها. 
الفنانني  منع  حـــدود  الــراحــل عند  يقف تسلط  لــم 
كونه  استأثر  بل  والعمل،  الدخول  من  املعارضني 
النقيب بفرض نفسه على عدد وفير من املسلسات 
واشتراط تواجده ضمن قائمة األبطال حتى يخرج 
العمل للنور وينال املوافقات املطلوبة، فبات زهير 
فــي أكثر مــن موسم مــتــواجــدًا فــي طيف واســع من 
الــرديء  األعــمــال، والــتــي أغلبها جــاءت باملستوى 
للغاية مثل »يومًا  ذت بميزانية ضئيلة 

ّ
نف كونها 

مــا« و»ضــيــوف على الــحــب« و»كـــرم منجل«. تابع 
رمضان تعنته باقتطاعه شخصية »املختار« من 

مسلسل »ضيعة ضايعة«، ومحاولة تقديم نسخة 
»يوميات  أســمــاه  مسلسل  مــن  مستقلة  كوميدية 
املــخــتــار« دون الـــرجـــوع لــكــاتــب الــنــص األســاســي 
ممدوح حمادة، وجاء العمل في غاية السوء دون 

أي أثر جماهيري يذكر. 
أمــا الــنــزاع األكــثــر جـــداًل كــان حــني وقــف فــي وجه 
املــرشــحــني النــتــخــابــات الــنــقــابــة، وهــــدد البعض 
ببشار األسد كما صرحت الفنانة توالي هارون 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي كــشــفــت فــيــه زيـــف رمــضــان 
ومــحــاوالتــه الــفــاســدة لتمديد فــتــرة وجــــوده في 
فادي  السوري  الفنان  كما خسر  النقابة.  رئاسة 
صــبــيــح املـــواجـــهـــة أمـــــام رمـــضـــان رغــــم حــظــوظــه 
القوية والدعم الهائل الــذي تلقاه من نجوم كثر 
في الوسط الفني، لكن استضافة رمضان ألعضاء 
نظيفة  غير  وكواليس  الشرقية  املنطقة  نقابات 
فــي مــرحــلــة الــتــصــويــت األخـــيـــرة قــلــبــت النتيجة 
لصالح رمضان الذي أعاد نفسه كمرشح وحيد 

لرئاسة النقابة.
النقابة  اليوم وبعد رحيل »املختار« يبدو كرسي 
في حاٍل ضبابي، خاصة بعد موجة من التغييرات 
ــنـــوات  ــقـ ــاولــــت رؤســـــــاء مـــؤســـســـات اإلنــــتــــاج والـ طــ
التلفزيونية قبل فترة دون أن تطاول زهير، حيث 
يــرشــح الــبــعــض أن تــمــيــل الــكــفــة لــصــالــح تــمــاضــر 
ــم، وهـــــي الــنــشــطــة فــــي الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي مــنــذ  ــانــ غــ
سنوات، وكانت في استقبال الفنان تيم حسن حني 
عاد للعمل في سورية أثناء تصوير مشاهده في 

الجزء الثالث من مسلسل »الهيبة«.

الجيل السينمائي الجديد كشف تناقضات المجتمع 

)Getty( تؤّدي ليدي غاغا دور باتريزيا ريجاني التي دبرت جريمة قتل زوجها

لم يكن زهير 
ديمقراطيًا البتة، 
بل اختار وضع 
عدد من أسماء 
الفنانين على 
الالئحة السوداء 
)فيسبوك(

)Getty( يعزز كل من زيت السمك وبذر الكتان خسارة الوزن

كراجة: الصحافي ُمطالٌب، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالغوص في ما وراء المعلومة )العربي الجديد(

تتحّدث اإلعالمية الفلسطينية آالء كراجة في هذا الحوار عن السينما الفلسطينية الجديدة، 
وعن عوالمها وصناعتها ومتخيّلها، ومدى استمرار السينما القديمة في التأثير على الجديد

آالء كراجة

البحث عن بديل زهير رمضان

فنون وكوكتيل
حوار

متابعة

فيلمصحة 

هناك حاجة إلى إعادة 
التفكير في النظرة إلى 

السينما الفلسطينية 
وتحريرها من الربط 

العضوي بالثورة، وبالتالي 
استدعاء سينما ما قبل 

الثورة وإعادة االعتبار لها 
من منظور عريض وعام، 
ال سيما أّن سينما ثالثينيات 

القرن الماضي كانت 
تعبّر عن وجود شعب 
فلسطيني، له حضور 
واهتمامات وكينونة، 
على عكس ما تشيعه 
الدعاية الصهيونية من 

عدم وجود شعب 
وكيان وفاعلية حضارية 

فلسطينية.
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