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صورة الالجئ في اإلعالم: مخيّلة اليمين العنصرية

التنّمر على المذيعات األردنيات... نجود القاسم مثاًال

ناصر السهلي

اإلقامة ألكثر  لتصاريح  الدنمارك  إلغاء  مع 
مــن 200 الجــئ ســـوري قبل شــهــريــن، بــدا أن 
الشمال  دول  مختلف  في  السوريني  مصير 
 

ّ
األوروبـــــــي عــلــى املـــحـــّك، خــصــوصــا فـــي ظــل

الـــدول،  »صــحــوة« اليمني املتطرف فــي هــذه 
وتحريضه بشكل مستّمر على الالجئني.

إذ منذ عــام 2015، وهــو العام الــذي بــدأ فيه 
الــســوريــني على  لــالجــئــني  الفعلي  الــوصــول 
أوروبــــــــا، اصـــطـــدم هـــــؤالء بــمــجــمــوعــات من 
ــائـــل إعـــالم  الــيــمــني الــقــومــي املــتــطــرف، ووسـ
السنوات  املعسكر نفسه. وخــالل  مقربة من 
الست املاضية ألصقت بالسوريني كل التهم، 
والــصــفــات، وكــل أصــنــاف املــعــايــرة: السوري 
»مـــغـــتـــصـــب« فــــــــردي وجــــمــــاعــــي، الــــســــوري 
»سارق«، السوري »كاذب«. تكررت الصفات 
واالتهامات على ألسنة متطرفني عبر مواقع 
التواصل أو وســائــل اإلعـــالم. بــدا كــأن خطة 
واحــــدة عــّمــمــت عــلــى الــجــمــيــع، فــي استغالل 
حوادث فردية )إذا حصلت، بعدما تبنّي زيف 
تهم جنائية عدة ضد سوريني( وتحويلها 

إلى سمات ملتصقة بشعب كامل.
لــكــن بــقــي املـــذهـــل طــيــلــة هـــذه الــســنــوات في 
انخراط  املقيتة هــذه، هو  التحريض  عملية 
قــدمــاء«، من سوريني  ما يسمى »مهاجرين 
 

ّ
ــل ــعـ ــم، ضــــد الــــالجــــئــــني الـــــجـــــدد. ولـ ــرهــ ــيــ وغــ

حــالــة الــالجــئ الـــســـوري كــيــفــورك أملــاســيــان، 
امللتحق بالحزب اليميني املتطرف »البديل 
ألجــــل أملـــانـــيـــا« تـــؤشـــر إلــــى مــــدى اســتــغــالل 
بهدف  لهويته  والحزبية  اإلعالمية  املنابر 

التحريض على أبناء بلده. 
وتــــــوصــــــل تـــحـــقـــيـــق مــــشــــتــــرك ملـــؤســـســـتـــني 
األولى  األملانية  القناة  أملانيتني،  إعالميتني 
بــحــســب  ــــن«،  ــــاليــ أونــ »تـــــي  ومــــوقــــع   )ARD(
تــقــريــر »دويـــتـــشـــه فــيــلــه«، إلــــى أن أملــاســيــان 
الذي حصل على لجوء بعد فراره من حلب، 
ساهم من خالل توظيفه في البرملان األملاني 
مـــن »الـــبـــديـــل« املـــتـــطـــرف بــالــتــجــيــيــش ضد 
إليه، يتبنّي  املشار  التقرير  أبناء بلده. وفي 
أن الــرجــل بإمكانه الــعــودة إلــى بـــالده، وأنــه 
أســاســا لــم يــخــرج منها هــاربــا ليأخذ صفة 

الالجئ. 
في الواقع فإن أملاسيان لم يكن حالة فريدة 
ــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة فــــي الــتــحــريــض  خـ
ــقــــد اعـــتـــبـــر  ــلــــى الـــــســـــوريـــــني. فــ اإلعــــــالمــــــي عــ

منوعات
تضييق 

»قسد«
جالل بكور

الديمقراطية«  سورية  »قــوات  مليشيات  أفرجت 
)قــســد(، عــن الــنــاشــط اإلعــامــي أحــمــد الحسن، 
مساء األحد، بعد 5 أيام من اعتقاله على خلفية 
اتهامه بالعمل مع مواقع إعامية تهاجم وتنتقد 
شــمــالــي  و»قـــســـد«  الـــذاتـــيـــة«  »اإلدارة  ســيــاســات 
ــاء ذلـــك بــعــد ســاعــات من  وشــرقــي ســـوريـــة. وجــ

قرار أصدرته »قسد« بوقف عمل قناة فضائية  
كردية، بذريعة »مخالفتها للمبادئ األخاقية«.

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقــالــت مــصــادر محلية لـــ
الضغط  بعد  جـــاءت  الحسن  عــن  اإلفـــراج  عملية 
ــرة، بــيــنــمــا ذكــــرت  ــ ــيـ ــ اإلعــــامــــي فــــي األيـــــــام األخـ
مصادر أخرى أن اعتقاله كان على خلفية نشره 
تؤيد  »واتـــســـاب«  تطبيق  عــلــى   »Status »حــالــة/ 
الــثــورة الــســوريــة ضــد بــشــار األســــد.  وفــي وقت 

الجديد«،  »العربي  لـ قالت مصادر محلية  سابق، 
 ،»SY Plus« لشبكة   

ً
مــراســا يعمل  الحسن  إن 

اعــتــقــالــه عــلــى خلفية نــشــره نعيا ألحــد  وجـــرى 
أبــــرز وجــــوه الـــرقـــة املـــعـــارضـــة لــلــنــظــام الــســوري 
و»قـــســـد«، وهـــو املــحــامــي مــحــمــد شــــاش، الـــذي 
أن  املاضي. وأضافت  األسبوع  تركيا،  توفي في 
الوطني  الجيش  بتأييد  الناشط  اتهمت  »قــســد« 
ــي الـــوقـــت نــفــســه كــانــت  ــعــــارض، وفــ الـــســـوري املــ

وكانت  اعتقلته.  التي  الــقــوة  بهوية  علمها  تنفي 
دائرة اإلعام في اإلدارة الذاتية قد قررت، األحد 
أيضًا، إلغاء تسجيل مكتب »فضائية كردستان 
وذلك  مناطقها،  في  العمل  من  القناة  ومنع   »24
يجب  الــتــي  األخــاقــيــة  للمبادئ  مخالفتها  »بــعــد 
الوسائل اإلعامية، وبعض بنود  أن تتحلى بها 
قـــانـــون اإلعــــــام املـــعـــمـــول بـــه شــمــالــي وشــرقــي 

سورية«، وفق نص القرار الصادر عن الدائرة.

ــن بــيــنــهــم ســـوريـــون ولــبــنــانــيــون  ــيـــره، ومــ غـ
وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـــــؤيـــــدون ملـــعـــســـكـــر مــعــني 
ومنتشرون في القارة األوروبية، أن الجئي 

سورية »ال يستحقون الحماية«.
أن الالجئني السوريني، هكذا  كتب كثيرون 
أجل  مــن  ليسوا ســوى »الجــئــني  بالتعميم، 
املــــــال«، أو »الجـــئـــني ألســـبـــاب اقــتــصــاديــة«، 

ــن يــســمــي نــفــســه »مـــؤرخـــا  حــتــى أن أحــــد مـ
كـــرديـــا ســـوريـــا« فـــي إســكــنــديــنــافــيــا ســاهــم 
النمطية عن  الــنــظــرة  تــعــزيــز  فــي  فــي 2018 
ــادة الــالجــئــني إليها.  أن »ســوريــة آمــنــة« إلعـ
بــالــطــبــع تــلــك الــحــمــالت وجـــدت صـــدى عند 
ــا ســـاهـــم أيـــضـــا في  الـــتـــطـــرف الــشــعــبــوي، مـ
زيــارة وفدين رسميني إلى دمشق وبيروت 

آمنتني. وريــفــهــا  دمــشــق  ي 
َ
منطقت  العــتــبــار 

وبــعــيــدًا عــن اســتــعــادة كــل نــمــاذج التنميط 
ــبــــيــــة  املــــذهــ فـــــــي  الـــــــغـــــــوص  أو  اإلعـــــــــالمـــــــــي، 
والـــطـــائـــفـــيـــة، فــالــحــقــيــقــة الــبــيــنــة أن بــعــض 
السويد  في  املحرضني على الجئي سورية 
، هم أنفسهم  فروا كالجئني من سلطة 

ً
مثال

حافظ األســد، كما هي حال تجمعات برلني 
أنفسهم  هــؤالء  يحول  أن  قبل  وكوبنهاغن، 
إلى »مغتربني« و»مهاجرين«، بعد الحصول 
في  لالنضواء  واتجاههم  الجنسيات،  على 
مــعــســكــرات الــيــمــني املـــتـــطـــرف، وعـــلـــى األقـــل 
صــيــاغــة خــطــابــاتــه املــعــاديــة ألبــنــاء بــلــدهــم، 
من دون إخفاء إعجاب هؤالء بديكتاتورية 

األسد في دمشق.   
وكــمــا يحصل فــي حــمــالت الــتــحــريــض ضد 
السوريني في دول الجوار أي لبنان وتركيا 
فــفــي أوروبـــــا تنتشر مقولة  بــشــكــل خــــاص، 
ــذي تــغــدق  ــ »الــــالجــــئ املــــدلــــل« أي الـــالجـــئ الـ
املساعدات،  أمــوال  األممية  املؤسسات  عليه 
بينما هــو جــالــس فــي بيته ال يعمل. وهــذه 
وقائع  تنقضها  الخاطئة طبعا،  األســطــورة 
كثيرة، خصوصا في أوروبا. ففي الدنمارك 
لالجئ،  باألصل  يمكن  ال  املثال  على سبيل 
ــوانـــني، تــلــقــي إعــــانــــات من  ــقـ بــعــد تــشــديــد الـ
دون أن ينخرط في ســوق العمل والــدراســة 

ومشاريع االندماج.
ــك يــعــيــد كـــل فـــتـــرة أوروبــــيــــون من  ــم ذلــ ــ ورغـ
ــكــــاتــــور ســـــــاذج يـــصـــّور  ــيـــمـــني نـــشـــر كــــاريــ الـ
يــجــلــس مستمتعا  بـــصـــورة رجــــل  الـــالجـــئ 
الدنماركيني  املواطنني  باقي  بينما  بنهاره 
الــرســم لينتشر مع  عــاد هــذا  يعملون. وقــد 

قرار إلغاء تصاريح اإلقامة األخير.
ــــدًا عــن  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــب اآلخـــــــــر وبـ ــانـ ــ ــــجـ ــى الـ ــلــ ــن عــ ــكــ لــ
الــشــعــبــويــة، يــعــري مــواطــنــون عـــاديـــون، في 
الــخــطــاب التحريضي ضد   ،

ً
الــدنــمــارك مــثــال

الــالجــئــني الــســوريــني. ومـــن بــني مــن تعرض 
ملا يشبه »قصفا« على تويتر، السياسي من 
أصل فلسطيني وسوري )والد من طولكرم 
ووالـــدة مــن ســوريــة(، ناصر خضر. فخضر 
الــذي أيــد بقوة الــثــورة السورية ســرعــان ما 
تــبــنــى »الــــثــــورات املــــضــــادة« بـــوصـــول نحو 
ــــوري )هـــو  ــــوري وفــلــســطــيــنــي ســ 8 آالف ســ
في  فــي  الــســوريــني  لالجئني  الكلي  املجموع 
فــي  الـــيـــمـــني  ــانـــب  ــــى جـ إلـ 2015(، واصــــطــــف 
ــرورة إرجـــاعـــهـــم  ــ ــ كـــتـــابـــاتـــه مــتــحــدثــا عــــن ضـ

ليساهموا »في إعادة بناء سورية«. 

انخرط مهاجرون قدماء 
في عملية التحريض ضد 

الالجئين الجدد

تنهال التعليقات 
المسيئة على صفحات 

مواقع التواصل 
االجتماعي

عّمان ـ محمود الخطيب

ظــنــت املــذيــعــة األردنــــيــــة نــجــود الــقــاســم أن 
رمضان  شهر  ملسابقات  كمقدمة  ظهورها 
عـــلـــى شــــاشــــة قــــنــــاة »رؤيــــــــــــا«، ســيــجــنــبــهــا 
تعليقات املتنمرين على ظهورها االعتيادي 
التعليقات  وهــي  الجوية،  للنشرة  كمقدمة 
التي يدونها البعض عبر صفحات املحطة 
التواصل  منصات  على  الــخــاصــة  األردنــيــة 
االجتماعي بشكل يومي منذ عامني تقريبا. 
املتنمرون  بــل واصـــل  لــم يحصل،  ذلــك  لكن 
بدا  بشكل  والــذكــوريــة  املسيئة  تعليقاتهم 

غير مفهوم إطالقا.
»العربي الجديد«:  تقول القاسم في حديث لـ
ــارب الـــعـــاَمـــني وأنــــــا أتـــعـــرض  ــقــ ــا يــ »مـــنـــذ مــ
لــتــنــمــر إلــكــتــرونــي مــســتــمــر، قـــد يــصــل لحد 
التحرش اللفظي، وهو ما يالحظه الجميع 
مــن خـــالل الــتــعــلــيــقــات والــفــيــديــوهــات التي 
أظـــهـــر بــهــا كــمــقــدمــة لــلــنــشــرة الـــجـــويـــة، وال 
أعلم سببا لحجم التعليقات السلبية التي 
تحاصرني، فأنا أقوم بعملي بشكل طبيعي 
ولــدي طموحاتي وأحالمي، وال أظهر على 
الــشــاشــة بــمــا يــخــالــف الـــعـــادات والــتــقــالــيــد 

املعروفة«. 
ــرأة في  املـ لــشــؤون  الوطنية  اللجنة  وكــانــت 
 16( املـــاضـــي حــمــلــة  الـــعـــام  أطــلــقــت  األردن، 
املــرأة(،  العنف ضد  العاملية ملناهضة  يوما 
بها بعنوان  قامت  دراســة  نتائج  وخلصت 
»التحرش في األردن« إلى أن نسبة التحرش 
عـــبـــر الـــســـوشـــال مـــيـــديـــا مــــن قـــبـــل الــــذكــــور، 
أن  ــة  الــــدراســ إلــــى 43.9%. وبــيــنــت  وصـــلـــت 
»املتحرشني أشاروا الى أن مالبس الضحية 
ارتكابهم هذه الجريمة، ما  هي السبب في 
أن مفهوم االحتشام هو مفهوم  إلــى  يشير 
نــســبــي وال يــمــكــن اعــتــمــاده كــآلــيــة ملكافحة 

الظاهرة كسلوك  التحرش، وأن رفض هذه 
م وغير خاضع للتبرير هو  اجتماعي ُمجرَّ

األساس في مجابهة هذه الظاهرة«.
تــؤكــد الــقــاســم عـــدم تــأثــرهــا شــخــصــيــا بما 
يــكــتــب عــنــهــا، تــــــردد: »أنـــــا قـــويـــة وال أتــأثــر 
بالنقد السلبي، لكن ما أزعجني كان كمية 
الــراحــل، بعد  التي مست والــدي  التعليقات 
أشــهــر قليلة على وفــاتــه، حتى إنــنــي قــرأت 
كــالمــا يــســيء لـــي ولــــه، ومـــا أزعــجــنــي تــأثــر 

عائلتي باألمر، وهو ما أثر على نفسيتي«. 
يــرد الــدكــتــور اسماعيل الــزيــود أســتــاذ علم 
ــيــــة، ظــاهــرة  االجــتــمــاع فـــي الــجــامــعــة األردنــ
التنمر والتحرش إلى التنشئة االجتماعية 
البعض، موضحا: »يبدأ  التي يربى عليها 
التنمر من األســرة، فوجود نوع من العنف 
ــة داخــــــل األســـــــرة ســيــخــلــق  ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ ــديـ والـ
ــرادًا غــيــر أســـويـــاء وضــعــفــاء الشخصية،  ــ أفـ
باملجتمع،  األبناء  وبالتالي عندما يختلط 

ُيسقطون طرق تفكيرهم وتنشئتهم على ما 
العادات  وال  الدين  يراعون  فال  يشاهدونه، 
ــال يــبــررونــهــا  ــعــ ــن أفــ ــه مــ ــقـــومـــون بــ فــيــمــا يـ

ألنفسهم على أنها طبيعية«.
تــقــر الــقــاســم بـــأن الــتــعــلــيــقــات املــســيــئــة قلت 
بـــعـــدمـــا قــــامــــت بــــرفــــع قـــضـــايـــا ضــــد بــعــض 
اإللكترونية،  الــجــرائــم  وحـــدة  لــدى  املعلقني 
وتـــضـــيـــف: »مـــنـــذ أن أعــلــنــت بــأنــنــي رفــعــت 
ــــني، خـــفـــت  ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــض املـ ــعـ ــ ــى بـ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــايـ ــ ــــضـ قـ
التحرش  لكن  املباشرة،  املسيئة  التعليقات 
الــلــفــظــي والــتــعــلــيــق بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر ما 
زال مـــالحـــظـــا، أحـــيـــانـــا يــدفــعــنــي الــفــضــول 
املتنمرين، ألجدها مليئة  لدخول صفحات 
بــاألدعــيــة الــديــنــيــة والــحــكــم واملـــواعـــظ التي 
تدعو لتهذيب النفس، ويكون ذات الشخص 
قد علق على شكل جسدي، أو كتب أن رأسي 
مـــربـــع أو يــشــبــه الــصــحــن أو بــأنــنــي أشــبــه 
الوعي  قلة  على  واضــح  دليل  فــي  الغسالة، 

والفراغ الذي يعيشونه«.
أتاحت  ميديا  الــســوشــال  أن  الــزيــود  يبني 
الــفــرصــة على طبق مــن ذهــب لكل الــنــاس، 
بـــأن يــظــهــروا بــالــطــريــقــة الــتــي تحلو لهم، 
مــن دون مــراعــاة مشاعر اآلخــريــن وبــدون 

حسيب أو رقيب.
وكانت زميلة نجود القاسم في قناة »رؤيا«، 
املذيعة سميحة مجدالوية قد تعرضت هي 
األخرى لحملة تنمر على منصات التواصل 
االجــتــمــاعــي، إذ نــشــرت فـــي أغــســطــس/ آب 
املـــاضـــي، صــــورة لــهــا بــــدون مــكــيــاج، علقت 
أنـــا مشيبة،  »لــلــمــتــنــمــريــن،  بــالــقــول:  عليها 
أنــفــي كبير، أسناني زي األرنـــب، مــا عندي 
ــّوف، عــــجــــوز وبـــشـــعـــة وفــقــا  ــ ــخـ ــ شـــفـــايـــف، بـ
الــبــعــض ومــســاجــاتــهــم، ومـــع كل  لتعليقات 
هاد أنا راضية عن شكلي تماما فارتاحوا 

ي تنّمر«.
ّ
وارتقوا وبكف

من تظاهرة رافضة إللغاء تصاريح اإلقامة للسوريين )األناضول(

المذيعة األردنية نجود القاسم )العربي الجديد(

اإلعالم  في  هؤالء  ضد  التحريضي  الخطاب  عاد  شهرين،  قبل  سوري  الجئ   200 من  ألكثر  اإلقامة  تصاريح  إلغاء  الدنمارك  إعالن  مع 
اليميني، وبمواكبة ومساندة من بعض العرب في أوروبا
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ألّي شخص يشاهد األنيمي أول مرة... أسئلة 
مثل: من أين يأتي هذا العنف وهــذه الغرابة 
والجنون؟ وبالطبع يأتي هذا مع مشهد أول 
يصّور قطار األنفاق في اليابان، للمقارنة بني 
الهدوء واالتزان في اليابان، والعالم الجنوني 

في األنيمي الياباني.

عرض عشوائي
لــــم تـــعـــمـــل بــــورونــــوفــــا عـــلـــى مــــســــار يـــحـــاول 
ما تبدأ 

ّ
اإلمساك بقصة األنيمي من البداية، إن

مثل  يابانيني،  غير  مخرجني  مع  مقابالتها 
األنيمي  أخـــرج مسلسل  الـــذي  آدي شــانــكــار، 
ولــيــزان  »نــتــفــلــيــكــس«  لــصــالــح   Castlevania
تلتقي  ثــم   ،cannon busters مــخــرج  تــومــاس، 
بعض املخرجني واملنتجني اليابانيني. وبعد 
أخــيــرًا  تلتقي  منتصفه،  الــوثــائــقــي  يــبــلــغ  أن 
ثم  أنيميشن«  »تــوي  بشخص من إستوديو 
تــعــود بــعــدهــا ملــقــابــلــة آخـــريـــن، غــيــر ملتزمة 

بخط زمني قد يفيد في اإلجابة.
ــان املـــــــرور عـــلـــى »تــــــوي أنــيــمــيــشــن« مــهــمــا  ــ كـ

شهد محمد قيس

ما هو األنيمي؟ ما الذي يميزه عن 
أنــواع الــرســوم املتحركة األخــرى؟ 
 هــذا العنف؟ ومن 

ّ
ملــاذا يحوي كــل

 هذا الهوس به؟
ّ

أين يأتي كل
 األنيمي الياباني يزداد 

ّ
ال يخفى على أحد أن

شعبية يوما بعد يــوم، خصوصا مع ظهور 
ــال املـــمـــيـــزة ذات الــشــعــبــيــة  ــمــ املـــزيـــد مـــن األعــ
الــعــالــيــة، الــتــي أدخـــلـــت املـــزيـــد مـــن املعجبني 
 attack onو  death note مــثــل  أعــمــال  الــجــدد؛ 
وثائقيا  فيلما  تستدعي  كــهــذه  حــالــة   .titan
يــســاعــد املــعــجــبــني أو املــســتــغــربــني، مـــن أجــل 
عنوانا  »نتفليكس«  تــقــدم  الــعــالــم.  هـــذا  فــهــم 
 Enter the anime .مثيرًا للباحثني عن إجابات
ــدة، من  ــ هـــو فــيــلــم وثــائــقــي مــدتــه ســاعــة واحــ
إخراج وتقديم أليكس بورونوفا، التي طلبت 
بورونوفا  الفيلم.  هــذا  املنّصة صناعة  منها 
ــذا مــا تعلنه  ليست خــبــيــرة فــي األنــيــمــي، وهـ
أن تستكشف  الفيلم. ستحاول  بداية  في  لنا 
وتشاركنا رحلتها الكتشاف »روح األنيمي« 
على حّد قولها. وتنطلق من األسئلة املعتادة 

لهذه الدراسة الجديدة 
آثار عملية على الرعاية 

الصحية العقلية

يهيئ الفيلم المشاهد 
لمقارنة بين عنف األنيمي 

وهدوء اليابان

شهد عام 2020 زيادة 
بنسبة 12.6 في المائة 

في عدد السياح

2223
منوعات

الستكشاف روح األنيمي، لكونه أقدم وأشهر 
ـــه قـــدم أعــمــااًل 

ّ
اســتــوديــو فــي الــيــابــان، كــمــا أن

شهيرة، مثل »دراغــــون بـــول« و»غــرنــدايــزر«. 
 
ّ
بــأن كــــوزو،  اإلدارة،  مجلس  رئــيــس  يخبرنا 
 بعد خسارة 

ً
مــبــاشــرة بــدأ  أنيميشن«  »تـــوي 

اليابان للحرب، وكان مقتبسا من »ديزني«. 
لــأطــفــال في   اإلســتــوديــو يتوجه 

ّ
أن يضيف 

صــل، وذلك ملساعدتهم على تجاوز محنة 
ً
األ

ه خيط جيد الستكشاف 
ّ
الحرب. وبدا هذا كأن

 هــــذا الــخــيــط 
ّ
روح أو جـــوهـــر األنـــيـــمـــي، لـــكـــن

يــنــقــطــع، وال نـــعـــرف كــيــف تـــطـــورت صــنــاعــة 
األنــــيــــمــــي مــــن بــــرامــــج مــخــصــصــة لـــأطـــفـــال 
مقتبسة عن »ديزني« إلى الشكل الذي نعرفه 
الفيلم  اآلن، وبــداًل من استكشاف هــذا يعود 
لــيــعــرض لــنــا مــقــابــالت تــبــدو عــشــوائــيــة مع 
عــامــلــني فـــي مــجــال األنــيــمــي لــيــتــحــدثــوا عن 
أعمالهم، مع تجاهل تام ألعمال مؤثرة على 
صناعة األنيمي، مثل آسترو بوي، وسيلور 
وبالطبع  »غيبلي«  إستوديو  وأعــمــال  مــون، 

األعمال األكثر شهرة، مثل ديث نوت.

الشوارع النظيفة
مقابلة بعض العاملني ليست كافية، بل يجب 
أن تــكــون هــنــاك جــولــة فــي الــيــابــان الكتشاف 
ــذا، يــأخــذنــا الــفــيــلــم فـــي رحــلــة لــنــرى  املــنــشــأ. لــ
الشوارع النظيفة، واألشجار الخضراء، وأيضا 
مثل  اليابان،  في  املنتشرة  الفرعية  الثقافات 
»فــتــيــات الــلــولــي« و»الــغــوثــيــك لــولــي« وثقافة 
عنها  الـــحـــديـــث  ــم  تـ الـــتـــي   kawaii »الـــلـــطـــافـــة« 
ــدا مــبــشــرًا،  بــشــكــل أوســــع مـــن غــيــرهــا بــشــكــل بـ
كــر بــأن ثقافة الــكــاوايــي بــدأت كتمرد في 

ُ
إذ ذ

الخيط  هــذا   
ّ
أن إاّل  النضوج.  الستينيات على 

باالستعراضات  االكتفاء  ويتم  مجددًا،  ُيترك 
انظروا  لنا:  ه يقول 

ّ
الفيلم، وكأن البسيطة في 

كــم هــي متنوعة وغــريــبــة وتــحــمــل تناقضات 
عـــديـــدة، ويـــفـــرض هــــذا كـــإجـــابـــة، مـــع الــتــأكــيــد 
اليابان،  الــذي تتسم به  الــهــدوء  املستمر على 

وتناقضها مع أعمال األنيمي.
يخلف هذا األمر ثغرة كبيرة في الفيلم، بسبب 
ــــرور عــلــى أّي شـــيء تــاريــخــي يخص  عـــدم املـ
الــيــابــان وكــيــف كــانــت فــي املــاضــي، وتــجــارب 
ــاكــــوزا وفـــتـــيـــات الــغــيــشــا،  ــيــ ــامــــوراي والــ الــــســ
أّي جانب  الــيــابــانــي.  التشكيلي  الــفــن  وحــتــى 
ليساعد  كــان  القديمة  اليابانية  الثقافة  مــن 
 ما نراه في األنيمي لم يأِت من 

ّ
في إظهار أن

الــعــدم، ولــيــس مــجــرد »تــنــوع وقــبــول«. ثغرة 
سياحية،  كجولة  يبدو  الفيلم  جعلت  كهذه 
أكثر من كونه فيلما وثائقيا يحاول الدخول 

إلى عالم األنيمي واستكشافه.
بــــداًل مـــن ذلــــك، وبـــاإلضـــافـــة إلــــى اســتــعــراض 
التركيز  يتم  الفرعية،  بالثقافات  املهووسني 
العاملني  شخصيات  عــلــى  بــه  مــبــالــغ  بشكل 
فـــي مــجــال األنــيــمــي وهــوايــاتــهــم وأزيــائــهــم، 
ــــرض بـــعـــض الـــتـــصـــرفـــات الـــغـــريـــبـــة الــتــي  وعــ
يقومون بها، وأحالمهم كأفراد. هذه األحالم 
الــخــوض في  التي ال يمكن تحقيقها بسبب 
هذا املجال الذي يفرض ساعات عمل طويلة 
جــــدًا، كــمــا يــقــول هــــؤالء الــعــامــلــون، إذ يحلم 
بعضهم بالنوم لست ساعات. ساعات العمل 
 العاملني في 

ّ
الطويلة هذه مفروضة على كل

مجال األنيمي تقريبا. ويغفل الفيلم الجانب 
غــيــر اإلنـــســـانـــي فـــي هــــذا الــعــمــل، والـــــذي بــدأ 
االلــتــفــات إلــيــه أكــثــر وأكــثــر مــؤخــرًا مــع إنتاج 
بــاســتــخــدام   Earwig and the Witch فــيــلــم 
 - رسوم الكومبيوتر من استوديو »غيبلي« 
الذي كان يتميز بتمسكه باألساليب القديمة 
لصناعة األنيمي -  ألول مرة لتخفيف العبء 

على املوظفني.

على الطريقة القديمة
ال يتقبل عشاق األنيمي الياباني غالبا أفالم 
األنــيــمــيــشــن املــنــتــجــة بــرســوم الــكــومــبــيــوتــر؛ 
فــالــتــقــنــيــات الــقــديــمــة والـــرســـم الـــيـــدوي هما 
 الصناعة تتطور، 

ّ
من مميزات األنيمي. لكن

والرسم اليدوي يعني ساعات عمل طويلة، 
الفيلم نماذج وسطية،  كلفة. يعرض  وأكثر 
أي مــســلــســالت أنـــيـــمـــي بــتــقــنــيــات حــديــثــة، 
عــــادي« على  »أنــيــمــي  ــهــا 

ّ
لكنها تظهر وكــأن

حـــد وصــــف تــيــتــيــســكــو كــيــنــوشــيــتــا، منتج 
هــذا هو   

ّ
أن ويبدو   .Kengan Ashura أنيمي 

مع  باتباعه  نتفليكس  ستبدأ  الــذي  النمط 
إصداراتها من األنيمي.

إبراهيم علي

في  واملوسيقية  الغنائية  املــهــرجــانــات  تــعــود 
ــك  أكـــثـــر مـــن عــاصــمــة عــربــيــة وأوروبـــــيـــــة، وذلـ
بعد عام ونصف من التوقف، بسبب اجتياح 

فيروس كورونا العالم.
تكاد تكون اململكة العربية السعودية الهدف 
بالطبع  والــســبــب  املــهــرجــانــات،  لــعــودة  األول 
بالقطاع  لحقت  التي  الخسائر  تعويض  هــو 
ه باإلمكان 

ّ
الترفيهي إثر الجائحة، وإثبات أن

تــوفــيــر الــظــروف املــواتــيــة داخـــل املــمــلــكــة، بعد 
ثــــالث ســـنـــوات مـــن قـــــرار، أو الــســمــاح بــإقــامــة 

نشاطات فنية كانت محظورة.
 محاولة شــركــة »روتــانــا« تأتي 

ّ
والــواضــح أن

متقدمة مع التوجه العام داخل هيئة الترفيه 
الــســعــوديــة ملــســانــدة هـــذه املــهــرجــانــات، بـــدءًا 
بــالــعــالقــة الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تـــربـــط املــغــنــني مع 
الشركة، وصــواًل إلى شركة الدعاية واإلعــالن 
ــي الــتــكــالــيــف  ــد كــبــيــر فــ ـــســـهـــم إلـــــى حــ

ُ
الـــتـــي ت

الباهظة للحفالت.
في جــدة، أقيم قبل أيــام الحفل األول للمغني 
املصري عمرو دياب، تحديدًا في »جدة سوبر 

درجــة الــحــرارة وبــني الــزيــادة في الــحــوادث، 
ــر. كــمــا لـــم يـــجـــدوا أي  ولــيــس بـــني عــامــل آخــ
ارتباط مكافئ بني درجة الحرارة في األيام 
التقييدية  املــمــارســات  الــحــارة، واســتــخــدام 
الـــذي يختلف  قــبــل مــوظــفــي املستشفى  مــن 
عــن املــمــارســات املــعــتــادة فــي األيـــام العادية 

غير الحارة.
سجل املوظفون حوادث عدوانية باستخدام 
بـــروتـــوكـــول مـــوّحـــد يــوثــق طــبــيــعــة الـــعـــدوان، 
ــة إلــى  ــافـ ــان جــســديــا أو لــفــظــيــا، إضـ ــواء كــ ــ سـ
درجة العدوانية فيه، ومن كان املستهدف من 
االعتداء، سواًء كان من الطاقم الطبي أو من 
املرضى النزالء، واألثر وأّي تدابير الحقة يتم 

اتخاذها بعد الحادثة.
الــدراســة هانز  وأوضــح املؤلف الرئيسي في 
في  الجزيئي  الــطــب  فــي  الباحث  كنوبلوش، 
البيانات   

ّ
أن أملانيا،  جامعة »هومبولت« في 

عليها  حصل  الــدراســة  عليها  اعتمدت  التي 
الفريق من ستة مستشفيات أملانية للصحة 
العقلية، وغــطــت ثــالثــة عشر عــامــا، فــي فترة 

الواقعة بني عامي 2007 و2019. 
خالل تلك الفترة، رصد الباحثون، من خالل 
أيــام  الــبــيــانــات، مــا مجموعه 207  ســجــالت 
ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى أعلى من 
30 درجة مئوية. تم بناء جميع املستشفيات 

محمد الحداد

كــشــفــت دراســــة جـــديـــدة، أجــريــت فــي أملــانــيــا، 
عن عالقة بني ارتــفــاع درجــات الــحــرارة وبني 
السلوك العدواني لدى األفراد، خصوصا من 

لديهم أمراض عقلية ونفسية.
ووفــق الــدراســة التي نشرت يــوم 16 يونيو/
 BJPsych Open فــي مجلة  الــجــاري  حــزيــران 
التابعة للكلية امللكية لأطباء النفسيني، فإن 
السلوك  الحر قد تتسبب في زيــادة  موجات 
الــعــدوانــي لــدى املــرضــى فــي أجنحة الصحة 
الــعــقــلــيــة فـــي املــســتــشــفــيــات. وتـــعـــد الـــدراســـة 
الحالة األولى من نوعها التي تبحث في هذه 
العالقة ضمن مستشفيات الصحة النفسية.

املحلية  الطقس  بيانات  فــي  الباحثون  نظر 
وبيانات اإلبالغ عن الحوادث، لفحص تأثير 
الطقس الحار على أجنحة املرضى الداخليني 
ــه كان هناك في 

ّ
للصحة العقلية. ووجــدوا أن

املــتــوســط 15 فــي املــائــة مــن الـــحـــوادث األكــثــر 
عــدوانــيــة فــي األيــــام الــتــي تــزيــد فــيــهــا درجــة 
الـــحـــرارة عــن 30 درجــــة مــئــويــة، بــعــدد يصل 
ــيـــوم، مــقــارنــة  ــتـــداء فـــي الـ إلـــى 9.7 حــــودث اعـ
باأليام التي تقل فيها درجة الحرارة عن 30 
درجة مئوية، والتي يصل فيها إجمالي عدد 

حوادث االعتداء إلى 8.4 في اليوم. 
كما وجد الفريق عالقة واضحة بني درجة 
حرارة األيام الحارة )تلك التي تزيد عن 30 
درجـــة مــئــويــة( وعـــدد الــحــوادث الــعــدوانــيــة. 
فكلما كان الطقس أكثر حرارة، ارتفع معدل 
الحوادث، إذ وصل إلى ذروته عند 11.1 في 
األيــام األكثر سخونة )أكثر من 33.5 درجة 

مئوية(.
يــشــدد الــبــاحــثــون عــلــى الـــربـــط بـــني ارتــفــاع 

الفــتــة  بـــصـــريـــة  تــقــنــيــات  ـــخـــدمـــت 
ُ
ــت اسـ دوم«. 

تــتــمــاشــى مــع ضــخــامــة الــقــبــة بــحــســب الــبــيــان 
 هذا التصميم 

ّ
الذي وزع على اإلعالم، وقيل إن

الخاص بالقبة دخل موسوعة »غينيس«.
ــام، إلــى  ونــــودي الــجــمــهــور الــســعــودي، قــبــل أيــ
حفل كبير جمع إليسا وزميلها وائل كفوري، 
واســـتـــطـــاع أن يــحــقــق نــســبــة حـــضـــور عــالــيــة، 
 كبيرًا عبر مواقع التواصل خصوصا، 

ً
وتفاعال

وتـــم نقله مــبــاشــرة عــبــر منصة »شـــاهـــد«؛ ما 
إلليسا  تقدما  ليسجل  املتابعني،  نسبة  أغنى 
ــن حـــفـــالت املــمــلــكــة،  ــن غــيــابــهــا عـ بــعــد وقــــت مـ
أفــقــا جــديــدًا لجماهيرية وائـــل كفوري  ورســـم 

في السعودية، والخليج عموما.
عمرو دياب، وإليسا، ونانسي عجرم، وماجد 
ــفــــوري،  ــــوى كـــــــرم، ووائـــــــــل كــ ــــجـ املــــهــــنــــدس، ونـ
ــد الـــلـــه  ــبــ ــر، وعــ ــقــ ــــده، ورابـــــــــح صــ ــبـ ــ ــد عـ ــمـ ــحـ ومـ
الرويشد، هم األكثر طلبا اليوم على الحفالت، 
ويأتون دائما في املراتب األولى لجهة حضور 
الــجــمــهــور، وهـــو مــا يــدفــع هيئة الــتــرفــيــه إلــى 
مع  والتنسيق  الحفالت  تنظيم  مهمة  إسناد 
الفنانني لشركة »روتانا«، كونها تملك الخبرة 

ألكثر من 15 عاما في هذا املجال.
ما ُيضاف 

ّ
في دبي، األجواء ال تختلف كثيرًا، إن

بـــعـــض األســــمــــاء الـــتـــي تــســتــقــطــب جـــمـــهـــورًا، 
ومـــنـــهـــا بـــلـــقـــيـــس، وراغــــــــب عــــالمــــة، وعـــاصـــي 
تتهيأ لحفلني حاليا  التي  الحالني، وأحــالم، 
ــي، تــزامــنــا مــع جديدها  مــا بــني الـــريـــاض ودبــ
الــغــنــائــي، ومــــن بــــاب الـــتـــرويـــج الـــخـــاص أمـــام 

الجمهور املباشر.
ــر لــجــهــة الــفــنــانــني  ــ فــــي تــــونــــس، يــخــتــلــف األمــ
الذي  الــدولــي،  قرطاج  املشاركني في مهرجان 
ــاء دورة الــســنــة  ــغــ إلــ يــســتــعــيــد نـــشـــاطـــه بـــعـــد 
امللتزم«  »الفن  لـ السنة  هــذه  االتــجــاه  املاضية. 

مع لطفي بوشناق، وسعاد ماسي، والثالثي 
الــفــرقــة الفلسطينية،  جـــبـــران، وعـــدا عــن هـــذه 
عــرب ضمن هذه  لفنانني  أّي حفل  لــم يسجل 
الــدورة. في سياق آخر، يغيب الفنان العراقي 
كاظم الساهر للسنة الثانية على التوالي عن 
املسارح.  إلــى جمهوره على  أّي نشاط يعيده 

في لبنان، تم إلغاء معظم املهرجانات الفنية 
 سنة، ومنها »بيت الدين«، 

ّ
التي كانت تقام كل

التي جعلت من حضور الساهر ُعرفا سنويا 
بــيــت  مـــهـــرجـــانـــات  تــقــتــصــر  دورة.   19 ــوال  ــ طــ
لــم يعلن عنها حتى اآلن،  الــديــن على حفالت 
 مــن دون 

ً
بــعــدمــا قــدمــت الــســنــة املــاضــيــة حــفــال

جمهور، كنوع من مواجهة األزمات السياسية 
واالقــتــصــاديــة وفــيــروس كــورونــا. فــي األردن، 
حــتــى الــســاعــة، لــم يــبــّت فــي تنظيم مــهــرجــان 
جـــرش الـــدولـــي أو إلــغــائــه، كــمــا حــصــل الــعــام 
الذي  الفحيص  إلى مهرجان  املاضي، إضافة 

لم يؤكد منظموه عودته هذه السنة أيضا.

الــســتــة بــمــا يــتــمــاشــى مـــع مــعــايــيــر الــبــنــاء 
الحديثة، لكن لم تتم إضافة مكيفات الهواء 
الطوارئ  للتعامل مع حــاالت  أّي منها  إلــى 

املناخية.
وقـــــال كـــنـــوبـــلـــوش، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
ــطــــوارئ  الــ  حـــالـــة 

ّ
ــد«، إن ــديــ الــــجــ »الـــعـــربـــي  بــــ

العالم  العديد من مناطق   
ّ
أن املناخية تعني 

بدرجة  حـــارًا  املستقبل طقسا  فــي  تشهد  قــد 
ــكــــان تــلــك  ــتــــي اعــــتــــاد عــلــيــهــا ســ ــبــــر مــــن الــ أكــ
ه بينما هناك حاجة إلى 

ّ
املناطق. وأضاف أن

العقلية،  البحث في مجال الصحة  مزيد من 
يمكن أن تكون لنتائج هذه الدراسة الجديدة 
العقلية،  الصحية  الــرعــايــة  على  عملية  آثـــار 
خــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بــتــصــمــيــم املستشفى 

والهندسة املعمارية.
كما تسلط هذه النتائج الضوء على التأثير 
غير املالحظ جيدًا لحاالت الطوارئ املناخية 
ــة الـــعـــقـــلـــيـــة، وزيـــــــادة  ــلـــى خــــدمــــات الـــصـــحـ عـ
ــرًا عـــلـــى زيـــــادة  الـــعـــدوانـــيـــة بــوصــفــهــا مــــؤشــ
الــضــيــق والــبــيــئــة الــتــي تــفــشــل فـــي مــســاعــدة 
الدراسة على  التعافي. وتشدد  املرضى على 
 هناك حاجة اآلن التخاذ إجــراءات عاجلة 

ّ
أن

لتكرار نتائج هذه الدراسة باستخدام املزيد 
مـــن الــقــيــاســات داخــــل مــســتــشــفــيــات الــصــحــة 
املستشفيات،  تلك  فــي  واالستثمار  العقلية، 

ومعالجة مشكلة املناخ واالحترار العاملي.
لكن، من جهة أخرى، نتساءل: ملاذا اقتصرت 
ــــــــــزالء مــســتــشــفــيــات 

ُ
ــلــــى ن هـــــــذه الـــــــدراســـــــة عــ

ــــراض الــعــقــلــيــة؟ مــــاذا عـــن تــأثــيــر ارتــفــاع  األمــ
ــرارة عـــلـــى مــــن تــعــتــبــرهــم تــلــك  ــ ــحـ ــ درجـــــــات الـ
الدراسة  أليس في هذه  املؤسسات »عقالء«؟ 
ز ضد هؤالء الذين تعتبرهم  شيء من التحيُّ

»ليسوا عقالء«؟

مهرجانات ما بعد كورونا... أسماء محدودةعالقة بين درجات الحرارة والسلوك العدواني
تعود المهرجانات 

الموسيقية، في بعض 
العواصم العربية 

واألوروبية، مع االلتزام 
بالمعايير الصحية، بعد عام 

ونصف من اجتياح كورونا

من  مزيد  يلجأ  إذ  التيبت،  فــي  السياحة  تــزدهــر 
الصينيني إلى السياحة الداخلية بسبب جائحة 
فيروس كورونا، وهو ما يشكل خطرًا على البيئة 
ــع الــتــاريــخــيــة هــنــاك.  ــواقـ الــهــشــة فـــي املــنــطــقــة واملـ
ويقتصر عدد الزوار على 5 آالف يوميا في قصر 
بوتاال، املنزل السابق للداالي الما )القائد الديني 

األعلى للبوذيني التيبتيني(.
غونغار  السياحة،  عــن  الرئيسي  املــســؤول  وقـــال 
الـــســـيـــاحـــة  بـــــني  الــــــتــــــوازن  تـــحـــقـــيـــق   

ّ
تـــــاشـــــي، إن

الــكــائــن على  الضخم  املبنى  هــذا  والــحــفــاظ على 
التالل يمثل تحديا مستمرًا. وأضــاف تاشي في 
 
ّ
حديث للصحافيني في السا، عاصمة التيبت، أن

»التحدي األكبر بالنسبة إلينا هو التناقض بني 
حماية اآلثار الثقافية واستخدامها«.

تـــحـــدث تـــاشـــي خــــالل جـــولـــة نــظــمــتــهــا الــحــكــومــة 
الصينية، ومنحت الصحافيني األجانب وصواًل 
نــــادرًا إلـــى الــتــيــبــت، لــكــن تــحــت رقــابــة املــســؤولــني 

الذين وضعوا جدول الزيارة.
 األعداد املتزايدة من السياح 

ّ
ويبدو حتى اليوم أن

السياسية  بــالــخــالفــات  مهتمة  غــيــر  الــصــيــنــيــني 
التي تدور منذ زمن طويل حول التيبت، إذ كانت 
املنطقة  دخــلــت  قــد  الصينية  الشيوعية  الــقــوات 
ــا، الــزعــيــم الــروحــي  ــّر الـــــداالي المــ عـــام 1951، وفــ
خالل  الهند  إلــى  للتيبت،  التقليدي  والسياسي 
انــتــفــاضــة فــاشــلــة عــلــى الــحــكــم الــصــيــنــي فــي عــام 

ه 
ّ
1959. وأعلن يومها الحزب الشيوعي الحاكم أن

حرر مئات اآلالف من العبيد عندما أطاح الحكم 
الديني عام 1951، ومنذ ذلك الحني، أّمن التنمية 
تــقــع على  الــتــي  املــرتــفــعــة  االقــتــصــاديــة للهضبة 

حدود جبال الهيمااليا.
 عـــام، وقد 

ّ
ويــأتــي مــاليــني الــــزوار إلــى التيبت كــل

شهد عام 2020 زيــادة بنسبة 12.6 في املائة عن 
قــال نائب مدير رابطة  مــا  السابق، حسب  الــعــام 
 
ّ
تــســويــق الــســيــاحــة الصينية قــه لـــي. ويــتــوقــع أن

الــزوار تقريبا بحلول عام 2026.  يتضاعف عدد 
 وفـــرة الــــزوار الــتــي تــتــجــاوز بكثير 

ّ
وأعــلــن لــي أن

عـــدد ســكــان الــتــيــبــت، الــبــالــغ عــددهــم 3.5 ماليني 
 توخي الحذر ضــروري لحماية 

ّ
أن نسمة، تعني 
البيئة والثقافة.

مـــن جــهــتــه، رأى عــالــم الــجــغــرافــيــا الــثــقــافــيــة في 
جامعة »نيويورك شنغهاي« ترافيس كلينغبيرغ 
 السياح ينجذبون إلى »لغز وأسطورة التيبت 

ّ
أن

 
ّ
بــالــثــلــوج«. وأضـــاف: »لكن كـــأرض نائية مغطاة 
جميلة  طبيعية  ملناظر  مكانا  أصبحت  التيبت 

لها أهمية بالنسبة إلى األمة الصينية«.
أمـــا أســتــاذة الــجــغــرافــيــا فــي جــامــعــة »كـــولـــورادو 
 الــتــيــبــت حــّولــت 

ّ
بــــولــــدر« إمــيــلــي يــــه، فــقــالــت إن

تركيزها من الزوار الدوليني إلى الزوار املحليني 
مــع نمو الطبقة الــوســطــى فــي الــصــني. وأضــافــت 
 التيبتيني اشتكوا في بعض األحيان من عدم 

ّ
أن

الثقافية،  للتقاليد  الصينيني  الــســيــاح  احـــتـــرام 
 
ّ
بــمــا فـــي ذلــــك دوس رايــــــات الـــعـــبـــادة، قــائــلــة إن
 
ّ
إن إذ  الحكومية،  الدعاية  يعزز  السياحة  قطاع 
َعّد جزءًا كبيرًا من املشهد 

ُ
»إعادة كتابة التاريخ ت

السياحي«.
األكثر شهرة بحيرة  الطبيعية  املواقع  ومــن بني 
نامتسو، التي تحيط بها القمم املغطاة بالثلوج 
ــة الـــبـــوذيـــة، مـــع قــطــعــان الـــيـــاك )ثــيــران  ــرحـ واألضـ
ق في األفق. 

ّ
التيبت( والطيور املهاجرة التي تحل

ــراء مزيد  ـــه يجب إجـ
ّ
وبــالــعــودة إلــى لــي، يــقــول إن

من التطوير للموقع بعناية لتجنب اإلضرار بما 
ــــاف: »ســيــكــون مــن الصعب  يجعله جـــذابـــا. وأضـ
تكن  لــم  إذا  التيبت،  فــي  والثقافة  البيئة  حماية 
لــديــنــا خــطــة طــويــلــة األمــــد. لــذلــك، مــن املــهــم جــدًا 
وضع مجموعة من القيم وقواعد السلوك للسفر 

في التيبت، أثناء بناء املرافق«.
)أسوشييتد برس(

جولة سياحية بين األشجار الخضراء

)2u2c( ربح وائل كفوري جولة أولى من جمهور المهرجانات في السعودية

أغلب السياح 
حاليًا من 
الصينيين )باكين 
)Getty/سوغنمور

)Getty( لماذا اقتصرت الدراسة على نزالء المصحات؟

)Getty( يتجاهل العمل عناصر كثيرة من الثقافة اليابانية التي شّكلت األنيمي

في وثائقي Enter the anime، الذي بدأت نتفليكس بعرضه أخيرًا، تبدأ مخرجة العمل بطرح 
أسئلة عن جوهر هذا الفن، إالّ أنّها تمضي الفيلم في كّل شيء ما عدا اإلجابة عنها

دخول األنيمي

التيبت... سياحة وسياسة

فنون وكوكتيل
وثائقي

حول العالم

فعالياتدراسة

يُشار إلى أّن اختيارات 
مخرجة الفيلم لألمثلة 

والعاملين لم تكن 
عشوائية تمامًا. ببحث 
صغير، يمكننا أن نعرف 

أّن كّل مسلسل أنيمي تم 
ذكره هو إما من إنتاج 

»نتفليكس« أو يعرض على 
منصتها. ومع غياب أّي 
بحث تاريخي أو ثقافي، 
بدا الفيلم وكأنّه دعاية 
لـ»نتفليكس« وأعمالها 
من األنيمي، ومحاولة 
للحصول على قبول 

جمهور األنيمي، خصوصًا 
أّن اإلجابة التي خلصت إليها 

بورونوفا لماهية روح 
األنيمي هي 

»القبول واإللهام«.

ببحث صغير

Tuesday 22 June 2021 Tuesday 22 June 2021
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