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اإلعالم الصيني: أرواحكم فداء األيديولوجيا
بكين ــ علي أبو مريحيل

على الــرغــم مــن مــرور أكثر مــن عامني على 
انـــتـــهـــاء الـــصـــني مــــن اســتــراتــيــجــيــا »صــفــر 
ــيــــروس كـــــورونـــــا،  ــفــ ــتـــصـــدي لــ ــلـ ــد« لـ ــيــ ــوفــ كــ
فـــإن الــبــاد ال تـــزال تــعــانــي مــن ظــهــور بــؤر 
مختلفة،  ومناطق  مــدن  في  للوباء  جديدة 
املــركــز  الــتــي تعتبر  أبــرزهــا شنغهاي  لــعــل 
ــاري واملــــــالــــــي فـــــي الــــبــــر الـــرئـــيـــســـي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الشركات  أكبر  الصيني، وشينزن حاضنة 
العاصمة  وأخيرًا  الصينية،  التكنولوجية 
بــكــني الــتــي ال تــــزال تــخــضــع لـــإغـــاق منذ 
أواخــــــــــر إبــــريــــل/نــــيــــســــان املــــــاضــــــي، األمـــــر 
الـــــذي طــــرح تــــســــاؤالت حــــول نــجــاعــة هــذه 
االستراتيجيا وسبب تمسك السلطات بها.

كــــانــــت الــــســــلــــطــــات الـــصـــيـــنـــيـــة قـــــد بـــــدأت 
بــتــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــا »صـــفـــر كــوفــيــد« 
بعد ظهور فيروس كورونا ألول مرة في 
مدينة ووهان أواخر عام 2019، وانتشاره 
ــــاد. يــعــتــمــد هـــــذا الــنــهــج  ــبـ ــ فــــي أرجــــــــاء الـ
ــراءات صــارمــة، تشمل  ــ إجـ عــلــى مجموعة 
عــمــلــيــات إغــــاق جــزئــيــة وكــلــيــة للمناطق 
ــوءة، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى فـــــرض حــجــر  ــ ــوبــ ــ املــ
صحي في منشآت عزل خاصة، وإخضاع 
املــواطــنــني الخـــتـــبـــارات الــحــمــض الــنــووي 
ــومـــيـــا، ومــــراقــــبــــة تــحــركــاتــهــم  املــــتــــكــــررة يـ
إلزامية  إلكترونية  تطبيقات  باستخدام 

عبر هواتفهم املحمولة.
انتشرت مقاطع  خال األسابيع املاضية، 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــــي مـ فـــيـــديـــو قـــصـــيـــرة فـ
الصينية، تظهر مدى محنة السكان الذين 
من  شــكــاوى  وبــــرزت  للحجر،  يخضعون 
نــقــص املـــــواد الــغــذائــيــة وعــمــلــيــات الــنــقــل 
القسري من املنازل إلى منشآت العزل، ومن 
األليفة  الحيوانات  بحرق  السلطات  قيام 
ــعــــدوى، ومــــن فصل  خـــوفـــا مـــن انــتــشــار الــ
العائات عن بعضها من دون اعتبار إلى 
وجود حاالت إنسانية تستدعي الرعاية. 
وهو ما ولد شعورًا متزايدًا لدى السكان 
والثمن  املجهول  مــن  والــخــوف  باإلحباط 
الذي يتوجب عليهم دفعه من أجل إنجاح 
ذلــك،  غــضــون  فــي  الحكومة.  استراتيجيا 
حــذفــت ســلــطــات الـــرقـــابـــة عــلــى اإلنــتــرنــت 
الــتــعــلــيــقــات الــتــي تــنــتــقــد ســيــاســة »صــفــر 
كوفيد«، بينما صدرت تعليمات لوسائل 
بــاإلبــاغ عن جوانبها  الحكومية  اإلعــام 

اإليجابية فقط.
ــة الــشــعــبــيــة  ــارضـ ــعـ ــــوت املـ ــاع صـ ــفــ مــــع ارتــ
املكثفة  اإلغـــاق  عمليات  استمرار  بسبب 
واالختبارات الجماعية وضوابط املراقبة 
الصينية أخيرًا  الحكومة  القمعية، لجأت 
إلـــــى اإلعـــــــام فــــي إعـــــــادة تـــعـــريـــف األزمـــــة 
التي يمثلها فيروس كورونا، عبر حملة 
تــثــقــيــفــيــة ودعـــائـــيـــة مــنــظــمــة، تـــهـــدف إلــى 
ــام يــتــوافــق مـــع تــوجــهــات  تــشــكــيــل رأي عــ
وتــطــلــعــات الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. 
واعتمدت هذه الحملة على تشويه سمعة 
كورونا  فيروس  مصّدر  باعتباره  الغرب 
إلــــى الـــبـــاد لــغــايــة ســيــاســيــة، وبـــــدا ذلــك 
واضــحــا مــن خــال تركيز وســائــل اإلعــام 
مرارًا على أن سبب ظهور بؤر جديدة في 
شنغهاي وبكني هو طرود البريد الدولية 

واألغذية املجمدة املستوردة. 
لم  مــا يتعلق بنهج »صفر كوفيد«،  وفــي 
تتوان الصحف الرسمية عن نشر تقارير 
تطرح االستراتيجيا الصينية باعتبارها 
أفــضــل نــهــج ملــحــاربــة الــفــيــروس وحــمــايــة 
األطـــفـــال وكـــبـــار الـــســـن، وتـــقـــول إن خــيــار 
التعايش مع الوباء على الطريقة الغربية 
ــة، بـــل أكــثــر مـــن ذلـــك،  ــارثـ قـــد يــــؤدي إلــــى كـ
تشير إلى أن املفاضلة بني »صفر كوفيد« 
ــثـــل صـــــراعـــــا بــني  ــمـ وخـــــيـــــار الــــتــــعــــايــــش تـ
ينظر  وبالتالي  واإلمبريالية،  الشيوعية 
إلـــى أي تـــراجـــع صــيــنــي عــلــى أنـــه رضـــوخ 

للضغوط الغربية.
فـــي 11 إبــــريــــل، نـــشـــرت صــحــيــفــة غــلــوبــال 
مقااًل  افتتاحيتها،  فــي  الحكومية،  تايمز 
ــنــــوانــــه »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا صـــفـــر كـــوفـــيـــد،  عــ
ــلـــخـــروج مــــن الـــوضـــع  ــد لـ ــيـ الــســبــيــل الـــوحـ

املــعــقــد الــــراهــــن«، قــالــت فــيــه إن »الــتــجــربــة 
واملمارسة تثبتان مرارًا وتكرارًا أن مفتاح 
االلتزام  الــوبــاء هو  املعركة ضد  الفوز في 
ــردد،  ــ بــســيــاســة صـــفـــر كـــوفـــيـــد مــــن دون تـ
وتنفيذ اإلرشادات الحكومية بثبات تام«، 
 مــحــاوالت تصوير متحور 

ّ
أن إلــى  ولفتت 

ه إنفلونزا شديدة، وتسويق 
ّ
أوميكرون كأن

املــتــحــدة  الـــــواليـــــات  ــات دول مـــثـــل  ــاحـ نـــجـ
وبـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الـــتـــعـــايـــش بـــنـــجـــاح مــع 
»مناعة  لـ انتصارًا  ذلك  واعتبار  الفيروس 

الــغــرب، هي »مجرد حجج ال  القطيع« في 
أساس لها من الصحة أخاقيا وعلميا«.

كـــمـــا نـــشـــرت صــحــيــفــة الـــشـــعـــب الــيــومــيــة 
الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، 
فــي 17 مــايــو/أيــار الــحــالــي، مــقــااًل عنوانه 
»التقدم الذي تحقق بشق األنفس بفضل 
استراتيجيا صفر كوفيد يجب أال يضيع 
ــاًء«، دعــــت فــيــه الــشــعــب إلــــى الــتــمــســك  ــبــ هــ
للتخلي  مــيــل  أي  ــــض  الــــدولــــة ورفـ بــنــهــج 
عن الحذر، وعدم االستسام لإرهاق في 

معركة مكافحة الوباء الطويلة، وقالت إنه 
ما دامت القرارات والخطط التي اتخذتها 
نفذ بحزم، إلى جانب 

ُ
السلطات املركزية ت

املـــؤســـســـيـــة  لـــلـــقـــوى  كــــامــــل  ـــاء دور  ــطــ ــ إعـ
املــلــتــزمــة بــاالشــتــراكــيــة ذات الــخــصــائــص 
 الصني ستفوز بالتأكيد في 

ّ
الصينية، فإن

معركتها ضد الوباء.
ما تقدم يعكس لجوء اإلعام الرسمي إلى 
إثارة املشاعر القومية لدى الصينيني من 
املحلية ومحاولة  االنتقادات  أجــل صــرف 
تنتهجها  الــتــي  السياسة  شرعية  تعزيز 
ــاء، ويــســلــط  ــ ــوبــ ــ الـــــدولـــــة فــــي مــــواجــــهــــة الــ
اإلعــامــيــة  األذرع  تــوجــيــه  عــلــى  الـــضـــوء 
مـــن أجـــل هـــذا الـــغـــرض، وكــــأن الــغــايــة من 
اســتــراتــيــجــيــا صـــفـــر كـــوفـــيـــد هــــي إثـــبـــات 
مـــزايـــا األيــديــولــوجــيــة الــحــزبــيــة ال إنــقــاذ 
أرواح املـــواطـــنـــني. فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى هــذا 
األمــــر، قـــال أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة في 
في  مينغ،  غــوان  الوطنية  تايبيه  جامعة 
حديث مع »العربي الجديد«، إن »وسائل 
دفاعها عن  فــي  الصينية تستند  اإلعـــام 
أن  حقيقة  إلــى  كوفيد  صفر  استراتيجيا 
هــدفــهــا املــعــلــن هــو إنــقــاذ أرواح الــســكــان، 
لــم يتلقوا اللقاح  الــذيــن  وتــحــديــدًا أولــئــك 
من فئتي كبار السن واألطفال، وعــادة ما 
الــوفــيــات  ــداد  أعــ بــني  الكبير  الــفــرق  تظهر 
فــي الــواليــات املتحدة والــصــني، ولكن في 
املــقــابــل، هــنــاك مــزيــد مــن األشــخــاص غير 
املــصــابــني بــالــفــيــروس، الســيــمــا املــســنــني، 
ماتوا بطرق أخــرى عــدة، ألن القيود التي 
فــرضــتــهــا الــحــكــومــة حــالــت دون قــدرتــهــم 
إلـــى املستشفيات ومــراكــز  الــوصــول  عــلــى 
األدويـــــة«. وأضــــاف أن اإلشــــادة املستمرة 
بــمــحــافــظــة الــصــني عــلــى مـــعـــدالت إصــابــة 
ــة،  ــائـــحـ ــات مـــنـــخـــفـــضـــة خــــــال الـــجـ ــ ــيــ ــ ووفــ
بــــدول أخـــــرى، »لــيــســت منطقية،  مــقــارنــة 
بالبيانات  الوثوق  يمكن  ألنه ببساطة ال 
الـــــصـــــادرة عــــن الـــــدوائـــــر الـــصـــحـــيـــة الــتــي 
يسيطر عليها الحزب الشيوعي«، معتبرًا 
أن بكني لم تتمتع بالشفافية خال الفترة 
ــام الحقيقية ألعـــداد  املــاضــيــة بــشــأن األرقــ

الوفيات واملصابني في الباد.
وقـــــــال غـــــــوان مـــيـــنـــغ إن »االحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية التي تغيب عن شاشات اإلعام 
الرسمي، لم تطالب الحكومة برفع القيود 
ــامـــل، لــكــنــهــا تـــرغـــب فـــي أن تــرى  بــشــكــل كـ
الدولة يأخذ في   في استراتيجيا 

ً
تعديا

ــنـــاس املــعــيــشــيــة  عـــني االعـــتـــبـــار ظـــــروف الـ
ــك يــبــدو  ــ واإلنــــســــانــــيــــة«، وأضـــــــاف أن »ذلــ
القيادة  ، على اعتبار أن تمسك 

ً
مستحيا

القوة  ُيظهر  كوفيد  صفر  باستراتيجيا 
الصيني،  الشيوعي  للحزب  املؤسساتية 
وهو أمر بالغ األهمية في سلم األولويات 
مـــقـــارنـــة بــامــتــعــاض الـــســـكـــان وتــعــريــض 

حياتهم للخطر«.
 تفشي املرض في بكني وشنغهاي 

ّ
يذكر أن

ــان بــإمــكــان  ــا إذا كــ ــار شــكــوكــا بـــشـــأن مـ ــ أثـ
ــفـــاظ عـــلـــى نــهــجــهــا الـــصـــارم  الـــصـــني الـــحـ
»صفر كوفيد«، خاصة مع ظهور املتحور 
أوميكرون سريع االنتشار. وأعلنت لجنة 
الــصــحــة الـــوطـــنـــيـــة، الـــثـــاثـــاء، أن الــصــني 
سجلت 1100 حالة إصابة جديدة اإلثنني، 
من بينها نحو 800 في شنغهاي و52 في 
اليومية  بكني. وانخفض عــدد االصــابــات 
الـــجـــديـــدة فـــي شــنــغــهــاي بــشــكــل مستمر 
ــــني، لــــكــــن الـــســـلـــطـــات  ــــوعـ ــبـ ــ ألكــــثــــر مـــــن أسـ
تحركت ببطء لتخفيف القيود، ما أصاب 
الــســكــان بـــاإلحـــبـــاط. وفـــي بــكــني ظـــل عــدد 
حاالت اإلصابة ثابتا، مع ظهور إصابات 

جديدة في مناطق مختلفة من املدينة.
وقال املتحدث باسم املدينة، شو هيجيان، 
ـــى لــبــكــني هــــي فــحــص  ــ ــ ــة األول ــ ــــويـ  األولـ

ّ
إن

ــــوق املـــــــواد  ــــسـ ــبــــطــــني بـ ــرتــ األشــــــخــــــاص املــ
الغذائية املغلق وعزل من تثبت إصابتهم. 
ــواد الــغــذائــيــة  وأغـــلـــق ســـوق ثـــان لــبــيــع املـــ
بــالــجــمــلــة فـــي مــنــطــقــة فــنــغــتــاى الــثــاثــاء. 
مــعــظــم مــنــاطــق بــكــني لــيــســت مــغــلــقــة، لكن 
الهدوء يسود الشوارع مع إغــاق العديد 

من املتاجر وعمل املوظفني من منازلهم.

تشويه سمعة الغرب 
باعتباره مصّدر الفيروس 

إلى البالد

التي تفرضها استراتيجيا  الصارمة  القيود  التذمر الشعبي من  البالد،  الصيني، بتوجيه من سلطات  يتجاهل اإلعالم 
»صفر كوفيد« الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا، ويصورها على أنها صراع ضد الغرب اإلمبريالي

ر املـــديـــر الـــعـــام ملــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، تــيــدروس 
ّ
ــذ حــ

ــانـــوم غــيــبــريــســوس، خـــال الــشــهــر الــحــالــي، مــن أّن  أدهـ
غير  كوفيد«  »صفر  على  القائمة  الصني  استراتيجيا 
نهج  إلى  االنتقال  أهمية  لاستمرار، مشددًا على  قابلة 
ــال غــيــبــريــســوس فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في  ــ بـــديـــل. وقـ
جنيف: »عندما نتحدث عن استراتيجيا صفر كوفيد، 
ال نعتقد بــأنــهــا مــســتــدامــة، نــظــرًا إلـــى ســلــوك فــيــروس 
إلى  االنتقال  املستقبل.  في  نتوقعه  ومــا  كــورونــا حاليًا 

استراتيجيا مختلفة في غاية األهمية«.
وأكد مدير الحاالت الطارئة في املنظمة، مايكل راين: »يجب 
أن تكون لدينا القدرة على التكيف مع الظروف مع ما نراه 
أن هذه االستراتيجية سمحت  إلى  البيانات«، مشيرًا  في 
الوفيات  مــن  قليل  عــدد  بتسجيل  الــوقــت  لبعض  للصني 
مقارنة بعدد سكانها. وشدد على أنه »وضع تريد الصني 

الحفاظ عليه«. وأضاف راين أنه أمام ارتفاع عدد الوفيات 
منذ فبراير/شباط، من املنطقي أن تتحرك الحكومة »لكن 
كل هذه اإلجراءات ــ كما كررنا منذ البداية ــ يجب أن تتخذ 

في إطار احترام األفراد«.
الصارمة،  باستراتيجيتها  تمّسكها  عن  الصني  ودافعت 
العاملية  الصحة  ملنظمة  الــعــام  املــديــر  تصريحات  واصــفــة 
التصريحات  بكني  حجبت  كذلك  مسؤولة«.  »غير  بأنها 
األمــمــيــة. وقـــال املــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة، تشاو 
ن املعنيون من النظر إلى سياسة 

ّ
ليجيان: »نأمل أن يتمك

الصني الخاصة بالوقاية من الوباء ومكافحته بموضوعية 
وعقانية، والحصول على مزيد من املعرفة حول الحقائق، 
واالمتناع عن اإلدالء بتصريحات غير مسؤولة«. أضاف 
تشاو: »في إمكان سياسة الحكومة الصينية للوقاية من 

الوباء ومكافحته أن تصمد أمام اختبار التاريخ«.

نهج غير قابل لالستمرار

MEDIA
منوعات

قبل 
المذبحة

واشنطن ــ العربي الجديد

قبل إقدام الفتى سلفادور راموس على قتل ما 
ال يقل عن 19 طالبًا وبالغني في مدرسة روب 
االبتدائية في بلدة يوفالدي في والية تكساس، 
ولقائه حتفه بنيران الشرطة، ليل الثاثاء، نشر 
ــورة بندقية  عــبــر حــســابــه فــي »إنــســتــغــرام« صـ
مــن طـــراز AR-15، ووّجــــه رســائــل مبهمة عن 

»سّر صغير« يريد مشاركته. وأخبر سانتوس 
فــالــديــز جــونــيــور، صــحــيــفــة واشــنــطــن بــوســت، 
أنهما كانا صديقني حميمني، إلى أن بدأ سلوك 
ــــوس الـــذي  ــال إن رامـ ــــوس »بـــالـــتـــدهـــور«. وقــ رامـ
للتنمر فــي كثير مــن األحــيــان، بسبب  تــعــرض 
إعاقة في الكام تضمنت التلعثم واللثغة، جرح 
وجهه ذات مــرة بسكني »فقط من أجــل املتعة«. 
ــائـــل عبر  ــه إلـــيـــه رسـ ــ ــــوس وّجـ ــاف أن رامــ ــ وأضــ

»إنــســتــغــرام« قــبــل ســاعــتــني مــن املــذبــحــة، لكنه 
لــم يفتحها أو يــقــرأهــا. ويــبــدو أن رامـــوس وجه 
»إنستغرام«  في  حسابه  عبر  مباشرة  رسائل 
أنجليس، أخبرها فيها  أيضًا ملراهقة في لوس 
للقطات  يريد مشاركة »سر صغير«، وفقًا  أنه 
شاشة شاركتها مع موقع ديلي بيست. وقالت 
لكنه شــارك معها  رامـــوس،  تعرف  بالكاد  إنها 
قــبــل. وفي  لــبــنــادق مــن  صـــورًا )tag( عشوائية 

في  سيراسلها  إنــه  قــال  األخــيــرة،  محادثتهما 
لكنها  الــــرد،  غــضــون ســاعــة وســيــتــعــني عليها 
في رسالته  وكتب  نائمة.  تكون  قد  بأنها  رّدت 
 Ima air( »األخـــيـــرة: »ســأتــخــلــص مــن الــجــمــيــع
out(. وعلى »تيك توك« حيث كان لدى راموس 
حساب ُعطل اآلن أيضًا، لم يعرض سوى مقطع 
مــن لعبة فيديو، وكــتــب: »يــا أطــفــال، خــافــوا في 

.)Kids be scared IRL( »الحياة الحقيقية

إحباط بين السكان من استراتيجيا »صفر كوفيد« )ليو جين/ فرانس برس(
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الحديث 
عن السينما 

العراقية مؤلٌم 
وذو شجون

يتحرك الكويكب بسرعة 
تبلغ قرابة 76 ألف 

كيلومتر في الساعة

تشير بعض اآلراء إلى 
أّن أفالم »مارفل« أشبه 

بمدينة المالهي

أؤمن بأّن األدب العراقي 
يمكنه أن يكون أفضل 

مع الجيل الجديد

2223
منوعات

بــعــد كــتــابــتــه ســيــنــاريــوهــات أفـــام 
املـــانـــع  ــرج والء  ــ ــ عـــراقـــيـــة عــــــــّدة، أخـ
فــــيــــلــــمــــن، أحـــــدهـــــمـــــا عـــــــن »ثـــــــــورة 
مـــتـــنـــّوعـــة،  اشـــتـــغـــاالتـــه   .)2019( تـــشـــريـــن« 
الحال  إلى واقــع  وتساؤالته كثيرة، ونظرته 
الــســيــنــمــائــي فـــي بـــلـــده، مـــزيـــٌج بـــن انــتــقــاد 
أفــضــل. كتب والء  وآمـــال بمستقبل  لراهنها 
املــانــع ســيــنــاريــوهــات عـــدٍد كبير مــن األفـــام 
العراقية الطويلة والقصيرة، نافس بعضها 
أفامًا أخرى في مهرجانات مختلفة، ومنها 
ما حصل على جوائز، في العراق وخارجه، 
ــر عـــلـــيـــوي«،  ــ ــيـ ــ ــيــــخ نـــــويـــــل«، و«بـ مـــثـــل »الــــشــ
و«نـــافـــذة حـــمـــراء«، و«وردتـــــــان«، و«شــهــدة«، 
و«كــودري«. كما نال جائزة أفضل سيناريو 
الــدولــي«  فــي »مــهــرجــان دمــشــق السينمائي 
)2018(، عن »الشيخ نويل«. حاورته »العربي 

الجديد« عن تجربته في كتابة السيناريو:

■ مــا الــذي قــادك إلــى كتابة السيناريو؟ مــا الــذي 
تجده فيه؟

الذي  السحر  السينما  كانت  الطفولة،  منذ 
قادني إلى عاملها الغريب، ففيها الامعقول 
والخيال الجامح الذي ال يعرف حدودًا. في 
ر، فــّكــرت فــي دخــول هــذا العالم، 

ّ
وقــٍت متأخ

ــــى إلــى  كـــي أفــهــمــه. قــادتــنــي خــطــواتــي األولـ
بر جزءًا أساسيًا 

َ
كتابة السيناريو، الذي ُيعت

ق حلمي.
ّ
ني أحق

ّ
من صنع فيلٍم، لعل

■ السيناريو ركيزة أساسية في صنع الفيلم. هل 
تضع ذلك في اعتبارك عند الكتابة؟

 العمل الجيد ينطلق من 
ّ
بالتأكيد. أؤمن بأن

ُيعتبر  الــذي  السيناريو،  أي  مراحله،  أولــى 
األساس الذي ُيشّيد عليه أّي عمل سينمائي 
أو درامي. من دون سيناريو جيد، ال ُيمكن 
 أزمـــة 

ّ
صــنــع عــمــٍل مــحــتــرم، خــاصــة فـــي ظـــل

الــعــراق واملنطقة  فــي  السينما، ليس  ــاب 
ّ
كــت

قّدم 
ُ
 أ

ْ
ه. لذلك، أحاول أن

ّ
فقط، بل في العالم كل

أفضل ما لدّي من أجل صنع سينما ممّيزة، 
تاحة.

ُ
وفق اإلمكانيات امل

ــدرة عــلــى الــكــتــابــة في  ــقـ  نــمــلــك الـ
ْ
أتــمــنــى أن

فضاٍء مفتوح، من دون خوف من التابوهات 
ــة والــــديــــنــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ

والخطوط الحمراء وعقبات اإلنتاج.

 خــصــبــا. 
ً
ــاال ــيــ ــب كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو خــ

ّ
■ تــتــطــل

هــل مــارســت كــتــابــة الــقــّصــة والـــروايـــة قــبــل كتابة 
السيناريو؟

لجّدي،  القصص  أروي  كنُت  الطفولة،  منذ 
ــــن وحـــي  ــًا، قـــصـــصـــًا مـ ــبــ ــالــ ــــون، غــ ــكـ ــ ــتــــي تـ الــ
ــن تـــلـــك األســـاطـــيـــر  ــّدة مــ ــمـ ــتـ خـــيـــالـــي، ومـــسـ
الــتــي كـــان يحكيها لــي فــي لــيــالــي الــشــتــاء. 
ــــده فــــي قــــدرتــــي عــلــى 

ّ
 أقــــل

ْ
ــُت أحـــــــاول أن ــنـ كـ

الــقــصــص واألســاطــيــر فــي طفولتي.  نــســج 
فــي مــراحــل الــدراســة األولـــى، كــنــُت متفّوقًا 

ة، وكنُت أنهي كتاب  جّدًا في دروس القراء
 يبدأ العام الدراسي الجديد. 

ْ
ة قبل أن القراء

ًا 
ّ
األكبر سن إخوتي  كتب  أحيانًا  أقــرأ  كنُت 

ــــك، وكـــان  ـــي. كــمــا ســاعــدنــي أبــــي فـــي ذلـ
ّ
ــن مـ

صــحــافــيــًا، يــجــلــب لـــي كــتــب األطـــفـــال الــتــي 
بــدأُت  مــن طفولتنا.  أســاســيــًا  جـــزءًا  شّكلت 
الــكــتــابــة الــفــعــلــيــة فـــي الـــحـــاديـــة عــشــرة من 

عمري. كنُت أكتب قصصًا خيالية قصيرة، 
أشاهد نفسي بطلها.

ــزة أفـــضـــل ســيــنــاريــو في  ــائـ ■ حــصــلــَت عــلــى جـ
»مهرجان دمشق السينمائي الدولي«، عام 2018، 
نويل«. هل تحّدثنا عنه، وعّما جعله  »الشيخ  عن 

يتمّيز بني أعمالك؟
 »الشيخ نويل« كان التجربة الناضجة لي. 
االحتراف،  في  الحقيقية  انطاقتي  أعتبره 
ق لــوال إيــمــان صديقي 

ّ
الــذي مــا كــان ليتحق

الــنــّص. نجح  العصامي بهذا  املخرج سعد 
الفيلم نجاحًا كبيرًا، وشارك في مهرجانات 
ه كان الفيلم العراقي الوحيد 

ّ
عــّدة. يكفي أن

الــذي شــارك في »أيــام قرطاج السينمائية« 
الــدولــي«،  السينمائي  الــقــاهــرة  و«مــهــرجــان 
 
ْ
ــــروط املـــهـــرجـــان تـــنـــّص عــلــى أن  شـ

ّ
ــم أن رغــ

ــشــارك األفـــام فــي عــرٍض أّول فــي أفريقيا، 
ُ
ت

ثني »الشيخ نويل« من هذا الشرط.
ُ
واست

■ مارست اإلخــراج، إضافة إلى كتابة السيناريو 
ــري«، والـــوثـــائـــقـــي »يـــــــوٌم فــي  ــ ــبـ ــ فــــي »الـــنـــرجـــس الـ
 
ً
التحرير«. هل ترى في ممارستك اإلخراج سبيال

منه  يشكو  التي  السيناريو،  فــي  ــل 
ّ
الــتــدخ لتالفي 
اب؟

ّ
معظم الكت

 غــالــبــًا، أجــــد صــعــوبــة فـــي إيـــصـــال معظم 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي أكــتــبــهــا إلـــى مرحلة 
وأنا،  املخرج  نجلس،  التنفيذ.  بعد  الكمال 
لـــنـــرى إخــفــاقــاتــنــا ومــاحــظــاتــنــا، ونــنــدب 
ذاك. حن  أو  هـــذا  ــنــا فعلنا 

ّ
أن عــلــى  ــنــا 

ّ
حــظ

ــة، ُيـــصـــبـــح مــلــك  ــالــ ــــعــــرض الــفــيــلــم فــــي صــ ُي
ــذه حـــقـــيـــقـــة ال تـــنـــفـــع مــعــهــا  ــ الـــجـــمـــهـــور. هــ
األمــنــيــات. هــنــا، أخــبــرنــي أنـــس املــوســوي، 
ــيـــشـــن« املـــبـــدع،  ــمـ ــيـ ـــ«أنـ صـــديـــقـــي صـــانـــع الـ
بــرغــبــتــه فـــي الــتــعــاون إلنـــجـــاز فــيــلــٍم جــّيــد، 
وهــــذا مــا حــصــل. ال ُيــمــكــنــنــي إغــفــال دوره 
الــكــبــيــر فـــي تــحــقــيــق فــيــلــمــي األول، كــاتــبــًا 
أفــكــاري،  ترجمة  فــي  ُمبدعًا  كــان  ومخرجًا. 
ــة. فــي  ــعــ ــرائــ ــة الــ ــيــ ــداعــ ووضــــــع ملـــســـاتـــه اإلبــ
ــز »الـــنـــرجـــس  ــ ــجـ ــ نـ

ُ
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة، أ ــلـ املـــحـــصـ

البري«، الذي بات اآلن في مرحلة التسويق 

ــا الـــوثـــائـــقـــي »يـــــــوٌم فــي  ــ ــ لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات. أّم
الــتــحــريــر«؛ فــعــن »ثــــورة تــشــريــن« )2019(. 
حاولت فيه توثيق تلك األيام العظيمة كما 

ت، وكما شاركُت فيها.
َ
حصل

ها حافظت على 
ّ
■ أّي األفالم السينمائية وجدَت أن

ما كنَت تطلبه من السيناريو؟
ي لم أستطع املحافظة على ما 

ّ
- أعترف بأن

يته في معظم األفــام التي شاركُت في 
ّ
تمن

مشاكل  بسبب  أحيانًا  وصنعها،  كتابتها 
اإلنــــتــــاج، وأحـــيـــانـــًا أخــــرى بــســبــب اخــتــاف 
ــــاج، مــا  ــتـ ــ الــــرؤيــــة مــــع املــــخــــرج أو جـــهـــة اإلنـ
اضطّرني إلى التحايل واللجوء إلى ترميز 
أفكاري وما أؤمن به، للهروب إلى مساحتي 

الحّرة.

أْن  ى 
ّ
تتمن الــتــي  العراقية  الــروايــة  أو  صة 

ّ
الق مــا   ■

تكتب لها سيناريو أو معالجة سينمائية؟ وملاذا؟
ــدت هوّيتها ألســبــاٍب 

َ
ــق

َ
 الــروايــة الــعــراقــيــة ف

ــــت تــبــحــث عــنــهــا بــعــد غــيــاب  ــا زالـ ــّدة، ومــ ــ عــ
 األدب 

ّ
ـــي أؤمـــن بـــأن

ّ
جــيــل الــعــمــالــقــة، رغـــم أن

الجيل  مــع  أفضل  يكون   
ْ
أن يمكنه  الــعــراقــي 

لــروايــة  أكــتــب سيناريو   
ْ
أن ى 

ّ
أتمن الــجــديــد. 

»فرانكشتاين في بغداد« ألحمد سعداوي، 
ــا  ــدر و«وحــــدهــ ــ ــتـــبـــغ« لــعــلــي بـ و«حــــــــارس الـ
ى 

ّ
الــرمــان« لسنان أنــطــون. كما أتمن شجرة 

 روايــــــات الــكــبــيــر غـــائـــب طعمه 
ّ

تــحــويــل كــــل
 
ْ
أن ى 

ّ
أتمن إلى سيناريوهات. أخيرًا،  فرمان 

أصنع من ديوان »الفانوس« للشاعر قيس 
لفتة مراد نّصًا سينمائيًا.

■ كيف ترى املشهد السينمائي العراقي؟ وما هي 
أبرز املعوقات في صناعة السينما في العراق؟

العراقية مؤلٌم، وذو  السينما  الحديث عن   
الــعــراق يمتّد  شــجــون. تــاريــخ السينما فــي 
ها لــأســف ما 

ّ
عــلــى أكــثــر مــن 80 عــامــًا، لكن

رة بمراحل كبيرة عن مثياتها 
ّ

زالــت متأخ
ر أسباب عــّدة، 

ّ
التأخ الــجــوار. لهذا  في دول 

ســاهــمــت األنــظــمــة الــســابــقــة والــاحــقــة فيه. 
 مــخــتــّصــن كــثــيــريــن تــحــّدثــوا عن 

ّ
أعــتــقــد أن

ـــة املــنــتــوج الــســيــنــمــائــي، 
ّ
ــم، وقـــل غــيــاب الـــدعـ

ة 
ّ
قل إلـــى  أّدت  الــتــي  الــعــرض  واخــتــفــاء دور 

الطلب على الفيلم العراقي.
 هناك محاوالت جادة إلنقاذ صناعة 

ّ
رغم أن

ــام بــهــا مــخــرجــون  ــعــــراق، قــ الــســيــنــمــا فـــي الــ
شباب، أمثال محمد الدراجي وعدي رشيد 
ه ينقصها 

ّ
وسعد العصامي وآخرين، إاّل أن

 
ْ
الــكــثــيــر لــتــحــقــيــق فــيــلــٍم عـــراقـــي ُيــمــكــنــه أن

ينافس محليًا وعامليًا.

عّمار فراس

لـــن نــقــدم فـــي هـــذا الــفــيــلــم مــراجــعــة أو قـــراءة 
العوالم املتعددة  لفيلم »دكتور سترينج في 
 Doctor Strange in the Multiverse( »للجنون
صـــــاالت  اســـتـــقـــبـــلـــتـــه  الــــــــذي   )of Madness
الــعــالــم أخــيــرًا. بــل سنركز على  السينما فــي 
والفيديوهات  عنه،  تحدثت  التي  املراجعات 
التي تحلل كل مشهد وكلمة فيه، وتشير إلى 
يغنينا  قد  إلــى حد  ومعانيها،  مرجعياتها، 
عـــن مــشــاهــدة الــفــيــلــم نــفــســه، كــالــفــيــديــوهــات 
 ،)Watchmojo( مــوجــو«  »واتـــش  تبثها  التي 
أو املراجعات والشروحات التي يقدمها إيرك 
 .New Rockstars عبر قناة ،)Erik Voss( فوس
 أفــام مارفل أشبه 

ّ
تشير بعض اآلراء إلى أن

بمدينة املــاهــي )مــارتــن ســكــورســيــزي(، هي 
الرهان  دون  مــن  واأللــــوان،  بالبهرجة  مليئة 
على فن السينما، بل تتبنى القوالب الجاهزة 
الــتــي تــتــدفــق ضمنها الــحــكــايــة، لــضــمــان رد 
فــعــل الــجــمــهــور تــجــاهــهــا. وهــــذا مــا ال يمكن 
 
ّ
إنـــكـــاره. يمكن االســتــطــراد أكــثــر، والـــقـــول إن
 حكايات مارفل موجودة سابقًا؛ أي كلها 

ّ
كل

حاضرة في الكوميكس.
 الــحــبــكــات مــتــشــابــهــة، ومــــا من 

ّ
 كــــل

ّ
كــمــا أن

اخـــتـــاف جـــوهـــري بــيــنــهــا )ال بـــد نــهــايــة أن 
ينتصر األخيار ويقتلوا الوحش، ولو قتلهم 
جميعًا ســيــعــودون بــالــزمــن(. لــكــن الــافــت، 
أن هــذه األفـــام أيــضــًا، وخصوصًا »دكتور 
سترينج«، كما نشاهد في شروحاته، ليس 
إال اســتــعــادة لــلــمــاضــي واألفـــــام الــســابــقــة، 
سواء عبر األزياء، أو لون جدار ما، أو كلمة 
مــــا، كـــل مـــا فــيــه مـــوجـــود مــســبــقــًا، ال شــيء 
الــرعــب؛ وكــأن ديزني  جديد، وهنا ما يثير 
تـــحـــاول إعــــــادة إنـــتـــاج مــاضــيــهــا ومــاضــي 

الكوميكس في كل فيلم. 
اســتــخــدمــنــا مـــفـــردة مـــرعـــب، ألن مــشــاهــدة 
واحد من فيديوهات الشروحات والتعليق، 
ــد تــغــنــيــنــا عــــن مـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــلـــم، بــــل إن  قــ
ــعـــض يــــــرى أن عــمــلــيــة مــــشــــاهــــدة هـــذه  ــبـ الـ
األفام تقسم إلى ثاث مراحل؛ األولى، هي 
 

ّ
الــتــرويــجــي، وتفكيكه وشــــرح كــل الــفــيــديــو 

لقطة فــيــه، ثــم انــتــظــار الــفــيــلــم  ومــشــاهــدتــه 
)املرحلة الثانّية(، للتأكد: هل ما افترضناه 
الفيلم؟  الترويجي موجود في  الفيديو  في 
الفيلم  ومقارنته  الــثــالــثــة، شــرح  واملــرحــلــة 
ــل  ــارفـ ــــم مـ ــالـ ــ ــو الــــتــــرويــــجــــي وعـ ــديـ ــيـ ــفـ ــــع الـ مـ
الــســيــنــمــائــي والــثــقــافــة الــشــعــبــيــة. املــرحــلــة 
فيديوهات  كــون  الثانية،  هــي  أهمية  األقـــل 
الشروحات شديدة الغنى، إلى حد إمكانية 
تــــجــــاوز مـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــلـــم، الــعــمــلــيــة الــتــي 

من الرصاصة. وهذا الكويكب واحد من أكثر 
من 29 ألف جسم قريب من األرض، تتعقبها 
»ناسا« كل عام. وتشير هذه الكويكبات إلى 
أي جسم فلكي يمّر في نطاق قرابة 48 مليون 

كيلومتر من مدار األرض.
وعادة ما تراقب وكالة ناسا األجسام القريبة 
من األرض عن كثب، وقد أطلقت أخيرًا مهمة 
الكويكبات  بعض  تغيير  إمكانية  الخــتــبــار 
مسارها وإذا كانت تشكل خطرًا على األرض.
أرسلت  الثاني 2021،  وفي نوفمبر/ تشرين 
»ناسا« مركبة فضائية ستصطدم بكويكب 
ديمورفوس الــذي يبلغ عرضه 160 مترًا في 
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يقترب من األرض كويكب ضخم يبلغ حجمه 
أربــعــة أضــعــاف حــجــم مبنى إمــبــايــر ستيت 
األميركي، ليكون في أقرب نقطة من كوكبنا 
في 27 مايو/ أيار الجاري، وفقًا ملركز دراسات 
لوكالة  الــتــابــع  األرض  مــن  القريبة  األجــســام 
 ،)JA 1989(  7335 املــســمــى  الــكــويــكــب  نــاســا. 
أربعة  مسافة  بعد  على  األرض  قــرب  سيمّر 
ماين كيلومتر، أي 10 أضعاف املسافة بن 
األرض والــقــمــر. ومــع ذلـــك، نــظــرًا إلــى الحجم 
الـــهـــائـــل لــلــصــخــرة الــفــضــائــيــة )قـــطـــرهـــا 1.8 
كيلومتر(، وقربها نسبيًا من األرض، صنفت 
ــا« الــكــويــكــب بــأنــه »يــحــتــمــل أن يــكــون  ــاسـ »نـ
خطيرًا«، ما يعني أنه يمكن أن يلحق أضرارًا 

جسيمة بكوكبنا إذا ما تغّير مداره.
أكبر   ،)JA 1989(  7335 فــإن  لـ«ناسا«،  ووفقًا 
كويكب سيقترب من األرض هذا العام. ويقدر 
الــعــلــمــاء أنـــه يــتــحــرك بــســرعــة تبلغ قــرابــة 76 
ألــف كيلومتر في الساعة، أي 20 مــرة أسرع 

تــتــحــول إلـــى اخــتــبــار لــلــتــوقــعــات، مــن خــال 
مـــا رأيـــنـــاه فـــي الــفــيــديــو الــتــرويــجــي، ثـــم ما 
نتوقع مشاهدته في األفام التالية، بسبب 
الــوعــود الــتــي يقدمها كــل فيلم، ويــقــع على 
عــاتــقــنــا تــفــســيــرهــا. ونــقــصــد هــنــا مــشــاهــد 
املستقبلّية.   واإلحـــاالت   ،Credits الـــ  بعد  مــا 

التلقي،  تــواجــهــه عملية  الـــذي  الــخــطــر  هـــذا 
واإلحاالت الشديدة للشاشة نفسها، جعلت 
املشاهدة شأنا ثانويًا، والرهان دائمًا على 
الــتــنــاقــض بــن تــوقــعــاتــنــا، وبـــن مــا يقدمه 
الــفــيــلــم مـــن أحــــــداث وشــخــصــيــات نــعــرفــهــا 
مــســبــقــًا، لــيــبــدو الــفــيــلــم وكــأنــه يجتر نفسه 
وتـــاريـــخ األفــــام نــفــســهــا، مــن دون سخرية 
الجديدة  النسخة  فــي  كما  ذاتــّيــة،  وكراهية 
يتحول  احتفاء  في  بل  ماتريكس«،  »ذا  من 
إثره الفيلم إلى اقتباسات من أفام سابقة، 
، تـــتـــرك فـــي أحــد 

ً
ــثـــا إلــــى حـــد أن ديـــزنـــي، مـ

ــتــــور ســـتـــريـــنـــج«، شــاشــة  املـــشـــاهـــد فـــي »دكــ
أفامها  مــن  األطــفــال واحـــدا  يشاهد عليها 
»بياض الثلج«، وكأنها تؤكد على ملكيتها 
وهيمنتها على الشاشة وعمقها. ال نحاول 

أن ننفي القيمة التي تحتويها هذه األفام، 
لكن  إنتاجها،  في سبيل  املبذول  الجهد  أو 
هــنــاك حــالــة مــن غــيــاب املــعــنــى فــي مــا نـــراه، 
بل إن بعضهم يقول إنه ال داعي الستعانة 
ــي بـــمـــخـــرجـــن مــــعــــروفــــن، كـــونـــهـــم ال  ــزنــ ديــ
تـــهـــم  يـــضـــعـــون ملــســتــهــم الـــخـــاصـــة، أو قـــراء
ــال الـــخـــارقـــن،  املـــتـــفـــردة عــنــد تــقــديــم األبــــطــ
، الـــذي يختلف 

ً
كــمــا فــي حــالــة بــاتــمــان مــثــا

بـــن تــيــم بـــرتـــون وبــــن كــريــســتــوفــر نــــوالن، 
 مخرج منهم يحاول أن يقدم 

ّ
وغيرهما. كل

 
ّ
أن يــرى   بعضهم 

ّ
إن بــل  الــخــاصــة،  مقاربته 

أفام مارفل، قبل أن تقتنيها »ديزني« عام 
2009، كــانــت أشــد »فــنــّيــة« كما فــي »هــالــك« 
 الــذي أدى دوره، في عام 2008، املمثل 

ً
مثا

إدوارد نورتون.

خــريــف عــام 2022. لــن يـــؤدي االصــطــدام إلى 
تدمير الكويكب، لكن قد يغير املسار املداري 
، بعيدًا عــن األرض. أمــا فــي يناير/ 

ً
لــه قــلــيــا

الجبل  فأعلن مرصد  املاضي،  الثاني  كانون 
األرجواني التابع ألكاديمية العلوم الصينية 
أن كــويــكــبــًا مــكــتــشــفــًا حــديــثــًا بــحــجــم نصف 
ملعب كرة القدم سيمر بالقرب من األرض في  
فبراير/ شباط املاضي، لكن مروره لم يشكل 

أي تهديد لكوكب األرض.
ــة الـــفـــضـــاء  ــ ــالـ ــ ــهـــر، كـــشـــفـــت وكـ ــشـ وقـــبـــلـــهـــا بـ
برج  بحجم  كويكبًا  أن  )نــاســا(،  األميركية 
إيفل سيمّر بجوار األرض في الحادي عشر 
من ديسمبر/ كانون األول املاضي. حينها، 
الصخرة  ألن  الخوف  بعدم  الوكالة  طالبت 
إال  تمر  لن  تكون خطرة«  أن  »التي يحتمل 
في نطاق ما يزيد على 3 ماين كيلومتر 
ع العلماء 

ّ
من األرض في ذلك الوقت. ويتوق

الكويكب من األرض مجددًا  أال يقترب ذلك 
حتى 2 مارس/ آذار 2031، ثّم في نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2050.

كويكب عمالق يقترب من األرض

إسقاط تهمة االغتصاب 
عن المخرج لوك بيسون

»دكتور سترينج« وعوالم مارفل األحادية

والء المانع

فنون وكوكتيل

فضاء

مقابلة

إضاءةمتابعة
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ــهــامــات 
ّ
ــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف فـــي بـــاريـــس، يـــوم الــثــاثــاء املـــاضـــي، إســـقـــاط ات أّكـ

االغتصاب عــن املــخــرج الفرنسي لــوك بيسون، بحسب مــا أفـــادت بــه وكــالــة فرانس 
برس، في إعان نهاية واحدٍة من أبرز القضايا التي ظهرت في حقبة #MeToo )أنا 
همت 

ّ
ات قد  روي  فــان  ساند  البلجيكّية  الهولندّية  املمثلة  كانت  فرنسا.  في  أيضًا( 

إملــنــت« و«لــيــون«، باغتصابها على مدى  أفــامــًا مثل »فيفث  أخـــرج  الـــذي  بيسون، 
عامن متواصلن، قبل أن تتقّدم بشكوى ضّده في مايو/ أّيار من عام 2018.

ة، 
ّ
أسقطت النيابة العامة القضّية في فبراير/ شباط من عام 2019 بسبب نقص األدل

ح تحقيٍق جديٍد في وقت الحق من العام نفسه، بعد أن وّجهت فان روي 
َ
قبل أن ُيفت

عام  األّول من  كانون  في ديسمبر/  القضّية  فرنسي  قــاٍض  أغلق  هامات جــديــدة. 
ّ
ات

بيسون  نفى  لطاملا  املــاضــي.  نيسان  إبــريــل/  فــي  إسقاطها  النيابة  وطلبت   ،2021
ها »كذبة من األلف إلى الياء«.

ّ
االتهامات املوّجهة إليه، ووصف القضية عام 2019 بأن

بـــراءة موكلي.  املحكمة  »أّكـــدت  الحكم:  إعــان  بعد  مارمبرت  تييري  وقــال محاميه 
يأسف لوك بيسون على هذه السنوات األربع الضائعة«.

ه سيستأنف القرار على الفور 
ّ
في املقابل، أعلن محامي املّدعية، أنطوان جيتون، أن

أمــام محكمة النقض الفرنسية. كــان بيسون قد أقــّر بوجود عاقة مع فــان روي 
أوف  ذا سيتي  أنــد  و«فاليريان   »5 »تاكسي  أفــامــه  فــي  ثانوّية  أدوارًا  أّدت  التي 
إيــه ثــاوزنــد بــانــتــس«. وقــّدمــت فــان روي الشكوى األولــّيــة لاغتصاب فــي مايو 
2018، بعد ساعات من لقائها بيسون، ثّم قدمت شكوى أخرى بعد شهرين بشأن 
عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية أخرى. عدا عن فان روي، وّجهت ثاث نساء 
ه دائمًا ما أصّر 

ّ
أخريات على األقل ادعاءات بالتحرش الجنسي ضد بيسون، لكن

على نفي جميع هذه املزاعم.

نافس بعض األفالم التي كتبها السيناريست العراقي، والء المانع، على جوائز في مهرجانات 
حاول  تشرين«  »ثورة  عن  أحدهما  إخراجه،  من  فيلمان  أيضًا،  جعبته،  وفي  مختلفة.  عربية 

فيه »توثيق تلك األيام العظيمة كما حصَلت، وكما شاركُت فيها«، يقول الكاتب في مقابلة 
أجرتها معه »العربي الجديد«، تطرق فيها إلى أعماله، والمشهد السينمائي العراقي

بيان شيرين
املــصــريــة شيرين  املغنية  أصـــدرت 
عـــبـــد الــــوهــــاب )الــــــصــــــورة(، بــيــانــًا 
إعـــــامـــــّيـــــًا تــــطــــالــــب فــــيــــه وســــائــــل 
ــدم الـــــــتـــــــطـــــــّرق إلـــــى  ــ ــ ــعـ ــ ــ اإلعـــــــــــــــام بـ
ــاء فــي  ــ ــ حـــيـــاتـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة. وجـ
الـــبـــيـــان: »تــهــيــب الــفــنــانــة شــيــريــن 
ــد الـــــوهـــــاب بــــوســــائــــل اإلعــــــام  ــبـ عـ

والتواصل االجتماعي عدم تناول 
أنــــبــــاء خــــافــــات شــخــصــيــة فــــي مــا 
بينها وبن الفنان حسام حبيب«. 
وكـــانـــت شــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب قد 
ــة،  ــ ـــرّي ــة املــــصـ ــرطــ ــشــ ــى الــ ــ ــ لــــجــــأت إلـ
يـــــــوم اإلثـــــنـــــن املــــــاضــــــي، وطـــلـــبـــت 
تـــأمـــن الـــحـــمـــايـــة لـــهـــا والبــنــتــيــهــا 
حبيب،  حسام  ي 

ّ
املغن طليقها  من 

بعدما تعّرض لها في املنزل الذي 
الشرطة حبيب  فيه. وأوقفت  تقيم 
على خلفية اتهامه بحيازة ساح 
رخصته منتهية، وتهديد طليقته 
ــــاب،  ــــوهـ املـــغـــنـــيـــة شـــيـــريـــن عـــبـــد الـ
والشتم.  بالسب  عليها  واالعــتــداء 
 ذهابه 

ّ
أن ي 

ّ
املغن اّدعــى  من جهته، 

لــلــقــاء شــيــريــن عــبــد الــــوهــــاب كــان 
لاتفاق على إنجاز بعض األعمال 
نـــّيـــة إللــحــاق  أّي  مـــن دون  الــفــنــّيــة 

األذى بها.

سورنتينو و»نتفليكس«
ــي بـــاولـــو  ــالــ ــطــ أنــــهــــى املــــخــــرج اإليــ
سورنتينو رحلته مع »نتفليكس«، 
ــــال مــــنــــاظــــرة أقــيــمــت  ــلــــن خــ إذ أعــ
الفرنسية،  كان  في مدينة  الثاثاء 
بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــذكـــــــرى الـــخـــامـــســـة 
والـــســـبـــعـــن النــــطــــاق مــهــرجــانــهــا 
ــه لم يعد يرغب في 

ّ
أن السينمائي، 

التعاون مع منّصة البث التدفقي، 
مشّددًا على أهمّية حضور األفام 

عــلــى الــشــاشــات الــكــبــيــرة فـــي دور 
الفائز  سورنتينو  وقـــال  الــعــرض. 
عــــام 2014 عن  ــار  ــكــ أوســ بـــجـــائـــزة 
بــيــلــيــتــســا«،  ــدي  ــ ــرانـ ــ غـ فــيــلــمــه »ال 
مستقبل  عــن  نقاشّية  حلقة  خــال 
ــارك فــيــهــا إلـــى جــانــب  الــســيــنــمــا شــ
مخرجن كبار آخرين مثل غييرمو 
ــــراس  ــافـ ــ ديـــــــل تـــــــــورو وكــــوســــتــــا غـ
ه 

ّ
أن »أعتقد  مونغيو:  وكريستيان 

)إخـــــــراج فــيــلــم لــنــتــفــلــيــكــس( ليس 
أخــــرى«. وكــان  شيئًا سأفعله مــرة 
فيلمه »إي ستاتا ال مانو دي ديو« 
البندقّية  الذي شارك في مهرجان 
أيــلــول  سبتمبر/  فــي  السينمائي 
شخصّية  فاجعة  ويتناول   ،2021
هــي وفـــاة والــديــه متسّممن بــأّول 
ــيــــد الـــــكـــــربـــــون، ُعــــــــرض عــلــى  أكــــســ
»نــتــفــلــيــكــس« ولـــم ُيـــطـــرح فـــي دور 

السينما في فرنسا.

نيويورك توّدع هواتفها
أزالت مدينة نيويورك، أخيرًا، آخر 
أكــشــاك الــهــواتــف الــعــمــومــّيــة، التي 
كـــانـــت ضـــحـــّيـــة النـــتـــشـــار شــبــكــات 
فــاي والــهــواتــف املحمولة في  واي 

 مكان خال السنوات األخيرة.
ّ

كل

ــاق ســوبــرمــان أن 
ّ

لــكــن، يمكن لــعــش
 مــانــهــاتــن 

ّ
ــالـــراحـــة، ألن بـ يــشــعــروا 

قديمة،  أكــشــاك  بــأربــعــة  ستحتفظ 
ــــهــــا غـــــــرف تــغــيــيــر 

ّ
اشــــتــــهــــرت بــــأن

ــة بــالــصــحــافــي  ــــس الــــخــــاصــ ــــابـ املـ
التحّول  يريد  كــارك كينت عندما 
إلـــى ســوبــرمــان. عــلــى مــــدار عــقــود، 
ــرت أكـــــــشـــــــاك الـــــهـــــاتـــــف عـــلـــى  ــ ــهــ ــ ظــ
نطاق واســع في ثقافة الــبــوب  ، من 
الــكــومــيــكــس إلــــى أفــــام هــولــيــوود 

واملسلسات التلفزيونّية.

أخبار

ال يبدو »دكتور سترينج« أكثر من مجرد استعادة ألفالم سابقة )ديزني(

حجمه أربعة 
أضعاف 
حجم مبنى 
إمباير ستيت 
األميركي 
)Getty(

)Getty /سبق أن وصف القضية بأنّها »كذبة من األلف إلى الياء« )ماوريسيو سانتانا

أجراها عالء المفرجي
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من فيلم »الشيخ نويل« )فيسبوك(

»أجد صعوبة في إيصال السيناريو إلى مرحلة الكمال« )فيسبوك(

أتمنى أن نملك القدرة على الكتابة في فضاٍء مفتوح من دون خوف )من المخرج(


