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االنتخابات األلمانية: اإلعالم واالستطالعات والمنصات
برلين ـ شادي عاكوم

تــكــون االنــتــخــابــات الــعــامــة، والــتــي عـــادة ما 
تــتــعــلــق فـــي الـــواقـــع بــاخــتــبــار الــديــمــقــراطــيــة 
بشكل دوري، أكثر من مجرد فرصة للتعبير 
لـــأحـــزاب  الــســيــاســيــة  واإلرادة  اآلراء  عــــن 
والسياسيني والتي تؤدي للظفر بالسلطة أو 
إلى فقدانها. في مجتمع املعلومات الحديث، 
أصــبــحــت وســـائـــل اإلعــــــام غــيــر الــتــقــلــيــديــة 
واملــنــصــات الــرقــمــيــة الــوســيــط املــطــلــوب في 
الــحــمــات االنــتــخــابــيــة لــلــجــمــهــور الـــواســـع، 
بعدما لم تعد امللصقات واألكشاك والبرامج 
الــحــواريــة كافية وبــخــاصــة فــي ظــل جائحة 
كورونا. هذا الواقع تعيشه حمات األحزاب 
ــة لــانــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة الــعــامــة  ــيـ ــانـ األملـ
املقررة اليوم في 26 سبتمبر/أيلول. تكتسب 
 خاصة عن السنوات 

ً
دورة العام 2021 أهمية

ــــن الــــحــــمــــات الــتــي  ـــة، واخــــتــــافــــا عـ املــــاضــــيـ
خاضتها الباد سابقا، إذ تتمّيز بسخونتها 
لكونها تحمل سمتني خاصتني واضحتني: 
انــتــخــابــات فيدرالية  لــم تكن هــنــاك قــط  أواًل 
عامة ال يترشح فيها شاغل املنصب، وذلك 
مع قرار املستشارة أنجيا ميركل االنسحاب 
ــات  مـــن الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة بــعــد أربـــــع واليــ
املــاضــيــة. ومن  متتالية على مــدى 16 عــاًمــا 
أحـــزاب رئيسية،  أخـــرى، قامت ثاثة  ناحية 
ــراكــــي  ــتــ ــراطـــي« و»االشــ ــقـ ــمـ ــديـ »املـــســـيـــحـــي الـ
الديمقراطي« و»الخضر« بتسمية مرشحني 
واقعية  بــآفــاق  يتمتعون  مستشار،  ملنصب 
لتولي املنصب. ولهذا فهي مثيرة لاهتمام 
من جهة نظر العديد من املراقبني، حيث بات 
 املطلوب االستعداد الئتاف 

ّ
من الواضح أن

حكومي مستقبلي تشارك فيه أربعة أحزاب 
ــام جــد متقاربة   األرقــ

ّ
على األقـــل. كــذلــك، فـــإن

املــتــصــدر بنسبة 25 باملئة  بــني االشــتــراكــي 
من األصوات أمام حزب املستشارة الذي عاد 
لتعزيز أرقامه ليستحوذ على ما نسبته 23 
 17 بنسبة  ا 

ً
ثالث يحل  الخضر  فيما  باملئة، 

باملئة من األصوات.
ويـــقـــوم الــنــظــام الــســيــاســي فـــي أملــانــيــا على 
تــصــويــت الــنــاخــبــني ملــرشــحــي األحـــــزاب إلــى 
املحتملني  للمرشحني  وليس  البوندستاغ، 
ملنصب مستشار من قبل أحزابهم. وهذا ما 
قــد يفسر ســبــب فــصــل تصنيفات ومــؤيــدي 
املئوية  النسب  عن  للمستشارية  املرشحني 
ألحــزابــهــم فــي االســتــطــاعــات. ومــن املعلوم، 
ا 

ً
 فوز حزبهم في االنتخابات ليس ضمان

ّ
أن

لــتــبــّوؤ مــنــصــب املــســتــشــار، فــفــي جمهورية 
أملانيا االتحادية لم تتمكن أكبر كتلة برملانية 
فـــي عـــدة مــــرات مـــن تــعــيــني املــســتــشــار ألنــهــا 
تعتمد على ائتافات قادرة على الحكم معا. 
عن مــدى تأثير اإلعــام واستطاعات الــرأي 
التي تضخ استطاعات وتقييمات بصورة 
في  الباحثة  أبـــرزت  للجمهور،  يومية  شبه 
عــلــم الــتــواصــل كريستينا هــولــتــز بــاشــا من 
جــامــعــة ارالنـــغـــن نـــورمـــبـــرغ، فـــي حــديــث مع 
 الكثير من 

ّ
مجموعة »دويتشاند فونك«، أن

تقييمات  إلــى  استندت  التي  االستطاعات 
معينة وبعد محدد من املستطلعني، ليست 
موثوقة بأي حال من األحــوال كما تظهرها 
الــصــحــافــة فــي كثير مــن األحـــيـــان. وأشــــارت 
 هناك معايير معينة يجب تضمينها 

ّ
إلى أن

بــالــفــعــل فـــي تــقــريــر املـــســـح أو االســـتـــطـــاع، 
ألنــه مــن املهم معرفة متى تــم إجـــراؤه وبــأي 
صــيــغــة ســـــؤال، ومــــا هـــي الــعــيــنــة، وهــــي جد 
مــهــمــة وتــســمــح بتقييم نــتــائــج االســتــطــاع 
ــــي إشــــــارة  وتـــفـــســـيـــرهـــا بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، فـ
ــه ال يــزال يتم توفير بعض هذه 

ّ
منها إلى أن

املعلومات جزئًيا ما قد يساهم في دعم حجة 
معينة أو ربما لدعم التعاطف مع مرشح أو 
ــا يجعلها عــرضــة لــلــتــســاؤل. ومــن  ــر، ومـ آخــ
 هامش الخطأ في االستطاعات 

ّ
املعلوم، أن

 مــا يــكــون بــحــدود 2,5 بــاملــئــة وفـــق ما 
ً
عــــادة

ذكرت صحيفة »دي فيلت« أخيًرا.
ــــارت »دوتــشــانــد  ــي الــســيــاق نــفــســه، أشـ وفـ
فــونــك« اإلعــامــيــة إلـــى أنـــه وخــــال شهري 
يــولــيــو/تــمــوز وأغـــســـطـــس/آب املــاضــيــني، 
نـــشـــرت ثــمــانــي شـــركـــات ومـــعـــاهـــد، بينها 
فــورســا وانــفــراتــاســت ديــمــاب، أكــثــر مــن 50 

رأي، حيث  تــقــيــيــم واســـتـــطـــاعـــات  نــتــيــجــة 
تــم دمـــج نــتــائــج االســتــبــيــانــات فــي املــقــاالت 
ووســـائـــل اإلعـــــام وعــبــر اإلنـــتـــرنـــت، والــتــي 
 أرقــامــهــا تــعــكــس املـــزاج 

ّ
عــــادة مـــا تــذكــر أن

السياسي في الباد، لكن ال يمكن التحقق 
مــن ذلــك واســتــخــاص االستنتاجات حول 
عامة الناس من عينة عشوائية باستخدام 
صــيــغ مــعــيــنــة، وكــقــاعــدة عــامــة املــعــيــار هو 

نتيجة االنتخابات نفسها.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، اعــتــبــر الــبــاحــث تــومــاس 
 
ّ
أن مـــــــــن جــــــامــــــعــــــة زوريـــــــــــــــــــخ،  تـــــــســـــــربـــــــاك 
االستطاعات واإلشارة املستمرة إليها في 

الناخبني   
ّ
أن الــتــقــاريــر لها عــواقــب، ووجـــد 

يمكنهم أن يتذكروا جيًدا نسبة أداء األحزاب 
األملانية في استطاعات الراي، لكن ذلك ال 
يوّجهوا  أن  يمكن  بــالــضــرورة  ــهــم 

ّ
أن يعني 

التصويت.  قــرار  اتخاذ  إليها عند  أنفسهم 
 نــتــائــج 

ّ
وأعــــــرب تـــســـربـــاك عـــن اعـــتـــقـــاده أن

االســتــطــاعــات هــي مــصــدر مهم ملعلومات 
التصويت، مع األخذ بعني االعتبار كيفية 
استخدامها، مع شريطة أن يتم االباغ عن 
 
ّ
االستطاعات بطريقة موضوعية، علما أن

دعوات متكررة لحظر االستطاعات برزت 
أخيرًا، على األقل قبل وقت قريب من موعد 

االنـــتـــخـــابـــات. وعــــن دور وســـائـــل الــتــواصــل 
 مهمة لتحقيق 

ً
االجتماعي التي أصبحت أداة

حـــمـــات انــتــخــابــيــة نــاجــحــة، بــعــد مـــا حققه 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب في 
االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة عـــام 2016 على هذا 
الصعيد؛ إذ باتت كل من منصة »فيسبوك« 
و»تــــويــــتــــر« و»تــــيــــك تـــــــوك« وغـــيـــرهـــا تــوفــر 
افتراضية  موازية  لبناء مجتمعات  الفرصة 
على مــر السنوات األخــيــرة، أبـــرزت »شتيرن 
الصغيرة على وجه  ــزاب  األحــ  

ّ
أن أونـــايـــن«، 

الــخــصــوص تهيمن عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
ــتـــمـــاعـــي فــــي أملــــانــــيــــا. وتــتــمــتــع أحـــــزاب  االجـ
املــعــارضــة، وبينها »حــــزب الــبــديــل مــن أجــل 
اليسار،  وحــزب  الشعبوي،  اليميني  أملانيا« 
أكبر في  الــحــر، بمتابعة  الليبرالي  والــحــزب 
الحاكمة،  بــاألحــزاب  املنصات مقارنة  معظم 
 مؤيديهم ومجموعاتهم 

ّ
إلــى أن  

ً
هــذا إضافة

ا 
ً
املستهدفة تضم الفئات العمرية األصغر سن
من تلك املنضوية داخل األحزاب التقليدية.

 الناس في الباد قضوا في 
ّ
أخيرًا، تبني أن

العام 2020 املزيد من الوقت وبما مجموعه 
326 دقيقة يوميا على الشبكة العنكبوتية، 
أي أكــــثــــر مـــــن خــــمــــس ســـــاعـــــات ونــــصــــف، 
االنتباه  للفت  فرصة  لــأحــزاب  فيها  تتاح 
ــن مــــؤشــــر األهـــمـــيـــة  ــ ــاتـــهـــم. وعــ عــــن طـــمـــوحـ
الـــــذي تــولــيــه األحـــــــزاب لـــوســـائـــل الــتــوصــل 
اإلنترنت  على  ميزانيتها  مــن  االجتماعي 
ار  »ايـــه  االنــتــخــابــيــة، ذكـــرت شبكة  للحملة 
 حــزب الخضر رصــد ما 

ّ
دي« اإلخــبــاريــة أن

قــيــمــتــه 2,5 مــلــيــون يـــــورو، وهــــو مـــا يمثل 
االنتخابية  الحملة  ميزانية  مــن  باملئة   20
الــيــســار استثمر ما  الــبــيــئــي، فيما  لــلــحــزب 
قيمته 500 ألــف يــورو، أمــا الليبرالي الحر 
فدفع مبالغ ضخمة أيضا من دون تحديد 
ه »يتم التركيز من 

ّ
رقم معني. وأوضحت أن

و»تويتر«  »يوتيوب«  منصات  على  قبلها 
ــرام« لــلــتــســويــق  ــغــ ــتــ ــســ و»فـــيـــســـبـــوك« و»إنــ
االنتخابي، بعدما ضيقت جائحة كورونا 
الــحــضــوريــة«. ويــعــد حــزب  مــن التجمعات 
الــشــعــبــوي فـــي الطليعة  الــيــمــيــنــي  الــبــديــل 
مــن حــيــث عـــدد املــتــابــعــني عــلــى »فيسبوك« 
و»يــوتــيــوب«، وهــو الــذي اتكل أساسا على 
منصة »فيسبوك« لكسب تعاطف الجمهور 
يحظى  املــقــابــل،  فــي  الشعبوية.  مــن  بكثير 
الخضر بأكبر عدد متابعني على »تويتر« 
لــكــون جيل الشباب،  و»إنــســتــغــرام«، وذلـــك 
ــــن يـــمـــيـــلـــون فــــي تـــأيـــيـــدهـــم لــحــمــايــة  ــــذيـ والـ
املــنــاخ ومــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة والــنــســويــة، 
ــهـــم ويـــســـعـــون  ــزبـ ــثــــر مــــع حـ يـــتـــفـــاعـــلـــون أكــ

للتعبئة من خال املنصتني املذكورتني.
أقل  فهي  التقليدية  الرئيسية  األحـــزاب  أمــا 
ــلـــى كــــل املـــنـــصـــات وبــمــســتــوى  حـــــضـــــوًرا عـ
ــي مــــــــتــــــــدن، لـــــكـــــن »االشـــــــتـــــــراكـــــــي  ــمــ ــيــ ــظــ ــنــ تــ
 عــلــى »تــلــغــرام 

ً
الــديــمــقــراطــي« يــعــتــمــد مــثــا

ــه، حــيــث يــمــكــن لــأشــخــاص  بــــوت« خـــاص بـ
رؤيـــــة مــحــتــوى حـــصـــري ويــمــكــنــهــم الــقــيــام 
بــحــمــات مـــن أجــــل الـــحـــزب الـــعـــريـــق ضمن 
 حزب 

ّ
أن شبكة المركزية مشتركة. في حني 

الديمقراطي،  املسيحي  ميركل،  املستشارة 
يبدو وكأنه تجاهل نسبيا الشبكة الرقمية، 
بعد أن كان رائًدا خال حملة 2017 واكتشف 
البيانات،  حماية  فــي  أمنية   

ً
فــجــوة حينها 

ــن الـــضـــحـــكـــة غــيــر  ــًرا مــ ــ ــيـ ــ ــــرره أخـ كـــمـــا وتـــــضـ
عــن مرشحهم ملنصب  التي صــدرت  الائقة 
ــه  ــارتــ ــيــــت خــــــال زيــ املـــســـتـــشـــار أرمــــــــني الشــ
ملــنــطــقــة الــفــيــضــانــات الــتــي أصـــابـــت جــنــوب 
أملانيا خال يوليو/تموز املاضي، وتعرض 
بعدها لحملة شرسة على وسائل التواصل 
االجتماعي. ورغم الحماوة والتنافس على 
يكون هناك  أن  املرجح  ناخب، من غير  كل 
للنتائج.  املــتــوقــع  الــتــصــور  فــي  تغيير  أي 
الباحث السياسي  وفــي هــذا اإلطـــار، يقول 
والــخــبــيــر فــي مــســائــل االتـــصـــاالت الرقمية 
بــنــديــكــس  االنـــتـــخـــابـــيـــة  الـــحـــمـــات  وإدارة 
هـــوغـــلـــمـــان، إنــــه »حـــتـــى لـــو كـــانـــت الــحــمــلــة 
االنــتــخــابــيــة الــرقــمــيــة نــاجــحــة وتــســتــثــمــر 
الكثير من األموال عبر اإلنترنت، فا يمكن 
االعـــتـــمـــاد عـــلـــى تــغــيــيــر جــــــذري مــــن خـــال 

املتابعني ونقرات اإلعجاب«.

ميزانيات مخصصة 
للحمالت االنتخابية على 

مواقع التواصل

أساسي،  كالعب  االجتماعي  التواصل  مواقع  فيها  تدخل  التي  البرلمانيّة  انتخاباتها  ألمانيا  تخوض  األحد،  اليوم 
وترخي كورونا بثقلها عليها. فماذا عن دور وتأثير اإلعالم واستطالعات الرأي والمنصات الرقمية؟

أشارت نتائج توصلت إليها منظمة الحريات املدنية »آفاز« 
إلـــى أن تــهــديــد األخــبــار الــكــاذبــة لــانــتــخــابــات األملــانــيــة التي 
ستحدد من سيخلف املستشارة أنجيا ميركل، حقيقي. 
ففي السباق على منصب املستشار املقبل ألملانيا، تتعرض 
الزائفة  األخــبــار  لهجوم  الخضر  حــزب  عــن  بــربــوك  أنالينا 
أكــثــر مــن أي مــرشــح آخـــر، وفــقــا لتقرير جــديــد صـــادر عن 
»آفاز«. فعندما حلل باحثو املنظمة غير الحكومية عشرات 
املــعــلــومــات املضللة طــاولــت املرشحة  الـــحـــوادث، وجــــدوا أن 
أكثر من منافسها املحافظ، أرمني الشيت، أو أوالف شولز 
مرشح الديمقراطيني االجتماعيني، في أكثر من 70% من 
»آفــاز«،  األملانية عن مدير  فيله«  الحاالت. ونقلت »دوتشيه 
ــقــد جــــاءت مــتــأخــرة جـــدًا إلــى  كــريــســتــوف شــــوت، قـــولـــه: »ل
املعلومات  فــي  ارتفاعا  شهدنا  الــفــور،  على  ولكن  السباق، 
املضللة عنها«، »قد يكون ذلك ألنها امــرأة، وقد يكون ذلك 
بسبب أن لديها بعض األفكار والرسائل القوية، مما يسهل 

بطريقة ما مهاجمتها، ولكن من الصعب حقا العثور على 
النوع من األخبار املزيفة إلى  دليل على ذلــك«. ويصل هــذا 
قطاعات واسعة من السكان، فقد صادف أكثر من نصف 
الناخبني في أملانيا زيفا واحدًا على األقل حول بربوك، وفقا 
ق شوت: »لقد وصلت املعلومات 

ّ
ملسح صدر مع التقرير. يعل

املضللة إلى االتجاه السائد في أملانيا«. وقال ما يقرب من 
ثلث املستجوبني إنهم علموا بأمثلة للمعلومات املضللة فقط 
أو من خــال الصحافة  التلفزيون  بعدما تم عرضها على 
املطبوعة أو عبر اإلنترنت لوسائل اإلعام التقليدية. وقارن 
شـــوت أملــانــيــا بــالــواليــات املــتــحــدة، حــيــث كـــان الصحافيون 
الرئيس السابق،  لسنوات يلتقطون ويكتبون عن تغريدات 
دونالد ترامب، بغض النظر عّما إذا كانت دقيقة. وقال إنه 
يجب على الصحافيني تغطية املعلومات املضللة، »لكن يجب 
أكبر،  في سياق  ووضعها  بمسؤولية،  بذلك  القيام  عليهم 

وشرح كيفية عمل املعلومات املضللة«.

معلومات مضللة

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

تنتشر قصة مفادها أن عالم 
الفيزياء ألبرت آينشتاين أوعز إلى 

سائقه أن يحل محله في تقديم 
محاضرة جامعية عن نظرية النسبيّة 

العامة، بعدما مّل من ترديدها. 
لكّن هذه القصة، وعلى غرار قصص 
كثيرة تجذب عشرات آالف التفاعالت، 

ال أساس لها.

يتداول مستخدمون صورة 
يّدعون أنّها تظهر تمثاًال للرئيس 

العراقي السابق صّدام حسين، 
وضعته الحكومة البريطانية في 

لندن، »اعترافًا بشجاعته«. التمثال 
استحوذ عليه جنود بريطانيّون، 

ونقلوه إلى قاعدة عسكرية، لعرضه 
كتذكار عام 2003.

ظهر رسم بياني قيل إنه لترسانة 
أميركية جديدة قيمتها 80 مليار 
دوالر، استحوذت عليها »طالبان« 

بعد انسحاب الجيش األميركي من 
أفغانستان. االدعاء خاطئ، فرقم 

80 مليار دوالر هو لميزانية اإلنفاق 
العسكري األميركي في أفغانستان 

على مدى 20 عامًا.

قبل االنتخابات الرئاسية الليبية 
المقررة في ديسمبر/ كانون األول 
المقبل، انتشرت في ليبيا أنباء عن 

إعالن عائشة، ابنة الزعيم الليبي 
الراحل معّمر القذافي، ترشيح 

نفسها. لكّن الخبر غير صحيح، ولم 
يصدر عن عائشة القذافي أّي إعالن 

مماثل حتى اآلن.

)Getty/األحزاب الصغيرة تهيمن على وسائل التواصل في ألمانيا )توماس نيديرمولر
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أطول في إعادة الكتابة مّما كنا سنستغرقه 
ـــا ُمــقــيــمــتــن فـــي املــديــنــة 

ّ
ــال كـــن  فـــي حــ

ً
ــادة ــ عــ

نفسها، ونتشارك مكان العمل نفسه. 
كــذلــك، ُيقيم شــركــائــي فــي اإلنــتــاج فــي مــدٍن 
جغرافّيًا  متباعدين  ــا 

ّ
كــن ــنــا 

ّ
أن أّي  مختلفة. 

ا ننكّب فيه 
ّ
لفترة طويلة، في الوقت الذي كن

على تطوير املشروع. 
إلـــى جــانــب الــتــحــّديــات الــتــي واجــهــتــنــا في 
ــداع والــتــنــظــيــم، بــذلــنــا جــهــدًا  ــ عــمــلــيــتــي اإلبــ
كــبــيــرًا فــي إقــنــاع املــمــّولــن بــدعــم املــشــروع. 

على  تقتصر  تجربتي   
ّ
ألن تــــرّدد،  بعضهم 

ــــرون كــانــت لديهم  ــــراج الــوثــائــقــيــات. آخـ إخـ
رّكبة للسرد. لهذه 

ُ
تساؤالت عن الطبيعة امل

ره لي 
ّ
األسباب، ولغيرها، كان الدعم الذي وف

املنتجون في الكويت وفرنسا وأملانيا مهمًا 
ــدًا، إذ شـــّجـــع بــعــض املـــمـــّولـــن ومــنــحــهــم  ــ جـ

مزيدًا من الثقة. 
إنتاجية  ذلــك، هناك عراقيل  إلــى  باإلضافة 
متأّكدين مما  نكن  لم  لفترة طويلة،  دائــمــًا: 
بكامله  الفيلم  تصوير  سنستطيع  ا 

ّ
كن إذا 

بغداد ـ عالء المفرجي

اســــتــــغــــرق الــــعــــمــــل فـــــي »كـــلـــشـــي 
ماكو« للمخرجة ميسون الباجه 
جي  نحو 10 أعوام، منذ الكتابة 
ى املشاركة في أول مهرجان سينمائي، 

ّ
حت

بداية  السينمائي«،  ســارايــيــفــو   »مــهــرجــان 
شاركت  الــذي  الفيلم،   .2021 آب  أغسطس/ 
الباجه جي  في كتابته مع األديبة العراقية 
رت 

ّ
إرادة الجبوري، واجه تحّديات عّدة، أخ

تنفيذه.
بـــمـــنـــاســـبـــة جــــديــــدهــــا، حـــــــــاورت »الـــعـــربـــي 
الجديد« الباجه جي عن السينما واإلنتاج 

والتفاصيل الفنية والتقنية:

ــــرت تنفيذ  ـ
ّ
ــاذا عـــن األســـبـــاب الــتــي أخ ¶ بـــدايـــة، مــ

»كلشي ماكو«؟
أواًل، القّصة مرّكبة، تحتوي على شخصيات 
ي ُمقيمة في لندن، وشريكتي في 

ّ
عّدة، ثم إن

بغداد،  في  ُمقيمة  الجبوري،  إرادة  الكتابة، 
العمل على نسخة   

ً
ــر ولــو قليال

ّ
يــؤخ وهـــذا 

وقتًا  نستغرق  كنا  السيناريو.  من  جديدة 

يعتقد العلماء أن 
انفجارًا دفع هذه الغازات 

وشّكل هذه السحب

إنّها المّرة األولى التي 
أكتب وأخرج فيها فيلمًا 

روائيًا طويًال

ظهر جيل من المتابعين 
العرب غير الشغوفين 

بالدراما المحلية

2223
منوعات

استكشفنا  لــذا،  أمنّية.  العراق، ألسباب  في 
مواقع واسعة النطاق في األردن.

¶ ماذا عن فكرة الفيلم، واألسلوب الذي اعتمِدته 
في اإلخراج؟

»كلشي ماكو« روائي طويل، تجري أحداثه 
فــي شتاء  بــغــداد،  فــي  فــي منطقة مختلطة 
عام 2006. فيها، يكافح السّكان حفاظًا على 
 وحــّس مجتمعي، في زمن العنف 

ّ
أمل هش

 .
ً
الــطــائــفــي الـــشـــديـــد، وحـــظـــر الـــتـــجـــّول لــيــال

تتقاطع قصصهم، بينما يحاولون حماية 
ــخــاذ قـــرار الــرحــيــل أو البقاء، 

ّ
أحــّبــائــهــم، وات

ــرر الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي  ومـــعـــالـــجـــة الــــضــ
باملوسيقى والفكاهة. 

نفسها.  القاسية  الــظــروف  الجميع  يــواجــه 
بل  فيها،  بطولة ألحــد  ال  الــقــّصــة جماعية، 
من  نفسه  بــالــقــدر  ع 

ّ
تتمت منها  واحــــدة   

ّ
كـــل

الــفــيــلــم في  ُيــمــكــن إدراج  بـــرأيـــي،  األهـــمـــيـــة. 
أسلوب الواقعية الشعرية.

 
ه أول روائي طويل لك. أليس كذلك؟

ّ
¶ إن

ــــي أشــتــغــل فـــي املـــونـــتـــاج، عــمــلــت في 
ّ
بــمــا أن

حدة، وفي 
ّ
مسلسل تلفزيوني في اململكة املت

جون  البريطاني  للمخرج  روائين  فيلمن 
ــّرة األولــــى الــتــي أكتب  ــهــا املــ

ّ
 أن

ّ
ســـانـــدرز، إال

 .
ً
وأخرج فيها فيلمًا روائيًا طويال

وكــمــا قـــال لــي كــثــيــرون فــي مــرحــلــة تطوير 
طموح  مشروع  ماكو«  »كلشي  السيناريو، 
ي كنت 

ّ
جدًا ليكون باكورة أّي مخرج. إال أن

بتشارك  الجّبوري،  شريكتي  مع  ُمتمسّكة، 
قصص العراقين املختلفة في هذه املرحلة، 
وعــــدم االكــتــفــاء بــقــّصــة واحــــدة تــــدور حــول 

شخصية واحدة.

ــقــة 
ّ
¶ يـــنـــدرج جـــديـــدك هــــذا ضــمــن أفـــامـــك املــتــعــل

العراق. ملاذا هذا  املنطقة، وخاصة  بهموم شعوب 
االهتمام تحديدًا؟

صــحــيــح. يــنــشــغــل فــيــلــمــي الــجــديــد بــهــمــوم 
ــــى جـــانـــب أفــــالمــــي عــن  شـــعـــوب املـــنـــطـــقـــة. إلـ
أفالمًا في فلسطن ولبنان  أنجزت  العراق، 
ومـــصـــر وســـوريـــا وإيـــــــران. فـــي جــهــتــنــا من 
ـــى شــعــوبــهــا، فـــي الــضــفــة  الـــعـــالـــم، ُيــنــظــر إلـ
أو  إرهابية  ها 

ّ
أن الكوكب، على  األخــرى من 

ــزءًا كــبــيــرًا مـــن حياتي  ضــحــيــة. أمــضــيــُت جــ
رة هنا. 

ّ
ي متجذ

ّ
خارج العراق واملنطقة، لكن

ي أعيش على جسر، 
ّ
أشعر أحيانًا كما لو أن

 منه على جهتي النهر. هكذا، يمكنني 
ّ

أطل
 أخبر املوجودين على الضفة األولى من 

ْ
أن

الضفة  على  يعيشون  أشــخــاٍص  عــن  النهر 
 ذلك.

ُ
 واجبي فعل

ّ
األخرى. أشعر أن

عــراقــيــًا بحتًا. كيف  مــوضــوعــًا  الفيلم  يــتــنــاول   ¶
اســتــطــعــت جــمــع فــريــقــه وأنـــــت فـــي لـــنـــدن؟ كيف 

صنعت أجواء عراقية هناك؟
 شركتي، ومقّرها في لندن، ساهمت 

ّ
رغم أن

ى دعمًا من »املعهد 
ّ
ه تلق

ّ
في إنتاجه، علمًا أن

بكامله  الفيلم  ر  ُصوِّ للسينما«،  البريطاني 
فــــي الـــــعـــــراق، وتــــحــــديــــدًا فــــي الــســلــيــمــانــيــة 
 السليمانية تشبه بغداد، 

ّ
وبغداد. ورغم أن

املحلي،  بالسكن  ق 
ّ
يتعل مــا  فــي  خــصــوصــًا 

ي.
ّ
ب األمر حتمًا بعض االبتكار الفن

ّ
تطل

 
ّ
أن شير هنا إلى هذه املسألة: بما 

ُ
أ  

ْ
أن ُمهّم 

وأملانيا،  فرنسا  بــن  مشترك  إنــتــاج  الفيلم 
توّجب علّي التعاون فنيًا مع مواهب أملانية 
وفــرنــســيــة. هــكــذا، تــعــاونــت مــع متخّصص 
فرنسي في املونتاج، وموسيقّي أملاني في 
ــاج. ولــلــحــصــول على  ــتـ مــرحــلــة مـــا بــعــد اإلنـ
تمويل من »صندوق الفيلم األوروبي«، كان 
األوروبــيــة  بالقوانن  االلــتــزام  عــلــّي  ينبغي 
قة بجنسيات أعضاء الفريق، وكيفية 

ّ
املتعل

صرف التمويل األوروبي.
فـــي الــنــهــايــة، كــنــُت أعــمــل مـــع فــريــق مــكــّون 
وفيه  ثــقــافــّيــًا،  متنّوعة  عـــّدة،  مــن جنسيات 
من  ف 

ّ
مؤل التصوير  النساء. قسم  من  عــدد 

بريطانين وإيــرانــيــن، وقــســم الــصــوت من 
فرنسين وعراقين )من القوميتن الكردية 

والعربية على حد سواء(. 
ــيــــة، واملـــخـــرجـــون  ــاج عــــراقــ ــ ــتـ ــ ُمـــصـــّمـــمـــة اإلنـ
ــاعـــدون بــريــطــانــي عــــراقــــي، وســـويـــدي  املـــسـ
عراقي، ودنماركية من أصول كردّية. رئيس 
قسم اإلنــتــاج ســـوري بــريــطــانــّي، باإلضافة 

إلى مواهب إيرانية عّدة.

ربيع فران

مسلسل  اللبنانية  »الجديد«  محطة  تعرض 
»حكايتي«، من إنتاج شركة »مــروى غروب« 
)مـــــروان حـــــداد(، وبــطــولــة مــاريــتــا الــحــالنــي، 
فيفيان أنطونيوس، أسعد رشــدان، نغم أبو 

شديد، وجيه صقر، وميراي بانوسيان.
ــداث الــقــصــة الــتــقــلــيــديــة: أم ُمــعــنــفــة تــتــرك  ــ أحـ
ــقـــدر، فــتــدمــن ابنتها  ــا رهــيــنــة بــيــد الـ ــ أوالدهــ
الــقــاصــر املــــخــــدرات، وتــبــيــع ابــنــتــهــا الــثــانــيــة 
الــطــرقــات، فيما يهرب شقيقهما  الـــورد على 
الصغير  املنزل، ويقضي شقيقها  األكبر من 

ف.
ِّ
عن

ُ
وقته خادًما في املنزل لطلبات األب امل

العبور  أنطونيوس  فيفيان  املمثلة  تــحــاول 
إلى عالم الكتابة، بعدما شاركت في مجموعة 
ــة الــلــبــنــانــيــة،  ــيــ كـــبـــيـــرة مــــن األعــــمــــال الــــدرامــ
الــطــروحــات في  لكنها تفشل فــي جمع هــذه 
مــســلــســل واحـــــد، وتــفــتــقــد إلــــى دقــــة الــتــرابــط 
ا بن فريق 

ً
بن األحــداث، التي تفرض ترابط

املخرج  يحتكم  ال  فيما  املمثلن،  مــن  العمل 
جــورج كيروز إلــى املنطق في جمع كل هذه 
املدمرة  العائلة  بحياة  الخاصة  التفاصيل 

يجب تخيل »نــوع مــن الــكــرة بباطن فــارغ« 
أو »فقاعة فائقة« يبلغ قطرها حوالى 500 
ســنــة ضــوئــيــة )حـــوالـــى 4.7 مــاليــن مليار 
كـــيـــلـــومـــتـــر(، ويــتــشــكــل غـــالفـــهـــا الـــخـــارجـــي 
ــتـــي بـــرســـيـــوس  ــابـ ــة ســـحـ ــطــ ــواســ جــــزئــــيــــًا بــ

وتوروس.
ــاذ املــســاعــد فـــي مــعــهــد مــاكــس  ــتـ وقــــال األسـ
ــالــــم الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة  ــانـــــي عــ بــــالنــــك األملـــ
والفيزياء تورسنت إنسلن، لوكالة »فرانس 
التجويف  مــن  الــداخــلــي  الــجــزء   

ّ
إن بــــرس«، 

يحتوي على القليل من الغبار »لكن بكثافة 
منخفضة جدًا مقارنة بكثافة السحب«.

ــع املـــعـــد الــرئــيــســي  وقـــــد شــــــارك إنـــســـلـــن مــ
شموئيل بــيــالــي فــي إنــجــاز هـــذه الــدراســة، 
التي نشرت نتائجها مجلة »أستروفيزيكل 
جــورنــال لــيــتــرز«، وهــو أحــد العلماء الذين 
أول خريطة  و2020،   2019 عــامــي  صــنــعــوا، 
على مسافة  الغبار  لسحب  األبــعــاد  ثالثية 
قــريــبــة مـــن شــمــســنــا. وحـــصـــل ذلــــك بفضل 
أكثر  بيانات »غايا« عن موقع وخصائص 
من خمسة مالين نجم في هذه »الضاحية« 

الشمسية.
عت كاثرين زوكر، وهي باحثة في 

ّ
كذلك وق

مرحلة ما بعد الدكتوراه وعاملة في الفيزياء 
الفلكية، على دراسة ثانية في هذا املوضوع، 

التبانة  درب  مجرة  في  فلك  علماء  اكتشف 
تــجــويــفــًا عــمــالقــًا مــحــاطــًا بــســديــمــن، هما 
ــــوروس، ظــهــرا بعد  سحابتا بــرســيــوس وتـ
انفجار نجم عمالق واحد على األقل، على ما 
شرت يوم األربعاء املاضي. 

ُ
أظهرت دراسة ن

وتـــشـــكـــل ســـحـــابـــتـــا بـــرســـيـــوس وتـــــــوروس 
 
ّ
الــجــزيــئــيــتــان، كــمــا يــطــلــق عــلــيــهــمــا، مــحــط
مراقبة منذ زمن بعيد نظرًا إلى قربهما من 
ضوئية،  سنة  و1000   500 بــن  مــا  األرض، 
ذكر على مقياس مجرتنا 

ُ
وهي مسافة ال ت

درب التبانة، التي يزيد قطرها عن 80 ألف 
ســنــة ضــوئــيــة. لــكــن االهـــتـــمـــام بــهــمــا مـــرده 
للنجوم  تــؤويــان مصانع  أنهما  إلــى  أيضًا 
الجزيئي  الغاز  مزيج  بفضل  تشكلت  التي 
والغبار الذي يتكون من هذه السحب. وكان 
بنوع  مرتبطان  السديمن  هــذيــن  أن  يــبــدو 
بعدت 

ُ
الفرضية است الخيوط، لكن هذه  من 

 
ً
الحــقــًا، نــظــرًا إلـــى املــســافــة الــتــي تفصل كــال

منهما عن كوكب األرض.
وقــــال الــبــاحــث شــمــوئــيــل بــيــالــي مـــن مــركــز 
ــاء الـــفـــلـــكـــيـــة ومـــعـــهـــد  ــزيــ ــيــ ــفــ ــلــ هــــــــارفــــــــارد لــ
 
ّ
إن بــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  سميثسونيان، 
»املضحك في هاتن السحابتن أننا وجدنا 
أنــهــمــا مــرتــبــطــتــان جـــيـــدًا، لــيــس بــالــطــريــقــة 

املتخيلة، لكن من خالل تجويف عمالق«.
ــى الـــتـــي يــتــمــكــن فيها  ــ ــرة األولــ ــ ــذه هـــي املـ هــ
العلماء من تصميم خريطة ثالثية األبعاد 
»بير- اســم  عليها  ُيطلق  الهيكل،  هــذا  ملثل 
متقدمة  بتقنيات  بــاالســتــعــانــة  شــــل«،  تـــاو 
والــتــصــويــر، وخــصــوصــًا خريطة  للحساب 
للغازات الجزيئية في منطقة أوسع ُرسمت 
بــاســتــخــدام بــيــانــات مـــن تــلــســكــوب »غــايــا« 
الــفــضــائــي األوروبـــــــي. وأوضـــــح بــيــالــي أنــه 

واملحيط االجتماعي من حولها، وكأننا أمام 
تسعينيات  إلــى  يعود  »مكسيكي«  مسلسل 
ــا الــحــالنــي  ــتـ ــاريـ ــبــــدو مـ ــرن املــــاضــــي. وتــ ــقــ الــ
تاليا  املــكــســيــكــيــة  املــمــثــلــة  بشخصية  أشــبــه 
»مــاريــا مرسيدس«  ُعــرفــت بمسلسلي  الــتــي 
ا 

ً
و»ماريا ابنة الحي«، وحققت نجاًحا ساحق

في ذلك الوقت.
يبدو أن فريق »حكايتي« يتمسك باملاضي، 
أو  الــجــديــدة  التقنيات  إلــى  العبور  يــريــد  وال 
الــواقــع فــي الحد األدنـــى مــن تقديم نصوص 
درامــيــة جــاهــزة لــإنــتــاج، والــخــروج بنتيجة 
كـــارثـــيـــة، ال تــقــل عـــن الــنــتــائــج املـــدمـــرة لــهــذه 
الصناعة في لبنان التي تحولت في السنوات 
األخيرة إلى مالذ خاص باملحطات اللبنانية 
املــحــلــيــة، نـــظـــرًا إلــــى مــيــزانــيــتــهــا الــبــســيــطــة، 
ومــتــابــعــة املـــشـــاهـــديـــن لــهــا بــطــريــقــة حققت 
للمنتج مصالحه، وما زالت تحظى باهتمام 
هذه املحطات نفسها لجهة الشراء والعرض.

ــداد  ــي الـــســـيـــاق، يــســتــغــل املــنــتــج مــــــروان حـ فـ
ــــي خـــانـــة  ــــددًا اإلعــــالمــــيــــن ويـــضـــعـــهـــم فـ ــــجـ مـ
املــمــثــلــن. مــحــمــد قــيــس مــقــدم الـــبـــرامـــج على 
البطولة  دور  يلعب  اللبنانية   MTV شاشة 
املــســانــد فـــي »حــكــايــتــي«، وهـــو ابـــن الــعــائــلــة 
املـــيـــســـورة مـــالـــًيـــا، يـــدهـــس بــالــصــدفــة بــائــعــة 
الورد ماريتا الحالني ويحملها إلى املشفى، 
لتبدأ قصة إعجاب ستتحول إلى قصة حب 
جارفة في ما بعد، وتغليب الطبقية والفارق 
االجتماعي بن معاناة وعمل »بائعة الورد«، 

وتسلط عائلة الشاب املعروفة بثرائها.
كذلك، يستعن حداد بالناشطة الكوميدية 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، أريـــج الـــحـــاج، التي 
التمثيلية بسبب  تفشل في أولــى تجاربها 
فقدانها أدنى التقنيات املفترض أن تتمتع 

بــهــا امــــرأة تــســكــن الــحــي الــشــعــبــي البسيط 
املــتــزوج، فتنشط  ُيــغــرم بها جــارهــا  نفسه، 
التي تكتشف  الــزوجــة،  الحرب بينها وبــن 
حقيقة العالقة في إطار هزلي جدًا، ال يقترب 
مـــن قـــواعـــد الــــدرامــــا واإلطـــــــار الـــعـــام لــبــنــاء 
مشهد تمثيلي ينقل واقعة الغيرة واملعركة 

بـــن املــــرأتــــن. هـــي نــقــطــة الــضــعــف نفسها، 
الــتــي تــخــرج كــل مــرة فــي إطـــار ال يخلو من 
ــوار، واالســتــعــانــة  ــحـ الــتــكــلــف فــي الــنــص والـ
لتنفيذ  الكافية  الــخــبــرات  يملك  ال  بمخرج 
ويغفل  املتابعة،  يستحق  مسلسل  مشروع 
املنتج عن أي صوت معارض لهذا اإلنتاج 

التي تزيد من تراجع  في ظل املحسوبيات 
الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة، وحــصــر عــرضــهــا على 
شاشات تواجه أخطار الشح املالي والوضع 
االقتصادي اللبناني عموًما، وهذا ما يزيد 
بــالــتــالــي مـــن هــــوة الــثــقــة بـــن املـــتـــابـــع ومــا 

يعرف بالدراما اللبنانية.

األربعاء، لشرح كيف استخدم العلماء هذه 
الــخــريــطــة جــيــدًا، بــمــســاعــدة الــخــوارزمــيــات 

ورت جزئيًا تحت إشرافها.
ُ
التي ط

وقـــالـــت، فـــي تــصــريــحــات أوردهـــــا بــيــان من 
مـــركـــز الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة: »هـــــذه هـــي املـــرة 
التي يمكننا فيها استخدام مناظر  األولــى 
الثالثية، وليس محاكاة،  حقيقية باألبعاد 
أيهما  وتقدير  باملالحظة،  النظرية  ملقارنة 
يعمل بشكل أفضل« لشرح من أين جاء هذا 
على  الغيوم  واستقرت  العمالق  التجويف 
أن  : »نعتقد 

ً
قــائــال بيالي،  سطحه. وأوضـــح 

األمر ناجم عن مستعر أعظم )سوبرنوفا(، 
وهو انفجار ضخم دفع هذه الغازات وشّكل 
ــــذه الــنــظــريــة،  ــــذه الـــســـحـــب«. وبـــحـــســـب هـ هـ
انفجر نجم واحد أو أكثر في نهاية مرحلة 
نهاية الحياة، ودفع الجزء األكبر من الغاز 
الذي تسبح فيه بشكل تدريجي إلى الوراء 
لتشكيل هـــذا الــتــجــويــف، مــنــذ فــتــرة تـــراوح 

بن 6 و22 مليون سنة.
ــــظ اآلن  ــــالحــ ــن نــ ــ ــحــ ــ وأضـــــــــــــاف بـــــيـــــالـــــي: »نــ
التجويف في مرحلته األخيرة، حيث تباطأ 
بالفعل )تمدده(، وسمح بتكوين سحابتي« 
بــرســيــوس وتــــــوروس. وهـــو يــعــتــزم حاليًا 
التركيز على املجموعات الشابة من النجوم 

التي تظهر هناك.
»اكتشاف  فتوقع  إنسلن،  البروفيسور  أما 
ــن الـــهـــيـــاكـــل األخــــــــرى« مـــثـــل تــلــك  الــكــثــيــر مــ
املــوجــودة فــي »بــيــر-تــاو«. وقـــال: »قــد تكون 
ــدة مــن فــقــاعــات كــثــيــرة«،  هـــذه الــفــقــاعــة واحــ
ــن حــجــمــهــا،  ــم مــ ــرغــ ــا، عـــلـــى الــ ــهــ مــضــيــفــًا أنــ
تحتل مساحة صغيرة في الخريطة ثالثية 

األبعاد التي أنتجها قسمه.
)فرانس برس(

»حكايتي«: دراما االستعانة باإلعالميينتجويف عمالق في مجرة درب التبانة
قبل أسبوع، انطلق عرض 

مسلسل »حكايتي«، من 
كتابة فيفيان أنطونيوس، 

وإخراج جورج روكز. 
قصة مكررة يُعاد إنتاجها 

من جديد

عدنان حمدان

من  وفــيــرة  بحصة  الغربية  الــدرامــا  حظيت  لطاملا 
في  لكنها  العربي،  الجمهور  لــدى  والطلب  العرض 
الــســنــوات األخــيــرة وجـــدت ســوقــًا أكــبــر بــعــد دخــول 
شبكات كبرى عالم املنصات الرقمية، وتغيير نمط 
املــشــاهــدة نــحــو الـــعـــرض عــنــد الــطــلــب بـــدل الــتــدفــق 

التلفزيوني التقليدي.
وسط ذلك، نما جيل جديد من املتابعن العرب غير 
الشغوفن بالدراما املحلية واملدافعن بشكل كبير 
عن الدراما األجنبية إلى حٍد كبير، خاصة أن هناك 
نسخًا عربية عدة ألعمال أجنبية ذائعة الصيت، لم 
تجد وقعًا لها في املنطقة عند العرض، سواء كانت 
به  اقتباسًا يعترف  أو  التطابق،  نسخًا معربة حد 

حينًا وينكر االعتراف أحيانًا أخرى.
السابقن  الـــدرامـــا  بــن شكلي  الــطــرح  فــي  املختلف 
كبير، ويظهر في فروقات عدة، لعل أبرزها طريقة 
وانــطــالقــه،  للحدث  التأسيس  فــي  الغربية  الــدرامــا 
وعرض تاريخ الشخصية والتفاعالت التي حدثت 

معها لتصل للوقت الراهن.
، الذي تجاوز 

ً
فضمن مسلسل »البروفيسور«، مثال

عدد مواسمه الخمسة، ونال شهرة عاملية كبيرة عبر 
مجهولة  الشخصيات  تظهر  »نتفليكس«،  منصة 
العمل  كتاب  ينتهز  ما  األول، وســرعــان  املوسم  في 
اإلســبــانــي الــفــرصــة إليــجــاد مــســاحــات درامـــيـــة بن 
املشاهد  لخطف  املشوق  البوليسي  العمل  مشاهد 
إلــــى الــخــلــف نــحــو أحـــــداث ســبــقــت عــمــلــيــة الــســطــو، 

الرئيسية،  وسماتها  الشخصيات  ملالمح  وأسست 
كما كان لها دور كبير في قرارات الشخصيات خالل 

سير الزمن الراهن للحدث؛ أي عملية السطو.
ذلـــك أخــفــقــت فــيــه مسلسالت اخــتــارت الــرجــوع إلــى 
 مسلسل »الهيبة«، في موسمه 

ً
الخلف. ولنذكر مثال

الــثــانــي »الــــعــــودة«، حــيــث اتـــخـــذت شــركــة اإلنـــتـــاج، 
بعد نجاح املوسم األول، قــرارًا بالعودة زمنيًا عدة 
سنوات للوراء، واستعراض املراحل التي مرت بها 
شخصيات العمل، وال سيما »جبل«، للوصول إلى 

مكانة الزعامة في قرية الهيبة.
رجــوٌع سبب استنزافًا لسير العمل بشكل تراتبي، 
 عـــن عــــدم وجـــــود املــنــطــق فـــي عــــرض بعض 

ً
فـــضـــال

ــانـــي، فــعــالقــات  ــثـ األحـــــــداث ضــمــن ســـيـــاق الـــجـــزء الـ
ــــدت مــتــبــدلــة وغــيــر  الــشــخــصــيــات فــــي مــــا بــيــنــهــا بـ
مترابطة، وهذا ما عاد وظهر جليًا في الجزء الثالث 
للمسلسل الذي بني على نهاية أحداث الجزء األول.

فـــي نــقــطــة مــقــارنــة ثــانــيــة، تــظــهــر الـــدرامـــا الــعــربــيــة 
ــرة، وال ســيــمــا  ــ ــيـ ــ غـــيـــر مــقــنــعــة فــــي مـــواســـمـــهـــا األخـ
ضــمــن نــطــاق الـــدرامـــا املــشــتــركــة بــمــا يــخــص سمات 

الشخصيات الرئيسية، من أسلوب في الحديث إلى 
طريقة الــتــصــرفــات وأســلــوب الــثــيــاب والــتــفــاعــل مع 
املحيط، ليكسر مسلسل »مدرسة الروابي للبنات« 
القاعدة أخــيــرًا فــي رســم نــمــاذج مختلفة لفتيات ال 
الـــزي، وطريقة  ناحية  مــن  بعضًا  يشبهن بعضهن 

فهم الحياة وطبيعة فهم العالقات.
في حن أخفق مسلسل »صالون زهــرة« رغم تنوع 
ــه، من  ــداثــ ــودة ضــمــن أحــ ــوجــ ــدد الــشــخــصــيــات املــ عــ
صــنــاعــة خــطــوط واضــحــة لــكــل شــخــصــيــة، فــجــاءت 
املزركشة على حساب  والديكورات  الفاقعة  األلــوان 
ــذا ما  عـــرض الــعــوالــم الــداخــلــيــة لــلــشــخــصــيــات، وهــ
الــعــصــابــة فــي مسلسل  يــعــاكــس تــمــامــًا شخصيات 
ــداء الــجــمــيــع زي  ــ »الـــبـــروفـــيـــســـور«، حــيــث ورغــــم ارتــ
العصابة األحمر والقناع الشهير للمسلسل، إال أن 
الفروق بدت واضحة للعيان من ناحية لغة الجسد 
واالنفعاالت، والتبدل بن مناخ عاطفي وآخر رغم 
مواقع  ضمن  والحركة  للمكان  الضعيفة  ــاءة  اإلضـ
تصوير شبه ثابتة تحمل السمة ذاتها من الديكور 

واألجواء العامة.
ــا، لــكــنــهــا باملحصلة  ــرهـ فــــروق كــثــيــرة يــطــول ذكـ
تـــوصـــل املــشــاهــد إلــــى نــتــيــجــة تــكــامــل الــعــنــاصــر 
الفنية لصالح بنية املسلسل الواحد؛ فال تخرج 
تصّدر  وال  الحكاية،  هــدف  عــن خدمة  املوسيقى 
 على حساب شخصيات جانبية غير 

ً
القصة بطال

ناضجة، وال يشتهر من العمل سوى شارته مع 
من  الحلقات  الجمهور  ينهي  أو  مستواه،  تدني 

دون حفظ أسماء األبطال حتى.

هذا وقٌت مهم لنقل قصصنا إلى الشاشة

)LBCI( »تلعب ماريتا الحالني أول دور بطولة في »حكايتي

تشتت أحداث 
مسلسل 
»الهيبة« بتعّدد 
أجزائه )فيسبوك(

)Getty( التجويف العمالق محاط بسديمين

)Getty /الباجه جي: كنُت أعمل مع فريق مكّون من جنسيات عّدة، متنّوعة ثقافيًّا، وفيه عدد من النساء )نيلسون برنارد

الباجه جي عن كواليس  المخرجة ميسون  تتحّدث  الجديد«  »العربي  الحوار مع  في هذا 
تنفيذها لعمل »كلشي ماكو« والرسالة األساسية وراء العمل ودور السينما العراقية عموًما

ميسون الباجه جي

دراما هنا وأخرى هناك

فنون وكوكتيل
حوار

إضاءة

شاشةعلوم

حول إنجازات الشباب 
العراقيين تقول ميسون 

الباجه جي لـ »العربي 
الجديد«: »لطالما كان 
للعراق فنّانوه وشبابه، 
الذين عانوا الكثير في 

حياتهم، نساًء ورجاًال، 
وهم يسردون قصصًا 

كثيرة على مسامعنا. أؤمن 
بأنّهم يتمتّعون بالموهبة 

والطاقة والرغبة في صنع 
األفالم. هذا وقت مهّم 

جدًا لهم، لنقل قصصهم 
إلى الشاشة، وإسماع 

أصواتهم عاليًا. في السنة 
الماضية، كنُت عضو لجنة 

تحكيم األفالم القصيرة 
في »مهرجان عمان 

السينمائي«.

إنجازات الشباب
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