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جائحة كورونا تتصدر منشورات 
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غزة ـ عالء الحلو

ُيحِضر الصحافي الفلسطيني هشام ساق 
لكتابة  به،  الخاص  الكمبيوتر  الله، جهاز 
ــاع  ــ ــد، يــصــف فــيــه األوضـ ــديـ مـــقـــال نـــاقـــد جـ
املــعــيــشــيــة املـــتـــرديـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا أبــنــاء 
ـــحـــاصـــر مــنــذ 14 

ُ
ــزة امل شــعــبــه فـــي قـــطـــاع غــ

معاناتهم،  مــن  التخفيف  أمــل  على  عــاًمــا، 
ا.

ً
بغٍد أكثر أمن

ويحاول الصحافي ساق الله، منذ ما يزيد 
على ثــاثــة عــقــود ونــصــف، قضاها برفقة 
ــراز مــخــتــلــف الــنــواحــي  ــ مــهــنــة املـــتـــاعـــب، إبــ
الحياتية التي يمر بها املواطن الفلسطيني 
ــنــهــك بــفــعــل االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، ومــا 

ُ
امل

نتج عنه من تأثيرات أصابت كل النواحي 
املعيشية. ولم تمنع اإلعاقة الحركية التي 
رافـــقـــت ســــاق الــلــه مــنــذ الــســنــة األولـــــى من 
عــمــره، بسبب إصــابــتــه بشلل األطــفــال عن 
كتاباته السياسية الناقدة، إذ كانت محفزه 
األساسي لانطاق نحو مهنة الصحافة، 
والذي يرى بأن العمل فيها »مهمة وطنية 
وظيفة  مــجــرد  تــكــون  أن  قــبــل  ومجتمعية، 

ومصدرًا للكسب«.
ويواصل ساق الله كتاباته، عبر قلمه الذي 
الــاذع لكل األحــداث الجارية،  النقد  اعتاد 
ــحــتــكــرة، 

ُ
إلــــى جـــانـــب انـــتـــقـــاد الـــشـــركـــات امل

الصحيحة،  غير  املجتمعية  واملــمــارســات 
ــاء »مـــحـــاولـــة  ــنــ ــبــ ــي الـــنـــقـــد الــ ــ ويــــــــرى أن فـ
 إلــى 

ً
حــثــيــثــة لــتــصــويــب األخـــطـــاء، وصـــــوال

لـ  تصحيحها وتــجــاوزهــا«. ويــقــول هشام 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن رحــلــة عــاجــه بــدأت 
ــزة، حتى  ُمـــبـــكـــًرا، إذ انــطــلــقــت مـــن قــطــاع غــ
حتلة، 

ُ
جمهورية مصر العربية، والقدس امل

وقــــد أجـــــرى خــالــهــا مـــا يـــزيـــد عــلــى عشر 
عمليات جراحية، وقد عانى خالها بفعل 
ختلفة.

ُ
تنقله بني املستشفيات واألقسام امل

والـــتـــحـــق ســــاق الـــلـــه، بــعــد إتـــمـــام املـــراحـــل 
ــثـــانـــويـــة، عــام  االبـــتـــدائـــيـــة واإلعـــــداديـــــة والـ
الجامعة  فــي  حاسبة 

ُ
امل بتخصص   ،1982

اإلسامية بمدينة غزة، ومن ثم التحق في 
ابية، ليصبح 

ُ
الط الشبيبة  صفوف حركة 

ــاع  ــ ــا، ُمــطــلــًعــا عــلــى األوضـ ــًيـ ـــابـ
ُ
ــا ط

ً
نــاشــط

الــعــامــة، وُمــشــاِرًكــا فيها. وعــن بــدايــاتــه مع 
عــالــم الــصــحــافــة، يــقــول »أبــــو شــفــيــق« كما 
يــســمــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون: »بـــــدأت مــنــذ عــام 
1983 بكتابة ونشر األخبار التنظيمية، إال 
أوِزع  الفارق األساسي بدأ عندما كنت  أن 
جريدة الشعب – كانت الصحيفة املركزية 
ومجلة   – الغربية  الضفة  فــي  فتح  لحركة 
العودة، والبيادر السياسي، إذ كنت ُمهتًما 
ــتـــب الــوطــنــيــة،  ــُكـ ــراءة كـــل األخــــبــــار، والـ ــقــ بــ

والتحدث عنها ألصدقائي«.
وأحدثت بدايات االنتفاضة األولى، والتي 
ــام  ــ ــذه األيـ ــ انــطــلــقــت شـــرارتـــهـــا فــــي مـــثـــل هـ

منوعات

ـــا كــبــيــًرا فـــي حــيــاة 
ً
مـــن الـــعـــام 1987، فـــارق

الــصــحــافــي ســـاق الـــلـــه، إذ كــانــت األحــــداث 
فــي تــلــك الــفــتــرة بــحــاجــة إلـــى الصحافيني، 
ما دفعه لالتحاق بمركز أطلس للتوثيق 
واإلعـــام عــام 1988، وبــدأ بانجاز األخبار 
والــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة لــلــقــيــادة فــي مصر 
في  لوضعهم  ونابلس،  الله  ورام  وتونس 
صـــورة األحــــداث الــدائــرة بــغــزة، فيما عمل 

بــرفــقــة مــجــمــوعــة مــن زمــائــه مــع صحيفة 
القدس العربي، والتي كانت تتبع – آنذاك 
ثم  ومـــن  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ملنظمة   -
مــع عـــدد مــن املــجــات والــصــحــف املحلية، 
وقـــد اســتــمــر الــعــمــل، حــتــى مــجــيء السلطة 

الفلسطينية إلى قطاع غزة عام 1994.
ومع قدوم السلطة الفلسطينية، تم التخلي 
الــذي وثق االنتفاضة  عن الكادر اإلعامي 

ا منهم  األولى، وفق ساق الله، ما دفع جزء
أنــه رفض،  إال  للعمل في األجهزة األمنية، 
والــتــحــق بــالــعــمــل فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
االنقطاع  من  فترة  وبعد  املعاقني.  لتأهيل 
عاد  العامني،  لقرابة  امتدت  الصحافة  عن 
ساق الله، مع دخول عالم اإلنترنت لكتابة 
النشرات اليومية، عبر نشرة كان يصدرها 
»الــراصــد«، والتي  بنفسه يوميًا وأسماها 
سنوات  خمس  نحو  عليها  العمل  استمر 
ونــصــف، وكــانــت تضم األخــبــار والتقارير 
وكانت  التاريخية،  واملناسبات  واملــقــاالت 
ــــي عــلــى  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــر الــــبــــريــــد اإللـ ــبــ تـــــــــوزع عــ
ــاث، والــجــهــات  الــصــحــافــيــني، مـــراكـــز األبـــحـ

املعنية.
ولجأ ساق الله بعد ذلك لتوزيع البيانات 
ــام 2008  ــعــ الــ بـــــدأ فــــي  إلـــــى أن  ــاالت،  ــ ــقــ ــ واملــ
النقد  بسبب  مستعارة  بأسماء  بالكتابة 
ــل الـــجـــهـــات.  ــاول كــ ــطــ الـــــــاذع الــــــذي كـــــان يــ
وبـــعـــد عـــامـــني الــتــحــق بــــــدورة لــلــمــدونــات 
بعنوان  له  مدونة  أول  وأطلق  الصحافية، 
أنه خسرها مع  »مشاغبات سياسية«، إال 
قــرابــة 1200 مــقــال بــعــد بــيــع املــنــصــة التي 
تضمها، وتلتها مدونة »مشاغبات هشام 
إلــى جانب الصفحة الرسمية  الــلــه«،  ســاق 

على »فيسبوك«.
وتعرض الصحافي ساق الله خال الحرب 
إلى  غـــزة،  قــطــاع  على  الثالثة  اإلسرائيلية 
تــجــربــة قــاســيــة، حـــني قــصــف املــبــنــى الـــذي 
يــقــطــنــه وأســــرتــــه فــــي 23 أغـــســـطـــس/ آب، 
2014، إال أنه قام بتوثيق كل مراحل نزوحه 
عودتهم  بيوتهم، حتى  من  برفقة جيرانه 

إليها مجدًدا بعد إعادة إعمارها.
ــم ســـــــــاق الــــــلــــــه بــــاملــــواضــــيــــع  ــلـــ ــم قـــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ويـ
ــنــــاس، ويــنــتــقــد  االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وقـــضـــايـــا الــ
ــــال، كــذلــك  ــغـ ــ ــتـ ــ ــار واالسـ ــكــ ــتــ شــــركــــات االحــ
ــزة والـــضـــفـــة،  ــ الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري بــــني غـ
الــذكــريــات واملــنــاســبــات  فيما ال يغفل عــن 
الــســيــاســيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة واملــــجــــازر الــتــي 

تعرض إليها الفلسطينيون.
وعلى الرغم من التقدم الكبير في مختلف 
أن  إال  الصحافية،  واإلمــكــانــيــات  األدوات، 
الله  مهنة الصحافة من وجهة نظر ســاق 
بــاتــت فـــي الــكــثــيــر مـــن األحـــيـــان »تـــجـــارة«، 
فــيــمــا كـــانـــت فـــي الـــســـابـــق انـــتـــمـــاء لــلــوطــن 
واملــكــان، خاصة فــي ظــل غياب دور نقابة 
ــتـــي تــرفــد  الـــصـــحـــافـــيـــني، والـــجـــامـــعـــات، الـ
سوق الصحافة بأعداد كبيرة ومتواصلة 
الــســوق. وال يرى  مــن دون دراســـة لحاجة 
شاِغب« ساق الله، كما يصفه أصدقاؤه، 

ُ
»امل

في إعاقته الحركية أي عائق له في تحقيق 
تــطــلــعــاتــه، إذ رافــقــتــه مــنــذ ســـنـــوات عــمــره 
األولـــى، وكــانــت دافــعــه، ويــواصــل كتاباته 
الــنــاقــدة رغــم اضــطــرار األطــبــاء أخــيــرًا إلى 

بتر إحدى قدميه.

»مشاغبات« كلمة 
أطلقها ساق اهلل على 

مدوناته ومقاالته

موسكو ـ العربي الجديد

أظهرت دراسة أجرتها شركة »ميديالوغيا« 
ــــد وســـائـــل  الـــروســـيـــة املــتــخــصــصــة فــــي رصـ
اإلعــــام وشــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أن 
جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا تــــــصــــــدرت مــــنــــشــــورات 
املستخدمني الناطقني باللغة الروسية على 
شبكات التواصل االجتماعي، بأكثر من 304 
مايني ذكر خال عام 2020. وبحسب نتائج 
كا«  بــي  »إر  أوردت صحيفة  الــتــي  الــدراســة 
بمقدار  كــورونــا  جــائــحــة  تــفــوقــت  نتائجها، 
نحو 15 ضعفًا على تعديل الدستور الروسي 
ــن »تـــصـــفـــيـــر« عـــــدد واليـــــات  الــــــذي أســـفـــر عــ
الرئيس فاديمير بوتني، واالحتجاجات في 
الرئيس  انتخاب  إلعــادة  رفضًا  بياروسيا 
احتا  حدثان  وهما  لوكاشينكو،  ألكسندر 
املرتبتني الثانية والثالثة، بما تراوح بني 19 
و20 مليون منشور وتعليق حول كل منهما.  
وجــــاءت فــي املــرتــبــة الــرابــعــة واقــعــة تسميم 
املــــعــــارض الــســيــاســي ومــؤســس »صـــنـــدوق 
مكافحة الفساد«، أليكسي نافالني، بنحو 9 
األميركية  االحتجاجات  تلتها  ذكــر،  مايني 
رفـــضـــًا لــعــنــف الـــشـــرطـــة وعــنــصــريــتــهــا ضد 

السود، بنحو 8.2 مايني ذكر.  
ــداث األخـــــرى الــتــي تــصــدرت  ــ ومـــن بـــني األحــ
عام  التواصل  على شبكات  الــروس  اهتمام 

2020: االحتفاالت بذكرى مرور 75 عامًا على 
وأعمال  الثانية،  العاملية  الحرب  في  النصر 
ــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ بني  الـــقـــتـــال فـــي إقــلــيــم نـ
أرمينيا وأذربيجان، وتعيني رئيس الوزراء 
ميشوستني وحكومته،  الجديد ميخائيل 
الــتــي تــورط  وحــادثــة السير ذائــعــة الصيت 
فيها املمثل ميخائيل يفريمو وهو في حالة 

السكر، وغيرها.  
وغــطــت الـــدراســـة الــفــتــرة مــن يــنــايــر/كــانــون 
ديسمبر/كانون   18 وحتى  املاضي  الثاني 
املــنــشــورات باللغة  الــحــالــي، وشــمــلــت  األول 
الــروســيــة بــني مستخدمي مــواقــع »تــويــتــر« 
ــكــــي«  ــيــ ــنــ ــتــــاكــــتــــي« و»أودنــــوكــــاســ و»فــــكــــونــ
و»فــيــســبــوك« و»إنـــســـتـــغـــرام« و»يـــوتـــيـــوب«، 

وتطبيقي »تيليغرام« و»تيك توك«.
تــــجــــدر اإلشــــــــــارة إلــــــى أن دراســـــــــة أجـــرتـــهـــا 
ــد أنـــالـــيـــتـــيـــكـــس« لــتــحــلــيــل  ــ ــرانـ ــ مـــؤســـســـة »بـ
ــائـــل  شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي ووسـ
اإلعام أظهرت أن روسيا سجلت خال عام 
زيادة كبيرة في عدد املستخدمني النشطني 
ــــي، وفــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل االجـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ لـــشـــبـــكـــات الـ
مقدمتها موقع »إنستغرام« مقابل انحسار 

استخدام موقع »فيسبوك«.
املـــاضـــي، بلغ  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفــــي 
إجمالي عدد املستخدمني النشطني بشبكات 
التواصل االجتماعي في روسيا 64 مليونا، 

ــك مــقــابــل 49 مــلــيــونــا فــقــط فـــي الــشــهــر  ــ وذلـ
ذاته من العام املاضي. وجاءت هذه الزيادة 
بـــالـــدرجـــة األولــــــى بــفــضــل زيــــــادة مــلــحــوظــة 
»إنستغرام«  ملوقعي  املستخدمني  عــدد  فــي 
الصيني.  و»يوتيوب« وتطبيق »تيك توك« 
ــشــــورات، بـــمـــا فــيــهــا  ــنــ ــــدد املــ ــا إجـــمـــالـــي عـ ــ أمـ
ــات والـــتـــعـــلـــيـــقـــات، عـــبـــر شــبــكــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ املـ
التواصل االجتماعي كلها في روسيا، فبلغ 
أكثر من 1.2 مليار منشور شهريًا عام 2020 

مقابل 1.3 مليار عام 2019. 

أصيب بشلل األطفال في صغره )عبدالحكيم أبو رياش(

)ناتاليا كولسنيكوفا/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

تصدرت أخبار جائحة »كوفيد-19« والسياسة، قائمة أكثر املواضيع قراءة على 
املستخدمون  عنه  فتش  ما  غــرار  على  الحالي،  العام  خــال  »ويكيبيديا«  موقع 
عبر محرك البحث »غوغل«، وما دونــوا عنه عبر منصات التواصل االجتماعي 

»فيسبوك« و»تويتر« و»تيك توك« و»إنستغرام« وغيرها.
جائحة »كــوفــيــد-19« واالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــواليــات املــتــحــدة األميركية 
بأكثر  الــحــالــي،  الــعــام  خــال  »ويكيبيديا«  متصفحي  اهتمامات  على  سيطرت 
مــن 7 مــقــاالت فــي قائمة تضم 10 مــقــاالت. املــقــاالت الــــ7 هــذه جــذبــت 297 مليون 
 396 استقطبت  كلها  الـــ10  املقاالت  املوقع.  أولية وفرها  لبيانات  وفقًا  مشاهدة، 
مليون مشاهدة. ووفقًا ملوقع »سي ِنــت«، فإن حركة املــرور )ترافيك( إلى مقاالت 
»ويكيبيديا« يؤكد على سلطة املوقع كمصدر للمعلومات، في تطور غير متوقع 
البحث  التي يمكن ألي شخص تحرير ما ينشر عبرها. فمحرك  إزاء املوسوعة 
يقدمها  التي  النتائج  في  املوقع مباشرة  بــات يستخدم مقتطفات من  »غــوغــل« 
للمستخدمني، ومنصة »يوتيوب« تحيل مطالعيها إليه أسفل الفيديوهات التي 

تضم أخبارًا كاذبة أو مضللة.
وقد حاول »ويكيبيديا« الذي تملكه املؤسسة غير الربحية »ويكيميديا«، تحسني 
ألف محرر متطوع   56 بأكثر من  للمعلومات، فاستعان  سمعته كمصدر موثوق 
ملتابعة ما ينشر على نحو 2000 صفحة ركزت على االنتخابات الرئاسية األميركية.

وجاء ترتيب املقاالت األكثر قراءة على »ويكيبيديا« بالترتيب التالي: جائحة 
»كــوفــيــد-19«، ثــم الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، ثــم الــوفــيــات فــي 2020، ثم 
نائبة الرئيس األميركي املنتخبة كاماال هاريس، ثم الرئيس األميركي املنتخب 
جو بايدن، ثم فيروس كورونا، ثم أسطورة كرة السلة األميركية كوبي براينت 
الـــذي قتل بتحطم مــروحــيــة فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، ثــم أخــبــار وبــاء 
»كوفيد-19« بحسب كل بلد ومنطقة، ثم االنتخابات الرئاسية األميركية 2020، 

ثم امللكة إليزابيث الثانية.

هشام ساق اهلل... عقود من النقد الالذع

أخبار 
كاذبة

إضافة إلى الصعوبات التي يعانيها الصحافيون الفلسطينيون جراء عملهم في ظّل االحتالل، واجه الصحافي هشام ساق اهلل إعاقة 
حركية منذ طفولته، لكنّه لم يتوقف عن محاولة تصويب األخطاء عبر مقاالته الالذعة

Sunday 27 December 2020
األحد 27 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  12  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة

يُزعم أن لقاحات كورونا الجديد 
تحتوي على جسيمات أو روبوتات 

يمكنها تسجيل البيانات الخاصة 
لمتلّقيها. لكن من المستحيل تقنيًا 

تنفيذ ذلك حاليًا. كما أن الشائعات 
عن خّطة بيل غيتس لزرع شرائح 

تجمع المعلومات هي من صنع 
خيال مطلقيها.

 تظهر منشورات تدعي أن 
لقاح »أسترازينيكا/أوكسفورد« 

يحتوي على خاليا »أم آر سي-5«، 
وهي خاليا من أجنة بشرية. لكن 
دراسة نشرتها »جامعة بريستول« 

تحّدثت عن اختبار العقار على 
خاليا األجنّة البشريّة، وليس عن 

استخدامها في تركيبه.

يقال إن اللقاحات المضاّدة 
لفيروس كورونا الجديد تحتوي 

على مواد جينيّة تؤّدي إلى تغيير 
الحمض النووي لإلنسان. صحيح 
أن هناك تقنيات طبيّة تقوم على 

إدخال ماّدة معيّنة في مجين 
اإلنسان لعالج أمراض معيّنة، لكن 
هذه ليست حال لقاحات كورونا.

يتداول مستخدمون منشورًا ينسب 
للبابا فرنسيس قوله إن تلّقي 

لقاح فيروس كورونا شرط لدخول 
الجنّة، لكن الخبر غير صحيح، 

وقد ظهر أولًا على موقع ساخر، 
ثم التبس على الكثيرين فانتقل 
إلى صفحات مواقع التواصل 

االجتماعي على أنه حقيقي.



عـــــمـــــار جــــــمــــــال، فــــــي حــــــــــوار عــــــن تـــجـــربـــتـــه 
السينمائية املمتدة إلى أكثر من عقدين.

أفــاٍم  له دور كبير في نجاح  إليك كفناٍن  ¶ ُيشار 
عراقية لم تكن ذات قيمة فنية كبيرة.

 يــكــون 
ْ
- أحــــد واجـــبـــات مـــديـــر الــتــصــويــر أن

ــا بــنــصــائــحــه ملـــخـــرج الــفــيــلــم  أمــيــنــا وصــــادقــ
ولــجــهــة اإلنـــتـــاج، مـــن حــيــث الـــرؤيـــة الــفــنــيــة، 
ـــف. 

ّ
ــْيــــر عــمــلــيــة الــتــصــويــر مـــن دون تـــوق وَســ

 كبيٌر لدينا في كتابة 
ٌ

لألسف، هناك ضعف
 كبيٌر أيضا لدى املخرجني. 

ٌ
األفــام، وضعف

قرأ بصورة بصرية، 
ُ
فغالبية النصوص ال ت

أدبية. هذا يتعارض  قرأ بصورة 
ُ
ت دائما  بل 

بــالــتــأكــيــد مــــع تــنــفــيــذ الـــتـــصـــويـــر وتــحــديــد 
املخرج  يــريــده  مــا  وتحقيق  ــة، 

ّ
بــدق اللقطات 

 لــقــطــٍة يــرســمــهــا لــه مــديــر الــتــصــويــر. 
ّ

مــن كـــل
ب األوراق 

ّ
هنا يبدأ دور مدير التصوير. ُيرت

ــه ُيغّير مواقع التصوير 
ّ
ى أن

ّ
مــّرة أخــرى، حت

بغداد ـ عالء المفرجي

ــان ُيــشــاهــد أحــد  فـــي طــفــولــتــه، كــ
سينمائيا  ُمصّورًا  وكــان  أقاربه، 
محترفا، يحمل الكاميرا ويتطّوع 
أحــّب  السعيدة.  املناسبات  بعض  ويــصــّور 
الــكــامــيــرا مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، ولــــم يفهمها 
 هـــواجـــس 

ّ
ــالــــضــــوء، لـــكـــن ـــق بـــهـــا وبــ

ّ
ويـــتـــعـــل

 .
ً
ت تشغله طويا

ّ
التصوير وأسئلته ظل

ُيــرافــق قريبه هذا  فــي مرحلة الــشــبــاب، بــدأ 
إلى مواقع التصوير، وبدأ يجد غايته فيه، 
 التصوير سيكون 

ّ
معتبرًا ـ شيئا فشيئا ـ أن

مهنته. هذا بفضل عّمه الراحل حاتم حسني، 
مدير تصوير بعض أنجح األفام العراقية. 
السينمائي في  التصوير  عــام 1994، درس 
)بــوتــســدام(«،  األملانية  السينما  »أكاديمية 
قّربته  أوســـع وأشــمــل،  آفـــاق  انفتحت  حيث 

أكثر إلى الشغل العاملي. 
ورغم وجود عدد كبير من مدراء التصوير 
ــان الــذيــن دّرســــوه وتــابــعــوا تــدريــبــه في  األملـ
أملــانــيــا، يــبــقــى حــاتــم حــســني قــدوتــه األولـــى 

وُملهمه. 
»الــعــربــي الــجــديــد« الــتــقــت مــديــر التصوير 

دفع إغالق صاالت
العرض شركات اإلنتاج 
لتأجيل إطالق أفالمها

العمل السينمائي عمٌل 
جماعي يكّمل كل قسم 

فيه القسم اآلخر

حصل المصري 
على جائزة التميّز اإلبداعي 

بمهرجان »نجم العرب«

2223
منوعات

ال  بما  الفيلم،  لواقع  أكثر ماءمة  ويجعلها 
 في 

ّ
ر على وضع اإلنتاج. أقول لألسف إن

ّ
يؤث

بعض األفام التي اشتغلتها، غلبت الصورة 
مــحــتــوى الــفــيــلــم. هـــذا ُيــحــَســب لـــي مـــن جهة 

ه يضّر بُمشاهدة الناس للفيلم.
ّ
اد، لكن

ّ
النق

¶ عملت في أفــاٍم كثيرة. أّي فيلٍم جعلك تمارس 
عملك بشغف وتحّبه؟

يعتمد  جــمــاعــي،  عمل  السينمائي  العمل   -

أّي  اآلخـــر.  أحــدهــا  ل  ُيكمِّ الــتــي  أقسامه  على 
يعود  إدراك،  وعــدم  فيه ضعف  يوجد  قسم 
ســلــبــا عــلــى األقـــســـام األخــــرى الــعــامــلــة معه، 
ــبــا مــشــاكــل كــثــيــرة. هـــذا يــحــدث عندنا.  ُمــســبِّ
أغــلــب األفـــام الــتــي يــكــون تصويرها خــارج 
ــق 

ّ
ــــي أحــل

ّ
ــّس أن ــ الـــعـــراق، أســتــمــتــع بــهــا، وأحـ

الرائق. هذا يجعلك  يوميا باإلبداع واملــزاج 
 
ّ
ـــفـــّكـــر وتــبــتــكــر طـــرقـــا جـــديـــدة لــلــعــمــل، ألن

ُ
ت

أّما  الجميع يقفون منك بمسافة متساوية. 
الــعــراق، فــا توجد بنية تحتية سليمة  فــي 
أّي فيلٍم روائــي طويل. هذا  ومناسبة لعمل 
الفيلم،  جــوانــب  على  سلبا  ينعكس  بـــدوره 
ــى يخرج 

ّ
ــمــكــن، حــت

ُ
فــأضــطــّر إلـــى الــعــمــل بــامل

عّد له في خيالي. »املسّرات 
ُ
الفيلم بالشكل امل

واألوجـــاع« ملحمد شكري جميل من األفام 
ما  ُيـــدرك   مخرجه 

ّ
ألن بها،  استمتعُت  التي 

يحتاج إليه من لقطات، ويتفّهم ويندمج مع 
إدارة التصوير.

الــعــراقــيــة من  السينما  تعانيه  ملــا  تــصــّورك  مــا   ¶
ــخــَرج مــن هذه 

َ
؟ مــا هــو امل

ً
ــات مستمّرة طــويــا أزمـ

األزمة، برأيك؟
قلة  فــي  تكمن  الــعــراقــيــة  السينما  ُمشكلة   -
ــدوره ُيـــلـــقـــي بـــظـــالـــه عــلــى  ــ ــ ــذا بـ ــ ــــاج. هـ ــتـ ــ اإلنـ
والتصوير  واإلخــــراج  والسيناريو  القّصة 
ة اإلنتاج أو انعدامه 

ّ
واملونتاج والتمثيل. قل

سبٌب أساسّي. أنا أقصد هنا إنتاج األفام 
الــقــصــيــرة، فالطويلة  الــطــويــلــة ال  الــروائــيــة 
في  السينمائية  الصناعة  بتنشيط   

ٌ
كفيلة

الـــعـــراق. عــنــدمــا الــتــقــيــُت مــــّرة بــأحــد وزراء 
الــثــقــافــة الــســابــقــني، قــلــُت لـــه حــرفــيــا: يجب 
أفام  نتج سنويا خمسة 

ُ
ت  

ْ
أن الـــوزارة  على 

، وتـــرصـــد لها 
ّ

روائـــيـــة طــويــلــة، عــلــى األقــــــل
ى لو كانت النتيجة 

ّ
مبالغ إنتاج جّيدة، حت

تـــــــــه، فــــي املــرحــلــة   بــعــضــهــا أو رداء
َ

ــعـــف ضـ
ــى 

ّ
األولـــــــى، فــالــكــمــيــة تــخــلــق الـــنـــوعـــيـــة، حــت

تــتــشــّجــع شـــركـــات اإلنـــتـــاج الــفــنــي، وتنتقل 
ــا الــتــلــفــزيــونــيــة إلــى  ــدرامــ ــن الــ بــإنــتــاجــهــا مـ
ـــر دور 

ّ
الــفــيــلــم الــــروائــــي الـــطـــويـــل. ومــــع تـــوف

عرض في املراكز التجارية، وعملية ترويج 
مدروسة لألفام بشكل جّيد، سنرى إقبال 
الــتــذاكــر. هــذا بــدوره  الجمهور على شــّبــاك 
ــرديء،  ســيــمــّيــز الــفــيــلــم الــجــّيــد مــن الــفــيــلــم الــ
ــيـــني جــــــددا،  ــنـ ــخـــرجـــني وفـ ــا مـ ــنـ ــا ُيـــــقـــــّدم لـ ــ مـ
وتدريجيا تنشأ بنية تحتية، وما يتبعها 
 من مدٍن سينمائية واستديوهات، كما في 

بقّية الدول.

ــتـــاج  ــلــشــبــاب اإلنـ ــام الـــقـــصـــيـــرة ل ــ ــ ¶ تــتــســّيــد األفـ
ها في 

ّ
السينمائي العراقي، وهم ينظرون إليها كأن

متناول اليد، رغم أّن الفيلم القصير مهّمة صعبة. 
ماذا ترى أنت؟

- هناك أفــاٌم روائية قصيرة ُمنتجة بشكل 
السينمائية.  اللغة  مــن  شــيء  وفيها  جــيــد، 
ية 

ّ
أفـــاٌم عــبــارة عــن تمثيليات محل وهــنــاك 

القصير  الفيلم   
ّ
أن فق معك على 

ّ
أت قصيرة. 

. هـــنـــاك اســتــســهــال من 
ً
لــيــس شــيــئــا ســـهـــا

مـــخـــرجـــني شــــبــــاب بـــصـــنـــاعـــة هــــكــــذا أفـــــام، 
والنتيجة تكون أفاما غير ذي جدوى، في 
السينمائية.  معالجاتها  وفــي  مضامينها 
ــنـــا ال  ــابـ ــبـ  شـ

ّ
ــل بــــــــأن ـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة تـ

ـــم الــصــحــيــح 
ّ
ـــون بــالــصــبــر عـــلـــى تـــعـــل

ّ
يـــتـــحـــل

ــاك أو  ــكـ ــتـ ــدون االحـ ــريــ فــــي الــســيــنــمــا، وال يــ
توجد  بل  سبقوهم،  متخّصصني  مخالطة 
حاالت تنّمر من البعض إزاء أنــاٍس أبدعوا 
وسبقوهم في هذا املجال. هنا، نجد أنفسنا 
واقفني مقابل جيل من السينمائيني معتّد 
السينمائية  العملية   

ّ
أن الــعــلــم  مــع  بـــرأيـــه، 

إلــى الجيل  تكمن فــي تسليم خــبــرات جــيــٍل 
ــر عــنــدنــا، فتاحظ 

ّ
الـــذي يليه. هــذا ال يــتــوف

ــا ال جــــــذور فـــيـــهـــا، تــولــد  ــنـ  أفـــامـ
ّ
ــا أن ــمــ دائــ

وتموت بعد فترة قصيرة.

غزة ـ عالء الحلو

حــمــدان  أمــيــرة  الفلسطينية  الــفــنــانــة  تسعى 
إلــــى اســتــغــال فـــتـــرة إقــامــتــهــا الــفــنــيــة داخـــل 
ــزة، عبر  ــ »ُمـــحـــتـــرف شــبــابــيــك« فـــي مــديــنــة غـ
ُمعاد تمثيلها من خــال أساليب  خلق بيئة 
الفعل، وكيفية  ردود  لقياس  ُمعاصرة،  فنية 

التفاعل ما بني األفراد تجاه املؤثرات ذاتها.
التفاعلي«  »املفاهيمي  الفني  املشروع  ويهتم 
)أبواب( بالبحث في كيفية تكون االنطباعات 
في  لتساهم  وتــطــورهــا،  اإلنسانية  واملــشــاعــر 
تشكيل الــوعــي الــخــاص والــجــمــاعــي، كما أنه 
يــســتــعــرض األثــــــر الــنــفــســي الــــــذي يــنــتــج عــن 
الــتــفــاعــل مـــع الــقــضــايــا املــعــاشــة فـــي عــــدد من 
املــــراحــــل الـــشـــعـــوريـــة. وتـــقـــول الــفــنــانــة أمــيــرة 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن الــشــعــور  ــ ــدان ل ــمــ حــ
والدهشة  والتهديد واألمل  والفزع  باالرتياح 
والتساؤل، هو الباب لعوالم شعورية مختلفة 
تختزل تجارب إنسانية، كي تساهم وتؤسس 

في بناء وعي إنساني صادق.
تنفيذها  يتم  والــتــي  الفنية  اإلقــامــات  وتــوفــر 
ضــمــن بــرنــامــج املــنــح اإلنــتــاجــيــة؛ دائــــرة الفن 

ق إيرادات عالية، لو 
ّ
حق

ُ
الئحة أكثر 15 فيلما ت

 العام املاضي. في 
ٌ

 عرضه التجاري حاصل
ّ
أن

مقالة له بعنوان »فيلٌم ناقص سياسيا ُينقذ 
السينما الصينية« )»لو موند« الفرنسية، 27 
 
ّ
أغسطس/ آب 2020(، يذكر فِردريك لوماتر أن

التجاري  لعرضه  األول  األسبوع  إيراداته في 
 Badــق 160 مــلــيــون يــــورو. و

ِّ
ــحــق

ُ
فــي الــصــني ت

الــعــربــي،  فـــاح وعــــادل  لــبــال   Boys For Life
قا أعلى 

ّ
الـــوبـــاء، محق املــعــروض قــبــل انــتــشــار 

إيرادات في العام اآليل إلى األفول: 206 مايني 
ــان بــعــد  ــيـ ــأتـ يـ دوالر أمـــيـــركـــي. هــــــذان مـــثـــان 
تحقيق »أفنجرز: نهاية اللعبة« )2019( لجو 
وأنتوني روّســو مليارين و798 مليون دوالر 
األكثر  الفيلم  »لُيصبح  الفائت،  العام  أميركي 
م.

ّ
تحقيقا لألرباح«، من دون احتساب التضخ

مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــذكــــر »هــــولــــيــــوود ريـــبـــورتـــر« 
ــــاالت الــســيــنــمــا فـــي الــــواليــــات املــتــحــّدة   صـ

ّ
أن

األميركية وكندا تمّر في حالة تراجع بالنسبة 
ــق فــي الــعــام الــجــاري 

ِّ
ــحــق

ُ
 ت

ْ
إلـــى اإليـــــــرادات، إذ

، وهذه أول مرة لها منذ 4 عقود«. 
ّ

»أرباحا أقل
ــرادات تــبــلــغ مــلــيــاريــن و300 مــلــيــون دوالر  ــ إيــ
م(، 

ّ
التضخ احــتــســاب  )مــن دون  فقط  أمــيــركــي 

أميركي  دوالر  مليون  و400  مليار   11 مقابل 
ألصـــحـــاب  ــنـــيـــة  الـــوطـ »الــــرابــــطــــة   .2019 عـــــام 

بيروت ــ العربي الجديد

ــّررة مــنــذ أشـــهـــر: بــســبــب كـــورونـــا،  ــكـ املــســألــة ُمـ
غِلق صاالت السينما أبوابها في دوٍل كثيرة، 

ُ
ت

لفتراٍت تختلف مــن بلد إلــى آخــر. هــذا يــؤّدي 
إلــى تأجيل إطــاق الــعــروض التجارية ألفــاٍم 
عّدة، أو إلى انتقال العروض من شاشة كبيرة 
إلـــى مــنــّصــة أو مــوقــع إلــكــتــرونــي، يـــتـــرّدد، في 
 عددها يزداد، 

ّ
تقارير وتحقيقات صحافية، أن

املشتركني فيها يتفاقم عددهم بني حنٍي   
ّ
وأن

ــر. كــاتــبــو تــقــاريــر وتــحــقــيــقــات صحافية  ــ وآخـ
لــون: »هــــل ســتــســتــعــيــد صـــاالت  كــهــذه يــتــســاء
الـــعـــرض الــســيــنــمــائــي حــالــتــهــا الــســابــقــة على 

ي كورونا؟«.
ّ

تفش
ــاٍم قليلة  ــ تــصــعــب اإلجـــابـــة الــحــاســمــة. قــبــل أيـ
على انتهاء عام 2020، ينتشر نوٌع جديد من 
كـــورونـــا، ُيــصــيــب الــعــالــم بــقــلــٍق إضـــافـــّي، رغــم 
 اختصاصيني 

ّ
 لقاحا بــدأ تــداولــه، ورغــم أن

ّ
أن

يقولون بطبيعية ظهور نوع جديد من سالة 
الوباء نفسه، فهذا سلوك فيروسات كثيرة في 

تاريخ األوبئة.
في مناٍخ كهذا، يلتقي صحافيون على عنوان 
االنــهــيــار«.  »بــيــانــات  واحـــٍد ملرحلٍة مضطربة: 
ـــعـــات منتجني 

ّ
ُمـــلـــّبـــيـــٍة تـــوق فـــــاإليـــــرادات غــيــر 

ــاٍس، واملـــنـــّصـــات غير  ــ ــــاق قـ عــــني، واإلغــ
ّ
ومــــوز

ــاٍح أعــلــى مــن تــلــك التي  قــــادرة عــلــى تــأمــني أربــ
عدد  يرتفع  مهما  السينما،  صــاالت  قها 

ّ
حق

ُ
ت

وتحقيقاتهم  هــؤالء  تقارير  فيها.  املشتركني 
تلتقي عند أمثلٍة كهذه:

The Eight Hundred للصيني غوان هو الذي 
ما  أميركي،  دوالر  مليون   461 إيــراداتــه  تبلغ 
يجعله بحسب هـــؤالء »أكــثــر األفـــام إيـــرادات 
 مبلغا كهذا لن ُيدخله في 

ّ
وأربــاحــا«، رغــم أن

املـــعـــاصـــر الـــتـــابـــعـــة لـــاتـــحـــاد الــــعــــام لــلــمــراكــز 
الــثــقــافــيــة، اســتــوديــوهــات مخصصة فــي مقر 
ــر«، تــمــتــد اإلقـــامـــة  ــاصــ ــعــ »شـــبـــابـــيـــك لــلــفــن املــ
الــواحــدة على مـــدار ثــاثــة شــهــور، إلــى جانب 
تــوفــيــر مبلغ مــالــي لتنفيذ وتــطــويــر مــشــروع 
فــنــي خــــال فـــتـــرة إقـــامـــة الـــفـــنـــان أو الــفــنــانــة. 
ضمن  للمستفيدين،  الفنية  اإلقــامــات  وتتيح 
واستدامة«  نماء  البصرية-  »الفنون  مشروع 
الدعم اللوجستي، وتوفير بيئة عمل مناسبة 
ــي، وهــــــي فـــرصـــة  ــنــ ــفــ ــة لـــلـــعـــمـــل الــ ومـــخـــصـــصـ
خاصا  استوديو  يمتلكون  ال  للذين  مناسبة 
بهم للعمل فيه، باإلضافة إلى عدد من الكتب 
االتــحــاد«  الفنية مــن خــال »مكتبة  واملــراجــع 

و»شبابيك«.
وتنشغل الفنانة الفلسطينية شيماء عصمت، 
بــالــتــعــبــيــر عــمــا يـــــدور فـــي عــقــلــهــا مـــن أفــكــار 
ومـــواقـــف ومــشــاعــر، داخـــل زاويــتــهــا الخاصة 
 

ً
بــمــشــروع »ضــجــيــج هــــــادئ«، ويـــضـــم أعـــمـــاال

كاسيكية  أدوات  بــاســتــخــدام  فــنــيــة  بــصــريــة 
من لوحات ونحت تغلب عليها الشخصيات 
التعبيرية، وذلك بمشاهد اختارت أن تعرضها 
ــة الــواقــعــيــة، إذ تـــرى أنــهــا  عــبــر فــنــون املـــدرسـ
املــدرســة األقـــرب للتعبير عــن أفــكــارهــا. وتبني 
»العربي الجديد« أن اإلقامة  شيماء عصمت لـ
الــفــنــيــة أتـــاحـــت لــهــا املـــــاذ الــفــنــي واملــســاحــة 
أفكارها،  عن  بالتعبير  تسمح  التي  الخاصة 
والتي  الفنية«  »العشوائية  كذلك  توفر  فيما 
الــعــنــان،  ولــتــرك  للعمل  الفنية  األجــــواء  تتيح 
ــاورة الــفــنــيــة«، وذلــــك لفتح  إلــــى جــانــب »املــــجــ
املجال أمام النقاش مع الفنانني واملختصني. 
بينما تستعرض الفنانة، تيماء سامة، ضمن 
مشروعها »األمل في العمل« الذي َحَصل على 
والتي  البحرية،  وبيئته  الصياد  فنية،  إقامة 

العمل،  األمــل في  أنها مساحة لتجسيد  تــرى 
الــنــحــت والــتــصــويــر وخــامــات  مستخدمة فــن 
ا خاصة، كالصياد والبحر 

ً
أخرى تحمل رموز

والــرمــل  والــطــيــور  والــســمــاء والشبك  والسمك 
والـــقـــارب وبــائــعــة الــســمــك. وتـــوضـــح ســامــة، 
ــانـــني فــي  ــنـ ــفـ والــــتــــي انـــشـــغـــلـــت بـــاســـتـــقـــبـــال الـ

زاويتها لـ »العربي الجديد« أنها تسعى عبر 
مشروعها الذي حصلت من خاله على إقامة 
فنية، في تحقيق أملها في التعبير عن ذاتها، 
وإلى الدمج بني الرمز العاملي للبحر والرموز 

ا واحًدا.
ً
الفلسطينية، بحيث يصبحان رمز

»محترف  لـ الفني  املدير  يوضح  ناحيته،  من 

ــان، أن بـــرنـــامـــج  ــ ــرحــ ــ ــيــــك«، شــــريــــف ســ ــابــ ــبــ شــ
اإلقامات الفنية، والــذي بدأ قبل عامني، يأتي 
ضمن رؤية »شبابيك« لخلق فرص للفنانني 
الشباب، إلنتاج فنون بصرية ُمعاِصرة، وقد 
الحاضنة،  والبيئة  املساحة  لعدد منهم  أتــاح 

والدعم املادي إلنتاج املشاريع الفنية.

أكتوبر/  في  بيانا،  صدر 
ُ
ت السينما«  صــاالت 

باملئة   69  
ّ
أن فــيــه  تــذكــر   ،2020 األول  تــشــريــن 

مـــن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة واملـــتـــوّســـطـــة، الــتــي 
تــمــلــك صــــاالت عــــرض، »ســتــضــطــر إلـــى إعــان 
لــم   

ْ
إن الـــنـــهـــائـــي،  ــــى اإلغـــــــاق  إلـ أو  اإلفــــــــاس، 

 قبل 
ُ

 مــســاعــدة فــيــدرالــيــة«. هـــذا حــاصــل
َّ

تــتــلــق
نّيتها  عــن  ــرًا 

ّ
مــؤخ األميركية  الحكومة  إعــان 

ساعدة 
ُ
تخصيص 15 مليار دوالر أميركي »مل

صاالت السينما وقاعات الحفات املوسيقية 
واملسارح، وأماكن أخرى«.

 
ّ
بحسب وكــالــة األنــبــاء اإلسبانية »إفـــي«، فــإن

»أســـابـــيـــع الـــعـــزل اإلجــــبــــاري وإغـــــاق صـــاالت 
ــٌع لــشــركــات اإلنـــتـــاج إلـــى تأجيل  ــ الـــعـــرض دافـ
إطاق أفاٍم مهّمة لها«، كالجزأين الجديدين 
لـــكـــاري   No Time To die ــد،  ــونــ بــ لــجــيــمــس 
جـــوجـــي فـــوكـــونـــاغـــا و»ســــريــــع وغــــاضــــب 9« 
لــجــاســن لــــي، »بـــانـــتـــظـــار انـــتـــهـــاء األزّمــــــــة، أو 
عندما تفتح الصاالت أبوابها مجّددًا، بكامل 
 تجربة كريستوفر 

ّ
قدراتها االستيعابية«. لكن

 
ْ
نوالن، مع جديده »تينيت«، ُمثيرة للتنّبه، إذ

يفشل رهانه على عرضه تجاريا رغم األزمة، 
بتحقيقه 362 مليون دوالر أميركي كإيرادات 
ز مخاوف شركات اإلنتاج في 

ّ
دولية: »هذا ُيعز

ل عدم املجازفة بأفامها، 
ِّ

فض
ُ
هوليوود، التي ت

ــتـــجـــاريـــة«. هــذا  فـــتـــؤّجـــل إطـــــاق عـــروضـــهـــا الـ
يؤّدي إلى انتعاش املنّصات الرقمية واملواقع 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، بــحــســب تـــقـــاريـــر وتــحــقــيــقــات 
صحافية عّدة، بعضها تنشره »إفي« أيضا، 
ه »في مقابل خطر اإلفاس واإلغاق 

ّ
يقول إن

الــــــتــــــام، الــــــــذي تــــواجــــهــــه شـــــركـــــات صـــغـــيـــرة 
عـــرض، تنتعش  ومــتــوّســطــة تمتلك صـــاالت 
ســــوق املــــنــــّصــــات«، إذ يــجــد مــنــتــجــون فيها 

»ماذًا لتحقيق أرباٍح في زمن الركود«. 

اإلقامات الفنية في غزة فرصة تعبير للموهوبينصاالت ُتغَلق ومنّصات تنتشر... عن مصير السينما بعد كورونا
يقّدم محترف »شبابيك« 
بيئة عمل آمنة للفنانين 

والفنانات، وذلك عن 
طريق إقامات فنيّة 

تساعد المهتمين 
بالفنون البصرية

عماد كركص

يــبــدو أن عــــودة الــفــنــان واملــمــثــل الـــســـوري، ســامــر 
ــوام، لــلــظــهــور فــي األعــمــال  ــ املـــصـــري، قــبــل ثــاثــة أعـ
الــدرامــيــة بعد انــقــطــاع دام خمسة أعــــوام، كــان من 
شأنه أن يحمل بصمة إبداعية مضافة إلى رصيده 
الــشــخــصــي رغـــم الــغــيــاب. إذ حــصــل املـــصـــري قبل 
أيــام على جائزة التميز اإلبــداعــي ضمن مهرجان 
الــعــرب« فــي مصر بــدورتــه الخامسة، وذلــك  »نجم 
عن مجمل أعماله خال األعــوام السابقة، ال سيما 

مشاركته في جزأي مسلسل »حرملك«. 
وتــأتــي الــجــائــزة لتثبت عـــودة املــصــري بــقــوة إلــى 
الجزء  إنــتــاج  يعتزم  أنــه  ال سيما  الفنية،  الساحة 
الثالث من مسلسل »أبو جانتي«، بحسب ما أعلن 
 أشار 

ْ
إذ اآلن.  ذاتــه، قبل حوالي شهر من  املصري 

فــي لــقــاء لــه ضــمــن بــرنــامــج »إنــســايــدر بــالــعــربــي« 
أنـــه ســيــتــم تــصــويــر الـــجـــزء الــثــالــث مـــن الــعــمــل في 
السعودية، بحضور معظم شخصياته األساسية، 
ومنها »أم النور«، والدة أبو جانتي التي جسدتها 
الــفــنــانــة الــقــديــرة ســامــيــة الـــجـــزائـــري، وشخصية 
أيمن رضــا، والتي  الفنان  أداهـــا  التي  ليلى«  »أبــو 
الثاني عام 2012. ولفت املصري  الجزء  غابت عن 
فــي حــديــثــه حينها إلـــى أن الــجــزء الــقــادم سيضم 
مجموعة من الفنانني السعوديني، وستبدأ أحداثه 
بانتقال »أبــو جانتي« للسعودية، من أجل العمل 
فيها كسائق تاكسي، مع ما يتخلل ذلك من مواقف 

طريفة وشيقة، بحسب ما أشار.  ورغم االنتقادات 
التي طاولت العمل لجهة ضعف النص في جزأيه 
املاضيني، إلى أنه ُيعتَبر من أهم األعمال التي ظهر 
بها املصري وأقربها إلى قلبه من خال شخصية 
»أبــــو جــانــتــي«: ويــعــتــبــر »الــكــاراكــتــر« الــــذي قدمه 
املمثل أيمن رضا في املسلسل )أبو ليلى الخطيب( 
ة وأكثرها  من أهم الكاراكترات في الدراما السوريَّ
ــا، والــــذي ســيــعــود مــن خـــال الــجــزء الــقــادم.  ــداعـ إبـ
ــم خـــال عـــودة املــصــري هــو مشاركته  بــيــد أن األهـ
ذي   The misfits األمــيــركــي  السينمائي  الفيلم  فــي 
الطابع الحركي »أكشن« إلى جانب النجم العاملي 
عامليني  Pierce Brosnan ونجوم  بروسنان  بيرس 
آخرين. وأعرب املصري عن سعادته بخوض هذه 
التجربة، منوها إلى أن الفيلم سُيعَرض قريبا في 

صاالت السينما العاملية.  
ــام، تــجــديــد  ــعــ ويـــعـــتـــزم املـــصـــري كـــذلـــك فـــي هــــذا الــ
أن  ــة بعد  املــصــريَّ الــدرامــا والسينما  فــي  مشاركته 
أثبت نجاحه هناك. إذ من املقرر أن يشارك ضمن 

الــقــادم،  للموسم  إنــتــاجــه  سيتم  مــصــري  مسلسل 
فــيــمــا ســتــكــون لـــه مــشــاركــة جـــديـــدة فـــي السينما 
ــم يــكــشــف عــن  ــــال فــيــلــم جـــديـــد لــ املـــصـــريـــة مــــن خـ
تفاصيله. وكـــان املــصــري قــد أثــبــت نــجــاحــا كبيرًا 
عام  »الخلية«  املصري  الفيلم  في  مشاركته  خــال 
2017.  غير أن املــصــري يــبــدو أنــه قــد وضــع قدمه 
نصا  أخــيــًرا  تسلم  إذ  بثبات،  العاملية  طريق  على 
لفيلم عــاملــي جــديــد يضم نجوما كــبــارا فــي مجال 
السينما العاملية، بعد أن أثبت جدارته في تصوير 
مــشــاهــده خــال فيلم The misfits، وهـــذا مــا يؤكد 
التميز واإلبـــــداع، من  املــصــري بالبحث عــن  رغــبــة 
خــال ابــتــعــاده عــن األعــمــال ذات األفــكــار املطروقة 
واملكررة، ال سيما األعمال املشتركة، كونها أعمال 
مــســتــنــســخــة عــــن أفــــــام عـــاملـــيـــة، لــكــنــهــا ال تــحــمــل 

الجانب اإلبداعي كما وصفها.  
ــاة املـــصـــري  ــيـ ويـــبـــقـــى الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي فــــي حـ
األكثر جداًل وغموضا، فبني أخبار تأييده للثورة 
الــســوريــة ومــعــارضــتــه لــلــنــظــام أو الــعــكــس، يصر 
أنه يتخذ موقفا وسطيا أو محايدًا  املصري على 
اتــجــاه مــا يــحــدث فــي ســوريــة، معتبرًا أن مواقفه 
تجاه الناس هناك تنطلق من نابع إنساني بحت. 
تــزال تعتبره  املاكينة اإلعامية للنظام، ال  أن  بيد 
خائنا كونه لم يبد موقفا صريحا بتأييد النظام، 
نجومية  مــســح  أو  تغييب  يستطع  لــم  ذلـــك  أن  إال 
املــــصــــري، بـــل وامــــتــــدادهــــا مـــن الـــســـاحـــة الــســوريــة 

والعربية ووصولها بقوة إلى العاملية.  

قلة اإلنتاج مشكلة السينما العراقية

تعمل الفنانة الفلسطينية أميرة حمدان على مشروع تفاعلي بعنوان »أبواب« )عبد الحكيم أبو رياش(

كان المصري 
قد أثبت نجاحًا 
كبيرًا خالل 
مشاركته في 
الفيلم المصري 
»الخلية« عام 
2017 )فيسبوك(

مشهد من فيلم The Eight Hundred للمخرج الصيني غوان هو )فيسبوك(

جمال: هناك استسهال من مخرجين شباب في صناعة األفالم القصيرة )العربي الجديد( 

يتحّدث المصور السينمائي العراقي عمار جمال، في هذا الحوار مع »العربي الجديد«، عن 
تجربته في عوالم التصوير وهموم السينما العراقيّة المحليّة وسبل تطويرها

عمار جمال

عودة الفتة لسامر المصري

فنون وكوكتيل
حوار

نجوم

رصدجدل 

عن دور الفنيين في 
التصوير السينمائي عموًما، 

يقول عمار جمال: 
»الفنّيون يجدهم العمل. 

منذ عام 2008، أثناء 
تصويري )ابن بابل( لمحمد 
الدراجي )الصورة(، حرصت 
على إنشاء كادر فني شبابي 
محترف. بدأُت فعليًا تعليم 
بعض الشباب وتدريبه على 
اإلضاءة والتصوير، وعلى 
الكاميرا السينمائية، حتى 

عام 2014، عندما توّقف 
اإلنتاج السينمائي بسبب 

قلّة الدعم، والحرب على 
داعش.  فبدأ بعض هؤالء 
الشباب بالهجرة، وبعضهم 
اآلخر عمل في الفضائيات«.

العالقة 
مع الفنيين
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