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نجالء أبو مرعي: المعلومة في سياقها الموضوعي
لندن ـ كاتيا يوسف

ـــق الــصــحــافــيــة الــلــبــنــانــيــة ومــقــّدمــة 
ّ
تـــتـــأل

»التلفزيون  على  بقية«  »للخبر  بــرنــامــج 
الــعــربــي«، نــجــاء أبــو مــرعــي، بحضورها 
حته نشأتها بني »الضيعة« 

ّ
املمّيز الذي نق

زت هاتان البيئتان 
ّ
)القرية( والعاصمة. عز

لــيــس فــقــط مــن قــدرتــهــا عــلــى الــنــجــاح في 
واستمتاعها  بــل  املتنّوعة،  اإلعـــام  أوجــه 
بالتغطيات امليدانية مثل تغطية تطورات 
في  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   17 انــتــفــاضــة 
واالنتخابات  تونس  وانتخابات  بيروت 
األميركية حيث أمضت ما يقارب من الـ45 

يومًا.  
ال حــدود لطموح أبو مرعي ورغبتها في 
ممكنة،  جديدة  تجارب  واختبار  التطّور 
هي التي تطّوعت منذ عام 2017 كمرشدة 
في »مركز ماري كولفني للتقارير الدولية« 
الذي أنشأته »جامعة ستوني بروك« على 
شرف الصحافية األميركية ماري كاثرين 
تغطية حصار  أثــنــاء  قتلت  الــتــي  كولفني 

حمص في سورية.  
تــتــحــدث أبــومــرعــي عــن مــشــوارهــا املهني 
وتــغــطــيــاتــهــا، فــــي مــقــابــلــة مــــع »الـــعـــربـــي 

الجديد«:

ما  مختلفة.  تلفزيونية  محطات  بــن  انتقلت   ¶
االخــتــاف الــذي ملسته بينها ومــا هــي املــهــارات 

التي اكتسبتها في كل منها؟  
اختبرت  األولــى  الجامعية  السنوات  منذ 
ــة مــكــتــوبــة  ــيــ ــل إعــــامــ ــ ــائـ ــ ــــي وسـ الـــعـــمـــل فـ
ومسموعة ومرئية. بعد التخّرج من كلية 
اإلعـــــام قــســم الــصــحــافــة املــكــتــوبــة، تــرّكــز 
ــرئـــي، وإن لـــم أقــطــع  عــمــلــي فـــي اإلعـــــام املـ
تمامًا الصلة مــع املكتوب مــن خــال نشر 
نـــصـــوص إبـــداعـــيـــة أو مـــع اإلذاعـــــــة حيث 
كـــان لـــي مــشــاركــات عــبــر »إذاعـــــة الــشــرق« 
و»راديـــــــــو بــــي بــــي ســــــي«. لــتــجــربــتــي فــي 
كانت  خـــاص.  طعم  املستقبل«  »تلفزيون 
وانضممت  عربي،  بتوجه  محلية  محطة 
إليها في فترة حّساسة من مراحل لبنان 
ــًا. أتــــاحــــت لــــي الــــفــــرص ألصــقــل  ــيـ ــيـــاسـ سـ
والتقديم واملحاورة  اإلعــداد  مهاراتي في 
واملــراســلــة وإعــــداد الــوثــائــقــيــات. تجربتي 
فـــي »بــــي بـــي ســـي عـــربـــي« هـــي الــتــجــربــة 
األطول حتى اآلن. عشر سنوات من تراكم 
الــخــبــرة املــتــنــوعــة، ونــضــوجــهــا. أشبعت 
اإلقليمية  امللفات  بتناول  اهتمامي  فيها 
والـــدولـــيـــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع، وواصـــلـــت 
مراكمة الخبرات في املجاالت املهنية التي 
أسست لها في تجربتي في لبنان، فأبقيت 
عــلــى تـــنـــوع املـــمـــارســـة كــصــحــافــيــة أولــــى، 
وكمراسلة موفدة ألفغانستان على سبيل 
ــداد واإلنــتــاج الوثائقي.  املــثــال، وفــي اإلعــ
تــواصــلــت على  أنــنــي  ومــن خالها أعتقد 
كمذيعة  العربي  املشاهد  مع  أوســع  نحو 
ــــاورة، ال ســيــمــا مـــن خــــال بــرنــامــج  ــــحـ ومـ

»سبعة أيام«.  
ــا تــجــربــتــي مـــع »الــتــلــفــزيــون الــعــربــي«  أمــ
فـــهـــي مــخــتــلــفــة. كـــــان انـــضـــمـــامـــي نــهــايــة 
مــن مسيرة  فترة شيقة  فــي   ،2017 صيف 
ورغبة  جــديــد  بنفس  تــمــّيــزت  التلفزيون، 
ــزنــي ألنــضــم وأضـــع 

ّ
بــالــتــطــويــر، مــّمــا حــف

خــبــرتــي وتــجــربــتــي إلــــى جـــانـــب خــبــرات 
زميات وزماء في مشروع من هذا النوع.  

أكثر  ¶ أي برنامج تلفزيوني وجــدت فيه ذاتــك 
ـــه كـــان يــبــرز نــقــاط الــقــوة لديك 

ّ
مــن غــيــره، أي أن

كإعامية؟  
ــوار الــســيــاســي  ــحــ ــوار، والــ ــحــ ــك أن الــ ال شـ
بشكل خاص، يجذبني. أوجه شخصيتي 
املــهــنــيــة مــتــعــّددة، وكــلــهــا يــمــكــن أن تكون 
حـــاضـــرة فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة وأحــيــانــًا 
ــا. كــصــحــافــيــة  ــ ــت مـ ــ ــة واحـــــــدة فــــي وقـ دفـــعـ
أستمتع في البحث والقراءة في موضوع 
أنــغــمــس فـــي التفكير  الـــنـــقـــاش، وكـــمـــعـــّدة 
بــبــنــيــة الـــحـــوار ورســــم ســيــنــاريــو بــالــعــام 
وبالتفصيل، وكمحاورة مع كل ما يتطلبه 
األفكار  تحفزني حركة  وتركيز،  تنبه  من 

C

أو  والتقاط معلومة هنا  املتحاورين  بني 
تفصيل هناك. لذا حاليًا يقدم لي برنامج 

»للخبر بقية« إطاًرا مناسًبا لذلك.  

¶ تفرض مهنة اإلعام »الحيادية«. هل التزمِت 
بهذه القاعدة؟

في  املعلومة  نضع   
ّ

أال تعني  ال  الحيادية 
ســيــاقــهــا املـــوضـــوعـــي، وهــــذا يــفــتــرض أن 
يقود إلــى فهم سياسي لــواقــع مــا. هــذا ال 
أو  لة 

ّ
ــا مــن مــمــارســات مضل

ً
يقترب إطــاق

تمامًا  مختلقة  معلومات  ضــخ  متعّمدة، 
أو مزّيفة أو حتى الزج باآلراء الشخصية 
أنــا صحافية،  زاويــــة.  كــل  عند  السياسية 
ــيـــي األول  ومــهــتــمــة بــالــســيــاســة مـــنـــذ وعـ
فــي بيروت  أذكـــره، درســـت الصحافة  كما 
الــشــرق  وأتــمــمــت ماجستير فــي دراســــات 
األوسط في »جامعة كينغز كوليدج« في 
لندن. بالتأكيد لي رأي في قضايا كثيرة 
ــــي مــــواقــــف فــــي قـــضـــايـــا أخـــــــرى، ولــكــن  ولـ
حينما أعد أو أقدم أو أحاور أفعل ذلك وفق 

اكتسبتها.  علمية  وأدوات  مهنية  معرفة 
، وخال تغطيتي ملا سمي 

ً
في بيروت مثا

بالثاثاء األسود أو »بروفا 7 أيار«، كنت 
أغطي ما يجري على األرض وفي البقاع، 
تــنــي ردود  وبــعــد نــهــار عــمــل طــويــل، جــاء
فعل من زميلتني، كل منهما على ضفتني 
أنني  اعــتــبــرت  منهما  وكـــل  متناقضتني، 
لضفتها،  املــقــابــلــة  للضفة  مــنــحــازة  كــنــت 

فتأكدت أنني »كنت في السليم«.  

¶ هـــل مـــن قـــيـــود تــلــتــزمــن بــهــا فـــي حـــواراتـــك 
السياسية؟

لكل وسيلة إعامية خط تحريري، وهناك 
في  معروفة.  وموضوعية  مهنية  معايير 
كل األحوال حتى الخط التحريري يجب أن 
يكون االلتزام به وفق املعايير الصحافية 
املــهــنــيــة املـــوضـــوعـــيـــة الـــتـــي أســـعـــى لــعــدم 
التخلي عنها، ما يجعلني غير نادمة على 

سؤال أو على عدم طرح سؤال. 

¶ كــونــك إعــامــيــة مــن بــلــد تــكــثــر فــيــه األحــــزاب 
ــاءات الــســيــاســيــة، هـــل وجـــــدت نفسك  ــمــ ــتــ واالنــ
تميلن إلى طرف؟ كيف تقيمن وعيك السياسي 

خال تلك الفترة اليوم؟ 
السياسي قبل حسم قراري  تشكل وعيي 
لبنان  أردت  لطاملا  الصحافة.  فــي  للعمل 
بلدًا متعافيًا من جــروح الحرب عن وعي 
وليس بالطمس. تحركت مع بنات وأبناء 
جــيــلــي ملــواكــبــة قــضــايــا لــبــنــانــيــة وعــربــيــة 
أن نكون  كثيًرا وتعلمنا  حبطنا 

ُ
أ وطنية. 

نستعيد  أن  ثم  السياسة  في  براغماتيني 
أو في  لبنان  آمالنا بتحركات أخــرى. في 
ـــر، لــلــنــاس الـــحـــق فـــي الــعــيــش  أي بــلــد آخــ
الــكــريــم، فــي الــحــريــة املــدنــيــة والسياسية، 
مــن ممارسات  النساء  قــوانــني تحمي  فــي 

قمعية وتمييزية.  

¶ لو لم تكوني إعامية، أين تجدين نفسك؟ 
ــتــــمــــامــــي طــبــيــعــيــًا  ــنــــذ الــــصــــغــــر بـــــــدا اهــ مــ
للنقاشات  واالســتــمــاع  األخــبــار  بمتابعة 
واملـــحـــاجـــجـــات، وبــالــســيــاســة. فـــي نــهــايــة 
املرحلة الدراسية املتوسطة، وبعد تلّمسي 
أكثر ملا بــدا لي وعيًا ذاتيًا وسياسيًا في 
حينه حسمت أمري في السعي في مجال 
لديه  أن  حينها  والـــدي  اعتقد  الصحافة. 
ــــي قــبــل مــرحــلــة  ــنـــوات لــيــغــيــر رأيـ ثــــاث سـ
الــجــامــعــة، فـــأدخـــل كــلــيــة الـــحـــقـــوق. خــال 
مرافقًا  جعلته  األخيرة  الدراسية  املرحلة 
تــنــقــاتــي إلعـــــداد تحقيقاتي  لــتــأمــني  لـــي 
ومقاباتي لصحيفة الحائط في املدرسة.  
ألتقي أحيانا بأشخاص يخبرونني بعد 
الــتــعــرف بــي: »يناسبك  فــتــرة قصيرة مــن 
أن تــكــونــي مــحــامــيــة«، فــأبــتــســم فــي قلبي 

لوالدي. 

»غاردينيا«  مدّونتك  في  كتاباتك  على  يغلب   ¶
طابع الحزن. ملاذا؟

وما اإلنسان سوى حزنه؟ قد ال أتميز عن 
غيري من جيلي في لبنان بوراثة تروما 
الـــحـــرب مـــن أهــلــنــا وعـــيـــش فـــتـــرة ال بــأس 
بها مــن الــســنــوات األخــيــرة لــهــذه الــحــرب، 
ــا عــايــشــتــه فــــي لــبــنــان  بـــاإلضـــافـــة لـــكـــل مــ
الغضب حتى  تحديدا منذ 1996 عناقيد 
جريمة انفجار مرفأ بيروت. وهذه تروما 
يتداخل فيها الحزن العام والخاص بشكل 
وثيق. واألسباب األخرى عدة أيضا ربما 
أختصرها بالحساسية املفرطة وبتلمس 
الفقد والخوف منه باكرا وتعلم التعايش 

معه بأشكاله املتنّوعة. 

¶ ماذا قّدمت لك الغربة ومّم حرمتك؟ 
- لـــم أســّمــهــا يـــوًمـــا غـــربـــة. الــغــربــة مــفــردة 
أظـــن حاليًا  مــمــا  أكــثــر بكثير  فيها ونـــس 
السنوات  إلــى  ألتفت  أنني عشته، حينما 
املاضية. ومع ذلك لندن، هذه املدينة التي 
جئتها في تموز/ يوليو 2007، هي اليوم 
منزلي، واعتدت كينونتي الوحيدة فيها. 
أمل  الشمس فأقول: »في  وأحيانا تسطع 

رغم امللل«.

أسعى لعدم التخلي 
عن المعايير الصحافية 

المهنية الموضوعية

بين  وانتقالها  المهنيّة  رحلتها  عن  الجديد«  »العربي  مع  حوار  في  مرعي  أبو  نجالء  اللبنانية  اإلعالمية  تتحدث 
المؤسسات اإلعالمية وأساليب الحوار التي تعتمدها والوعي السياسي، وغيرها

تقدم نجاء أبو مرعي حاليًا »للخبر بقية« على »التلفزيون 
بالتحليل،  يتناول  يومي  حـــواري  برنامج  وهــو  الــعــربــي« 
الخبر األبرز في نشرات األخبار على مدار اليوم، ويسلط 
مزيدًا من الضوء على موضوع الحلقة من خال تقارير 
العربي«،  »التلفزيون  مراسلو  يعدها  مميزة  تلفزيونية 
ملناقشة  الخبراء  البرنامج مجموعة من  كما يستضيف 

الخبر وأبعاده بموضوعية ومهنية من مختلف الزوايا.
نـــاقـــش الـــبـــرنـــامـــج أخـــيـــرًا تــبــعــات فــتــح مــجــلــس حــقــوق 
مسبوق  وغير   

ً
تحقيقًا شاما املتحدة  لألمم  اإلنــســان 

الفلسطينية،  األراضــي  في  اإلسرائيلية  االنتهاكات  في 
ــــذي وصــف  ــذا الـــقـــرار ال ــه اخــتــاف هـ وتـــســـاءل عــن أوجــ
املحاسبة  مسار  تبعات  وعــن  سابقيه،  عن  بالتاريخي 
العاملي. في حلقات  العام  الــرأي  أمــام  وصــورة إسرائيل 

ــر الــخــارجــيــة  ــارة وزيــ ــ ســابــقــة، تــطــرق الــبــرنــامــج إلـــى زيـ
األميركية، أنتوني بلينكن، إلى الشرق األوسط.

ــي بـــي سي  ــو مـــرعـــي عــلــى شـــاشـــة »بــ قـــدمـــت نـــجـــاء أبــ
 من 

ً
عربي« برنامج »سبعة أيام« استضافت خاله نخبة

اإلعامين العرب لإلضاءة على أحداث األسبوع العربية 
والعاملية بتناغم ونّدية مهنيتن، وأشرفت على برنامج 

»با قيود« وتابعت تقديم النشرات اإلخبارية.
عن  مرعي  أبــو  نجاء  تكتب  »غاردينيا«  مدونتها  عبر 
األم،  ووطنها  اللبنانية،  األهلية  والــحــرب  والــدتــهــا،  مــوت 
الذي يعاني حاليًا أسوأ أزماته االقتصادية واالجتماعية. 
لها كتابات عبر املدونة نفسها على طريقة الشعر الحّر، 
و»النفس«  و»الثبات«  »ذاكــرة من قماش«  تحت عناوين 

و»نبش في الذات« وغيرها.

»للخبر بقية«

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

ظهر ادعاء مفاده أّن »غوغل« 
تنّظم تصويتًا لتقّرر وضع علم 

»فلسطين أو إسرائيل« على 
خرائطها. لكّن اسم فلسطين 

في األساس ليس موجودًا على 
خدمة خرائط »غوغل«، ورابط 

التصويت المزعوم هدفه استدراج 
المستخدمين لدفع المال.

يتناقل مستخدمون صورًة لالعب 
كرة القدم األرجنتيني ليونيل 

ميسي، مرفقة باالدعاء أنّه رفض 
المشاركة في مباراة تجمع 

منتخب بالده والمنتخب اإلسرائيلي 
ألنّه »ال يلعب أمام من يقتلون 

األطفال األبرياء«. االدعاء خطأ وال 
أساس له من الصحة.

جرى تداول صورة ادعى ناشروها 
أنّها لطفلة فلسطينيّة تدعى 

رهف أبو حطب، استشهدت في 
الغارات اإلسرائيلية األخيرة على 

قطاع غزة. االدعاء خطأ، والفتاة 
حيّة ترزق وليست من بين 67 طفًال 
استشهدوا في العدوان اإلسرائيلي 

على قطاع غزة.

تزامنًا مع دخول وقف إطالق 
النار بين االحتالل والفلسطينيين 

حيّز التنفيذ، تداول مستخدمون 
لمواقع التواصل االجتماعي، 

صورة اّدعوا أنّها تظهر قدمّي 
مقاتل فلسطينّي بعد 11 يومًا من 

القتال. لكّن الصورة منشورة منذ 
سنوات وتعود لجندّي أميركي.

تعمل حاليًا في التلفزيون العربي )العربي الجديد(
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على  الــضــوء  ط 
ّ
سل

ُ
ت متخّصصة  سينمائية 

هـــذا الـــحـــراك، وتــنــقــل إلـــى الـــقـــارئ الــعــراقــي، 
املتخّصص وغير املتخّصص، ما يجري في 
أمــٌر  وعامليًا،  وعربيًا  محليًا  السينما،  عالم 

ضرورّي ومهّم جدًا.
تواصل لدينا هذا السعي إلى إشاعة الثقافة 
ــعــادل 

ُ
امل لتحقيق  وتــكــريــســهــا،  السينمائية 

بــدأ  الـــذي  السينمائي  لــإنــتــاج  املــوضــوعــي 
ـــســـع بـــعـــد الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر فــــي إبـــريـــل/ 

ّ
يـــت

نيسان 2003، وانفتاح األفق أمام النتاجات 
السينمائية العراقية، التي فرضت حضورها 
الواضح، عموديًا وأفقيًا، في املشهد الثقافي، 
وفي املهرجانات املحلية والعربية والدولية. 
ــــف مـــعـــظـــم املــــجــــات الــســيــنــمــائــيــة 

ّ
مــــع تــــوق

فـــي الـــبـــاد الــعــربــيــة وخـــارجـــهـــا، بــأشــكــالــهــا 
لــة  املـــتـــنـــّوعـــة، الــفــصــلــيــة والـــشـــهـــريـــة، واملــمــوَّ
تكاد  رسمية،  وشبه  رسمية  مؤّسسات  مــن 
تـــكـــون »الــســيــنــمــائــي« املــجــلــة الــســيــنــمــائــيــة 

أجراه  عالء المفرجي

ــــدرت  ــام املـــــاضـــــي، صـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــايـ ــهـ نـ
ــة مــتــخــّصــصــة  ــلـ فـــــي بـــــغـــــداد مـــجـ
ــادرٍة مــن  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ  الــــســــيــــنــــمــــا، بــ

ّ
ــن ــ ــفـ ــ بـ

أسموها  العراق،  في  إعاميني وسينمائيني 
ـ  الفترة  هــذه  فــي  ـ  استطاعت  »السينمائي«، 
حافظ على استمراريتها، رغم مصاعب 

ُ
 ت

ْ
أن

ق بالتمويل، إذ صدر منها 
ّ
جّمة، أبرزها يتعل

إلى اآلن 7 أعداد.
عن هذه املطبوعة، حاورت »العربي الجديد« 

رئيس تحريرها عبد العليم البناء:

الــذي دفعكم إلــى إصـــدار املجلة، في  ¶ مــا السبب 
وقٍت انحسرت فيه املطبوعات الورقية؟

وحماسة  بِهّمة  »السينمائي«  صــدرت  أواًل، 
ــخــــرج  ــــب االمـــــتـــــيـــــاز املــ ــاحــ ــ ــا وصــ ــهــ ــســ ــؤّســ مــ
الــســيــنــمــائــي ســعــد نــعــمــة، بـــدافـــٍع مــن عشقه 
لــلــســيــنــمــا، مـــنـــذ دراســــتــــه وتـــتـــلـــمـــذه بــشــكــل 
ــلــــى أيـــــــــدي كـــبـــار  ــي وأكـــــاديـــــمـــــي عــ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ احـ
مــخــرجــي الــســيــنــمــا وأســـاتـــذتـــهـــا فـــي »كــلــيــة 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة«. أراد أن يــكــون صــدورهــا 
مجلة  فظهور  السينمائي،  للوسط  مفاجأة 

أكدت شبكة »أمازون« 
أن هناك موسمين 

جديدين من المسلسل

عانت المجلة وال تزال 
تعاني كثيرًا من عملية 

التمويل

ينصح الخبراء بالحد 
من تناول السكريات المكررة 

واألطعمة المصنعة

2223
منوعات

 
ّ

ــم كــل الــوحــيــدة املــواظــبــة عــلــى الـــصـــدور، رغـ
الــتــحــّديــات الــتــي واجــهــتــهــا، وفـــي مقّدمتها 
انـــحـــســـار املـــطـــبـــوعـــات الــــورقــــيــــة، وهــيــمــنــة 
»كوفيد-19«،  وجائحة  العنكبوتية،  الشبكة 
فته من تأثيرات متنّوعة في مختلف 

ّ
وما خل

ميادين الحياة في العالم.

التجارب  املجلة، رغــم  ¶ ما رهانكم على إصــدار 
ر صدور هذا النوع من املجالت؟

ّ
السابقة في تعث

 رهــانــنــا الــواقــعــي واملــنــطــقــي يــكــمــن في 
ّ

لــعــل
ســـعـــيـــنـــا إلــــــى املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــضــمــونــهــا 
ــّدد،  ــتـــجـ ــراٍج مـ ــ ــإخــ ــ ــل، بــ ــامــ ــشــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــ
ـــي، ُمــتــخــّصــصــًا 

ّ
ــّم املـــتـــلـــق ــهـ ــٍة إعـــامـــيـــة تـ ولــــغــ

مـــعـــاصـــرة  ــة  ــ ــرؤيـ ــ وبـ ــّيـــًا،  مـــعـــنـ أو  مـــهـــتـــّمـــًا  أو 
وجريئة ومهنّية وصادقة وجميلة وجاذبة، 
ــاّدة ومــثــمــرة، تــشــمــل مختلف  ــ بــمــواضــيــع جـ
الــتــخــّصــصــات الــســيــنــمــائــيــة، وبــالــتــنــاغــم مع 
الحراك السينمائي بتمظهراته املختلفة، مع 
الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وال 
في  العراقية  السينما  دعــم  مجال  فــي  سيما 
ينتظرها  يــزال  ال  التي  الــجــديــدة،  انطاقتها 
ــاف الــســيــنــمــات  ــــى مـــصـ الــكــثــيــر لـــارتـــقـــاء إلـ
املتقّدمة، بما تنطوي عليه من سحر ودهشة 
وابـــتـــكـــار وإبــــــــداع وجــــمــــال. »الــســيــنــمــائــي« 
يمضي  وابداعي،  تنويري وجمالي  مشروع 
التكريس والرصانة بوسائل وإمكانات  إلى 
التوّسع واالنتشار  تــطــّورًا، وأقــدر على  أكثر 

محليًا، وربما عربيًا.

ل املجلة؟ وهل سيستمر هذا التمويل،  ¶ كيف تموَّ
أم لديكم بديل منه؟

بشكل   
ً
مستقا ثقافيًا  مشروعًا  باعتبارها 

ــرُت قــبــل قــلــيــل، عـــانـــت املــجــلــة  ــ ــام، كــمــا ذكــ ــ تـ
التمويل  عملية  مــن  كثيرًا  تعاني  تــزال  وال 
ي ال أفشي سّرًا إذا قلُت 

ّ
والدعم املالي. ولعل

 جميع الــعــامــلــني فــي املــجــلــة، مــن رئيس 
ّ
إن

مجلس اإلدارة ورئيس التحرير إلى أعضاء 
ادًا 

ّ
اب فيها، نق

ّ
 عن الكت

ً
هيئة التحرير، فضا

وباحثني، من العراق وخارجه، ال يحصلون 
إطاقًا على أجوٍر عن مساهماتهم املتنّوعة 
 األعداد الصادرة إلى اليوم. الجميع 

ّ
في كل

الــواحــد. ما حصلنا  الفريق  يعملون بــروح 
ه ساعدنا 

ّ
عليه من تمويل محدوٌد جدًا، لكن

ه 
ّ
على تسديد كلفة الطباعة فقط. كذلك فإن

لــم يــكــن ُمـــتـــواتـــرًا، بــل ُمــتــقــطــعــًا. اآلن، نبذل 
جــهــودًا كــبــيــرة للحصول عــلــيــه، مــع الشكر 
»صندوق تمكني دعم املبادرات واألنشطة  لـ
العراقي«،  املــركــزي  »البنك  فــي  املجتمعية« 
الخاصة«. كما  العراقية  املصارف  و»رابطة 
حصلنا، مــّرة واحـــدة، على دعــٍم من »وزارة 
ــة واآلثـــــــــــار«، و»شــبــكــة  ــاحـ ــيـ الـــثـــقـــافـــة والـــسـ
اإلعــام العراقي«. هناك ما ال ُينسى أيضًا: 
ــة الـــفـــنـــانـــني  ــابــ ــقــ ــن »نــ ــ ــم املــــتــــواصــــل مـ ــ ــدعـ ــ الـ
ــــودي، عبر  الــعــراقــيــني«، ونــقــيــبــهــا جــبــار جـ
شــــراء كــّمــيــة كــبــيــرة مـــن نــســخ كـــل عــــدٍد من 
في  فروعها  على  وتوزيعها  املجلة،  أعـــداد 
املحافظات. كذلك »فنان السام لليونسكو« 
ـــل، أكــثــر من 

ّ
نــصــيــر شــمــة الــــذي كــــان يـــتـــدخ

مـــّرة، لــدى هــذه الجهة أو تلك، لدعم املجلة 
نحن  اآلن،  وديمومة صــدورهــا.  وتمويلها، 
ة جديدة لتنويع مصادر 

ّ
بصدد وضع خط

تمويل ثابتة من جهات أخرى، تشمل أسسًا 
 

ّ
كل فــي  وتوزيعها  املجلة  لتسويق  جــديــدة 

ــواصــل تحقيق رسالتها 
ُ
ت املــحــافــظــات، كــي 

السينمائية  الثقافة  إشــاعــة  فــي  التنويرية 
وتكريسها.

أوســــاط  فـــي  حـــضـــورًا  ــقــت 
ّ
حــق املــجــلــة  أّن  أرى   ¶

السينمائيني. ما تعليقكم على ذلك؟
ــك 

ّ
 بها، وال سيما أن

ّ
 هــذه شــهــادة منك نعتز

سينمائّيينا  معظم  مــع  مباشر  تماس  على 
 هــــذا عـــائـــٌد إلــى 

ّ
فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج. لـــعـــل

صدقنا وحرصنا على متابعة أهم األحداث 
ـــاعـــهـــا من 

ّ
ــاجــــات الــســيــنــمــائــيــة وصـــن ــتــ واإلنــ

ــيــــال، وفـــتـــح مــلــفــات لــلــبــارزيــن  مــخــتــلــف األجــ
ــّدمــــوه من  مــنــهــم، وال ســيــمــا الـــــــــرّواد، ومــــا قــ
عــطــاءات مــهــّمــة ومــتــمــّيــزة، وإجــــراء حـــوارات 
العراقية  السينما  نــجــوم  بعض  مــع  معّمقة 
ــرز  ــ ــوء عـــلـــى أبـ ــ ــــضـ ــلـــيـــط الـ والــــعــــربــــيــــة، وتـــسـ
املحلية  وأهــّمــهــا،  السينمائية  املــهــرجــانــات 

والعربية والدولية.

إبراهيم علي

مــع انتهاء عــرض املــوســم الــدرامــي الخاص 
ــلـــن  الـــعـ إلــــــــى  خــــــرَجــــــت   ،2021 بـــــرمـــــضـــــان 
قــضــّيــة فــســاد وهــــدر املــــال الــعــام فــي شركة 
»ســيــنــرجــي« املــصــريــة الـــتـــي تــحــتــكــر كــافــة 
اإلنـــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة املــصــريــة. وأكـــثـــر من 
أّي منتج عربي  عــمــل  الــشــركــة  ذلـــك، منعت 
على األراضي املصرية إال تحت لوائها، في 
وقــــٍت كـــان فــيــه عــــدٌد مــن املــنــتــجــني يــرفــعــون 
 يد 

ّ
الــصــرخــة مــنــذ ســـنـــوات، مــطــالــبــني بــكــف

العامة  املــخــابــرات  لجهاز  التابعة  الــشــركــة 
املنتجني  لكل  بالعمل  والــســمــاح  املــصــريــة، 

على األراضي املصرية.
ومــع دخـــول قضية الــفــســاد ســاحــة القضاء 
ــبـــدو أن املـــســـؤولـــني املــصــريــني  ــري، يـ املــــصــ
ــرة الـــهـــروب مـــن سياسة  ــذه املــ يــحــاولــون هـ
االحـــتـــكـــار، بــعــد ســلــســلــة مـــن املـــواقـــف الــتــي 
ــرة، والــضــغــط  ــيــ تـــســـارعـــت فـــي الـــفـــتـــرة األخــ
الترفيه  رئيس هيئة  قــاده  الــذي  السعودي 
تركي آل الشيخ منذ عامني، ومبادرته قبل 
العرب  املنتجني  تكاتف  بــضــرورة  شهرين 

أما ابنه مارك، فلم يكن أمره محسوبًا، وكان 
نتاج زواجــه من امــرأة كان قد أنقذ حياتها، 
مـــا يــجــعــل نــســلــه يــحــمــل خــصــائــص بشرية 

وخارقة في ذات الوقت. 
نــكــتــشــف فـــي املــســلــســل ديــنــامــيــكــيــة الــعــاقــة 
ــن الــخــارقــني، واألســـــرار التي  بــني األب واالبــ
»الفيزياء«  فـ مرعبة،  تباعًا بصورة  تتكشف 
الضرب  أثـــُر  أي  عاملنا،  تشابه  املسلسل  فــي 
ــدة قــد تشوه  والــتــحــطــيــم واقـــعـــي، لكمة واحــ
وجه أحدهم، وعــدم حساب قوانني الفيزياء 
دقة يؤدي إلى دمار هائل وموت الكثير من 
األبرياء، وهذا ما يكسب املسلسل حيويته، 
الخطأ  عــن  أبــطــال منزهني  أمـــام  نحن لسنا 
أمــام عاقات  فــي عالم صلب ال يتحطم، بــل 
متوترة وعاطفّية، قد تؤدي في لحظة ما إلى 

دمار الكوكب بأكمله. 
الحكايات  بعض  إلــى  بــرقــة  املسلسل  يحيل 
ــراث الـــعـــاملـــي، ويــشــيــر  ــتـ الــتــي تــنــتــمــي إلــــى الـ
بـــوضـــوح إلــــى تــلــك الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى عــالــم 
األبــطــال الــخــارقــني، بــل ويــهــزأ منها، فحماة 
ــــي املــســلــســل  ــريــــق الـــرئـــيـــســـي فـ ــفــ املـــــجـــــّرة الــ
يــشــابــهــون األبـــطـــال الـــذيـــن اعــتــدنــا عــلــيــهــم، 
كــوونــدر وومـــان وفــاش وبــات مــان، والذين 
يـــتـــم قــتــلــهــم فــــي الــحــلــقــة األولــــــــى، و كــأنــنــا 
ل آبــاءه 

ُ
أمـــام جيل جــديــد مــن األبــطــال سَيقت

عّمار فراس

لم تعْد أفام ومسلسات األبطال الخارقني 
خها عالم »مارفل«،  تتمتع بالبراءة التي رسَّ
خــصــوصــًا مـــع صـــعـــود ســـيـــاســـات الــهــويــة 
عجبني واملتابعني من ال واقعية 

ُ
وتملُمل امل

ما يرونه، فالصورة اآلسرة للبطل الخارق 
ابــة للكثيرين، وهــذا يتضح مع 

ّ
لم تعد جــذ

مــســلــســل »الــفــتــيــان« الــــذي بـــث عــلــى شبكة 
لــم يكن  »أمــــازون« وحـــاز إعجابًا جماهيرًا 

متوقعًا. 
ــت شــبــكــة »أمـــــــازون« مسلسل 

ّ
هـــذا الـــعـــام بــث

الكرتون Invincible أو »ال يقهر«، في إشارة 
ــــذي مـــا إن  ــارك غـــاريـــســـون الـ ــ ــراهــــق مـ ــ

ُ
إلــــى امل

بــلــغ مــن الــعــمــر 18 عــامــًا حــتــى اكــتــســب قــواه 
»أومني  أبيه،  عن  ورثها  التي  تلك  الخارقة، 
مان«، القادم من كوكب بعيد لم يره أحد من 
املسلسل  في  املثير لاهتمام  األرض.  سكان 
أنــه يــحــوي نخبة مــن الــنــجــوم الــذيــن أعـــاروا 
»ساندرا  كـ الشخصيات  من  لعدد  أصواتهم 
أو« الـــتـــي اشـــتـــهـــرت فـــي مــســلــســل »غـــرايـــس 
ــدة مـــارك،  ــ أنـــاتـــومـــي« والـــتـــي تــلــعــب دور والـ
الــذي يلعب دور »غاريسون«،  يان  وستيفن 
و ج.ك ســيــمــســون الــــذي يــــؤدي دور »نـــوالن 

غاريسون«، والد مارك. 
يــحــوي عــالــم املــســلــســل الــكــثــيــر مـــن األبــطــال 
ــســّمــى 

ُ
ــهـــم مــجــمــوعــة ت ــارقـــني، عــلــى رأسـ الـــخـ

»ُحــمــاة الــعــالــم«، والــذيــن رفـــض أومــنــي مــان 
نكتشف الحقًا  لسبب  منهم  ا  جــزء يكون  أن 
حــكــايــة  نـــفـــســـد  أن  ودون  لــــكــــن،  ــه.  خــــطــــورتــ
مــان يعمل  أومني  إن  القول  املسلسل، يمكن 
ــن كـــوكـــب مهمة  بـــصـــورة مــســتــقــلــة، كـــونـــه مـ
األضــعــف،  وكواكبها  املــجــّرة  حماية  سكانه 

ــــى لـــقـــائـــه بــــدايــــة األســـبـــوع  مــــن الــــقــــاهــــرة، إلـ
السيسي، وما  اح 

ّ
الفت بالرئيس عبد  املقبل 

مــن تسهيات ووعـــود  ذلـــك  عــلــى  سيترتب 
يأمل من خالها الجانب السعودي للعمل 

براحة في القاهرة.
السوري،  املنتج  استطاع  قليلة،  قبل سنوات 
ــبــــرى شـــركـــات  مـــحـــمـــد مـــشـــيـــش، مـــنـــافـــســـة كــ
اإلنـــتـــاج فــي الــقــاهــرة، عــنــدمــا تــحــّول شــريــًكــا 
في مجموعة من أبرز املسلسات التي تركت 
أثًرا كبيًرا في العقد املاضي. ووظف مشيش 
خبرته إلى جانب شركائه مثل »إيغل فيلم« 
ــــرج بــأعــمــال جـــيـــدة تــفــوقــت على  لــبــنــان، وخـ
غيرها من اإلنتاجات. ودفع ذلك مشيش إلى 
الخوض في مزيد من املعارك الصغيرة التي 
حاول تذليلها لكنه فشل، وأجبر على الخروج 
السنة وُيسجن على  القاهرة ليعود هذه  من 

خلفية تهمة مالية عمرها سنوات.
ــم يـــكـــن الــــوضــــع أفـــضـــل حــــــااًل بــالــنــســبــة  ــ ولـ
للمنتج اللبناني صادق الصّباح الذي عمل 
لسنوات في مصر، واستطاع أن يشكل وحدة 
املصريني  عشرات  وظفت  خاصة،  إنتاجية 
الــدرامــي وشكلت مصدرًا جيدًا  اإلنتاج  في 
لدخل هــؤالء. لكنه، كما زميليه، أجبر على 
العمل خارج القاهرة وهو منذ سنتني ينتج 
املسلسات املصرية من بيروت، بفريق عمل 
ــر أعــمــالــه التي  ، وآخـ

ً
مــصــري الــهــويــة كــامــا

صورت في بيروت »ملوك الجدعنة« و»لحم 
غزال«، ونال العمان نسبة ُمتابعة مرتفعة 

في رمضان املاضي.
ــاول شـــركـــة »إيــغــل  فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــحـ
التعويض  ــان 

ّ
ســن جــمــال  لصاحبها  فــيــلــم« 

عــــــن اإلنـــــــتـــــــاج املــــــصــــــري بــــمــــجــــمــــوعــــة مــن 
ــلــــســــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــتــــي عــــرضــــت،  املــــســ

ــان قــبــل أيــام 
ّ
ومــنــهــا مــا ُيـــصـــور. وأعــلــن ســن

عـــن شــراكــتــه مـــع »مــيــلــيــنــيــوم مــيــديــا لــوس 
ــتـــاج 4 مــســلــســات درامـــيـــة  ــلـــوس«، إلنـ أنـــجـ
سعودية، بقيمة إنتاجية تفوق الـ20 مليون 
أول  بـــإنـــتـــاج  ــعـــاون  ــتـ الـ هــــذا  ويـــبـــدأ  دوالر. 
ينتمي  الــذي  »رالـــي«،  السعودي  للمسلسل 

لنمط اإلثــارة والتشويق. أمــام كل ذلــك، هل 
تسفر اإلجراءات أو إقصاء بعض املدراء في 
»ســيــنــرجــي« املــصــريــة عــن تــذلــيــل العقبات 
التي تحول دون عبور املنتجني العرب إلى 
القاهرة؟ سؤال من املفترض أن تجيب عليه 
األيام القليلة املقبلة، بناء على قرار القضاء 

وكلمة الفصل في االتهامات والفساد. فيما 
تؤكد مصادر خاصة أن سياسة العمل في 
اإلعــام املصري أو اإلنتاج منوطة بأجهزة 
املخابرات التي سيبقى لها الكلمة النهائّية 
الــعــرب بــالــعــودة إلــى  بــالــســمــاح للمنتجني 

القاهرة أم ال.

ومثاليتهم، ليقف على أرض الواقع بكل ما 
تحمله من صراعات. 

ــاالت إلـــى حكاية  ــ وهــــذا مـــا يــتــضــح فـــي اإلحــ
أوديب، وكيف فقأ عينيه، الحافز الذي يتكرر 
أكــثــر مــن مـــرة فــي املسلسل فــي الــعــاقــة بني 
االبن وابنه، لتحديد من املحق، أهو ذاك الذي 
أم  املــجــرة،  الكبرى وسامة  بالصورة  يؤمن 
ا من البشر،  ذاك الذي ما زال يرى نفسه جزء
بالرغم من أنه سيخسر »الجميع« فقط ألنه 
شترك يشكل مادة 

ُ
ال يموت، هذا التعامي امل

الـــصـــراع فــي املــســلــســل، ويــتــركــنــا أمــــام مــا ال 
يمكن توقعه. 

أكــــدت شــبــكــة »أمـــــــازون« أن هــنــاك موسمني 
يراهنون  والكثيرون  املسلسل،  من  جديدين 
على جودة ما سيقدم، خصوصًا أن سلسلة 
الــكــتــب املـــصـــورة الــتــي تــحــمــل ذات الــعــنــوان 
واملــقــتــبــس مــنــهــا املــســلــســل ُمــنــتــهــيــة، أي كل 
داع  وال  وواضــــــحــــــة،  مــــعــــروفــــة  الــــحــــكــــايــــات 
البــتــداع مــا هــو جــديــد ومـــا قــد يــهــدد تــاريــخ 

الشخصيات أو مستقبلها. 
مـــا زال أمــامــنــا نــحــن الـــذيـــن ال نـــقـــرأ الــكــتــب 
ــم  ــوالــ ــن عــ ــ املــــــصــــــورة الـــكـــثـــيـــر لـــنـــكـــتـــشـــفـــه مــ
كوكب  تــتــجــاوز  أنـــه  خــصــوصــًا   ،Invincible
أخرى  كونّية  وأنظمة  املــجــرات  األرض نحو 
ال  املسلسل،  عالم  مــن  جــزءا جوهريًا  تشكل 
مجرد ضيوف يحضرون في حلقة واحدة ثم 
العنف في املسلسل  يختفون، األهــم، أشكال 
و»الــــدمــــاء املــســلــّيــة« إلـــى جــانــب الــصــراعــات 
ــتـــعـــاطـــف، تــكــســب  املــــتــــعــــددة الـــتـــي تــخــلــق الـ
املسلسل أصالة تجعله يخاطب طيفا واسعا 
من الجمهور الذي اكتشف أن عوالم »مارفل« 
األطفال  لعوالم  أقــرب  صبحت 

ً
أ و»دي ســي« 

ز املخّيلة.  
ّ
في »نظافتها« وخلوها مما يحف

هل يعود جسر اإلنتاج الدرامي بين القاهرة وبيروت؟»ال يُقَهر«... ابن ال يهزم يواجه أبًا ال يموت
هل تحمل قضية اتهام 
شركة »سينرجي« بالفساد 

وهدر المال، بُشرى إلى 
المنتجين العرب، بخصوص 

عودتهم للعمل في 
السوق المصريّة؟

كارين إليان ضاهر

نظرًا للتأثير املهم للنظام الغذائي على حالة املرأة 
أن تتبع نظاًما يمكن  املــهــم  الطمث، مــن  فــي مــوعــد 
أن يــســاعــد عــلــى الــحــد مــن األعــــراض املــزعــجــة التي 
أن  الــحــيــاة. علمًا  تنعكس بشكل واضــح على نمط 
 لـــدى الــبــعــض بشكل 

ً
هـــذه األعــــراض قــد تــزيــد حـــدة

حّدتها  فــي  تختلف  أن  يمكن  كما  تحّمله،  يصعب 
ــر. هـــذا مـــا يــؤكــد أن لــنــمــط الــحــيــاة،  ــ بـــني شــهــر وآخـ
وتــحــديــدًا الــنــظــام الــغــذائــي دورًا فــي ذلـــك. علمًا أنه 
كــون هــذه األعـــراض ناتجة تحديدًا عــن التغييرات 
 بشكل 

ً
الـــهـــرمـــونـــيـــة، مـــن الــطــبــيــعــي أن تـــزيـــد حـــــدة

زائد.  الهرموني بشكل  التوازن  قد 
ُ
ف إذا ما  ملحوظ 

وهــنــا يــبــرز دور الـــغـــذاء فــي املــســاعــدة عــلــى ضبط 
الهرمونات في الجسم ســواء قبل موعد الطمث أو 
اتباع نمط حياة صحي لتجنب  خاله. فقد يكفي 
 ،

ً
كل األعــراض املزعجة التي يتم التعرض لها عادة

عــدم وجــود مشكلة صحية معينة تسببها.  شــرط 
الطبيب  استشارة  الضروري  من  الحالة،  ففي هذه 

لتحديد أساس املشكلة ومعالجتها. 
ــام الـــتـــي تــســبــق مـــوعـــد الــطــمــث، وتــحــديــدًا  ــ فـــي األيــ
مـــا بـــني فــتــرة اإلبـــاضـــة والـــيـــوم األول مـــن الــطــمــث، 
ــذائــــي الـــصـــحـــي واملــــــتــــــوازن أثـــــر مــهــم  ــغــ لـــلـــنـــظـــام الــ
لــلــحــد مـــن األعــــــــراض. فــفــي هــــذه الـــفـــتـــرة تنخفض 
مــعــدالت األســتــروجــني فــي مــقــابــل ارتـــفـــاع مــعــدالت 
الــبــروجــيــســتــرون، مـــا يــــؤدي إلــــى تـــراجـــع مــعــدالت 
الـــطـــاقـــة، وثـــمـــة حـــاجـــة عــنــدهــا إلــــى الــتــخــفــيــف من 

النشاط خال هذه الفترة. حتى أنه يمكن الشعور 
بالحزن والكآبة في هذه الفترة من ضمن التقلبات 
املزاجية الشائعة قبل موعد الطمث. تضاف إلى ذلك 
بالجوع خال  الــزائــد  األكــل والشعور  فــي  الشراهة 
النهار. من هنا أهمية الحرص على تناول الوجبات 
كما  الشعور.  ب على هذا 

ّ
للتغل الصحية  الصغيرة 

يساعد ذلك على الحد من انتفاخ الجسم وانحباس 
السوائل فيه والتشنجات العضلية والرغبة باألكل 
ــذه املــرحــلــة مـــن املــهــم  عــشــوائــيــًا. فـــي الـــواقـــع فـــي هــ
أكثر  تجنبها  ُيفترض  التي  األطعمة  على  التركيز 

من الحرص على ما يجب تناوله. 
ــام، يــنــصــح الـــخـــبـــراء بــالــحــد مـــن تــنــاول  ــ وبــشــكــل عـ
ــكــــررة واألطـــعـــمـــة املــصــنــعــة، ويــجــب  الـــســـكـــريـــات املــ
الجسم  يحتاج  إذ  الصحية.  الــدهــون  على  التركيز 
إلى الدهون للحد من أثر التغييرات الهرمونية على 
الحالة،  فــي هــذه  الفضلى  أمــا االخــتــيــارات  الجسم. 
النيئة،  واملكسرات  الزيتون  وزيــت  األفــوكــادو  فهي 
فهي من الدهون الصحية. ويجب إضافة السمسم 
ُينَصح بتناول بذور  بالزنك. كما  لغناه  األكــل  إلــى 

دوار الشمس الغنية بالفيتامني E. فيمكن تناولها 
ضمن وجبة الفطور أو في السلطة ملساعدة الجسم 

في إنتاج البروجسترون. 
ويـــجـــب الــتــركــيــز عــلــى الــفــاكــهــة الــغــنــيــة بــاأللــيــاف 
ــاح والـــبـــلـــح والــــــــدراق  ــفــ ــتــ واملــــكــــســــرات كـــالـــلـــوز والــ
واإلجاص ملكافحة االنتفاخ في الجسم واضطرابات 
 تعتبر من االختيارات املمتازة 

ْ
الجهاز الهضمي. إذ

كــوجــبــات صــغــيــرة صــحــيــة خـــال الــنــهــار بــــداًل من 
ــر الـــصـــحـــيـــة الــغــنــيــة  ــيـ االتـــــجـــــاه نـــحـــو األطــــعــــمــــة غـ
كما  »اللقمشة«.  في  الرغبة  عند  والسكر  بالدهون 
في  أن تساعد  يمكن  الــكــيــنــوا،  الــحــبــوب، ومنها   

ّ
أن

إنتاج االستروجني. يجب ترطيب الجسم بمعدالت 
كافية مع ضــرورة تجنب املشروبات الغازية وتلك 
الــغــنــيــة بــالــســكــر والــتــركــيــز عــلــى شـــرب املــــاء. يمكن 
 إلـــى الــلــيــمــونــاضــة، أو يمكن 

ً
إضــافــة الــنــعــنــاع مــثــا

 لــاســتــرخــاء وتمضية 
ً
 مــثــا

ً
تــنــاول الــبــابــونــج لــيــا

ليلة هانئة. ويجب الحفاظ على مستويات صحية 
لــلــحــديــد فـــي الــجــســم بــهــدف ضــبــط املـــــزاج وزيــــادة 
يلعب  الحديد  أن  كما  الجسم.  فــي  الطاقة  مــعــدالت 
دورًا فـــي تــحــســني الـــقـــدرة عــلــى الــتــركــيــز، مـــن هنا 
أهــمــيــة الــحــرص عــلــى تــنــاول مـــصـــادره كــاملــكــســرات 
والــحــبــوب والــبــازيــاء والــلــحــوم الــحــمــراء والــعــدس. 
وُينصح بالحد من تناول الكافيني العتباره يخفف 
مــن قـــدرة الــجــســم عــلــى امــتــصــاص الــحــديــد. ويجب 
الــحــد مــن تــنــاول املــلــح قــدر اإلمــكــان، ومــن مــصــادره 
أيضًا األطعمة املصنعة. إذ يساهم امللح في زيادة 

انحباس السوائل في الجسم واالنتفاخ فيه. 

»السينمائي« مشروع جمالي يريد انتشارًا عربيًا

صورت شركة الصباح مسلسل »لحم غزال« من بطولة غادة عبد الرازق في بيروت )فيسبوك(

يجب التركيز 
على الفاكهة 
الغنية باأللياف 
والمكسرات 
كاللوز والتفاح 
)Getty( والبلح

نكتشف في المسلسل ديناميكية العالقة بين األب واالبن الخارقين )فيسبوك(

يعاني القطاع السينمائي العراقي من تبعات الوباء )فيسبوك(

7 أعداد صدرت من مجلة »السينمائي« العراقية المتخصصة إلى اآلن، علمًا أنها تعاني مشاكل 
تتعلق بالدعم المالي والتمويل، هنا حوار مع رئيس تحريرها

عبد العليم البناء

أطعمة ما قبل الطمث

فنون وكوكتيل
حوار

اليف ستايل

متابعةنقد

في حديث سابق 
لـ»العربي الجديد«، قال 

الناقد أحمد ثامر جهاد إن 
انتعاش الثقافة السينمائية 

»متأٍت من حراك اإلنتاج 
السينمائي وفاعليته«، 

مضيًفا أن »العراق، بالنسبة 
إلى بلدان عربية أخرى، 

تأّخرت السينما فيه بشكل 
ملحوظ عن اللحاق 

بأصناف ثقافية وفنية 
أخرى«. ورأى أن حال 

المجالت والكتب السينمائية 
هي الحلقة األفقر في 

المشهد السينمائي المتعثّر 
وغير المستقرّ، في العقود 

الثالثة الماضية على األقل.

الحلقة 
األفقر
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