
 تشريع ضد الكراهية

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

علي السوداني

لتحريض على الكراهية ال يزال موجوداً في المجتمع من خالل 
وسائل التواصل االجتماعي وباساليب محلية ال تلتقطها العين 
انستغرام، حيث  أو  تويتر  أو  فيسبوك  في  للرقيب  االلكترونية 
تجري هناك مراقبة المحتوى المحرض والمثير للنعرات التي 
الناس  من  كثير  الحياة.  في  العنف  الى  تقود  أن  الممكن  من 
أنواع  يعتقدون أنَّ صفحته على فيسبوك مكان يتمتع فيه بكل 
الحرية حتى بما يتجاوز فيه على حقوق االخرين في معتقداتهم 

وأفكارهم وميولهم. 
على الصعيد المحلي ال توجد رقابة على المحتويات المسيئة، 
وال يوجد ضوابط في تحديد ماهو مسيء ومستعد على حريات 
في  اآلخرين وماهو مجرد رأي مخالف ومعترض  وخيارات 

حدود حرية الفكر.
االجتماعي  التواصل  لوسائل  كبير  استغالل  هناك  العالم،  في 
للترويج ألفكار متطرفة ، ويتم مالحقة الفاعلين بحسب درجة 
اقامة  أو  أحياناً  الحسابات  بغلق  المالحقة  وتكون  خطورتهم، 
عدد  منازل  مداهمة  تمت  أمس  فرنسا  وفي  قضائية،  دعاوى 
ما صدر  بحسب  االسالمية  التيارات  في  المتشددين  من  كبير 
وذلك  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  تحريض  من  منهم 
بعد أن حدثت جريمة قطع رأس مدرس  وظهور محرضين 

ومؤيدين للجريمة.
استخدامها  منهما   ، التواصل  هناك مخاطر اخرى في وسائل 
عرضة  يكونون  التمييز،  على  قادرين  غير  اطفال  قبل  من 
النزالقات شديدة نحو مهالك اجتماعية واخالقية ونفسية كثيرة .
آن االوان للقيام بحملة توعية في المدارس للتنبيه بشأن المخاطر 
تقرها  مناسب  توجيه  ذات  اجراءات  مع  بالتزامن  المحتملة، 
الجهات المختصة في الحكومة، وصوالً الى اصدار تشريعات 
وقوانين في البرلمان ، في االقل تشريع يعاقب التحريض ضد 

اآلخرين، وهي البداية التي يتأسس عليها بناء مجتمع صالح.

احلقيقة امللوية في املسألة الكردية
سأفتتح المكتوب بتأكيد رؤيتي العتيقة للحل الرافديني اآلمن األمين ، وهو قيام دولة 
كردية مستقلة – وهي اليوم قائمة تماماً – مشروطية أن ال يتم فيها بلع ربع أرض 
العراق كما يرى ويتمنى ويؤمن، حيث خريطة الدولة الكردية المعلقة برأسه الطّماع 
الموصل  مدن  من  جداً  كبيرة  وأجزاء  كركوك  وكلَّ  العراق  شمال  كلَّ  ستشمل   ،
وصالح الدين وديالى والكوت حتى استراحة جبال حمرين على باب ميسان الجنوب 

!!
اسمها  مستقلة  دولة  هو  المشروع  وحلمهم  دولتهم  فإن  عموماً  الكرد  يراه  لما  وفقاً 
اآلن  اليها  وأضيفت  والعراق  وتركيا  ايران  كردستانات  وتشمل  الكبرى  كردستان 
كردستان  مع  مستقبالً  ستلتحم  وهذه   ، الغربية  كردستان  سموها  سوريا  من  أجزاء 
العراقية التي سموها وفق مناشيرهم وخرائطهم كردستان الجنوبية ، وفي تلك الحال 
طائفية  وكراهية  بحروب  اآلن  المنشغلون  النيام  التنابلة  العراقيون  سيفز  القريبة 
وعرقية مريضة عمياء غبية ، ليجدوا أن جارتهم التي تحدهم من الشمال هي دولة 

كردستان وليست تركيا أردوغان !!
الفصل  العليلة ثمن هذا  المريض وأخته سورية  العراق  المنظور سيدفع  الزمن  في 
، حيث تركيا وايران تتعامالن مع كردستان العراق تعامل دولة لدولة في التجارة 
والسياسة والنفط وحتى التمثيل الدكلوماسي وفق لهجة شامي كابور وتوفيق الدقن !!
يتحدث المسعوديون والذين معهم عن عمليات تعريب وهي قليلة ومنفوخة ومكتظة 
بالمبالغات والمغالطات المؤقتة ، لكن اآلخرين لم يتحدثوا عن عمليات تكريد قوية 
سطوة  تحت  العظيمين  القهرين  بين  ما  بالد  سقوط  منذ  بدأت  وضخمة  ومستمرة 

البسطال األمريكي الهمجي . 
آالف مؤلفة من المدنيين والعسكريين والمقاتلين األكراد من تركيا وإيران حطوا فوق 
أرض العراق من السليمانية واربيل وقنديل حتى سنجار والموصل وكركوك ، حيث 
يتم التعامل معهم كمواطنين ينتمون الى رعية دولة كردستان الكبرى المنتظرة ، ولكم 
الحلم والصح والوهم  يتبعهم في  التركي واإليراني ومن  الكردي  العمال  في حزب 

حجة ومثال قائم يكاد يصيح !!
العراق  وأهل  أرض  من  تبقى  ما  رئيس  بوظيفة  يعمل  الذي  الكردي  المواطن  أما 
معمعة  يعيشون   ، العليلة  بغداد  حكومة  في  الكردية  والمناصب  الوزراء  وكل  فهو 
وازدواجية وفصاماً مضحكاً ومفضوحاً ، فإن واجه أحدهم مسألة وطنية كبرى ، فإنه 
سينقسم الى قسمين غير عادلين ، بين كرديته الراسخة وبين أوشال عراقيته التالفة 
، وفي نهاية الصفنة والتمحيص والتحميص السريع سينحاز بقوة صوب كردستانيته 

غير القابلة للتفريط اآلن وغداً !!
شوفوا هذا الجزء من الفلم الهوليودي الركيك :

فاشوشية  العاصمة ستة صواريخ  بأربيل  أرض خالء  نحو شهر سقطت على  قبل 
بصمت  بأسبوع  بعدها   . فيها  انزرعت  التي  األرض  على  حتى  ضرراً  تترك  لم 
زيباري  هوشيار  العراب   . المريب  سنجار  اتفاق  على  ببغداد  الخضراء  المحمية 
الحشد  . نفى  الشعبي  الحشد  القصفة الصغيرة هذه برأس ميليشيات  رمى مسؤولية 
وقام بتحريك عناصره صوب منطقة الكرادة وأحرقوا فيها مقر الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وعلم كردستان وربما كانت صورة مسعود مسجلة أيضاً بدفتر الخسائر 

والتعويضات . 
انقلبت الدنيا خارجها وداخلها على هذا الحدث الجلل ، وتبارى كتاب مرتزقة من حاوية 
الزبل العربي الذين يأكلون ويشربون ويوصوصون بفنادق أربيلو في االستنكار واللطم 
والبكاء على » الَلحمة » الوطنية ، ونسوا كم مرة حرق وديس فيها علم العراق في 
كردستان الممنوعة على سلطة بغداد ، وكم مرة تم رفع اسرائيل اللقيطة نكاية وتشفياً 
وحباً طبعاً !! أيها األصدقاء األكراد خذوا دولتكم ، لكن حدودها سيرسمها المؤرخون 
والبلدانيون والخرائطيون والحفارون والمنقّبون واللغويون 
والبابليون  والسومريون  اآلشوريون  المسماريون 
والعالمون العارفون بتاريخ بالد الرافدين القديمة العريقة 
الثابتة النابتة ، عندها سيكون ميزان العدل قائماً على الحق 
ونفخ  الفرص  وانتهاز  التزوير  وليس   ، والبرهان  والعلم 

المظلوميات وتصنيع الهولوكوستات !!

السلطات  ضبطت   - ب(  ف  )أ  عمان- 
األردنية 48 كيلوغراما من الكوكايني في 
طرد بريدي في مطار امللكة علياء الدولي 
جنوب عمان وأوقفت شخصني ضالعني 
في العملية، على ما أعلنت قوات األمن 

في اململكة االثنني.
وإدارة  األردنية  اجلمارك  دائرة  وقالت 
إنه  مشترك  بيان  في  اخملدرات  مكافحة 
ملادة  تهريب  محاولة  أكبر  احباط  "مت 
الكوكايني اخملدرة منذ بداية هذا العام"، 

وقد ُضبط خاللها "48 كيلوغراما من تلك 
املادة اخملدرة". وأشار البيان إلى توقيف 
القضية  تلك  في  ضالعني  شخصني 
تلك  تهريب  إعادة  نيتهما  "تبني  بعدما 
املواد إلى إحدى الدول اجملاورة"، الفتة 
إلى "حتويل القضية ملدعي عام محكمة 
مادة  فإن  البيان  وبحسب  الدولة".  أمن 
الكوكايني مت إحضارها في طرد بريدي 
كلم   30( الدولي  علياء  امللكة  مطار  عبر 
جنوب عمان( وقد "أخفيت بطريقة سرية 

السلطات  تعلن  ما  وغالبا  بداخله". 
األردنية إحباط عمليات تهريب مخدرات 
وزارة  وتؤكد  سوريا.  مع  احلدود  على 
التي  أن 95 % من اخملدرات  الداخلية 
اخلارج.  إلى  للتهريب  معدة  ُتضبط 
اململكة  في  باخملدرات  اإلجتار  وعقوبة 
هي السجن ملدة تراوح بني ثالثة أعوام 
و15 عاما تبعا للكميات املضبوطة، أما 
احليازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى 

السجن لثالث سنوات.

ضبط 48 كيلوغرامًا من الكوكايني في مطار عّمان

الشوكوالته الداكنة
لتقوية للقلب

والدماغ ولياقة اجلسم
مسلسل في باريس يضج باالثارة واملغامرات

لندن- الزمان
ذات  منها،  الداكنة  السيما  الشوكوالتة،  تتوافر 
االمتيازات  على  الكاكاو،  من  العالية  النسبة 
والعقل  القلب  تفيد  أن  ميكن  التي  الصحية 

والصحة العامة.
بحسب اطباء ودراسات علمية حديثة ،

لصحة  الداكنة  الشوكوالتة  فائدة  وراء  السبب 
الفالفونويد،  مركبات  على  احتواؤها  هو  القلب 

وهي مضادات األكسدة التي تأتي من النباتات.
لصحة  فوائد  عدة  الفالفونويد  مركبات  وتقدم 
وانخفاض  الدم،  انخفاض ضغط  تشمل:  القلب، 
منع  وأيضا  الدم،  جتلط  ومنع  الكوليسترول، 

السكتة الدماغية. وفقًا لروسيا اليوم.
واألوعية  القلب  على  الشوكوالتة  لفوائد  ونظرا 
الدموية ، تقول الدكتورة دانا هونز، اختصاصية 
بجامعة  الطبي  ريغان  رونالد  مركز  في  التغذية 
كاليفورنيا، واألستاذة في مدرسة فيلدجن للصحة 
العامة، إن مركبات الفالفونويد ميكن أن تساعد 
في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ. وكنتيجة ثانوية 
إلى  األكسجني  من  املزيد  على  ستحصل  لهذا، 
أكبر.  بسرعة  الدماغ  من  السموم  وإزالة  الدماغ 
منع  في  يساعد  أن  وميكن  عقلك  يحمي  وهذا 
ألزهامير  مرض  مثل  العصبي،  التنكس  حاالت 

وباركنسون.
مركبات  أن   2018 عام  صغيرة  دراسة  وذكرت 
الدموي  احلاجز  عبور  ميكنها  الفالفونويد 
الدماغ  نشاط  على  إيجابي  تأثير  ولها  الدماغي 

الكهربائي، ما يحسن االنتباه والذاكرة.
الشوكوالتة  تناول  يعد  هونز،  للدكتورة  ووفقا 
في  االلتهاب  لتقليل  طبيعية  طريقة  الداكنة 
اجلسم. وذلك ألن مضادات األكسدة املوجودة في 
الشوكوالتة الداكنة، خاصة مركبات الفالفونويد 
والبوليفينول، لها خصائص مضادة لاللتهابات.

لاللتهابات  املضادة  األطعمة  استهالك  ويوفر 
األمراض  من  الوقاية  مثل  عامة،  صحية  فوائد 
املزمنة في املستقبل مثل أمراض القلب أو مرض 

السكري من النوع الثاني.
وفي الواقع، تقول هونز إن تقليل االلتهاب ميكن 
القلب،  التالية:  األعضاء  حماية  في  يساعد  أن 

والرئتني، والكبد، والدماغ.

تقلل اإلجهاد
ميكن لكل من مركبات الفالفونويد والبوليفينول، 
وهي مضادات األكسدة املوجودة في الشوكوالتة 
في  احلرة  اجلذور  أضرار  مكافحة  الداكنة، 
ثانوية  منتجات  هي  احلرة  واجلذور  اجلسم. 
طبيعية للحياة قد تكون ناجمة أيضا عن التلوث 

أو األشعة فوق البنفسجية.
النووي  احلمض  تلف  في  تتسبب  أن  وميكن 
قد  ما  التأكسدي،  اإلجهاد  إلى  وتؤدي  خلاليانا 
الشوكوالتة  ألن  ونظرا  مزمن.  مرض  إلى  يؤدي 
مادة  من  جدا  عالية  نسبة  على  الداكنة حتتوي 
اإلجهاد  تقليل  على  تساعدك  فقد  البوليفينول، 

التأكسدي ومكافحة اجلذور احلرة.
الداكنة:  الشوكوالتة  الستهالك  طريقة  أفضل 
وعند اختيار نوع الشوكوالته الداكنة التي يجب 
الكاكاو  من  األعلى  املئوية  النسبة  فإن  تناولها، 

هي األفضل.
العناصر  زادت  الكاكاو،  زاد  "كلما  وتقول هونز: 
املكونات  وقلت  السكر،  وقل  الصحية،  الغذائية 

األخرى التي يحتمل أن تكون سلبية".
هو  الكاكاو  من   80% اخلصوص،  وجه  وعلى 
لتحقيق  هونز  به  توصي  الذي  األدنى  احلد 
تناول  ميكنك  أنه  وتوضح  الصحية.  الفوائد 
إلى 20 أو 30غ يوميا من الشوكوالتة  ما يصل 

الداكنة  التي حتتوي على %80 من الكاكاو.

يحقق   - ب(  ف  )أ  باريس- 
عن  باريس"  إن  "إميلي  مسلسل 
أميركية شابة تنتقل إلى العاصمة 
الفرنسية للعمل، جناحا كبيرا عبر 
أنه يثير حتفظات  "نتفليكس"، غير 
ترسيخا  فيه  يرون  ونقاد  متابعني 
لصور منطية تنطوي على مغالطات 
احلياة  أسلوب  بشأن  مبالغات  أو 

في املدينة وطباع سكانها.
باريس"  إن  أميريكن  "آن  فبعد 
روج"  و"موالن  فايس"  و"فاني 
العمل  يعيد  بوالن"،  و"أميلي 
عن  رومانسية  نظرة  تقدمي  اجلديد 
حديث  بقالب  لكن  األنوار"  "مدينة 
يحاكي لغة العصر في زمن وسائل 

التواصل االجتماعي.
من  املؤلف  املسلسل  أثار  وقد 
النقاد  أكثرية  حفيظة  حلقات  عشر 
ما  ساءهم  الذين  الفرنسيني 
منطية  لصور  تضخيما  اعتبروه 
الباريسيني من خالل إظهارهم  عن 
أو  اجليران  مع  لطفاء  غير  كأناس 
الزبائن، أو كزمالء عمل متعجرفني 
متحرشني  وحتى  وكسالى 
التي  اجلديدة  األميركية  بزميلتهم 

ال تتكلم الفرنسية.
النقد سيناريو  طاولت سهام  كذلك 
مع  إخراجية،  وتفاصيل  العمل 
عن  ابتعادا  اعُتبر  ما  على  تركيز 
بطلة  املثال،  سبيل  فعلى  الواقع. 
تتنقل  ال  إميلي  األميركية  املسلسل 
في قطارات املترو كما حال أكثرية 
سكان باريس، وال تعيش تعقيدات 

احلياة اليومية الباريسية.
ُوصفت  في شقة  إميلي  تنزل  كذلك 
رغم  خدم"  "غرفة  بأنها  العمل  في 
هذه  من  أكبر  تبدو  مساحتها  أن 
محليا  املعروفة  الصغيرة  احلجر 
شاب  بجوار  بون"،  دو  بـ"شامبر 
ما  في  منها،  التقرب  وسيم يحاول 
ال يعكس برأي كثر واقع احلال في 

املساكن الباريسية.
غير  النظرة  هذه  أزعجت  وقد 
احلالي  املدينة  بواقع  امللتصقة 
تراموتا  ليندسي  األميركية  الكاتبة 
املقيمة في العاصمة الفرنسية منذ 
باريس"  نيو  "ذي  ومؤلفة  عاما   15
باريزيان"  نيو  و"ذي   )2017(
حتاول  كتابان  وهما   ،)2020(
فيهما االبتعاد عن التنميط وإظهار 

التنوع في باريس.
مدينة  من  املتحدرة  الكاتبة  وتقول 
فيالدلفيا "نحن في 2020 وما زلنا 
متحدثة  نفسها"،  الكليشيهات  نرى 
عن "جتاهل كامل للواقع االجتماعي 
الذي  املسلسل  في  واالقتصادي" 
يقدم ما يشبه "صورة كاريكاتورية" 

أن  تراموتا  وترى  باريس.  عن 
مليء  عمل  مجرد  "ليس  املسلسل 
أذى،  أي  دون  من  بالكليشيهات 
مضيفة "تصوير باريس على الدوام 
املساهمة  شأنه  من  الطريقة  بهذه 
إشكالية  فهم  طريقة  تعزيز  في 
للمدينة" التي شهدت في السنوات 
األخيرة سلسلة هجمات وحتركات 
وإضرابات  واسعة  مطلبية 

تاريخية.
باريس"  إن  "إميلي  أن  إلى  وتشير 
الشهر  مطلع  عرضه  انطلق  الذي 
عن  إضافيا  "منوذجا  يقدم  اجلاري 
جتارية  عالمة  إلى  باريس  حتّول 
من  املدينة  يظهر  كما   )...( مربحة 
معتبرة  إنستغرام+"،  +فلتر  خالل 
أن املنتجني أمام "مسؤولية" إيجاد 
الصور  من  بعيدة  سيناريوهات 

النمطية.
أيضا  طاولت  انتقادات  ظل  وفي 
الثقافية  الفروق  املسلسل  تضخيم 
واألميركيني،  الفرنسيني  بني 
جناحه  باريس"  إن  "إميلي  يستقي 
عينها  املكّونات  هذه  من  أيضا 
قرن  من  يقرب  ما  منذ  املستخدمة 
عن  "نتفليكس"  تتوانى  ال  والتي 

اجملاهرة بها.
فقد كتبت "نتفليكس" بنبرة ساخرة 
أتت  "لو  تويتر  عبر  تغريدة  في 
إلى  وليس  مدينتكم  إلى  إميلي 
الكليشيهات  ستكون  ما  باريس، 

الكبيرة في املسلسل؟"
وتقول أنييس بوارييه مؤلفة كتاب 
الثقافية  األوساط  عن  "ريف غوش" 
العاملية  احلرب  بعد  الفرنسية 
كلها  تعكس  الثانية"الكليشيهات 
كان  ما  وإال  احلقيقة،  من  جزءا 

اسمها كليشيهات".
فرانس  لوكالة  بوارييه  وتضيف 
األميركية،  املدن  مع  "مقارنة  برس 
كما  فعال،  رومانسية  باريس  تبدو 
أن الفرنسيني أكثر تقبال" للخيانات 

الزوجية.
ما  والباريسيني  "باريس  أن  غير 
زالوا مصدر إعجاب ملا بات لألسف 
في  بوارييه،  وفق  التاريخ"  من 
التي  األفالم  أو  الكتب  إلى  إشارة 
"عاصمة  أنها  على  املدينة  تصّور 
احلب" ومدينة الرقي وآداب السلوك 

والعالقات اجلنسية املتفلتة.
وتقول إيناس دو ال فريساجن وهي 
عارضة أزياء سابقة ومصممة أزياء 
شاركت في تأليف كتاب املوضة "ال 
باريزيان" الذي حقق جناحا كبيرا، 
إن املسلسل يعطي صورة قريبة من 
"الفنتازيا" أو اخليال لكنها تنطوي 

على "بعض احلقيقة".

ريو دي جانيرو- )أ ف ب( - بعدما حرمتها 
روبرتا  جتوب  إيراداتها،  كوفيد19-  جائحة 
ريو  مدينة  في  كوباكابانا  شوارع  ماتشادو 
في  الزهور  لبيع  البرازيلية  جانيرو  دي 

سيارة "بيتل" حّولتها حديقة جوالة.
لوكالة  عاما   51 البالغة  البرازيلية  وتقول 
فرانس برس "لطاملا كان منزلي أشبه مبتجر 
في  والنباتات  الزهور  فيه  تنتشر  إذ  أزهار 
طريقة  إيجاد  علّي  "كان  وتضيف  مكان".  كل 
القيام بأمر أعشقه  لذا اخترت  لكسب رزقي، 
إلى  إشارة  في  السيارة"،  هذه  واشتريت 

طراز  من  خضراء  مركبة  أخيرا  اقتنائها 
"اخلنفساء" الشهير من تصنيع "فولكسفاغن" 
سنة 1969، أي عام مولدها. وتلفت احلديقة 
املدينة  شوارع  في  األنظار  هذه  النقالة 
البرازيلية الكبرى. فمن املقصورة إلى غطاء 
القابل  والسقف  بالصندوق  مرورا  احملرك 
للفتح، غّطت روبرتا مركبتها برّمتها بأزهار 
واألوركيد  الورود  بينها  شتى  أنواع  من 
ودوار الشمس واألقحوان وغيرها من األزهار 
التي تبيعها لسكان احلي. ويضفي مهرجان 
األلوان والروائح العطرة هذا جوا من البهجة 

وتركن  املارة.  انتباه  ويستقطب  احلي  في 
نوسا  في  األحيان  أكثر  في  مركبتها  روبرتا 
سينيورا، احلي املركزي في كوباكابانا، لكنها 
تتنقل أحيانا في الشوارع لتوصيل طلبيات 

الزبائن إلى املنازل.
وعلى غرار ماليني البرازيليني، قلبت جائحة 
كوفيد19- حياة روبرتا ماتشادو. فقد كانت 
إذ  متاما  مختلف  قطاع  في  شهر  قبل  تعمل 
كانت تؤجر غرفا للسياح. كما كانت مساهمة 
لكنها  املستعار  الشعر  لتأجير  شركة  في 

أغلقت أبوابها.

عصام الياسري   )خاص بالزمان(
يوجد  ولكن  تقليدي،  افتتاحي  استقبال  يوجد  ال 
السينمائي.  الترفيه  من  الكثير  شيء  كل  وقبل 
غينت  "مهرجان  افتتاح  ليلة  تلخيص  يمكن  هكذا 
لتوماس   Drunk "الثمل"  فيلم  مع  السينمائي" 
مهرجان  أكبر  وهو   ،ThomasVinterberg فينتربيرك 
فيلما   110 عرض  يتم  خالله  بلجيكا.  في  سينمائي 
العريضة  الشاشة  على  قصيرا  فيلما   32 و  طويال 
خالل األيام العشرة القادمة. كما تقام في مركز فنون 
موسيقية  حفالت   Kunstencentrum Vooruit فورويت 
عاملية وبرامج ترفيهية، تختتم بحفل يتعلق بتوزيع 
العاملية  التصويرية  باملوسيقى  الخاصة  الجوائز 

العشرين، يوم السبت 24 أكتوبر. 
من الواضح أن اإلصدار السابع واألربعني ملهرجان 
 13 يوم  إنطلق  الذي  السينمائي،   Ghent "غينت" 
سريعة  ببداية   ،2020 أكتوبر   24 ولغاية  أكتوبر 
على  قادر  غير  كورونا.  من  وخالية  آمنة  بيئة  في 
في  الحال  هو  كما  الضيوف  من  بالعديد  الترحيب 
لكنه   ،Covid -19 جائحة  بسبب  العادية  السنوات 
إستطاع من خالل العديد من األسئلة واألجوبة املسجلة 
من  يتمكنوا  لم  الذين  األفالم  صانعي  مع  مسبقا 
عبر   VOD منصة  إنشاء  من  الوباء،  بسبب  القدوم 
عدد  ألكبر  السماح  أجل  من  األحداث  لبث  اإلنترنت 
ممكن من الناس باالستمتاع باملهرجان. وفيما يشير 
فريق املهرجان الى أنهم مقتنعون تماما بأن الثقافة 
يمكن أن توحد، فأنهم متأكدون من ضمان السالمة 
العامة،  أوال وفحص آمن يتالئم مع شروط الصحة 
بطريقة  يقام  أن  يمكن  سينمائي  مهرجان  وضمان 

مقاومة لإلكليل.     
عشاق  بعيدا   يقطنون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
في  األملانية  باللغة  الناطق  الجزء  من  السينما 
بالسينما  االستمتاع  في  يرغبون  والذين  بلجيكا 
األفالم  منصة  تعد   - املثال  سبيل  على  األملانية، 
مثالية  فرصة   online.filmfestival.be اإلنترنت  عبر 
8:00 مساًء  أكتوبر   13 الثالثاء  املهرجان من  لتجربة 
البرنامج ويم دي ويت:  أكتوبر. مدير   25 إلى األحد 
الفيلم على  أننا ما زلنا نفضل قوة  الرغم من  "على 
الشاشة الفضية كشكل فني غامر " وكل ما يأتي معه 
في مثل هذا املهرجان " دفعنا فيروس كورونا إلى 
تحويل أنفسنا إلى مهرجان هجني. سيتم استكمال 
عروض األفالم املادية ذات السعة املحدودة من خالل 

منصة عبر اإلنترنت مع مجموعة مختارة من أفالم 
املهرجانات تكملها مقابالت مع املخرجني واملمثلني 
جود،  ورادو  هوس،  نينا  ذلك  في  بما  واملمثالت، 
ونوح سافيدرا، ووعد الخطيب، وغيرهم الكثير. على 
الكاملة  املهرجان  تجربة  متابعة  سيتم  النحو،  هذا 
على  الحفاظ  يمكننا  الطريقة،  بهذه  اإلنترنت..  عبر 
النظام  في  مهرجاننا  به  يضطلع  الذي  املهم  الدور 
البيئي لصناعة السينما في حني نواصل وضع ثقافة 
األفالم في أضواء كاشفة، ربما حتى لجمهور أوسع 

من أي وقت مضى".   
مع فيلم "الثمل" إختار املهرجان كوميديا   تراجيدية 
دنماركية من الدرجة األولى حيث يغامر أربعة رجال 
املناسبة  بالكمية  خاللها  يمرون  بتجربة  بالغون 
 Mads ميكلسن  مادس  املمثل  دمهم.  في  الكحول  من 
إنما  متألق،  الدورالرئيسي  في  يكن  لم   Mikkelsen
صاخبة  تراجيدية  كوميديا    كانت  النتيجة  رائع. 
وواقعية نجح املخرج توماس فينتربيرغ مرة أخرى 
حصاد  في  ليندهولم  توبياس  السيناريو  كاتب  مع 
الفكاهة  من  رائع  مزيج  هو  السكر  االعجاب.  ثمرة 
لالهتمام  مثيرة  دراسة  إلى  باإلضافة  والبؤس 
واألقل  اإليجابية   " اآلثار  حول  بقوة  وموجهة 

إيجابية " لثقافة الشرب اليومية لدينا.  
العام  لهذا  الكبرى  الجائزة  على  املتنافسني  بني  من 
موسيقى  ألفضل  ديليرو  جورج  وجائزة  فيلم  ألفضل 

ستيفان  البلجيكي  فيلم  صوتي،  تصميم  ـ  تصويرية 
فيتالينا  املصور  وفيلم   ،  L'ennemi "العدو"  ستريكر 
فيلم  مع  كوستا.  بيدرو  البرتغالي  للمخرج  فاريال 
ليفشيتز  سيباستيان  للمخرج   Petite Fille الحفيدة 
Sébastien Lifshitz ، سيخوض الفيلم الوثائقي املنافسة 
ألول مرة في مهرجان غينت. وسيقام العرض البلجيكي 
كلوي  للمخرج  الذهبي  األسد  بجائزة  للفائزين  األول 
كل  في  الحاضرة  مكدورماند  فرانسيس  مع  تشاو، 
مكان، والفائزة بالدب الذهبي لفيلم ال يوجد شر" من 
قليل  عدد  ليست سوى  هذه  رسولوف.  محمد  إخراج 
عرضها  سيتم  التي  الرائعة  العناوين  من  العديد  من 
على الشاشة الفضية في األيام املقبلة. عالوة على هذه 
سلسلة  عن  الغبار  إزالة  سيتم  الجديدة،  اإلصدارات 
"ويندرس"  و  "فاسبيندر"  لـ  الكالسيكية  األفالم  من 
من  اكتشافها  إعادة  يتم  تروتا".  فون  و  "هرتسوغ"   ،
أيضا  الجديدة.  األملانية  السينما  على  التركيز  خالل 
البلجيكية  للسينما  الرهيب  الشقي  بذكرى  االحتفال 
امليالد األربعني لفيلم  "روبرت دي هيرت"، واالحتفال بعيد 
"اللمعان" The Shining للمخرج األمريكي ستانلي كوبريك 
Stanley Kubrick عبر برنامج VIDEODROOM في صالة 
املوسيقى  بجوائز  االحتفال  ويجري  فورويت.  فنون 
التصويرية السينمائية ذات الشهرة العاملية، بعيدها 
أكتوبر، حيث سيقام   24 العشرين بطريقة خاصة في 
يارد،  وغابرييل  ديبالت  ألكسندر  مع  املركزي  الحفل 

اللذين سيحصالن على جائزة "إنجازات مدى الحياة" 
األفالم،  موسيقى  من  عقدين  مدى  على  نظرة  ليلقي 
أيضًا تسليط الضوء مرة أخرى على أكبر اإلنجازات 
السمعية  اإلعالم  ووسائل  األفالم  في  املوسيقية 
والبصرية األخرى لهذا العام.   تتميز أفالم املسابقة 
الرسمية لهذا العام بعناوين مثيرة مثل فيلم "البقرة 
االولى" للمخرجة كللي ريشارد، وفيلم "إدين" للمخرجة 
الهنغاريةأغنيس كوكسيس وفيلم " قصص من خشب 
بوتشيتش،  جريجور  السلوفيني  للمخرج  الكستناء" 
و  شاه  لروبيكا  األبيض"  "الشغب  الوثائقي  والفيلم 
"التحريض"  و  كيفانفار،  رضا  ملحمد  التالل"  "بني 
ليارون زيلبرمان. باإلضافة إلى بعض األفالم القصيرة 
للمواهب الشابة واألفالم لصانعي أفالم ذوي الخبرة 
للفيلم  "غينت"  "املاجستير"   ينظم مهرجان  في قسم 
عشرة  إحدى  في   - شهر  كل  أوليًا  عرضًا  السينمائي 
دار سينما ومراكز ثقافية متعاونة منتشرة في جميع 
 For Sama "أنحاء فالندرز. هذا الشهر كان فيلم "لسما
في  عرضه  سيتم  واتس".  وإدوارد  الخطيب  "وعد  لـ 
الثالثاء  يوم  للمهرجان   47 الدورة  الوقت خالل  نفس 
20 أكتوبر.. شهادة حرب مفجعة من حلب - ملاذا ُيترك 
السؤال  نزاع خطيرة؟ هذا هو  شخص ما في منطقة 
"لسما".  في  عليه  اإلجابة  الخطيب  وعد  أرادت  الذي 
عندما كانت طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا، بدأت وعد 
الحرب  توثق  مدنية  2011 كصحفية  عام  في  الخطيب 

املتصاعدة في سوريا. بينما كان كل شيء من حولها 
بعزم،  شيء  كل  تصوير  واصلت  للدمار،  يتعرض 
وتزوجت من طبيب أنجبت منه طفلها األول سما في 
وشظايا  الصعبة  الحرب  صور  خالل  من   .2016 عام 
البنتها  تشرح  أن  اآلن  وعد  تحاول  الحميمة،  األسرة 
سبب بقائها في كابوس حلب ـ "أريدك أن تفهمي ملاذا 
لذلك،  ونتيجة  الخيارات."  بعض  ووالدك  أنا  اتخذنا 
وقام  أعدتها  التي  هذه،  املفجعة  الحرب  مذكرات  فإن 
بإخراجها البريطاني إدوارد واتس، ليست فقط مليئة 
بالطموحات الصحفية، ولكن قبل كل شيء يمكنك أن 
بمستقبل  تحلم  شجاعة  ألم  النابض  بالقلب  تشعر 
يدفع  أحيانا  الرعب  أن  من  الرغم  لنسلها.على  أفضل 
قبل  هي  فإن سما  وسط،  حل  دون  املقدمة  إلى  نفسه 
كل شيء شهادة على حياة الشباب والبراءة والزهرة 
قصف  بشأن  اتهام  الئحة  الركام.  كل  وسط  املتبقية 
السكان، ولكنها أيضا تكريم لشجاعة ومثابرة األطباء 
واملمرضات واملدنيني الذين يشعرون بأنهم متصلون 
 Sama تم ترشيح  لقد  البعض وببيوتهم.     ببعضهم 
لجائزة األوسكار وكان من املقرر في األصل أن يكون 
الفيلم االفتتاحي للمهرجان. وكان من املقرر أيضًا، أن 
ربيع  في  اإلنترنت  عبر  املهرجان  إصدار  إلى  ينتقل 
الفيلم،  بعد  املهرجان.  فترة  إلى  تأجل  لكنه   2020 عام 
سيتم عرض سؤال وجواب مسجل مسبقا بني املخرج 
ووعد الخطيب ورودي فرانكس. بذلك يرى املهرجان، 

السينمائية  الثقافة  إلى  االنتباه  مهمته هي جذب  أن 
املهرجان  فترة  وداخل  خارج  للكلمة  األوسع  باملعنى 

وموقعه األساسي "غينت". 
ساعة   14 ملدة  وثائقي  فيلم  املهرجان  وسيقدم 
بعنوان  النساء يصنعن الفيلم ـ فيلم طريق جديد 
عبر السينما" ملارك كوزينز. يتحدث عن "أعظم ما 
حصرية  مواد  باستخدام  الفيلم  تاريخ  في  أبدع" 
في  الفيلم  سيعرض  األفالم.  صانعات  إخراج  من 
 19 االثنني  من  سفنكس  سينما  في  أجزاء  خمسة 
إلى الجمعة 23 أكتوبر.. مارك كوزينز فاجأ العالم 
امللحمي  الفيلم  بقصة   2011 عام  في  السينمائي 
"أوديسة" An Odyssey، وهو وثائقي مدته 15 ساعة 
عبر  "طريق جديد  فيلم  الفيلم:  تاريخ  عن  يتحدث 
أوديسة،  فيلم  من  واحدة  بساعة  أقصر  السينما" 
ينقسم  شاق.  عمل  نتيجة  أخرى  مرة  يظل  لكنه 
الفيلم الوثائقي إلى أربعني فصاًل مجمعة في أربعة 
التركيز  العنوان  يكشف  الساعة.  من  جزءًا  عشر 
هذا  احذر:  لكن  النسائية.  السينما  على  املرة  هذه 
ليس فيلمًا عن املخرجات، وال عن التمييز الجنسي 
حرم  والذي  الصناعة،  أجزاء  بعض  في  املتأصل 
النساء من الفرص أو االعتراف بالعمل الذي قاموا 

به!. 
إنه درس  إذن؟  فيلم"  "النساء يصنعن  فيلم  ما هو 
رائع في دراسات األفالم حيث ال يمكن أن يتخيله 

من  قبل،  من  تجميعه  تم  وقد  الحرفة،  أبناء  سوى 
بني آخرين، تيلدا سوينتون وثاندي نيوتن وجني 
فوندا. يتعامل مع األمور الفنية )التحرير، املشهد، 
التقريب(، ويتعمق في األنواع )امليلودراما، الخيال 
مثل  ملفاهيم  فصوال  ويخصص  الكوميديا(،  العلمي، 
الحب  والتوتر.  والجنس  والسريالية  الركود 
أنه  كما  أحد.  يالحظهما  أن  دون  يمر  ال  واملوت 
كيف  أو  ما  شخصية  تقديم  يمكن  كيف  يتساءل 
يمكنك ضبط نغمة الفيلم. كخاتمة تحصل على جزء 
النساء؟  عن هؤالء  ماذا  والرقص.  الغناء  من  لذيذ 
فقط،  استخدام  على  تقوم  املوضوعات  جميع 
مقتطفات من أفالم 183 من املخرجات والعديد من 
األفالم، من خمس قارات مختلفة. رحلة سينمائية 
تترك أي محب للسينما في حالة من الرهبة.. سبب 
"غينت"  مهرجان  برنامج  في  الفيلم  هذا  وجود 
السابع واألربعني واضح تماما. ال يخفى على أحد 
أن صناعة السينما ال تزال تحت سيطرة املخرجني 
واملنتجني الذكور. باإلضافة إلى ذلك، ال يزال هناك 
غياب مؤلم للتنوع الثقافي والعرقي داخل القطاع 
السمعي البصري، سواء في الكواليس أو خلفها. 
لذلك تعتبر مسؤولية القيام بدور رئيسي للتحول 
مهمة ضرورية.  شامل،  بصري  قطاع سمعي  نحو 
والتنوع  االجتماعي  النوع  حول  الحقائق  لكشف 

الثقافي في قطاع السينما واإلنتاج.  
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متجر أزهار متنقل داخل سيارة خنفساء 

الفن السابع يبسط جناحيه برغم اجلائحة في اكبر مهرجان ببلجيكا 

بيروت- الزمان  قررت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور خوض جتربة جديدة للمرة األولى، امللفت في ذلك إن جتربتها بعيدة عن الفن.  املشروع اجلديد ستقدمه 
الفنانة سيرين عبدالنور عبر شاشة قناة ، وهو عبارة عن برنامج تطرح فيه أفكار إجتماعية من مواطن ملواطن، وسينتج املشروع في دقائق معدودة.  يذكر إن الفنانة 
سيرين عبدالنور أطلت مؤخرا على جمهورها في حلقة من برنامج »قعدة رجالة«، الذي يقدمه كال من، الفنان اللبناني نيكوال معوض، والفنان السوري قيس الشيخ 

جنيب، واملطرب املصري خالد سليم.   

سيرين عبدالنور في مشروع جديد 


