
أسرار  من  يعرفون شيئًا  ورمبا  والكّتاب  الّشعراء  أسماء  يحفظون  الناس  من  الكثير 
حياتهم الشخصية، ولكنهم ال يستطيعون البرهنة على أّنهم قد قرأوا شيئًا من إنتاجهم 

أو آثارهم!.
فالشهادة املدرسية أو اجلامعية ال ُتبرز نسبة الثقافة التي يتمّتع بها الشخص، والقسم 
احتاج  التي  للمراجع  الشخص  استيعاب  مدى  عن  يكشف  أن  ال ميكن  التخّصصي 

ملطالعتها أثناء إعداد بحوثه الدراسية.
 إذن.. كيف ميكن خلق عادة القراءة املترّسبة حتت جلود الناس وتبيان أهميتها لقيمتها 

ومردودها في توازن شخصياتهم، وليس رضوخًا حتت ضغوط الدرس أو العمل..؟
هل هي مهّمة النّقاد؟ وهل هي دعوة لصحوة نقدية عليها أن حتمل هّم التأسيس، وإلهاب 
يجذب  بتشويق  املؤثرة  األعمال  مطالعة  نحو  جيوبهم  متلك  ومشاعرهم،  الناس  وعي 
القارئ في نفس الوقت الذي ال يغرقه برموز وطالسم يعجز الفرد العادي عن متابعتها؟ 
أم أن هذه املهّمة تعتبر األولى من واجبات وسائل اإلعالم وخصوصًا ـ املطبوعات منها 
ـ التي توقفت معظمها عند مرحلة عقد اللقاءات وإجراءات احلوارات مع أو عن هؤالء 
ودون  اجلمهور،  إلى  وإيصاله  وتعميمه  إبداعهم  ونشر  الرسالة  إكمال  دون  املبدعني 
السعي إلى تخصيص بعض الصفحات اجلاّدة التي َتَعود القارئ على متابعة الكتابات 

امللتزمة، وتشركه في النقاش الفكري املطروح أو القضية املثارة.
إنَّ انفالت املطبوعات من الدخول إلى أجواء الطرح املسؤول، وحتّولها إلى مساحات 
إّلا مع كل ما هو طريف  ملّونة تبيع التسلية أدى إلى فرز فئة من القّراء ال تتواصل 
في  جاد  مقال  قّراءة  مواصلة  على  تقوى  ال  أصبحت  أّنها  لدرجة  ومسّطح  ومباشر 

الصحف اليومية وتعتبره معّقدًا غير قابل لالستيعاب..!
ومضمون  معنى  أصاب  الذي  اخلطير  االنكسار  وأدى  العصر،  هذا  قيم  تغيرت  هل 
الثقافة باإلضافة إلى ضغوط احلياة اليومية وما ورثته من ثقافة استهالكية، إلى عدم 
إميان الناس بجدوى تأسيس واقع ثقافي جديد يرتقي بالروح وبالناس وباجملتمعات 

وباألمم..؟
 وهل مت اختيار الوجه املرادف لهذه املرحلة فراجت جتارة الفيديو لألفالم احملّنطة، 
وتعدد اجملالت الرخيصة احملتوى، وتسابق الكثير من الكتاب نحو دور النشر، وبسرعة 
عجيبة للفوز بطباعة ما حتتها يديها من مخطوطات وأيًا كانت مضامينها، ومن هنا كان 
هناك  وأصبحت  املتعلمني(،  )أّمية  ظاهرة  بذلك  وتأّزمت  السطحية،  للكتابات  االنتشار 
مساحة شاسعة بني الكّتاب كقيمة واجتاه وتيار، وبني كتب احلظ والتنجيم وكيف تتسلى 

في أوقات فراغك، وما أكثرها! 
وهنا تكن األدوار املسؤولة التي تقف وراء تأكيد هذا )القصور الثقافي( لدى الناس إّلا 
أنها تكاد تتالشى عندما تكون بذرة القراءة منقوشة في نفس اإلنسان، ومتّثل له هاجسًا 
ملّحًا َيخّزه بدبابيسه اللحوح إذا ما شغله أمر أبعده عنها، وال يفتأ ُيحس بنقص ميأل 

جوانحه حتى يتراجع عن جحوده ويلبي النداء.
مباشرًا  ناجتًا  يكون  ال  قد  النفس  بنسغ  املنسوج  الداخلي  الباعث  هذا  تكوين  إّن 

للمؤسسات التي تخدم هذا الهدف بقدر ما هو تعويد الفطرة على هذا املبدأ.
وتعهدها  وترعرعت هذه اخلاصية،  ولو منت  املعرفة،  الطفل  يطلب  أن  الغريزي   فمن 
اجلو التربوي ـ في البيت ـ الذي يحترم القراءة، وينحني 
لالكتشاف والبحث لكان هناك الفرد الذي ال يفّرق بني كونه 

إنسانًا وبني كونه قارئًا.

مختارات..لترميم املشهد
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األدُب، مهما كان نخبوياً فهو ليس ترفاً منفصالً عن بنية 
المجتمع، بل هو صورة معّبرة عن وهج المجتمع وتياراته 

واتجاهاته وكمية اآلمال واالحباط فيه. 
تناول االديب العراقي لمحات مهمة من هواجس االنسان 
والحياة في حقب مختلفة، تلك اللمحات التي تفيد أي دارس 

للتاريخ والوضع النفسي لالنسان وبيئته. 
شهدنا قبل أكثر من أربعين سنة مثالً، اصدار منتخبات من 
االجيال،  لكّتاب عراقيين من مختلف  القصصية  االعمال 
وبالرغم من عدم دقة بعض االختيارات ومحاولة تهميش 
أسماء ليست على توافق مع الوضع العام في البلد حينها أو 
رّبما ليست على توافق مع الجلسات الليلية في نادي االدباء 
بساحة االندلس ببغداد، ليس أكثر. برغم ذلك رأينا كتابين 
االول  الكتاب  متقاربة،  فترات  في  القصصية  للمختارات 
فأنجزه   الثاني  أّما  كريدي،  موسى  الراحل  القاص  أعّده 

الناقد سليم السامرائي .
المختارات.  تلك  نقترب من طّي نصف قرن على   االن 
تطورت الكتابة القصصية في العراق، وخرج جيل جديد 
له تأثير وبصمة في العالم أحياناً، وليس في المجال المحلي 
من  والبّد  وجوائز.  وندوات  ومؤتمرات  مشاركات  عبر 

إعادة الرؤية والتأمل والفرز واالختيار في المشهد.
على  للثقافة  وزير  وجود  انتهز  الزاوية،  هذه  خالل  من 
من  وجزء  واألكاديمي  االبداعي  بالوسط  وثيقة  صلة 
المشهد الثقافي، لندعوه أن يتبنى إناطة مهمة اصدار مجلد 
المختارات للنتاج القصصي العراقي في خمسين عاماً، الى 
لجنة عراقية من أدباء ونّقاد من داخل البلد وخارجه، وأن 
تقوم اللجنة بمناقشات مستفيضة لتحديد االختيارات بتجرد 
اختيار  تعرقل  أية نزعات وأهواء مصطنعة ودخيلة  عن 
االنحياز  في  أصيلة  تجربة  تكون  لكي  االبداعي،  النص 
للفن واالبداع، والعادة شيء من االعتبار للمشهد االدبي 
في العراق، بعد أن عادت وضربته رياح سياسية مجدداً، 

بما يكرس االنعزالية واالنقسامات والتهميش.
المسألة ال تقتصر على مختارات في القصة العراقية من 
المثال، في هذا  خمسمائة صفحة ، واّنما هذا على سبيل 

الجانب من الثقافة العراقية. 

ملاذا ال يقرأون؟

لندن- )أ ف ب( - وّقع األمير هاري وزوجته ميغن شراكة لسنوات 
عدة مع "سبوتيفاي" إلنتاج مدونة صوتية بعنوان "آرتشويل أوديو"، 
املنصة  أعلنت  ما  "نتفليكس"، على  مع  أخيرا  أبرماه  مهم  بعد عقد 
الصوتية  املدونة  أن  إلى  "سبوتيفاي"  وأشارت  الثالثاء.  السويدية 
األسابيع  في  ُتبث  العام  نهاية  بأعياد  خاصة  حلقة  ستكون  األولى 
املقبلة وتتضمن "قصصا عن األمل والتعاطف"، مع "ضيوف ملهمني 
لالحتفال بالسنة اجلديدة". ولم تكشف املنصة السويدية وال الثنائي 
يعيشان حاليا في  أن هاري وميغن  الصفقة. رغم  قيمة  امللكي عن 
كمواطنني  موقعهما  في  تكمن  في صوتهما  "القوة  فإن  كاليفورنيا، 
عامليني"، على ما قالت املسؤولة عن املضامني في "سبوتيفاي" دون 
أوستروف في بيان لفتت فيه إلى أن الزوجني سيسعيان إلى إسماع 
"أصوات الفئات املهمشة". وقال دوق ودوقة ساسكس اللذان انسحبا 
من االلتزامات امللكية "ما نحبه في املدونات الصوتية هو أنها تذّكرنا 
بعضنا  مع  والتواصل  الفعلي  لإلصغاء  وقتا  نكّرس  بأن  جميعا 
حتديات  "مع  بيان  في  الزوجان  وأضاف  إلهاء".  دون  من  البعض 
2020، بات لهذا األمر أهمية أكثر من أي وقت مضى، ألننا عندما 
يذّكرنا  ذلك  فإن  البعض،  بعضنا  ونسمع قصص  لبعضنا  نصغي 

مبدى الترابط بيننا".

 دبي - الزمان  أعلن املكتب اإلعالمي حلكومة دبي امس عن انطالق حتدي بعنوان "أجمل شتاء في العالم" بهدف إلتقاط " أجمل 
معالم اإلمارات بعدسات املواطنني واملقيمني".   وقال املكتب  في تغريدة إن التحدي الذي يستمر على مرحلتني من 15 ديسمبر 

2020 حتى 25 يناير 2021، يتيح فرصة بالفوز مببلغ يراوح بني 25 ألف درهم حتى 50 ألف درهم.
وبحسب التغريدة فإن التحدي يفتح "باب املنافسة ملشاركة احملتوى اإلبداعي على منصتي إنستغرام وتويتر"

أّول  يفتح  أن  املرتقب  من  ب(    ف  روما-)أ 
في   2021 سنة  أبوابه  اإليطالية  للغة  متحف 
لوفاة  السبعمئة  الذكرى  مع  تزامنا  فلورنسا 
وزارة  أفادت  ما  بحسب  أليغييري،  دانتيه 

الثقافة.
في  املولود  اإللهية"  "الكوميديا  مؤّلف  ويعّد 
رافينا  في  توّفي  والذي   1265 سنة  فلورنسا 

سنة 1321 "أب اللغة اإليطالية".
للدراسة  بحّيز  املزّود  املتحف  هذا  وسيتيح 
واألبحاث وبأحدث التقنيات تتّبع تطّور اللغة 
اإليطالية من اخملطوطات املعروفة ببرشمانات 
إلى  امليالد(  بعد   960 العام  )قرابة  كابوا 
املصطلحات املستخدمة على منّصات التواصل 

االجتماعي.
فلورنسا  بلدية  رئيس  املشروع  هذا  قّدم  وقد 
داريو  الثقافة  ووزير  نارديالليه  داريو 

فرانشسكيني.
ذكرى  أفضل طريقة إلحياء  "إنها  األخير  وقال 

دانتيه".
ويقام املتحف في دير سابق في مجّمع املتاحف 

سانتا ماريا نوفيال في قلب فلورنسا.
اإليطالية  من  لكّل  فيه  طابق  وسيخصص 
احلديثة  وتلك  الالتينية  من  املشتّقة  القدمية 
أعمال  على  سيرّكز  وهو  املعاصرة.  واللغة 
من  ومسيراتهم،  اإليطاليني  األدباء  كبار 
ومانتسوني  وليوباردي  بوكاتشو  أمثال 

ودانونتسيو.
مطردا  تراجعا  اإليطاليني  عدد  يسجل  فيما  

ال  فيما  االرتفاع،  في  آخذ  أعمارهم  ومعّدل 
تكفي أعداد املهاجرين لسد النقص الناجم عن 
التراجع السكاني، على ما أعلن املعهد الوطني 

لإلحصاءات.
وفي نهاية 2019، كانت إيطاليا تضم 5 ماليني 
و641 ألفا و488 نسمة، أي بتراجع 175 ألف 
وأكثر   ،)%  -0%3(  2018 نهاية  عن  نسمة 
بـ207 آالف فقط مقارنة مع 2011، تاريخ آخر 

إحصاء واسع النطاق، وفق املعهد.

في  الطفيف  "االزدياد  أن  إلى  املعهد  وأشار 
حصرا  مرتبط   2011 مع  مقارنة  السكان  عدد 
األولى  للمرة  عددهم  تخطى  الذين  باألجانب" 

خمسة ماليني.
اإليطاليني  عدد  تراجع  و2019،   2011 وبني 
فيما  ألف شخص )1%5- %(  بحوالى 800 
مليون  بواقع  البالد  في  األجانب  عدد  ازداد 
شخص )1%25+ %(، يضاف إليهم أكثر من 
مليون أجنبي حصلوا على اجلنسية اإليطالية.

 30 الفائت  العام  نهاية  النساء  عدد  وكان 
مليونا و591 و392 امرأة، أي 3%51 % من 

إجمالي السكان.
املسح  في هذا  األساسية  املالحظات  ومن بني 
متزايدة،  بدرجة  السّكان  تشّيخ  هو  اجلديد 
بواقع  البالد  في  األعمار  متوسط  ازداد  إذ 
وبات  عاما.   45 إلى  ليصل  منذ 2011  سنتني 
األشخاص فوق سن 45 عاما ميثلون 53%5 
سنة   %  48%2 مقابل  في  السكان،  من   %
أوروبا  من  األجانب  نصف  ويتحدر   .2011
األوروبي(،  االحتاد  بلدان  من  الثلث  )بينهم 
يزيد  )ما  وآسيا  إفريقيا  من  الوافدون  يليهم 

بقليل عن 20 % لكل من القارتني(.
في  أجنبية  جالية  أكبر  الرومانيون  ويشّكل 
شخص،  مليون   1%1 من  أكثر  مع  إيطاليا 
ألبانيا واملغرب والصني  يليهم املتحدرون من 

وأوكرانيا.
نهاية  لإلحصاءات  الوطني  املعهد  نشر  وقد 
الشهر الفائت وثيقة تظهر أن أزمة كوفيد19- 
عززت االجتاهات السكانية الكبرى في إيطاليا.
من  عدد  أدنى   2019 في  البالد  وفيما سجلت 
الوالدات منذ 150 عاما مع 420 ألف والدة، قد 
يتراجع العدد إلى 408 آالف في 2020 و393 

ألفا في 2021، وفق توقعات املعهد.
وتشّكل الظروف غير املواتية في سوق العمل 
خصوصا للشباب والنساء أحد أبرز العوامل 
في  اخلصوبة  معدل  على  سلبا  أثرت  التي 

إيطاليا.

 زّبالون على طريقة سبايدرمان ينزلونهاري وميغن يوّقعان اتفاقًا إلنتاج مدونة صوتية
من القمة جلمع..القمامة 

سباق حتدي أجمل شتاء في االمارات  متحف للغة اإليطالية مع ذكرى دانتي

اإليطاليون يتناقصون عدديا ومعّدل أعمارهم يرتفع

 الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6840 الخميس 30 من ربيع ثاين 1442 هـ 17 من ديسمرب )كانون أول( 2020

القاهرة- مصطفى عمارة
كشفت احصائيات صادرة عن محاكمة االسرة 
فى  كبيرة  زيادة  شهدت  االخيرة  السنوات  ان 
نسبة الطالق والتى جاء كثير فيها بسبب اخليانة 
االلكترونية سواء من الزوج او الزوجة سوء اكان 
او  الفديو  او  الصوت  احملادثات  خالل  من  ذلك 
النصية واوضحت االحصائيات ان نسبة اخليانة 
االلكترونية لدى الرجاالكثر من النساء االن هذا 

اليعنى عدم اقبال الزوجه على اخليانة .
علم  فى  استشارى  قبارى  د/حسن  واضح   
نفس االكلينكي ان هناك عالقات علىاقبااللزوجة 
زوجها  تصرفات  من  التذمر  نها  اخليانة  على 
والغموض خوفا من ان يكشف زوجها خيانتها 
الوضع  فى  الوقت  معظم  هاتفها  تبقى  لذلك 
الصامت وارجع قبارى اقبال الزوجة على خيانة 
املراه  اجبار  منها  اسبقاب  عدة  الى  زوجها  
الزوج  وغياب  ترفضه  شخص  من  الزواج  على 
الدينى  الوازع  غياب  عن  فضال  طويلة  لفترات 
واالخالقى من جانبة اكد محمد غنيم احد علماء 
الزنا  مقدمة  هى  االلكترونية  اخليانة  ان  االزهر 
عندما  الكرمي  كتابة  فى  الله  منه  ماحذر  وهو 
عبر  فاحلديث  الشيطان  خطوات  والتتبعوا  قال 
او  املاسنجر  عبر  والرسائل  التليفونبة  املكاملات 
عنه  اللله  مانهى  وهو  للزنا  مقدمة  هى  الوتس 
عندما قال والتقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا 

وساء سبيال.

 فيلم حظر جتول..وجرائم اجلنس العائلية في مصر

لندن%- )أ ف ب(   ركب اجليت-سكي 
بحرا  ليعبر  حياته  في  األولى  للمّرة 
على  سار  ثّم  قارس  برد  وسط  هائجا 
قدميه ملّدة أربع ساعات ليالقي حبيبته 
أمره  ُيكشف  ان  قبل  مان  جزيرة  في 
بالسجن  احملّلي  القضاء  عليه  ويحكم 
دون  من  العام،  العزل  قواعد  النتهاكه 
أي اعتبار للواعج الشوق. وأفادت هيئة 
بأن  سي(  بي  )بي  البريطانية  اإلذاعة 
في  إيشير  يقطن  الذي  ماكالفلن  دايل 
حبيبته  على  تعّرف  اسكتلندا  جنوب 
في أيلول/سبتمبر عندما كان يعمل في 

مان،  حزيرة  في  املنازل  أسطح  صيانة 
وهو إقليم بريطاني يتمّتع بحكم ذاتي 
إلى  عودته  ومنذ  اإليرلندي.  البحر  في 
يتسّن  لم  عمله،  عقد  انتهاء  بعد  الديار 
مان  إذ حظرت جزيرة  لقاء حببيته،  له 
إليها  الوفود  فيها  املقيمني  غير  على 
شّدة  ومن  كوفيد19-.  وباء  بسبب 
ليعبر  جيت-سكي،  استأجر  يأسه، 
املمتّدة على 40  الفاصلة  املسافة  بحرا 
يقد يوما مركبة  لم  أنه  كيلومترا، علما 
البالغ 28  الشاب  القبيل. وظّن  من هذا 
دقيقة،   40 الرحلة ستستغرقه  أن  عاما 

لكّنها استغرقت في نهاية املطاف أكثر 
من أربع ساعات لعبور بحر هائج وسط 
مئوية.  درجات   8 تتخّطى  ال  حرارة 
واضطر بعد ذلك إلى قطع 24 كيلومترا 
حبيبته،  منزل  إلى  للوصول  مشيا 
نقال  سي"  بي  "بي  أفادت  ما  بحسب 
الشرطة  وأوقفت  قضائية.  مصادر  عن 
مبا  اجلزيرة  دخول  بتهمة  الشاب 
يخالف القانون وحكم عليه قاض محّلي 
خلفية  على  أسابيع  أربعة  بالسجن 
السارية في  العام  العزل  انتهاك قواعد 
جزيرة مان "عن سابق تصّور وتصميم".

سان فرانسيسكو-)أ ف ب( - أعلنت "تويتر" عن عزمها على إغالق منّصتها 
لتسجيالت الفيديو املباشرة "بيريسكوب" بحلول آذار/مارس، موّضحة في 
مدّونة أن التطبيق الذي يواجه تراجعا مطردا في عدد املستخدمني لم يعد 
مستداما من الناحية املالية. وكشفت "تويتر" أن "السنتني املاضيتني شهدتا 
تراجعا في االستخدام"، متوقعة أن "ترتفع التكاليف من دون شّك مع الوقت".
 وأردفت اجملموعة التي اشترت "بيريسكوب" في العام 2015 "احلقيقة هي 

أن تطبيق بيريسكوب بات منذ مدة غير قابل للصيانة".
 واعتبارا من آذار/مارس 2021، لن يعود من املمكن حتميل هذا التطبيق، 

غير أن معظم وظائفه األساسية ستدمج في "تويتر".
دون  من  أبكر  وقت  "في  القرار  هذا  ستّتخذ  كانت  بأنها  "تويتر"  وأقّرت   
ترتيب  "أعاد  تفّشي وباء كوفيد19-  الذي شهد  العام 2020  أن  شّك"، غير 

األولويات".

السجن لشاب عبر البحر  ملالقاة حبيبته
في جزيرة معزولة

تويتر تعتزم إغالق منّصتها 
للتسجيالت املباشرة 

مواقع التواصل 
االجتماعي

تزيد نسبة الطالق 
في مصر 
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الذهن  الى  يتبادر   - ب(  ف  القاهرة-)أ 
أن  جتول"  "حظر  عبارة  نسمع  حني 
يتناول  العنوان  هذا  يحمل  الذي  الفيلم 
اخملرج  لكن  بامتياز،  سياسيا  موضوعا 
عمله  خالل  من  سعى  رمسيس  أمير 
مهرجان  في  عرض  الذي  هذا  األخير 
واألربعني،  الثاني  السينمائي  القاهرة 
يتناول  اجتماعي  آخر  حظر  إسقاط  الى 
ودفعت  مظلومة  زوجة  ارتكبتها  جرمية 

ثمنها غاليا.
فترة  خالل  بالفعل  الفيلم  أحداث  وتدور 
"حظر التجول" التي عاشها املصريون بعد 
إسقاط حكم جماعة اإلخوان املسلمني في 
البعد  عام 2013، ولكن القصة بعيدة كل 

عن مجريات الثورة املصرية.
برس  فرانس  لوكالة  رمسيس  ويقول 
التجول، شعرت  أيام تطبيق حظر  "خالل 
ميكن  كيف  فكرت  وقتها   .)...( باالختناق 
أن أكون موجودًا 12 ساعة في مكان  لي 

مغلق مع شخص ال أريد مواجهته؟".
من هذه الفكرة، تطورت لديه فكرة اختيار 
هذا الزمن بالتحديد لسرد أحداث فيلمه. 
ويروي الفيلم قصة امرأة سجنت عشرين 
عاما بسبب قتل زوجها، لكنها لم تفصح 
البنتها عن أسباب اجلرمية حلمايتها من 
حقيقة مرة، وهي أن والدها كان متحرشا 

ويسيء معاملتها.
ويقول رمسيس إنه بدأ كتابة السيناريو 
الصحف  في  تابع  بعدما   2017 عام 
من  متتالية  قضايا  من  كبيرة  "مجموعة 
العنف ضد املرأة في فترة زمنية قصيرة 
جدًا، وكلها يجمعها شيء واحد أال وهو 

الصمت".
االغتصاب  أو  التحرش  "قضايا  ويضيف 
املصري  اجملتمع  في  تقع  التي  الزنى  أو 
أو العربي" احملافظ "تنفجر عندما تتحول 
نفسه  الفعل  "أن  ويرى  قتل".  جرائم  إلى 
ال يتم جترميه مجتمعيًا مبا يتناسب مع 

حجم اجلرمية".
ويشير الى أن بني "تلك القضايا التي قرأ 
محاولة  تبرير  إلى  أم  سعي  كانت  عنها 

"هذا  مضيفا  أخته"،  اغتصاب  ابنها 
نفسه.  الفعل  من  أكثر  استفزني  املوقف 
سؤاال  أصبح  اجملتمعي  التبرير  هذا 

يؤرقني".
وال تزال مواضيع كثيرة متعلقة باجلنس 
اجملتمع  في  احملرمات  خانة  في  تقع 
ضحايا  يختار  ما  وغالبا  املصري. 
أو  االغتصاب  مثل  فاضحة  انتهاكات 

التحرش الصمت، منعا "للفضيحة".

شخصية  شاهني  إلهام  الفنانة  وجتّسد 
األم  وهي  جتّول"،  "حظر  في  "فاتن" 
نالت جائزة  وقد  النهاية.  املضحية حتى 
أفضل ممثلة في الدورة الثانية واألربعني 
هذا  عن  السينمائي  القاهرة  مهرجان  من 
الدور. ويقول رمسيس "تصل القضية إلى 
الشرطة، ألن جرمية قتل حدثت، ويظهر أن 
)أشياء  يعرفون  كانوا  األشخاص  بعض 
 .)...( لسنوات.  وصمتوا  القتيل(  عن 

الصمت مثال كان خيار اجلارة التي عرفت 
واكتفت  بابنته  يتحرش  فاتن  زوج  أن 

مبنعه من زيارتهم".
ويرى اخملرج أمير رمسيس أن ثمة قوانني 
تلك  خصوصا  فيها  النظر  إعادة  يجب 
ويضيف  املرأة.  ضد  العنف  تخص  التي 
نظرتنا  نعّدل  أن  يجب  البداية  في  "لكن 
ضحايا  األصل  في  هم  ملن  اجملتمعية 
وليسوا مذنبني". ويضيف "حكم اجملتمع 

اجملني  يدفع  االغتصاب  وقائع  على 
اخلوف  والى  بالعار،  الشعور  الى  عليه 
والصمت. هذا التواطؤ والتقليل من حجم 

اجلرمية جزء من املشكلة".
عليها  اجملني  يدين  "اجملتمع  ويتابع 

ويعذر اجلاني".
ثالث  من  أكثر  الفيلم  صدور  وتأخر 
سنوات، بسبب انشغال رمسيس مبهامه 

كمدير فني ملهرجان اجلونة السينمائي.

الباشا  كامل  الفلسطيني  الفنان  ويشارك 
في بطولة الفيلم.

في  املصرية  الصاالت  الى  الفيلم  ويخرج 
في  وسيشارك  األول/ديسمبر.  كانون   23

اثنني من املهرجانات السينمائية املقبلة.
 ويأمل رمسيس في أن يغير الفيلم "نظرة 
االنتهاكات  قضايا  جتاه  أواًل"  اجملتمع 
اإلمكان  في  يصير  "حتى  اجلنسية، 

مواجهتها قانونيا".

عبد الكرمي البليخ
النمسا

جانغيايي )الصني( )أ ف ب( -  من على ارتفاع 400 متر، في 
أعلى أحد جبال الصني، ينزل عمال جمع القمامة باحلبال، كما 
معّلقني  ويبقون  بخيوطه،  مستعينًا  العنبكوت"  "الرجل  يفعل 
التي  النفايات  من  السفح  لينظفوا  الفراغ  فوق  اجلو  في 
"الزّبالون  تسمية  إطالق  إلى  دفع  ما  السياح،  بعض  يرميها 

السبايدرمان" عليهم.  
يضع يانغ فيو خوذة واقية، ويلف جسمه بحزام ثم يلقي بحبل 
من فوق درابزين جسر زجاجي للمشاة، ميتّد بني طرَفي جبل 

تيامنن في جانغيايي )وسط الصني(.  
ال يعرف اخلوف طريقًا إلى قلب عامل النظافة البالغ 48 عامًا، 
فهو، على ما يقول بكثير من الثقة بالنفس، "معتاد على ذلك". 

وبسترته البرتقالية اللون، وكيس القمامة األسود على ظهره، 
يخطو فوق الدرابزين ليبدأ باالنحدار عشرات األمتار.  

اجلرف،  طول  على  العالقة  النفايات  فيو  يانغ  يلملم  بصبر، 
وهو معّلق في اجلّو، ال ضمانة حلياته سوى حبل مثبت على 

زمالؤه  بإحكام  أيضًا   وميسكه  خطافات،  بواسطة  الصخر 
فيو من مهمته  يانغ  يعود  بقوا على اجلسر.   وعندما  الذي 
بهّمة سواعد رفاقه مدعومة ببكرة تعينهم على سحب احلبل 
صعودًا، يعّدد محتوى "غّلته" اليومية فيقول "سبق والتقطت 
قناني مياه، وأكياسًا، ومناديل. وفي أيام املطر، جند أيضًا بني 

النفايات املرمية معاطف قابلة لالستخدام مرة واحدة".  
الكمامات هي  انضمت  كوفيد19-،  بدء جائحة  "منذ  ويضيف 
األخرى إلى الالئحة".   وقد جنحت الصني إلى حّد كبير في 
مسارها  إلى  احلياة  وعادت  الربيع  منذ  كوفيد19-  احتواء 
الكمامات  يواصلون وضع  الصينيني  من  كثرًا  لكّن  الطبيعي. 

على سبيل احلماية، حتى في الطبيعة.  
كثيرًا  تؤملانني  يداي  كانت  البداية،  "في  فيو  يانغ  ويروي 
بعد يوم عمل، حتى أنني لم أكن أستطيع حمل عيدان تناول 

الطعام. أما اآلن فأصبح الوضع أفضل بكثير".  
بقية اخلبر على موقع )الزمان(


