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فيلم األسبوع
ّ
«الهوبيت» يودعنا باإلبهار
يؤدي تيم حسن دور ّ
«همام»
المنتمي إلى عائلة عريقة ذات
نفوذ وسطوة

مسلسل «اإلخوة» في حياته الفنية».
مــن جهتهّ ،
يعبر النجم الـســوري عن
سعادته بالعودة إلى الدراما املصرية
ّ
صـيــة صـعـيــديــة مــرك ـبــة هي
ف ــي شـخـ ّ
«ه ـ ّـم ــام» .إن ــه ش ّــاب ث ــري ينتمي إلــى
عائلة عريقة ،لكنه شرير جدًا ،واعتاد
الحصول على كــل مــا يــريــده بالقوة،
ورغـمــا عــن الجميع .يقع «هـ ّـمــام» في

ّ
حــب «ص ـب ــاح» ،لـكــنــه غ ــرام مــن طــرف
واحـ ـ ـ ــد .ب ــرغ ــم رف ـ ــض الـ ـفـ ـت ــاة ،ي ـصـ ّـر
الّــرجــل عـلــى الـحـصــول عـلـيـهــا ،حتى
إنه يلجأ إلى ّ
القوة.
مــن جهتها ،تحدثنا املمثلة سوسن
بدر عن اضطرارها إلى وضع ماكياج
صارخ ،ووضع شعر مستعار أبيض
الـ ـ ـل ـ ــون ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى وضـ ـ ــع ع ــدس ــة
الصقة لتشويه شكل عينيها .تقول
ّ
بدر لـ«األخبار» إن الدور الذي تؤديه
ّ
ّ
تجسد
يتطلب هــذا اللوك البشع ،إذ
ّ
شـخـصـيــة «س ـن ــي ــة» ال ـت ــي تـعـمــل في
مجال الــدجــل والـشـعــوذة ،وتقف إلى
ج ــان ــب «ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح» ،وتـ ـس ــان ــده ــا فــي
بعض املــواقــف الصعبة في حياتها.
ّ
وتــوضــح بــدر أن اإلع ــداد للشخصية
استغرق ساعات طويلة ،وخصوصًا
لجهة إعداد املاكياج.
بعد فترة من املفاوضات ،نجح املنتج
أحـ ـم ــد الـ ـج ــاب ــري فـ ــي االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
عرض العمل عبر شاشة  osnاملشفرة
في كانون الثاني (يناير) املقبل ،فيما
ما زالت املفاوضات جارية لالستقرار
عـ ـل ــى ق ـ ـنـ ــاة مـ ـص ــري ــة غـ ـي ــر م ـش ـف ــرة
ستعرضه حصريًا في املحروسة .في
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تــؤكــد م ـصــادر مطلعة
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن امل ــوض ــوع مـحـصــور
الـ ـ ـي ـ ــوم ب ـ ــن «الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة» و«ال ـ ـن ـ ـهـ ــار»
املصريتني.
إذًا ،نحن على موعد قريبًا مع مسلسل
مصري صعيدي جديد ،يعد مخرجه
بمفاجآت عـ ّـدة .وإلــى جانب األسماء
امل ــذك ــورة ،يـضــم الـعـمــل املــرتـقــب على
الئـحــة أبـطــالــه أحـمــد رات ــب ،وحـمــدي
الـ ــوزيـ ــر ،وم ــدح ــت ت ـي ـخ ــة ،وس ـم ـيــرة
عـبــد ال ـعــزيــز ،وتـمـيــم ع ـبــده ،ومحمد
عبد الـحــافــظ ،وعـفــاف رش ــاد ،وناهد
ً
رشــدي ،فضال عن أشــرف مصيلحي،
وتـغــريــد فهمي ،ومـحـمــود الـجــابــري،
وعـ ــدد كـبـيــر م ــن ال ــوج ــوه ال ـ ُجــديــدة.
ّ
علمًا بــأن شــارة «الــوســواس» أنجزت
فــي أي ـلــول (سبتمبر) املــاضــي ،وهــي
مـ ــن ك ـل ـم ــات الـ ـش ــاع ــر ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن
األب ـنــودي ،وألـحــان أمير عبداملجيد،
وغناء علي الحجار.

الــوقــت ال ــذي سيتطلبه التدقيق في
أي شــريــط فـيــديــو تـسـتـحـصــل عليه
أي وسـئـلــة إعــام ـيــة .والـنـتـيـجــة هي
ّ
أن الصحافي يحتاج إلــى  20دقيقة
لفحص املحتوى قبل نشره .وطبعًا
ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل غ ـي ـ ّـر م ـح ـ ّـب ــذ بــالـنـسـبــة
ّ
إلــى املـحـطــات ،ألن ــه سيتطلب مزيدًا
م ــن الـ ــوقـ ــت ،وهـ ــي ف ــي ح ــال ــة س ـبــاق
م ـس ـت ـم ـيــت مـ ــع زم ـي ــات ـه ــا وت ـس ـعــى
إل ــى األسـبـقـيــة فــي الـنـشــر مهما كــان
املضمون.
قبل الولوج في طرق «العالج» ،ال بد
م ــن االل ـت ـفــات إل ــى ال ـش ـعــرة الـفــاصـلــة
بني محاربة خطاب الكراهية وحرية
ّ
الــرأي والتعبير .ولعل مداخلة مدير
«ال ــرص ــد اإلع ــام ــي» ف ــي «مـ ـه ــارات»
طوني مخايل خــال الــورشــة أعــادت
توجيه البوصلة .فليس كل «خطاب
سـلـبــي يـعـنــي خ ـط ــاب ك ــراه ـي ــة» .في
ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـج ــب االلـ ـتـ ـف ــات إل ــى
امل ـصــدر وت ـك ــراره فــي االت ـجــاه عينه،
وإلى الفئات املستهدفة من الخطاب،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـن ـ ّـب ــه إلـ ـ ــى أسـ ـل ــوب
مناهضة هذا الخطاب .أسلوب يجب
أن يـخـلــو مــن ال ـســذاجــة تـحــت خيمة
«الحب والسالم» ،كما أوضح الزميل
ب ـي ــار أبـ ــي ص ـعــب ف ــي مــداخ ـل ـتــه في
الــورشــة ،داعـيــا إلــى «قــونـنــة الحقد»

وتحويله إلى «نضال» بني مجموعة
الصحافيني واألكاديميني.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى بـ ـع ــض الـ ـخـ ـط ــوات
العملية ملناهضة الكراهية ،يمكن أن
نستعني أيضًا بما أوصــى بــه مدير
«شـبـكــة األخــاق ـيــات الــدول ـيــة» آيــدن
ّ
األخير أكد أن «على الصحافي
وايتّ .
الـقــول إنـنــي ق ــادر على مجابهة هذا
الخطاب» ،بمعنى أن يعزز املساحة
ّ
النقدية لــديــه .ف ــإذا كــانــت الحجة أن
خطاب الكراهية صــادر عن الضيف،
ال يـمـكــن لـلـصـحــافــي أن ي ـت ـ ّ
ـذرع بها
وي ـت ـن ـصــل م ـن ـه ــا .وإذا كـ ــان مـجـبـرًا
عـلــى اسـتـضــافـتــه ،يمكنه عـلــى األقــل
أن يـقــاطـعــه وي ـقــول ل ــه« :أن ــت تـتـفـ ّـوه
بخطاب عنيف غير مقبول».
ّ
واألكيد أن التدريب املستمر للجسم
ال ـص ـح ــاف ــي ي ـح ـم ـيــه م ــن ت ـب ـنــي ه ــذا
النوع من الخطاب والترويج له .أما
ّ
ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق ب ــاإلحـ ـص ــاءات الـتــي
ّ
تتضمن عنصرية وكــراهـيــة ،فأشار
ّ
وايت إلى أن مثل هذه االستطالعات
ُ
ّ
لــم تـجـ َـر إال لتولد املــزيــد مــن الخوف
ضد اآلخــر .واستشهد باملبالغة في
أرقـ ــام ال ـنــازحــن م ــن خ ــال الـتــاعــب
بها بغية التحريض وبث الكراهية،
ً
س ــائ ــا« :مـ ــا ن ـفــع هـ ــذه األس ـئ ـل ــة إذا
كانت اإلجابات معروفة مسبقًا؟».

بانة بيضون
( The Hobbit: The Battle of the Five Armiesالهوبيت:
حرب الجيوش الخمسة ـ  )2014هو الجزء الثالث واألخير
من سلسلة أفالم «الهوبيت» الشهيرة ،الفيلم يحمل توقيع
املخرج بيتر جاكسون الذي تشارك الكتابة مع فران والش
وفيليبا بوينز وغييرمو ديل تــورو بناء على روايــة The
 Hobbitجاي .آر .آر .تولكني.
ّ
يصور الشريط عالم األرض الوسطى حيث يعيش البشر
والهوبيت.
إلــى جــانــب كــائـنــات خــرافـيــة كالجن واألقـ ــزام
ّ
ه ـن ــاك ،تـنــدلــع ح ــروب م ــا ب ــن امل ـمــالــك املـخـتـلـفــة ،إال أنـهــا
ً
ّ
تتوحد في وجه الشر الذي يحاول أن يحكم العالم متمثال
بالوحوش الخرافية مثل التنني العمالق الذي ينفث النار
«سموغ» ،أو جيوش «األورك».
ي ـبــدأ الـفـيـلــم بـهـجــوم «س ـم ــوغ» عـلــى مــديـنــة «اليـ ــك» التي
يـعـيــش فـيـهــا ال ـب ـشــر ،وفـ ــرار األه ــال ــي امل ــذع ــوري ــن ،قـبــل أن
يـنـجــح «ب ـ ــارد» (ل ــوك إي ـفــانــز) ف ــي قـتـلــه .لـكــن بـعــد تدمير
املــدي ـنــة ،يـتـجــه األخ ـيــر بــرفـقــة س ـكــان املــدي ـنــة إل ــى الجبل
ليطلبوا من «ثورين» (ريشارد أرميتاج) ّ
حصة من ذهب
ّ
التنني الذي صادره إلعادة بناء مدينتهم .غير أن «ثورين»
ال ــذي غـ ّـيــرتــه ثــروتــه ال ـجــديــدة ،يــرفــض الـطـلــب رغ ــم وعــده
السابق باملساعدة.
عـلــى الـضـفــة األخـ ــرى ،يــأتــي قــائــد الـجــن «ثــرانــدويــل» (لــي
املجوهرات
بايس) أيضًا مع جيشه للمطالبة بحصته من
ّ
وي ـع ـلــن الـ ـح ــرب ع ـلــى «ثـ ــوريـ ــن» وب ـق ـيــة األقـ ـ ـ ــزام .ي ـتــدخــل
ال ـهــوب ـيــت «ب ـي ـل ـبــو» (م ــارت ــن ف ــري ـم ــان) ويـ ـس ــرق الـحـجــر
السحري الــذي يبحث عنه «ثــوريــن» ليعطيه إلــى «بــارد»
و«ث ــران ــدوي ــل» .خ ـطــوة ّ ت ـهــدف إل ــى إج ـبــار «ث ــوري ــن» على
التفاوض سلميًا ،إال أنــه ال يتراجع عــن ق ــراره .وفــي حني

تستعد الجيوش للحرب ،يهجم عليهم جيش «األورك»،
ّ
فيتوحد البشر واألقزام والجان في مواجهة الشر.
ّ
أكثر ما يميز اللغة ّ السينمائية هو إيقاع التشويق الذي
يـبـنـيــه امل ـخ ــرج ب ــدق ــة ،وي ـتــرافــق ذل ــك م ــع لـغــة سينمائية
مشغولة بعناية بـكــل تفاصيلها مــن امل ــؤث ــرات الخاصة
املصنوعة بالحرفة ،إلى أسلوب التصوير الذي قد يكون
هــدفــه األســاســي اإلبـهــارالـبـصــري .لكن ال يخلو األم ــر من
جـمــالـيــة خــاصــة فــي بـعــض الـلـقـطــات .جـمــالـيــة أق ــرب إلــى
ً
الهندسة كما يظهر مثال عندما يومئ قائد الجان بيده.
ّ
ضمن لقطة واحدة وعلى اإليقاع نفسه ،نرى الجيش كله
ّ
يتحول إلى وضعية القتال .ونالحظ ذلك أيضًا في مشهد
غــوص «ثـ ّـوريــن» داخــل الــذهــب .هنا ،تنزلق الكاميرا معه
وتهبط كأنما من بعد آلخر .أو حتى املشهد املرعب لقائد
«األورك» وهو يطفو تحت سطح الجليد.
هي جمالية قد تكون مثيرة للجدل نشأت مع أفــام The
األعمال التي
 Hobbitو The Lord of the Ringsأو غيرها من ّ
تتناول مثل هــذه الحكايات الخرافية .فرغم أنها تعتمد
ّ
بشكل كبير على املؤثرات الخاصة ،إال أن املشاهد ال يملك
أحـيــانــا إال أن يـغــرق فــي استعراضاتها البصرية بغض
النظر عن الحبكة الروائيةّ .
سنًا من ّ
رواد السينما الذي قرأ
وبالنسبة إلى الجيل األكبر
في طفولته عن هذه الوحوش الخرافية أو رآها ضمن أفالم
الكرتون القديمة املتواضعة تقنيًاّ ،فقد يرى هذه الوحوش
تخرج من ّ
مخيلته إلى الواقع وتتمثل ّ على الشاشة فعليًا.
ً
األمر الذي ال يدري املرء ما إذا كان محفزًا للمخيلة أو قاتال
لها ،إضافة إلى أنسنة هذه الوحوش.
ففي املاضي ،كان العائق التقني يحافظ على غموض هذه
الـكــائـنــات الـخــرافـيــة كما ّ
تقدمها السينما ،أمــا اآلن ومن
ً
ّ
خــال املــؤثــرات الخاصة املـتـطــورة ،يبدو التنني مثال من
خــال حديثه وتعابير وجهه أقــرب إلــى اإلنـســان منه إلى
ّ
الكائن الخرافي .كما أن أكثر الوحوش ضــراوة في الفيلم
ـ ـ و للغرابة ـ ـ هــي وح ــوش «األورك» العمالقة الـتــي تبدو
في مالمحها أقــرب إلى البشر .كذلك ،قد نشاهد التقسيم
الـعـنـصــري الـبـشــري نفسه بــن ه ــذه الـكــائـنــات ّ الـخــرافـيــة،
ّ
ّ
ُ
يصورها الفيلم على أنها األجمل
فيصادف أن الجان التي
ّ
هــي األكـثــر بياضًا وتتميز بشعرها األشـقــر الـطــويــل ،في
حني ينظر قائدها «ثراندويل» بفوقية إلى بقية الكائنات،
ً
فضال عن عالقة الحب املستحيلة بني الجنية «تــوريــال»
(إيفانجلني ليلي) والقزم «كيلي» (إيديان تورنار) بفعل
اخ ـتــافــات ـه ـمــا .أم ــا الـشـخـصـيــة األظ ـ ــرف ف ــي الـفـيـلــم فهي
الهوبيت «بيلبو» ،الغارق تمامًا في عامله الخاص وينام
أثناء املعركة األخيرة ليستيقظ بعد انتهائها!
ص ــاالت «غ ــران ــد سـيـنـمــا» (« ،)01/209109أم ـب ـيــر» (،)1269
«بالنيت» (« ،)01/292192سينما سيتي» ()01/995195

مجتمع النت

ّ
تصدر موقع
■ #الحلو_بلبنان هاشتاغ
تويتر ّ
ليعبر من خالله اللبنانيون بسخرية
هـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة ع ــن واق ـع ـه ــم املـ ــريـ ــر ،وال ــاف ــت
مشاركة عضو املكتب السياسي في ّ
«تيار
امل ـ ـ ــردة» ف ـي ــرا ي ـمــن ال ـت ــي غـ ـ ـ ّـردت قــائ ـلــة:
«#الحلو_بلبنان أنه بال قطر».
■ اسـتـعــدادًا ملــوســم األع ـيــاد وتـحــديـدًا عيد
امل ـ ـيـ ــاد ،ازدان ت ــوي ـت ــر بـ ـص ــور م ــن وح ــي
ّ
املناسبة .الزينة والهدايا لم توفر الحيوانات،
كـمــا ب ــرز الـعــد العكسي لـبــدء االحـتـفــاالت.
وض ـمــن ه ــذه األج ـ ــواء االف ـتــراض ـيــة ،بــرزت
اللحى الطويلة ّ
املزينة بأضواء العيد ،تمامًا
كما تزدان بها أشجار العيد (الصورة).
■ دخ ـ ــول «ه ـي ـئــة ال ـع ـل ـمــاء املـسـلـمــن»
م ـجــددًا مـلــف ال ـت ـفــاوض ح ــول العسكريني
اللبنانيني املختطفني ،جعل الناشطني على
ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي يــوجـهــون
سهامهم ص ــوب ه ــؤالء ،إذ أطـلـقــوا عليهم
تـسـمـيــة «هـيـئــة ال ـشــركــاء الــداع ـش ـيــن»،
ُ
لتستخدم هــذه التسمية الحـقــا كهاشتاغ

ّأول م ــن أم ــس (األخـ ـب ــار ،)2014/12/12
ســرعــان مــا ّ
تحولت إلــى حملة تضامن مع
ّ
ّ
املراسلة يمنى فواز واملصور سعد عياد
ّ
تصدر
على شبكات التواصل االجتماعي.
هــاشـتــاغ #فـتــوش_يـضــرب_مــن_جــديــد
ّ
لتعداد
املشهد على تويتر وشكل مساحة ّ
«مآثر» آل فتوش خصوصًا في ما يتعلق
بـ«تعنيف النساء وازدراء العدالة والــدولــة».
ودعا الناشطون النائب نقوال فتوش إلى
«االستقالة».

جمع آالف ّ
املغردين .مساحة ،أعــادت نشر
ص ـ ــور أعـ ـض ــاء ه ـ ــذه ال ـه ـي ـئــة وه ـ ــم بــرف ـقــة
اإلره ــاب ـي ــن املـطـلــوبــن أم ـث ــال الـشـيــخ الـفــار
أح ـم ــد األسـ ـي ــر ،وأخ ـ ــرى تـظـهــر وحـشـيــة
التنظيمات اإلرهــاب ـيــة فــي تصفية الجنود
اللبنانيني.
■ تداعيات االعتداء على فريق «الجديد»

ّ
■ منذ دخــولــه إلــى عــالــم تــويـتــر ،ال يتوقف
النائب وليد جنبالط عن إثـ ّـارة الـجــدال بني
الناشطني .آخــر النهفات تمثلت بـ ّ
ـرده على
فـتــاة لبنانية كتبت على حسابه« :أري ــد أن
أكون الصديقة الجديدة املفضلة لديك ،كيف
يمكننا تحقيق هــذا الـطـلــب؟» .ف ـ ّـرد عليها
ج ـن ـبــاط س ــاخـ ـرًا « :آس ـ ــف ال أري ـ ــد جــرح
هو صديقي
مشاعرك لكن كلبي «أوسكار» ً
املـ ـفـ ـض ــل» .ج ـ ـ ــواب ك ـ ــان ك ـف ـي ــا ب ــإح ــداث
سلسلة من الردود التي لم تخل من اإلشادة
بـ«هضامته».

