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حسين فهمي نجم شارع الحمرا!
وسام كنعان
ي ـجـ ّـرب الـنـجــم امل ـصــري حـســن فهمي
( 1940ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) أخـ ـ ــذ اسـ ـت ــراح ــة
ق ـص ـيــرة أمـ ــام مـقـهــى «ة» ف ــي منطقة
ال ـح ـمــرا ف ــي بـ ـي ــروت ،ف ـيــزدحــم ال ـنــاس
مــن حــولــه ،مــا يـجـبــره عـلــى ال ـعــودة إلــى
ضجيج املقهى .يعود إلى طاولته وتدور
الكاميرا مــن جــديــد لتلتقط ح ــواره مع
السيناريست ال ـســوري نجيب نصير
املقيم في بيروتّ .
أصر كاتب مسلسل
«زمن العار» على إبقاء كأس العرق أمام
الكاميرا بينما كانت يتناول غداءه ،كي
ي ـكــون مـتـصــالـحــا م ــع نـفـســه م ــن دون
الفبركات املعهودة عن اللقاءات .نغتنم
ال ـفــرصــة لـنـتـبــادل أطـ ــراف ال ـحــديــث مع
نجم «موعد على العشاء» لنعرف سبب
وجــوده هنا .في حديثه مع «األخـبــار»،
ي ـح ـكــي ال ـن ـج ــم املـ ـص ــري ع ــن عــاق ـتــه
ب ـب ـيــروت ،فـيـقــول« :ارت ـبــاطــي مــع «ســت
ال ــدن ـي ــا» عــاط ـفــي .أزورهـ ـ ــا دائـ ـم ــا .لكن
سـبــب وجـ ــودي ه ــذه املـ ـ ّـرة هــو تصوير
بــرنــامــج اس ـمــه «زمـ ــن» سـيـعــرض على
قناة «الغد العربي» اإلمــاراتـيــة .في هذا
ال ـبــرنــامــج ،أج ــول عـلــى ع ــدد م ــن ال ــدول
العربية ،إذ يتوغل البرنامج في قصص
شعوبنا ،وأين كانت وأين وصلت ،بعد
ّ
هــذه الخضات الكبيرة التي عايشتها،
واألهم إلى أين ستمضيّ .
أجرب البحث
فــي األس ـبــاب الـتــي جعلتنا ننحدر إلى
ً
هــذا املستوى ،وقــد نقترح حـلــوال وآلية
ّ
معينة للتطور».
نسأله عن ضيوفه في زيارته البيروتية،
ف ـي ـج ـي ــب« :ن ـ ـح ـ ــاول ل ـ ـقـ ــاء األش ـ ـخـ ــاص
الــذيــن يعيشون فــي هــذا املـكــان ولديهم
تقاطعات مشتركة على صعيد الذاكرة.
على سبيل املـثــال ،نحن اآلن فــي شــارع
«الحمرا» البيروتي .هذا الشارع هو تاريخ

المواقع اإللكترونية:
لقاء فموعد فـ...
التحرشات ّ
ّ
جراء
زاد عدد
املواعدة اإللكترونية بنسبة
ست ّ
مرات ،وفقًا ملا أعلنته
«وكالة الجريمة الوطنية»
( )NCAالبريطانية أخيرًا.
ّ
أظهرت األرقام أن 184
ّ
شخصًا بلغوا في عام 2014
ّ
عن ّ
للتحرش
تعرضهم
على يد شخص التقوا به
عبر اإلنترنت ،مقارنة بـ 33
في ّعام .2009
ّ
وحذرت الوكالة من أن الواقع
قد يكون أكثر بعشر ّ
مرات،
ّ
ألن نسبة التبليغ عن هذه
ّ
وشدد
الجرائم ضعيفة عادة.
شون ساتون رئيس NCA
ّ
على أن «حملتنا تهدف إلى
تشجيع الناس على اإلعالن عن
املوضوع» .وبحسب صحيفة
ّ
«إندبندنت» البريطانية ،فإن
أكثر من  9ماليني بريطاني
ّ
تسجلوا في مواقع إلكترونية
خاصة باملواعدة .ويأتي
هذا التقرير عقب الكشف عن
ّ
تحقيقات تفيد بأن جرائم
ّ
التحرش زادت سبعة أضعاف
بني عامي  2013و 2015على
تطبيقي  Tinderو.Grindr

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
كأنني أنتم

ّ
صور الممثل المصري حلقة في مقهى «ة» (مروان بو حيدر)

طويل ،وهناك شخصيات مهمة عاشت
فيه وجلست في مقاهيه ،ليصل الحديث
تـلـقــائـيــا إلـ ــى امل ـس ــرح ال ـل ـب ـنــانــي ،ومـ ــاذا
حصل له ،وكيف وصل إلى ذروة عطائه
ثم خبا نجمه ،ومــا هي الحلول ليرتقي
من جديد» .لكن أال تعتقد أن التمثيل هو
ملعبك ،وبإمكانك أن تعكس هموم الناس
مــن خــال الــدرامــا أكـثــر ،على اعتبار أن
خـبــراتــك تــراكـمــت هـنــاك بشكل خــاص؟
ي ــرد« :ال بــد مــن أنـنــا نحمل هــاجــس ما
يحصل في الدول العربية ،وفكرة تحطيم
هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة وت ـف ـت ـي ـت ـهــا إلـ ــى دويـ ــات
صـغـيــرة .ل ــذا ال يمكننا االن ـف ـصــال عن
هــذا الــواقــع املــريــر والحديث عــن التمثيل
والدراما التلفزيونية فقط بوجود دراما
مجتمعية وواق ـع ـيــة أق ــوى وأخ ـطــر مما
نقدمه بأشواط عديدة .هذا ما دفعني إلى
خوض التجربة ،بخاصة أنها تحمل على
عاتقها عبء البحث والتماس املباشر مع
وجع الناس وهمومهم».

وهـ ـ ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك مـ ـتـ ـع ــة تـ ـض ــاه ــي م ـت ـعــة
التمثيل فــي ذلــك؟ يجيب« :بــل تتعداها
ألن ـهــا تـتـخـطــى حــالــة املـتـعــة ف ــي العمل
ف ـقــط ل ـت ـم ـتــزج ب ــأل ــم ال ـن ــاس وم ــرارت ـه ــم
وم ـش ــاه ــد واق ـع ـي ــة ألعـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
الالجئني الــذي تركوا بالدهم ليعيشوا
ف ــي بـ ــاد أخ ـ ــرى ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال».
وماذا وجدت في عمق املجتمع اللبناني
مــن خ ــال ل ـقــاءاتــك؟ «لـبـنــان بـلــد مميز
وش ـع ـب ــه ع ـظ ـي ــم ،وارتـ ـب ــاط ــي ب ــه بـعـمــر
التاريخ وأشعر بمحبة وامتنان كبيرين
تجاه ما ألقاه من حفاوة هنا» .أما عن
امل ـش ــاري ــع ال ــدرامـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ،فـيــؤكـ ّـد
«نجم الــوســامــة» املـصــري بأنه لــن يطل
في رمضان املقبل ،وسيكتفي بتقديم
بــرنــامـجــه ال ــذي يـبــدأ عــرضــه فــي شهر
آذار (مارس) املقبل ،بينما يرى ّأن هناك
ً
ً
أمال بأن ّ
يقدم أعماال مهمة من خالل ما
يعرض عليه من مشاريع ،لكنها ليست
لهذا العام.

ّ
التطرف مؤتمرًا
في «الجامعة اللبنانية»

ّ
تحرش في كولونيا
مباشرة على الهواء

في ظل الخطر األصولي الراهن،
يعقد الفريق البحثي في علم
النفس في «املعهد العالي للدكتوراه
في اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية» في  11الحالي مؤتمر
ّ
ّ
متعددة األبعاد»
«التطرف رؤية
الذي يتألف من جلستني :األولى
يديرها العميد طوني عطا الله،
ّ
ويتحدث خاللها الباحثون الشيخ
ّ
ماهر حمود عن «الخلفية الفكرية
للفكر التكفيري» ،وجمال واكيم
عن «التوظيف املتبادل بني الديني
والسياسي» ،وطالل عتريسي عن
«اآلخر في املنظور التكفيري» .أما
الجلسة الثانية ،فيديرها نشأت
ّ
وتتحدث فيها غنى
الخطيب،
ّ
املتطرف:
إسماعيل عن «سيكولوجية
ّ
ضحية أم جلد؟» ،فيما يقدم نزار
ضاهر قراءة في املؤثرات الفنية
التي يستخدمها «داعش» ،قبل أن
تنتقل تريز الهاشم إلى «التنشئة
ّ
للتطرف».
االجتماعية كمصدر

ّ
تحدثت الصحافية البلجيكية
إيزميرالدا البي (الصورة)
لصحيفة «ذا لوكال» األملانية عن
ّ
تعرضها للتحرش
على الهواء خالل تقديمها
تقريرًا عن كرنفال كولونيا
في أملانيا .أثناء تقديم
الصحافية لدى محطة RTBF
البلجيكية تقريرها ،اقترب
منها رجل وأمسك صدرها أمام
الكاميرا وسط دهشتها .وكتبت
ً
البي مقاال على موقع القناة
دانت ًفيه ّ«الرجل الجبان»،
مضيفة أنه «عندما بدأت
ّ
أتحدثّ ،
تجمع رجالن أو ثالثة
خلفي ...بعدها شعرت بقبلة
على عنقي ،ألسمع شخصًا
يقول« :هل تريدين ممارسة
الجنس معي» .ثم شعرت
تلمس أكتافي .حاولت
بأياد
ٍ
ّ
إهمالهم لكنني فشلت» .وربط
بعضهم بني هذه الواقعة
ّ
والتحرشات الجماعية التي
شهدتها كولونيا في ليلة رأس
السنة ،لكن مدير RTBFجون
بيار جاكمني ،استبعد ذلك في
حديث مع صحيفة «تلغراف»
البريطانية.

«التطرف رؤية ّ
ّ
متعددة األبعاد» :الخميس
 11شباط ـ بدءًا من التاسعة والنصف
صباحًا ـ «قاعة العميد د .محمد بدوي»
في ّ
مقر املعهد (حرج تابت ـ سن الفيل/
الطابق الثاني) .لالستعالم01/489654 :

ّ
مغف ًال ألذبحكم اآلن َ
أنــا ُ
(اآلن ،وأنتم جالسون أمامي على
لست
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
الشنق ...وأشنق.
مائد ِة الصداق ِة هذه ،)...ثم أساق إلى منص ِة
ِ
ُ ّ ً
لست مغفال.
أبدًا،
ْ
ْ
لكن ،كما يجب أن تعرفوا،
ٌ
َ
َ
ْ
ّثمة حيلة ال سبيل إلى فض ِحها ،وال إلى تجريمها:
ُ
َ
ُ
أستطيع من
أت َب َّس ُم في وجوهكم (مثلما َع َّودتموني) بأقصى ما
البراء ِة واملكر
ثم ُ
َّ
أغمض عيني على أسراري
َ
الهالك لجميعكم.
وأتمنى
..
تمامًا؛ كأنني أنتم...
2015/2/26

هي هذه:
حياتي تمشي هكذا :حينًا إلى األمام ،وأحيانًا إلى الخلف.
ََْ
ما ُ
كنت ُأ ّ
حب ُه في املاضي ..كفف ُت عن محبته اآلن،
ُ
ُ
َ
ُ
الكوابيس هذا ،ليس ما سبق أن أبغضته
زمن
وما أ ِبغضه اآلن ،في ِ
ِ
باألمس.
ُ
ُ
َ
َ
والناس (الناس الذين طاملا قلت :يا للبرر ِة القديسني!)
ّ
ّ
َ َ ُّ
أتطل ُع ناحيتهم اآلن ،أو حتى أكتفي بتذك ِرهم،
الصلوات واملكائد.
فال أبصر غير القتل ِة ،واألوغاد ،وحائكي
ِ
..
ُ
َ
ُ
ْ
أبدًا! ما سبق أن ِعشته لم يكن حياتي.
حياتي هي ،فقط ،ما ّ
ّ
هات املريضة
التر
بهذه
اآلن
أتأه ُب لصناعت ِه
ِ
الكلمات الضارية)
أو بهذه القنبل ِة (قنبل ِة
ِ
َ
ِّ
التي ال سبيل إلى اتقائها
َ
سموم عدالتها.
شفاء ِمن
وال
ِ
تمامًا :هي هذه...
2015/2/26

