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صحافيات الدنمارك: الذكوريّة والتمييز
ناصر السهلي

عــلــى عــكــس الـــصـــورة الــنــمــطــيــة، تنتشر في 
كراهية  ثقافة  الدنمارك  من  مختلفة  أنحاء 
النسوية.  الحركة  على  والتحريض  النساء 
ــذه الــكــراهــيــة بــالــتــشــجــيــع على  وتــتــرجــم هــ
ــنـــف والـــتـــهـــديـــد بـــاالغـــتـــصـــاب والـــقـــتـــل  ــعـ الـ
الــــذي يــاحــق الــصــحــافــيــات والــســيــاســيــات 

والعامات في مجال حقوق املرأة.
مــنــاســبــة الــحــديــث الـــيـــوم هـــو عــــودة نــشــاط 
مجتمع يسمى »مني نشوفينيزما« أو غاة 
الذكورية، رغم أن كوبنهاغن سارت بخطى 
املــرأة  املــســاواة وتثبيت حــقــوق  ثابتة نحو 
خـــال 100 عـــام املــاضــيــة. وفـــي هـــذا اإلطـــار، 
تــشــيــر الــصــحــافــة الــدنــمــاركــيــة، ومـــن بينها 
»إنفورماسيون« و»بوليتيكن«، إلى ظواهر 
خطرة تجري في كواليس أماكن العمل، ومن 
بينها اإلعام، وتمتد إلى التمييز وكراهية 

النساء والتسامح مع ثقافة االغتصاب.

تحرش وتمييز
تــحــت عـــنـــوان »الــــدنــــمــــارك لــيــســت فـــردوســـا 
بروفيسورة  تناولت  مــوثــق«،  أمــر  للنساء... 
عـــــلـــــوم االجـــــتـــــمـــــاع ومــــســــتــــشــــارة الـــتـــنـــوع 
فلنتاين  مــاريــا  الدنماركية  االســتــراتــيــجــي، 
األحــد  »بوليتيكن«،  عــدد صحيفة  فــي  بيك، 
املـــاضـــي، مـــا تــتــعــرض لـــه نـــســـاء بــلــدهــا من 
مــقــالــة بيك  انــتــهــاكــات لحقوقهن وتــحــرش. 
املــطــولــة تــأتــي فــي ســيــاق ســجــال دنــمــاركــي 
ــــي عــن  ــــاضـ ــام املـ ــ ــعـ ــ مـــســـتـــمـــّر مـــنـــذ صـــيـــف الـ
ــداءات الــجــنــســيــة  ــ ــتــ ــ شـــيـــوع الـــتـــحـــرش واالعــ
واملرئية  املكتوبة  اإلعامية  املؤسسات  في 
ــزاب  ــ عـــلـــى حــــد ســـــــواء، وداخـــــــل صـــفـــوف أحـ
الذي أطاح مذيعني  النقاش  سياسية. وهو 
ومــســؤولــني فــي املــؤســســات وبــزعــيــم حــزب 
)يــســار وســـط( مورتن  »راديـــكـــال فينسترا« 
أوسترغورد، بعد الكشف عن »مامسة غير 
الئقة« لزميلته في البرملان من نفس الحزب، 
لوتا رود.  وقّدمت بيك أرقاما مرعبة: نحو 
29 في املائة من املوظفات في »بوليتيكن«، 
 »الهــتــمــام جنسي غــيــر مــرغــوب«، 

َ
تــعــّرضــن

و26 فــي املــائــة عــانــني التمييز عــلــى أســاس 
الجنس »على شكل تعليقات مهينة جنسيا 
عن  والتغاضي  مؤهات  غير   

ّ
اعتبارهن أو 

 .»
ّ
ترقيتهن

وأشارت هذه الخبيرة االجتماعية املرموقة 
نساء  تعانيها  حقيقية  مشكلة  شيوع  إلــى 
 أن ذلك التمييز 

ً
البلد االسكندنافي، معتبرة

والتعليقات الجنسية غير املرغوبة في أماكن 
الــعــمــل، ربــمــا تــعــود إلـــى »اعــتــبــار الــدنــمــارك 
فردوسا للنساء، وهذا غير صحيح باملطلق 
وعكسه موثق، وما يــزال بعضنا يقبل ذلك 
أننا بلد متقدم لناحية حقوق  على أســاس 
ــرأة«. وفــنــدت الــبــاحــثــة، مــن خـــال أبــحــاث  ــ املـ

 بـ37 من الدول. 
ً
متخصصة مقارنة

كــانــت كــوبــنــهــاغــن قــد احــتــفــلــت قــبــل نــحــو 6 
أعــوام بمئوية حقوق املــرأة )1915(، لناحية 
والترشح،  بالتصويت  السياسية  املشاركة 
ــا ولــطــبــقــات  ــهـ ــكـــن مــــتــــاًحــــا لـ ــو مــــا لــــم يـ ــ وهــ
الذي   1849 دستور  وفــق  كثيرة،  اجتماعية 
لــتــتــمــكــن  كـــثـــيـــرة حـــتـــى 1953،  مــــــرات  عـــــدل 
املــرأة من الــوصــول إلــى منصب امللكة، وهو 
مــا حــصــل مــع املــلــكــة مــارغــريــتــا الــثــانــيــة في 
يناير/كانون الثاني 1972، بعد وفاة أبيها 
املــلــك فــريــدرك الــتــاســع. ورغـــم هـــذه الحقوق 
تــرؤس سيدتني  فــي  التي يمكن ماحظتها 
ــدات فــي  ــيـ ــول نــســبــة الـــسـ ــ ــ لــلــحــكــومــة، ووصـ
ــان إلــــى أكـــثـــر مـــن 39 فـــي املـــائـــة )مــن  ــرملـ ــبـ الـ
املـــوقـــع  بـــحـــســـب  ــا،  ــيــ ــانــ بــــرملــ مـــجـــمـــوع 179 
الــرســمــي لــلــبــرملــان(، إال أن قــضــيــة املــســاواة 
في املناصب اإلدارية العليا، وبروز فضائح 
تــو«، يشعل هذه  انتشار حملة »مــي  تبعت 

األيام النقاش في كوبنهاغن.
ــادات صــحــافــيــات مـــن هيئة  ــهـ  شـ

ّ
كــذلــك فــــإن

البث العام »دي آر« إلى الصحافة املكتوبة، 
ــة إلـــى  ــيـ ــر املـــاضـ ــهــ أشـــــــارت عـــلـــى مـــــدى األشــ
كــأثــمــان  »اغــتــصــابــات وانــتــهــاكــات جنسية 
ــا فــجــرتــه  ــ ــي الــــوظــــيــــفــــة«. وهــــــو مـ ــ نــــجــــاح فـ
ليند  صوفيا  البرامج،  ومقدمة  الصحافية 
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الـــتـــي صـــدمـــت املـــجـــتـــمـــع بـــمـــا تـــعـــرضـــت لــه 
ــاء مــديــري الــعــمــل. واملــثــيــر فــي قضية  إلرضــ
برئيسة   

ً
املتطرف، ممثا اليمني  أن  صوفيا 

الـــبـــرملـــان عـــن حــــزب »الـــشـــعـــب الـــدنـــمـــاركـــي« 
الشعبوي، بيا كيرسغورد، هاجمت السيدة 
قبل  الــدنــمــارك«،  »تــشــوه سمعة  واعتبرتها 
أن تتقدم 1700 سيدة بأسمائهن الصريحة 
ليروين، من الوسط اإلعامي والثقافي، ما 

تعرضن أيضا له. 
منافسة  »هرمية  عــن  كذبك  بيك  وتحدثت 

فـــاســـدة فـــي صــنــاعــة اإلعـــــــام، الــخــاضــعــة 
ــواء عــلــى  ــ ــ بـــشـــكـــل مــســتــمــر لـــلـــتـــفـــاوض، سـ
ــيــــات«. واعـــتـــبـــرت  ــتــــرقــ ـــور أو عـــلـــى الــ األجـــــ
الــبــاحــثــة أن »الــســمــة املــؤســفــة لــإنــســان أن 
أخاقه تفسد بتسلطه وقوته، فكلما وصل 
ــان إلــــى قــمــة الــســلــطــة كــلــمــا أصــبــح  اإلنــــســ
نعم ومتحيز  وأكــثــر جــشــًعــا،  تعاطفا  أقــل 
ويعتقد  دوارة  املسألة  يجعل  مــا  جنسيا، 
ضــحــايــاهــا أنـــهـــا تــنــطــبــق عــلــى الــجــمــيــع، 

ا منها«.  فيصبحون من دون وعي جزء

السياق التاريخي
»إنفورماسيون«  استعرضت  جانبها،  مــن 
ــا حــتــى  ــ ــرارهـ ــ ــــجـ ــدًا ذاتـــــًيـــــا تـــاريـــخـــيـــا النـ ــقــ نــ
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي إلــــى الــتــرويــج 
لبيع الــجــنــس، مــن خـــال إعــانــات مدفوعة 
األجــــــر ملـــواخـــيـــر كـــانـــت تــنــتــشــر فــــي أشــهــر 
إيسترغاده، وسط  البغاء،  شــوارع ممارسة 
كـــوبـــنـــهـــاغـــن. واســـتـــغـــربـــت كـــيـــف ســاهــمــت 
ــيــــرهــــا مـــــن الــــصــــحــــافــــة فـــــي تـــرســـيـــخ  مـــــع غــ
استغال سيدات وقعن في ضحايا اإلدمان 
وعــصــابــات االســتــعــبــاد الــجــنــســي، املستمر 
حــتــى الــيــوم بــواجــهــات أخـــرى وفـــي مناطق 
الــذي تحول إلى احتضان  غير ذلك الشارع 
أرقــــــى املـــتـــاجـــر املــتــخــصــصــة فــــي تــصــامــيــم 
الــدنــمــاركــيــة. والحــظــت »بوليتيكن«  ــاث  األثـ
فــــي تــغــطــيــتــهــا املـــســـتـــمـــرة حـــــول املـــوضـــوع 
البرملان  من  الدنماركيات،  بالنساء  املتعلق 
إلى الشارع، كيف أن »السيكسيزم« )التمييز 
»يمارس  ثقافة  باتت  الجنس(  أســاس  على 
مــن خــالــهــا الـــرجـــال الــدنــمــاركــيــون )وحـــول 
النسوية والــســخــريــة منها  الــعــالــم( مــعــاداة 
للعنف ولاغتصاب،  الــنــســاء  تــعــرض  ومــن 
حـــيـــث يــعــتــقــد مـــتـــخـــصـــصـــون فــــي الــثــقــافــة 
الرقمية أن األمر يجب أن يؤخذ على محمل 
الجد، بعد أن وصل إلى استخدام فيسبوك 
السلوك الضار والحتضان خطاب  كمنصة 
الكراهية«.  ما تذكره الصحيفة الدنماركية 
ملنصات  متابع  ألي  يمكن  إذ  جــديــدًا.  ليس 
ــيـــة  الـــــحـــــوار الـــدنـــمـــاركـــيـــة مـــاحـــظـــة عـــدوانـ
التعليقات الــتــي تــطــاول الــنــســاء، بــأوصــاف 
إنسانيا، بل ومهددة  قذرة جنسيا ومهينة 
بـــشـــكـــل مـــبـــطـــن. فـــلـــيـــس بـــغـــريـــب أن تــذهــب 
شــجــاعــة قــيــاديــة فـــي املــجــمــوعــة الــبــرملــانــيــة 
بيرنيا سكيبر  املــوحــدة«  »الــائــحــة  لحزب 
إلى االعتراف بتلقيها رسائل تهديد خاصة 
القتل  ثم  باالغتصاب  إحداها  وفــي  بالقتل، 
رغم  بالسياسة،  تتحدث  وال  تخرس  لم  إذا 
أنها منتخبة. فثقافة »اصمتي أيتها املرأة«، 
ــه الــتــلــفــزيــون  ــــو عــــنــــوان وثـــائـــقـــي عـــرضـ وهـ
ــمـــي الـــدنـــمـــاركـــي قـــبـــل عـــامـــني يــشــرح  الـــرسـ
جــنــوح املجتمع الــذكــوري الــدنــمــاركــي نحو 
ــات بــــآرائــــهــــن فــي  ــاركــ ــشــ ــاء املــ ــسـ ــنـ تـــهـــديـــد الـ
الفضاء العام. اآلثار النفسية، والخوف، دفع 
ببعضهن إلى الصمت واالنسحاب. هذا إلى 
انتقادات استمرت منذ 2019 وحتى  جانب 
2020 لسلك الشرطة التي كانت تتعامل مع 
وتعليقات  »استهزاء  بـ املغتصبات  شكاوى 
ــردد فــي  ــتــ ــا جـــعـــل بــعــضــهــن يــ جـــنـــســـيـــة«، مــ
الشكوى، وهو ما أثار سجااًل اضطر قيادة 
الشرطة إلى االعتذار والبدء بأخذ الشكاوى 
بشكل جدي واعتبار األمر خطيرا. ودفع ذلك 
النقاش حول االغتصاب إلى تبني البرملان 
الــدنــمــاركــي خـــال األشــهــر املــاضــيــة لقانون 
يجرم الفعل الجنسي إذا لم يكن بتراض بني 

الطرفني، بما في ذلك األزواج.
 

الفضاء السيبراني
مغلقة  مجموعات  »فيسبوك«  منصة  تضم 
خاصة بالرجال املعادين للنساء والنسوية. 
صفحة  انتشار  املحلية  الصحافة  وسجلت 
اعـــتـــبـــرتـــهـــا  عــــضــــو،  آالف   10 نــــحــــو  تــــضــــم 
»تحرض على العنف ضد النساء وتستهزئ 
االغــتــصــاب ومــن جريمته«. وجــدت  بقانون 
»فــيــســبــوك« نفسها مــنــذ الــجــمــعــة املــاضــيــة 
وســــط عــاصــفــة إعــامــيــة لــفــســحــهــا املـــجـــال، 
إلى جانب »تويتر«، لنشر خطاب الكراهية، 
واإلثنية  الجنسية  واألقليات  النساء  بحق 
بـــالـــعـــمـــوم. ووعــــــدت »فـــيـــســـبـــوك« بــالــتــدخــل 
الــرافــضــة لنشر  لــفــرض سياساتها  الــفــوري 
السياسيات  تــطــاول  التي  الكراهية  خطاب 
ــزاب ورئــيــســة الـــــــوزراء ميتا  ــ وزعـــيـــمـــات أحــ
ــو مــــا اضــــطــــر صــفــحــتــهــا  ــ فــــريــــدركــــســــن. وهــ
الرسمية لشطب صورة من زيارتها إلحدى 
املـــــدارس بــعــد اكــتــشــاف أن 3 مـــن املــراهــقــني 
الـــجـــالـــســـني خــلــفــهــا رفــــعــــوا بــشــكــل جــانــبــي 
إصبعهم األوسط لها، وأحد هؤالء املراهقني 
على األقـــل يــبــدي تعاطفا مــع حــركــة »رجــال 
لــإجــراءات  املناهضة  األســـود«  اللباس  فــي 

الحكومية ملنع تفشي كورونا. 

29% من موظفات 
»بوليتيكن« تعرضن 

لتحرش جنسي

عاد النقاش في الصحافة الدنماركية هذه األيام حول انتشار التحرش واالعتداءات الجنسية في اإلعالم، وداخل 
أحزاب سياسية، ما أطاح مذيعين ومسؤولين، ويكشف عن انتهاكات مروعة تطاول النساء

ببعيٍد عن  ليس  الــيــوم،  الــدنــمــارك  فــي  الحاصل  النقاش 
النقاش الحاصل حول العالم، والذي يشير إلى الصورة 
القاتمة العامة للنساء، في اإلعالم والفضاءات التقليدّية، 

كما في الفضاء السيبراني. 
وقبل أسبوعني، نددت أكثر من 150 صحافية رياضية 
والتعصب،  والــتــحــرش  الجنسي  بالتمييز  فرنسا  فــي 
وقـــلـــن إنـــهـــن يــتــعــرضــن لـــهـــذه األمــــــور بــشــكــل مــتــكــرر 
مـــن جــانــب زمــــالء وأشـــخـــاص عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي. وأشارت املوقعات إلى إحصائيات املجلس 
األعلى لإلعالم املرئي واملسموع الفرنسي، والتي تشير 
إلى أن أصوات النساء سمعت في 13 باملائة من تغطيات 
الرياضة كافة في الراديو والتلفزيون في أنحاء فرنسا 

العام املاضي.
في  إيــفــرا«  »وان  مة 

ّ
منظ نشرتها  إحصائيات  شير 

ُ
وت

بــرنــامــجــهــا »الـــنـــســـاء فـــي األخــــبــــار«، تــزامــنــا مـــع شهر 
املــرأة عام 2019، إلى أّن هناك ثغرات في تصوير املرأة 
بل  فحسب،  التقليدية  اإلعــالم  وسائل  في  ال  وتمثيلها 

الــرقــمــيــة. إذ تشكل النساء  أيــضــا فــي وســائــل اإلعــــالم 
الصحف  تحكي  الذين  األشــخــاص  من  فقط  باملائة   24
اإلنترنت عنهم،  والتلفزيونات واإلذاعــات واألخبار عبر 

وهو رقٌم لم يتبّدل طوال عقدين. 
الدولية« )أمنستي(  العفو  وفي دراســة أجرتها »منظمة 
عام 2018 حول حجم اإلساءة التي تواجهها السياسيات 
واململكة  األميركية  املتحدة  الــواليــات  في  والصحافيات 
املتحدة، عبر موقع »تويتر«، تبني أن 1.1 مليون تغريدة 
مسيئة أو إشكالية ُوجهت إلى النساء، خالل عام 2017، 
الــدراســة املــذكــورة أجريت  بمعدل واحـــدة كــل 30 ثانية. 
 Element AI مــع شــركــة بــالــتــعــاون  امـــــرأة،  عــلــى 778 
العاملية، ووجدت أن النساء من البشرة السوداء هن األكثر 
مسيئة  تغريدات  لتلقي  معرضات  إنهن  إذ  استهدافا، 
أكثر بنسبة 84 في املائة من ذوات البشرة البيضاء. كما 
»تويتر«  عبر  والسياسيات  الصحافيات  استهداف  أن 
اآلراء  صاحبات  طــاول  أي  السياسية،  للتوجهات  عابر 

الليبرالية واملحافظة على حد سواء.

صورة عامة قاتمة

MEDIA
منوعات

تعرضت القناة التاسعة أخبار
األسترالية لهجوم إلكتروني 

أدى إلى تعطيل برنامج وبعض 
نشرات األخبار. وقال مدير األخبار 

في ملبورن، هيو نايلون، إنه أُجبر 
على العودة إلى السبورات البيضاء 

والنصوص لتخطيط النشرات عندما 
فشلت أدوات البث الفنية.

بالتزامن مع حراك عّمال 
مستودعات »أمازون« لتشكيل 

نقابة، لوحظت سلسلة من 
التغريدات المناهضة للنقابات من 

حسابات تزعم أنها لموظفين. 
وعلّقت إدارة »تويتر« العديد من  

هذه الحسابات، فيما أكدت »أمازون« 
أن حسابًا واحدًا على األقل مزيف.

حذف موقع »فيسبوك« 
تسجيًال مصورًا لمقابلة مع 

الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب الذي ال يزال محظورًا من 

فيسبوك، من على صفحة الرا 
ترامب، زوجة ابنه إريك، التي أجرت 
معه المقابلة ضمن برنامجها عبر 

اإلنترنت »ذا رايت فيو«.

أثار طفل صغير حالة ارتباك 
بعدما نشر تغريدة غير مفهومة 

على الحساب الرسمي للقيادة 
اإلستراتيجية األميركية، المسؤولة 

عن حماية األسلحة النووية األميركية، 
فيما خشي المستخدمون أن تكون 

كلمة سرّ لألسلحة، أو تعرض الوكالة 
لالختراق.

في عالم المنافسة تدفع الدنماركيات ثمنًا فادحًا )ناصر السهلي(
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إغاق كورونا، الذي دخلته العديد من البلدان 
تأجيل  فــي  بلجيكا،  بينها  ومـــن  األوروبـــيـــة، 
افتتاح معرضه األّول لدى الغاليري الفلمنكي 
مّرتني، وهو املعرض الذي افتتح في السادس 
من مارس/آذار املاضي، ويستمر حتى 25 من 
 The joy of إبريل/نيسان املقبل، تحت عنوان
my skin. وفي األعمال التشكيلية التي ضّمها 
املـــعـــرض، نــســتــطــيــع بـــوضـــوح تــلــّمــس معنى 

الفرح الذي يقصده الفنان في عنوانه.

سطوة التكنولوجيا 
ــلـــمـــعـــرض، تــربــط  فــــي الـــكـــلـــمـــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة لـ
كــرابــس، سريعا بني  لــني  البلجيكية،  الــنــاقــدة 
بألوانها  املزهّوة  أدجي ماين،  رافائيل  أعمال 
الفرحة، وما شهدته السنوات القليلة املاضية 
مــن صـــراعـــات عــرقــيــة فــي أنــحــاء مختلفة من 
العالم، لن يكون آخرها بالطبع مقتل جورج 
فــلــويــد الــوحــشــي، مختنقا تــحــت ركــبــة رجــل 
شـــرطـــة أمـــيـــركـــي أبـــيـــض، فـــي 25 مـــايـــو/آيـــار 

عماد فؤاد

ســرعــان مــا تــحــّول رافــائــيــل أدجــي 
 ،Raphael Adjei Mayne مــــايــــن 
ــذي اســـتـــقـــّر في  ــ الـــفـــنـــان الـــغـــانـــي الـ
مــديــنــة كــولــونــيــا األملــانــيــة قــبــل عـــّدة ســنــوات، 
إلـــى ظــاهــرة عــلــى مــواقــع الــســوشــيــال مــيــديــا، 
خــــال شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، 
بعدما انتشرت لوحته التي رسمها للشاعرة 
 Amanda Gorman غــورمــان  أمــانــدا  األميركية 
 ،The Hill We Climb أثناء إلقائها قصيدتها
فــــي حـــفـــل تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جــو 
أيام  انتشرت، بعد  ذاتــهــا،  بــايــدن. وبالطريقة 
قــلــيــلــة، لــوحــتــه الـــتـــي رســمــهــا الحـــقـــا لــكــامــاال 
بــأداء  قيامها  أثــنــاء   ،Kamala Harris هــاريــس 
املنتخب،  األمــيــركــي  للرئيس  كنائبة  الــقــســم، 
عن  تــعــّبــران  أيقونتني  إلــى  الــعــمــان  ليتحّول 
أحام جيل أسود جديد، يتطلع إلى مستقبل 

أكثر أمانا وعداًل.
ي، في 

ّ
لم يكن غاليري Geukens & De Vil الفن

مدينة أنتويرب البلجيكية، بمعزل عن الشهرة 
قها الفنان الغاني 

ّ
السريعة واملفاجئة التي حق

وتسّبب  1983(، حيث سبق  )مــوالــيــد  الــشــاب 

يعتمد العمل على 
شخصية أّداها العظمة 

في مسلسل »مرايا 97«

يعيد الفنان ذكرياته 
عن الضواحي ذات 
المباني المتداعية

للشخصية المفعمة 
بالنشاط يُنصح بالعطور 

المأخوذة من الحمضيات

2223
منوعات

2020 في مدينة منيابولس بوالية مينيسوتا 
األمــيــركــيــة، والــــذي فــّجــر غضبا دولــيــا كبيرًا، 
اعتراضا   Black Lives Matter شعار  وأطــلــق 
ــتــــي تــنــتــهــجــهــا الـــشـــرطـــة  ــة الــ ــيـ ــلـــى الـــوحـــشـ عـ

األميركية تجاه مواطنيها السود.
تقول لني كرابس: »مجتمع اليوم مليء بصور 
ــهــا الــوحــشــيــة 

ّ
الــوحــشــيــة ضـــد املـــلـــّونـــني، لــكــن

املتأّصلة منذ عقود في الشخصية األميركية. 
ألـــم تــكــتــب الــشــاعــرة إلــيــزابــيــث ألــكــســنــدر عــام 

1994 قــائــلــة: »كــانــت األجــســاد الـــســـوداء التي 
أميركيا  العام مشهدًا  االستهاك  م ألجل 

ّ
تتأل

لعدة قرون«. ها نحن اليوم، وبعد 20 عاما من 
هذه املقولة، نشهد سطوة التكنولوجيا، التي 
تمّكنت من وضــع كاميرا في كل يــد، لتصلنا 

لحظات مقتل جورج فلويد الوحشية«.

بال مالمح 
على الرغم من هذا الربط املباشر الذي تقدمه 
لنا لني كرابس في مقّدمتها للمعرض، خاصة 
وبني   Black Lives Matter حركة  بــني  ربطها 
األعمال الفنية التي نشاهدها للفنان الغاني 
الشاب، إال أننا سنتفّهم عنوان املعرض أكثر 
التي  الفاقعة  اللونية  الخلفيات  نلحظ  حــني 
يستخدمها ماين في لوحاته، مع ماحظة أن 
ممحوة  الفنان  يرسمها  التي  الوجوه  جميع 
املامح، سواء كان أصحابها كبارًا أو صغارًا. 
مست مامحها عن عمد، لكنها 

ُ
كلها وجوه ط

تتقاسم اللون األسود الغامق عن طيب خاطر، 
كــمــا لـــو أن مــايــن يستعيض عـــن صـــور األلـــم 
الــتــي فــّجــرهــا مــقــتــل جــــورج فــلــويــد، بــأجــســاد 
شخصياته التي نراها واقفة في تحد وكأنها 
أو  فينا،  محّدقة  عيون  دون  مــن  إلينا،  تنظر 

نظرات تأنيب.
ربما ستتملكنا ابتسامة ما ونحن نقف أمام 
لــوحــات مــايــن، الــتــي تظهر فــي غالبها أفـــرادا 
من عائلته في العاصمة الغانية أكرا، أكثرهم 
أطفال بأزياء زاهية األلوان، برع الفنان الشاب 
في تقديمها إلينا في صورة كوالج من أقمشة 

ية الصنع، كأنه يعوضنا غياب املامح.
ّ
محل

أربــعــة  نــشــاهــد   ،Election year لــوحــتــه  فـــي 
صبية من الخلف، يعطون املشاهد ظهورهم، 
ــــم  ــهـ ــ ال نــــــرى مـــنـــهـــم ســــــوى ســـيـــقـــانـــهـــم وأذرعـ
ورؤوســـهـــم الـــســـوداء، كــلــهــم يـــرتـــدون مابس 
خلفية  على  األلــــوان،  زاهــيــة  صيفية  أفريقية 
زرقاء يخترقها خط برتقالي رأسي. ثمة عدم 
يــرســم بها  الــتــي  الطريقة  فــي  مــبــاالة حقيقي 
يحرص  أنــه  حتى  لوحاته،  شخصيات  ماين 
على ترك شخبطاته الطفولية تزين خلفياته، 
فنرى عصفورًا، هنا ووردة أو بومة هناك. في 
مسترخيا  يجلس  صبيا  نشاهد  ــر،   آخـ عمل 
عابئ  غير  أرجــوانــي  باستيكي  كرسي  على 
بعيوننا. وفي لوحة Look at me، يقف شاب 
بثقة  إلينا  ينظر  مميزة  شعر  تسريحة  لديه 

شديدة، كيف ونحن ال نرى عينيه؟

ليس للبيع
 Hope this house بــعــنــوان  أخــــرى  لــوحــة  فـــي 
مــايــن  أدجــــي  رافــائــيــل  يــعــيــد   ،is not for sale
ذكــريــات طفولته عــن الــضــواحــي الــقــذرة ذات 
املــبــانــي املــتــداعــيــة الــتــي نشأ فيها فــي بــاده، 
أمــام  مــصــّورًا ثــاثــة أطــفــال يقفون متسائلني 
خــلــفــيــة حـــمـــراء فــاقــعــة، فــيــمــا عـــنـــوان الــلــوحــة 
أنه يظهر على  مكتوب باللون األصفر. حتى 
نا 

ّ
وجــوه األطــفــال التي ليس لها مــامــح، لكن

ــرة مـــهـــّددة  ــ نــفــهــم الــقــصــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر، أسـ
رد، أو بيع منزلها تحت سطوة الظروف 

ّ
بالط

املــعــيــشــيــة الــصــعــبــة. بــهــذه الــبــســاطــة اآلســــرة، 
يقّدم لنا ماين شخصياته في أشد لحظاتها 
مصيرّية، ورغــم هذا ال تــزال خلفيات لوحاته 
ــوان، فــرحــة، فــي تــحــد وإقــبــال على  ــ زاهــيــة األلـ
أعمال ماين  تتكّون  للكسر.  قابل  الحياة غير 
الــتــشــكــيــلــيــة فـــي أغــلــبــهــا مـــن مـــــواد بــســيــطــة، 
الكانفاس وصناديق  قماش  بني  يــزاوج  فهو 
الـــكـــرتـــون املـــلـــّون وزيــــت الــبــاســتــيــل، كــمــا بني 
الــطــبــاشــيــر واألكــريــلــيــك واألقــمــشــة األفــريــقــيــة 
املــطــبــوعــة بــالــشــمــع. وال نــســتــغــرب حــني نقرأ 
في كتيب املعرض، أن الفنان الشاب قد افتتح 
في  بــه، منطلقا  الخاص  املابس  مؤخرًا خط 
ــة عــمــل صــغــيــرة فـــي مــوطــنــه  ــ حــلــمــه مـــن ورشـ
الــجــديــد بــمــديــنــة كــولــونــيــا األملــانــيــة، يديرها 

شخص واحد، هو ماين نفسه.

A A

بيروت ـ العربي الجديد

ــة الــــــعــــــامــــــة لـــــــآثـــــــار فـــي  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــديـ ــ ــ أطـــــلـــــقـــــت املـ
ــع املــعــهــد  ــ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ ــاء، بــ ــ ــعـ ــ ــان، األربـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
األملـــانـــي لـــآثـــار وشـــركـــة »فــــاي أوفــــر زون« 
الجوالت  املتخصصة في تصميم  األميركية 
ــادة إحــيــاء بعلبك:  »إعــ االفــتــراضــيــة، تطبيق 
سلسلة  ضمن  األول  هــو  التطبيق  املــعــابــد«. 
ــــوالت افـــتـــراضـــيـــة فــي  تــطــبــيــقــات ســـتـــقـــدم جــ
املــــواقــــع األثــــريــــة بــمــديــنــة بــعــلــبــك، فـــي إطـــار 
ــاء املــديــنــة. يــأتــي ذلــك  ــيـ مــــشــــروٍع إلعــــــادة إحـ
لترميم  تبرعات  حملة  انطاق  مع  بالتزامع 
املــنــازل الــتــراثــيــة الــتــي طــاولــهــا الــدمــار جــراء 

انفجار مرفأ بيروت.
ويركز تطبيق »إعادة إحياء بعلبك: املعابد« 
املستخدم  يــأخــذ  حيث  املــديــنــة،  معابد  على 
ــة يــســتــكــشــف خــالــهــا  ــيـ ــراضـ ــتـ فــــي جـــولـــة افـ
هـــذه املــعــابــد بــصــورتــهــا الــحــالــيــة فــي وقتنا 
الحاضر.كذلك يعيد تصميم املعابد لتحاكي 
بفضل  السنني  آالف  قبل  القديمة  صــورتــهــا 
تــقــنــيــة الــــرســــومــــات الـــحـــاســـوبـــيـــة املـــتـــطـــورة 
الــتــي يــتــمــيــز بــهــا، مــانــحــا املــســتــخــدم فــرصــة 

ســوريــني وعــــرب، وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــعــدد من 
الوجوه السورية الشابة. 

إذن، يــبــدو أن الــشــخــصــيــة مـــكـــررة عـــن لــوحــة 
ــات كـــثـــيـــرة طـــبـــعـــا، ضــمــن  ــ ــافـ ــ ـــع إضـ ســـابـــقـــة مـ
للعظمة  سيتيح  حــلــقــة،  ثــاثــني  مــن  مسلسل 
إظهار نفسه فيه من جديد. لكن: هل سيتوافق 
اللوحة  وهــل  2021؟  عقلية  مــع  العظمة  نــص 
بما  ناضجة  1997، ستكون  عــام  كتبها  التي 
فــيــه الــكــفــايــة لــتــأســيــس عــمــل كــامــل عــلــيــه، وال 
ســيــمــا أنـــهـــا فـــي الـــغـــالـــب مــقــتــبــســة عـــن قصة 
أجــنــبــيــة؟ هــي أســئــلــة ســيــرد عليها املسلسل 
نفسه فقط. رغم أن طاقم العمل مؤلف بمعظمه 
ــنـــاك مــشــاركــة  ــوريــــني، إال أن هـ مــــن نـــجـــوم ســ
عربية من لبنان والخليج. وفي الحقيقة، هو 
أمر مبرر ربما ألول مرة في الدراما املشتركة، 
ــداث تــجــري عــلــى الــبــاخــرة  ــ وال ســيــمــا أن األحـ
في  األساسي  املوضوع  يبقى  لكن،  إليزابيث. 
األعــمــال،  مــن  الــنــوع  العظمة لهذا  تقبل ياسر 
خــصــوصــا بــعــدمــا قـــدم درامــــا ســوريــة محلية 
العربي على  العالم  لكل  خالصة، وصل فيها 

مدار ثاثة عقود من الزمن.

السنونو يتخبط
وســــط تــكــتــم شـــديـــد عــلــى تــفــاصــيــل الــعــمــل 
بــرّمــتــه، وأنــبــاء متفرقة عــن وجـــود مشاكل 

عدنان حمدان

قنوات  وتحضرت  الرمضاني،  املوسم  اقترب 
العرض الستقبال األعمال السورية والعربية، 
الخاص  البرومو  املسلسات  بعض  وجهزت 
واألداء،  النصوص  عن مضمون  وبعيدًا  بها. 
الــســوريــة ستتصدر املشهد  الــدرامــا  يــبــدو أن 
هذا العام، وال سيما البيئة الشامية، في عودة 
الخالصة ونجومها  الــســوريــة  لــلــدرامــا  قــويــة 
ــنـــان يــاســر  ــفـ ــن بــــني الـــعـــائـــديـــن الـ ــ الـــكـــبـــار. ومـ
الــعــظــمــة، الــــذي قـــرر وألول مـــرة االبــتــعــاد عن 
سلسلة »مرايا«، نحو تجربة جديدة ملسلسل 
آخــــر بــعــنــوان »الـــســـنـــونـــو«، يــجــري تــصــويــره 
اإلمـــارات بإشراف املخرج املصري خيري  في 
ــن تـــألـــيـــف الــعــظــمــة نـــفـــســـه. لــكــن،  ــ بــــشــــارة، ومـ
مـــاذا يــحــدث فــي الــكــوالــيــس؟ وأيـــن سيعرض 

املسلسل مع اقتراب حلول الشهر الفضيل؟

فكرة قديمة متجددة
الــنــاكــش«، هــو اســم الشخصية التي  »عــونــي 
عــدنــا  وإن  الــعــظــمــة.  يــاســر  الــفــنــان  سيلعبها 
بالزمن إلى الوراء، سنجد أن هذه الشخصية 
ــدمــت فــي »مــرايــا 97« بالحلقة األخــيــرة من 

ُ
ق

الــعــمــل، ضــمــن لــوحــة بــعــنــوان »الـــرجـــل الـــذي 
يعرف كل شيء«. هذه اللوحة كانت بمشاركة 
الــفــنــانــني عـــابـــد فــهــد ومـــــرح جـــبـــر، والـــراحـــل 
سليم كاس، وتتحدث عن شخص يعرف كل 
مــا يــجــول حــولــه، ولــديــه ســعــة اطــــاع. تتأخر 
الــســفــيــنــة الــتــي يــريــد الــســفــر فــيــهــا، ليجتمع 
بــأصــدقــاء جـــدد فــي الــفــنــدق، وتــــدور األحـــداث 
حول عوني الذي يتسيد الجلسات، ويتحدث 
عن كل شــيء. في »السنونو«، سيكون العمل 
فـــي الـــبـــاخـــرة، ال الـــفـــنـــدق، مـــع حــضــور نــجــوم 

للسفر عــبــر الـــزمـــن، ملــعــايــشــة أجــــواء املــعــابــد 
فــي الــعــصــور الــقــديــمــة، وتــكــويــن فــهــم شامل 
لــتــاريــخــهــا وأهــمــيــتــهــا، إلـــى جــانــب الــتــرويــج 
ملــديــنــة بــعــلــبــك كــوجــهــة ســيــاحــيــة بـــــارزة في 
لــبــنــان. وتسلط الــجــولــة االفــتــراضــيــة الضوء 
عــلــى مــجــمــع مــعــابــد بــعــلــبــك الــشــهــيــر الـــذي 
ُيــــعــــد واحــــــــدًا مــــن أضــــخــــم املـــــواقـــــع الــديــنــيــة 
الرومانية في العالم، ويضم معبد جوبيتير 
ومعبد  بــاخــوس،  ومعبد  هليوبوليتانوس، 
الجولة  وتشتمل  املــيــوزات.  ومعبد  فينوس، 
عــلــى 38 مــحــطــة يــمــكــن املــســتــخــدم الــتــوقــف 
فيها واستكشافها، مستفيدًا من الشروحات 
ــة الــتــي  ــبـ ــيـــة املـــصـــاحـ والـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــصـــوتـ
أعــّدهــا خــبــراء املعهد األملــانــي لــآثــار بأربعة 
لــغــات هـــي: الــعــربــيــة واإلنــكــلــيــزيــة واألملــانــيــة 

والفرنسية.
ــلــــى إطـــــــــاق الــــتــــطــــبــــيــــق، قـــالـــت  ــا عــ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ وتـ
مــارغــاريــت فــان إس، مــديــرة قسم الــشــرق في 
املعهد األملاني لآثار ورئيسة البحث العلمي 
فـــي بــعــلــبــك »إن اإلبـــهـــار فـــي بــعــلــبــك ال يقف 
أيضا  الرومانية فقط، بل يكمن  املعابد  عند 
آالف   10 قرابة  منذ  املمتد  املدينة  تاريخ  في 
عام«. وأضافت: »بصفتي عاملة آثار، يمكنني 
أن أتصور كيف كــان شكل هــذا املكان املميز 
فـــي الــعــصــور الــقــديــمــة اســتــنــادًا إلـــى نتائج 
أن  الــرائــع  مــن  إليها.  توصلنا  التي  البحوث 
ُيعاد تصميم الشكل القديم لهذه املعابد وأن 
في  الــجــمــيــع  ليستمتع  الــتــطــبــيــق  يــعــرضــهــا 

مختلف أنحاء العالم بمشاهدتها«.
ــارد فــيــشــر، مــؤســس  ــرنــ مـــن جـــانـــبـــه، قــــال بــ
ورئيس شركة »فاي أوفر زون«: »كان هذا 
ل إلى  »فاي أوفر زون« تحوَّ املشروع حلما لـ
واقع. أهمية هذا املوقع ال تكمن في ضخامته 

فقط، بل في مكانته الثقافية أيضا. فقديما، 
الناس من أقاصي اإلمبراطورية  كان يأتي 
الــرومــانــيــة لــيــســتــشــيــروا كــهــنــة بــعــلــبــك، بل 
ولدينا وثائق تدل على أن األباطرة أنفسهم 
»نستخدم  وأضــــاف:  ذلــــك«.  يفعلون  كــانــوا 
إلــى  لــنــذهــب ببعلبك  تــعــلــمــنــاه  مـــا  كـــل  اآلن 

إليها  الدراسية والبيوت ليتعرف  الفصول 
الــطــاب وعــامــة الــنــاس. نأمل أن يقوم آالف 
واستخدامه  التطبيق  بتنزيل  األشــخــاص 
وأن تدفعهم الجولة االفتراضية إلى زيارة 
بعلبك على أرض الواقع بعد انتهاء جائحة 
ــــودة الــســفــر الـــدولـــي مـــجـــددًا«.  كـــورونـــا وعــ

ويمكن تنزيل تطبيق »إعادة إحياء بعلبك: 
ــتـــخـــدامـــه بـــاملـــجـــان »بــفــضــل  املـــعـــابـــد« واسـ
الــدعــم الــســخــي املــقــدم لــه مــن بــســام الــغــانــم 
ل املشروع  )رجل األعمال الكويتي( الذي موَّ
ــه يـــوســـف وإلـــهـــام  ــ ــديـ ــ ــرى والـ ــذكــ تـــخـــلـــيـــدًا لــ

الغانم«، وفق ما ذكر البيان.

عديدة في اإلنتاج والنص أيضا، لم ينتشر 
كــتــابــة هــذا  للعمل حــتــى لحظة  بــرومــو  أي 
ــذا يــعــنــي ضــعــفــا فـــي الــتــســويــق  ــ املـــقـــال، وهـ
والــــتــــرويــــج، خــصــوصــا أن املــســلــســل تــقــرر 
ولنا  اإلماراتية  الظفرة  قناتي  على  عرضه 
العرض،  في  محدودية  يعني  ما  السورية، 
وعـــدم انــتــشــار يليق بــتــاريــخ العظمة الــذي 
كــانــت سلسلته »مـــرايـــا« تــعــرض عــلــى أهــم 
ومن  الشاشات،  وتتصدر  العربية  القنوات 
غير املنطقي أن يكون العظمة مهمشا هكذا 
بعد كل هذه السنوات من النجاح واإلنجاز.

الرفاق القدماء والوجوه الجديدة
الجميل في املسلسل وما قد يشفع له رغم 
ضــبــابــيــتــه، هـــو جــلــب الــعــظــمــة لــبــعــض من 
ــه، لــلــعــمــل، حيث  نــجــوم »مـــرايـــا«، رفـــاق دربــ
ســيــشــارك بــشــار إســمــاعــيــل، مــحــمــد قــنــوع، 
ــا املـــــصـــــري، بــاملــســلــســل،  ــهــ ــر، ومــ ــبــ مــــــرح جــ
بــاإلضــافــة لــحــلــول عــابــد فــهــد ضيفا عليه. 
كما أتاح العظمة للوجوه الشابة أن يلعبوا 
كان  مــن  فهو  مسلسله؛  فــي  مختلفة  أدوارًا 
ــا حــلــيــف الــــوجــــوه الــــجــــديــــدة، وأطـــلـــق  ــ دومــ
العديد منها نحو فضاء النجومية، كصفاء 
ــيـــد،  ســـلـــطـــان، بـــاســـل خــــيــــاط، ســـوســـن أرشـ
ــارون، وغـــيـــرهـــم. وفــــي هــــذا الــعــمــل،  ديــنــا هــــ
ســنــشــاهــد أســــمــــاء كـــثـــيـــرة، مـــثـــل لــــني غــــرة، 
أيــمــن عــبــد الـــســـام، مــؤيــد الـــخـــراط، محمد 
الحمصي، والء عزام، وغيرهم من الشباب، 
»السنونو«. املشاهد  وهي خطوة تحسب لـ
الـــســـوري لـــم يــعــد يــحــتــمــل خـــذالنـــا جــديــدًا، 
ولهذا، على سنونو ياسر العظمة أن يحلق 
عــالــم جميل، لطاملا  إلــى  بنا  بــهــدوء ليطير 

سحبنا ياسر العظمة إليه في مراياه.

جولة افتراضية ثالثية األبعاد... هكذا كانت بعلبك»السنونو« لياسر العظمة  استكمال حديث بدأ قبل 25 عامًا
»المعابد« كان أول 

تطبيق يُطلق في إطار 
مشروع »إعادة إحياء 

بعلبك«، لتقديم جوالت 
افتراضية في المواقع 

األثرية في المدينة اللبنانية

كارين إليان ضاهر

االختيار  يبدو  املتاجر،  في  العطور  مئات  بتوافر 
صــعــبــا، خــصــوصــا عــنــد الـــرغـــبـــة فـــي تــغــيــيــر نــوع 
العطر الذي كان معتمدًا. لكن، من املؤكد أن العطر 
املــنــاســب لــك هــو ذاك الـــذي يــائــم شخصيتك، أيــا 
التي  للشخصية  تختارينها.  التي  العامة  كانت 
 بــالــعــطــر 

ً
ــادة ــ ــى الـــرومـــانـــســـيـــة، ُيــنــصــح عــ تــمــيــل إلــ

ــــورد  الـــــــوردي. الـــنـــوتـــات الــعــطــريــة: الــيــاســمــني والـ
وزهرة الليلك. 

تليق تلك العطور، ذات النوتات العطرية الوردية 
ــة، بــالــشــخــصــيــات الــــهــــادئــــة والــعــاطــفــيــة  ــمـ ــاعـ ــنـ الـ
واملــرهــفــة بشكل أمــثــل، فــيــبــدو كــأنــهــا ُصــنــعــت من 
فليس  الــرومــانــســيــة،  إلــى  تميلني  كنت  إذا  أجلها. 
 
ً
أمامك إال اختيار العطر الوردي الذي يعيدنا عامة
إلى ذكريات الطفولة ويوحي بالراحة واالسترخاء.
أمــــا إذا كــنــت مــفــعــمــة بــالــنــشــاط؛ فــنــفــحــات فــواكــه 
هــيــســبــيــريــديــان املـــنـــعـــشـــة. الـــنـــفـــحـــات الـــعـــطـــريـــة: 
فــروت.  والجريب  والبرغاموت  الحامض  الليمون 
هذا النوع من العطور مائم تماما لك، إذا كنت من 
النوع املفعم بالنشاط والحيوية واالندفاع، وهي 
ترتكز على نفحات فواكه هيسبيريديان اإليطالية 
الحمضية املنعشة. ففيما تضيفني هذه اللمسات 
بشكل  هــذه  شخصيتك  تبرز  والحيوية،  املنعشة 

أفضل وتبدو حيويتك أكثر وضوحا.
لجاذبية مطلقة، نقترح العطور الشرقية بالعنبر. 
الــنــفــحــات الــعــطــريــة: الــفــانــيــا والــقــرفــة والــكــزبــرة. 

تــلــك الــنــفــحــات الــعــطــريــة بالعنبر آســـرة إلـــى أبعد 
حدود، وتمتاز بالقوة والحضور وبطابع اإلغراء 
الجاذبية  عــن  تبحثني  كنت  إذا  فيها.  والجاذبية 
املــطــلــقــة، لــيــس أمــامــك إال أن تــخــتــاري هـــذا العطر 
باألحاسيس.  مفعمة  مخملية  بلمسة  ك 

ّ
يلف الــذي 

أيضا، تبدو هذه العائلة من العطور مثلى لك، إذا 
كنت تعشقني السفر واملغامرة.

إذا كنت تمتازين بالغموض؛ فعطور شيبر الغنية. 
النفحات العطرية: البرغاموت والياسمني والورد 
والباتشولي وطحلب البلوط. يائم هذا النوع من 
الغموض  بها  املـــرأة، ويحيط  الــرجــل كما  العطور 
اآلسر. بكل ما فيها من غموض، تبدو هذه العطور 
املركبة في مكوناتها مائمة للشخصية الغامضة 

واملميزة فتبرزها بشكل أجمل.
أمــــا الـــعـــطـــور الــخــشــبــيــة، فــلــمــن تــمــتــاز بــالــلــبــاقــة. 
الصندل ونجيل  األرز وخشب  العطرية:  النفحات 
الــهــنــد. األنــاقــة والــرصــانــة والــرقــي مــن املــواصــفــات 
التي تليق بها بشكل خاص العطور الخشبية. هي 
تجذب الرجال بشكل خاص الختيارها ملا تحمله 

من قوة وأناقة ذكورية، فيما تعيد إلى الذاكرة كل 
ما يرتبط بالغابات وتوحي بها.

للشخصية الهادئة، ننصح العطور الجلدية، التي 
البتوال.  وأخشاب  والعسل  التبغ  نفحات  تحتوي 
أناقة  الــذاكــرة  إلــى  العطور  العائلة مــن  تعيد هــذه 
ورفاهية الجلد. هي من العطور الشتوية بامتياز 
وتكّمل الشخصية الهادئة التي تمتاز بثقة عالية 
بــالــنــفــس. كـــذلـــك، تــأتــي نــفــحــات نــبــات الــســرخــس، 
للشخصيات  واملــريــمــيــة،  والــريــحــان  النعناع  مثل 
الــرصــيــنــة؛ إذ تـــبـــدو الــعــطــور ذات نــفــحــات نــبــات 
الــســرخــس رجــالــيــة بــامــتــيــاز، وتــائــم بشكل أمثل 
الــريــاضــيــني تــحــديــدًا. تــحــمــل هـــذه الــعــطــور بالغة 
بأنه  مــن يعتمدها  ــشــعــر 

ُ
وت ملــســات منعشة  الــرقــة 

خرج للتو من االستحمام.
ــي ُيــنــصــح  ــتــ ــالــــخــــطــــوات الــ ــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــ ــــي مـ أمــــــا فـ
مــن مراعاة  بــّد  فــا  العطر،  اختيار  قبل  باتخاذها 
أمـــور عـــدة، أبــرزهــا أن تــتــعــّرفــي عــلــى شخصيتك، 
وتكتشفينها،  جــيــدًا  شخصيتك  تعرفني  فعندما 

تتمكنني من اختيار العطر املناسب لك. 
لــلــشــخــصــيــة املــفــعــمــة بـــاألنـــوثـــة والـــرومـــانـــســـيـــة 
والـــهـــدوء الــتــي تــمــيــل إلـــى الــكــاســيــكــيــة، الــعــطــور 
الوردية ذات نفحات املغنوليا والياسمني والورد 
ــبـــق مــثــالــيــة، فــتــخــتــاريــن مــنــهــا تــلــك الــتــي  ــزنـ والـ
تناسب  الــقــويــة،  وللشخصية  أكــثــر.  تفضلينها 
الــعــطــور الــخــشــبــيــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــتــوابــل 
كــاملــســك والــعــنــبــر وخــشــب الــصــنــدل والــزنــجــبــيــل 

والفلفل األسود والعود  والباتشولي.

أفريقيا التي ُسلبت عيونها

تشمل الجولة 38 محطة في بعلبك الحاضر والمتخيلة )العربي الجديد(

هناك عطور 
تتناسب مع 
شخصيتي الرجل 
والمرأة معًا 
)Getty(

المسلسل من تأليف ياسر العظمة )فيسبوك(

ثمة عدم مباالة حقيقي في الطريقة التي يرسم بها ماين شخصيات لوحاته )موقع الغاليري(

رافائيل  الغاني  الفنان  التي حّققها  الشهرة  بمعزل عن   ،Geukens & De Vil غاليري  يكن  لم 
أدجي ماين، إذ يقيم له معرض يستمر حتى الـ25 من الشهر الجاري

رافائيل أدجي ماين

العطر وشخصياته المفضلة

فنون وكوكتيل
معرض

اليف ستايل

آثارإضاءة

يرسم رافائيل أدجي ماين 
لوحاته على أي شيء، من 
ورق الكرتون المقّوى إلى 
األقمشة الُمعاد تدويرها، 
في عدد كبير من لوحاته، 
التي يحرص على عرضها 
من دون إطار. وفي ظل 
إغالق كورونا، أصبحت 

الصناديق الكرتونية 
الخاصة ببضائع أمازون هي 

مادته المفضلة للرّسم، 
حتى إنه يترك األشرطة 

الالصقة عليها واضحة 
للعين، كعنصر فنّي ال 
يمكن التخلّي عنه، بل 

تصبح مفردات مهّمة 
تطبع لوحاته وشخصياته، 

وخطابه النقدي.

على أي شيء
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