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أّي حريّة للصحافيّات العربيّات؟ ]2/1[
دجى داود

يــأتــي الــيــوم الــعــاملــي لــحــرّيــة الــصــحــافــة كل 
عام، ليكون صرخة تذّكر بما يجب أن يكون 
بــديــهــّيــات: يــجــب أن ُيــعــطــى الــصــحــافــيــون 
يستطيعوا  أن  الحرّية،  من  واسعًا  هامشًا 
ـــحـــتـــجـــز 

ُ
ت  

ّ
أل املــــعــــلــــومــــة،  إلـــــــى  الــــــوصــــــول 

حــرّيــاتــهــم بــســبــب آرائـــهـــم والــقــضــايــا التي 
 لتعّسف 

ً
يعملون عليها، أل يكونوا عرضة

مؤسساتهم، أن ُيسمح لهم بإيصال صوت 
ــنـــاس، وبـــإيـــصـــال املــعــلــومــات املــهــّمــة في  الـ
 مــا كــان يعتبر 

ّ
لــكــن عــالــٍم يــعــّج بالتزييف. 

مكتسبات خالل األعــوام املاضية، بات هذا 
العام مجرد أحالم مستحيلة، فيما أصبح 
جحيم.  بمثابة  اليومي  الصحافيني  عمل 
ــة تــقــمــع الــتــعــبــيــر  ــ ــورّيـ ــ ــٍة ذكـ  أنـــظـــمـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

والصحافة وحرّيتهما عمومًا، كيف يكون 
ــع الـــصـــحـــافـــيـــات الـــنـــســـاء خـــصـــوصـــًا؟  ــ ــ واقـ
؟ 

ّ
مـــا هـــو هــامــش الـــحـــرّيـــة بــالــنــســبــة إلــيــهــن

الفضاءين  مــن  يوميًا،  يواجهنه  عّما  مــاذا 
الخاّص والعام إلى الفضاء اإلعالمي؟ كيف 
 
َ
، ومن أين يجدن

ّ
ينعكس ذلك على عملهن

جيب 
ُ
الطاقة لالستمرار؟ عن تلك األسئلة، ت

»الــعــربــي الــجــديــد« صــحــافــّيــات عــربــّيــات  لـــ
ــن شـــكـــٍل مــن  مـــلـــهـــمـــات، تـــعـــّرضـــن ألكـــثـــر مــ
أشكال التمييز والقمع، وما زلن مستمّرات 
 ،

ّ
في نضاٍل يومّي من أجل القيام بمهنتهن

.
ّ
أو حتى عيش حياتهن

ــــني الـــــــــدول الــــتــــي تـــراجـــع  كــــانــــت تــــونــــس بـ
الــصــحــافــة،  عــلــى مــرصــد حــريــة  تصنيفها 
وشــهــدت خــالل الــعــام املــاضــي، وحــتــى هذا 
العام، جــدًل كبيرًا حــول حريات الصحافة 
الصحافية  تتحدث  الصحافيني.  وأوضــاع 
ــة بــــن كــــريــــم، رئــيــســة  ــولـ الســتــقــصــائــيــة خـ
»الــعــربــي  تــحــريــر مــوقــع »كــشــف مــيــديــا« لـــ
الــــجــــديــــد« عــــن بــيــئــة عـــمـــلـــهـــا، كــصــحــافــيــة 
وكامرأة، والنتهاكات التي تشوب القطاع 
ــيـــات  ــافـ ــا الـــصـــحـ ــهــ عــــمــــومــــًا، وتــــتــــعــــرض لــ
خصوصًا. تقول: »من خالل عملي تعّرضت 
للعديد من التضييقات، خصوصًا في عام 
الحــتــجــاجــات  فــمــع تغطية  الــحــالــي.   2021
إلكترونية  حملة  هناك  كانت  الجتماعية، 
ــــي ضــد  ــفـ ــ ــواقـ ــ شـــــرســـــة ضــــــــــــّدي، خـــــاصـــــة ملـ
ي 

ّ
بأن ــِهــمــت 

ُّ
وات النهضة،  وحــركــة  الحكومة 

إلى خراب  يسارية مخّربة، وبأنني أسعى 
الــفــوضــى... تعّرضت  أشــّجــع على  أو  البلد 
للعنف الــلــفــظــي، فــيــمــا تــعــّرضــت زمــيــالتــي 
ــــالم الـــعـــار  ــإعـ ــ ـــعـــتـــنـــا بـ

ُ
ــك ن ــذلــ لـــلـــتـــحـــرش، كــ

التظاهرة،  فــي  والــخــائــن.  العميل  واإلعـــالم 
ــّد زمـــيـــالتـــي،  ــ ــان الـــتـــحـــّرش مـــقـــصـــودًا ضـ ــ كـ
 مهنيات«. 

ّ
 في أن يكن

ّ
ملحاولة كسر رغبتهن

 
ً
ف تونس كأكثر الدول العربية حرّية

ّ
تصن

فـــي مـــا يــخــص الـــصـــحـــافـــة، فــيــمــا تــــرى بن 
، لكن مضمونًا 

ً
 هذا قد يكون شكال

ّ
كريم أن

هــنــاك الكثير مــن الــتــحــديــات. وتــضــيــف أن 
ــتـــمـــرار ضــــرٌب مـــن ضــــروب املــقــاومــة.  »السـ
للوطن  وحــّبــي  للمهنة  أقـــاوم بسبب حّبي 
وإحــــســــاســــي بـــاملـــســـؤولـــيـــة تــــجــــاهــــه. فــقــد 
ــا عــلــى وعـــي شديد  اخــتــرت الــصــحــافــة وأنــ
تكون  أن  أتوقع  كنت  املتاعب.  مهنة  ها 

ّ
بأن

املــتــاعــب مـــع املـــصـــادر وفــــي الـــوصـــول إلــى 
ــــول كـــشـــف الـــفـــاســـديـــن،  الـــــــرأي الــــعــــام أو حـ
وهــذه متاعب موجودة، لكن هناك متاعب 
ــواقــــف. مــقــاومــتــي  أكـــبـــر تــحــصــل بــســبــب املــ
مــن صــدقــي وضميري  أستمدها  ذلــك  لكل 
ورضاي عن نفسي، فليس هناك مقابل في 
الجتماعية  والــعــدالــة  الحقوق  عــن  الــدفــاع 
ي ل 

ّ
أن  عن 

ً
والستقاللية السياسية، فضال

أخوض اتهامات دون أدلة«.
ـــــرت الــجــائــحــة بــعــمــل الــصــحــافــيــني، فقد 

ّ
أث

استغلتها األنظمة حول العالم للتضييق. 
في تونس، تقول خولة: »انتشار الجائحة 
أثـــر كــثــيــرًا بــعــمــلــي. »فــالــحــكــومــات بـــدل أن 
كما  الشعوب«،  حاربت  الفيروس،  تحارب 
الدولية«. في تونس،  العفو  قالت »منظمة 
ق  يِّ

ُ
حاربت الحكومة الصحافيني، حيث ض

عــلــى عملهم عــبــر عــرقــلــة حــركــة الــتــنــقــل أو 
كــان هناك  كذلك  الحصول على معلومات. 
تــضــيــيــق عــلــى الــصــحــافــيــني الـــذيـــن يــبــدون 

آراءهــــــم. هــنــاك بـــيـــادق إلــكــتــرونــيــة تهاجم 
الــصــحــافــيــني الــــذيــــن يـــعـــّبـــرون عــــن رأيـــهـــم 
الــحــكــومــة. فــي حقيقة األمــــر، الجائحة  فــي 
عّمقت من أزمة حرية الصحافة، واألطراف 
الــحــاكــمــة واألحـــــزاب وأعــضــاء فــي الــبــرملــان 
وا خطاب كراهية عميقًا على الصحافة 

ّ
شن

والــصــحــافــيــني وحــريــتــهــم، وهــــذا كـــان أحــد 
أكــبــر أســبــاب تــراجــع تصنيف تــونــس على 
مــرصــد حــريــة الــصــحــافــة الـــعـــاملـــي«. تشير 
قة بالصحافيات 

ّ
خولة إلى التحديات املتعل

ــاء جــنــســي   كــــوعــ
َ
ــلـــن  »يـــعـــامـ

ّ
الــــنــــســــاء، فـــهـــن

 مــــن قـــبـــل مـــســـؤولـــني«. 
ّ
ش بـــهـــن ــتــــحــــرَّ ــ أو ُي

ــه »يـــجـــري الــبــحــث عـــن كيفية  وتــضــيــف أنــ
، حتى في 

ّ
الصحافيات في سمعتهن وخز 

الــحــمــالت اإللــكــتــرونــّيــة ضــّدهــن، باإلضافة 
إلى التنّمر«.

ُسجنت   ،2020 األول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي 
الصحافية املصرية بسمة مصطفى بسبب 
ــّيـــة. مــصــطــفــى  عــمــلــهــا عـــلـــى قـــّصـــة صـــحـــافـ
كــانــت بــني صــحــافــيــات وصــحــافــيــني قالئل 

ــرة كـــمـــصـــر، الــتــي  ــطـ يــعــمــلــون فــــي بــيــئــة خـ
 مــن أكــبــر ســجــون الصحافيني 

ً
تــعــّد واحـــدة

ــــق إحــصــائــيــات  ــالــــم، وفـ فــــي املــنــطــقــة والــــعــ
ــروي  ــون بــــال حـــــــــدود«. تــ ــلــ ــراســ مــنــظــمــة »مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــفــاصــيــل  مــصــطــفــى لــــ
ــــدث مـــعـــهـــا، ومــــشــــوارهــــا فــــي املــهــنــة،  مــــا حـ
إلـــى مهنتها بشكل  ــهــا مــنــحــازة 

ّ
أن  

ً
مـــؤكـــدة

، مــع انــدلع 
ً
واضـــح: »قــبــل عملي صــحــافــيــة

الــثــورة، قــررت أنــي سأنحاز إلــى الصحافة 
أنا  واملهنة واإلنسانية والحقيقة والناس. 
املــعــنــوي للصحافة على  بـــاملـــردود  مــؤمــنــة 
الضحايا والظلومني، فهي صوتهم وتنقل 
مــعــانــاتــهــم«. تــشــرح مـــا حــصــل مــعــهــا بعد 
أقــول  الــبــدايــة، كنت  »فــي   :

ً
قائلة احتجازها 

 ،
ّ

 هذا تحقيق غير مستقل
ّ
لوكيل النيابة إن

وإنــــي أعــــرف الـــقـــرار قــبــل بـــدايـــة التحقيق: 
حــبــس 15 يــومــًا، عــلــى أن يــجــري تخزيني 
عـــنـــدهـــم ســـنـــتـــني، كــبــقــيــة زمــــالئــــي، وكــنــت 
أطلب منه الستعجال ألني مرهقة. انتهى 
يومًا.   15 بحبسي  الحكم  وجـــاء  التحقيق 
ُرّحـــلـــت إلـــى ســجــن الــقــنــاطــر، ودخــلــت دون 
الــوبــاء  بــوضــع  تتعلق  إجـــــراءات طبية  أي 
فــي مــصــر. تــعــّرضــُت لتفتيش ذاتـــي مهني، 
دِخلُت 

ُ
ثم ُمنحُت »جالبية سجن« قــذرة، وأ

إلى العنبر، حيث كانت الصدمة: غرفة فيها 
 وفيَّ 

ً
ما ل يقل عن 80 سجينة. بقيُت واقفة

صدمة، كنُت في عنبر اإليراد. عندما دخلت 
الشمس من الشباك واستيقظت السجينات، 
تلك كانت لحظة النهيار بالنسبة إلّي: هذا 
الشمس  أرى  السجن.  فــي  أنــا  ه حقيقي. 

ّ
كل

أن  زنــزانــة، ول أستطيع  مــن خلف حيطان 
أملسها. كان األكل سيئًا، كما املياه، وكانت 
حالة  ي 

ّ
عن التخفيف   

َ
يــحــاولــن السجينات 

ــلــبــُت للنيابة 
ُ
ــيـــوم، ط الــصــدمــة. فـــي آخـــر الـ

العام  النائب  لي  قــال  التحقيق.  لستكمال 
ــــه تـــقـــّرر إخــــالء ســبــيــلــي. بـــّدلـــت مالبسي 

ّ
إن

ونزلت إلى الشارع. نزل أفــراد األمــن لحقًا 
 عــلــّي الــعــودة. 

ّ
الــقــرار تــغــّيــر، وإن قائلني إن 

بــعــدهــا بــســاعــتــني، دخــلــُت غــرفــة التحقيق. 
كان هناك وكيل نيابٍة جديد، قال: »هّو انت 
فــاكــرة بــجــد إنـــك ممكن تــرّوحــي مــن نيابة 
أمن الدولة؟ اللي بييجي هنا مابيخرجش. 
ي 

ّ
انــت إخــالء سبيل زّي مانِت، يعني هتلف

اللفة العادية« )دخول السجن ثم الترحيل 
الــتــابــع ملحل سكنها ثم  إلــى قسم الــشــرطــة 
لُت إلى السجن بالفعل.  إخالء السبيل(. ُرحِّ
في اليوم الثاني، نقلوني إلى عنبر أفضل، 
رغـــم أنـــي لــم أفــهــم ملــــاذا حــصــل ذلـــك مــا دام 
قـــد تـــقـــّرر إخــــالء ســبــيــلــي. اعــتــقــدُت حينها 
ــــي ســـأبـــقـــى فــــي الـــســـجـــن. هــــنــــاك، قــابــلــُت  أنـ
زميلتي إسراء عبد الفتاح. صرخت عندما 
ـــهـــا تــتــرّيــض 

ّ
رأتـــنـــي و»لـــطـــمـــت«. عـــرفـــُت أن

هم كانوا 
ّ
ل وحدها، وأن رحَّ

ُ
وحدها، وأنها ت

يستخدمون ذلك كنوع من الضغط النفسي 
لُت إلى القسم، حيث كان  عليها. لحقًا، ُرحِّ
 هناك جهة تريد خروجي بأسرع 

ّ
واضحًا أن

ل إجراءات 
ّ
وقت، وجهة ثانية تريد أن تعط

إخــــالء سبيلي بـــأي شــكــل. أرجــعــونــي إلــى 
 3 بالسجن   علّي حكمًا 

ّ
إن الزنزانة، وقالوا 

سنوات. جعلوني أبّدل مالبسي مّرة أخرى 
ألرتــــدي »جــالبــيــة الــســجــن«. بــعــد ســاعــات، 
ــهــم سيستكملون إجــــراءات إخــالء 

ّ
إن قــالــوا 

سبيلي، لكن هناك من يريد التحّدث معي. 
وصــل ضابط مــن األمــن الوطني، وسألني 
املـــغـــادرة، وطلب  عند   عما سأفعله 

ً
أســئــلــة

 إني لن أخرج إن لم يحصلوا 
ً
عنواني، قائال

بالخروج  لــي  يسمحوا  لــم  عناويني.  على 
إلى حني ذهاب قّوة من القسم إلى العنوان 
الــــذي قــّدمــتــه لــهــم كــي يــتــأكــدوا أنـــي أسكن 
الشقة  أمي وصاحب  قابلوا  بالفعل.  هناك 

أيضًا، ثم سمحوا لي بالخروج«.
 
ّ
ــك؟ تــشــدد بــســمــة عــلــى أن  ذلــ

ّ
ــاذا بــعــد كـــل مــ

ــوأ ضــغــط تــتــعــرض لـــه حــالــيــًا هـــو أنــهــا  أســ
تعيش خـــارج بــلــدهــا. تــقــول »مــصــر ليست 
بلدًا ولدُت فيه فحسب. هي ما أنتمي إليه. 
ارتــبــطــُت بــفــكــرة الــوطــن مــع الـــثـــورة، وكــنــُت 
أحــلــم بـــأن يــكــون أحـــســـن. مــصــر هـــي البلد 
الــذي عرفُت فيه من تكون بسمة، ومــا هي 

شخصيتها وأحالمها«.

ت صحافيات  زُجَّ
عربيات في السجون 

بسبب عملهّن 
الصحافي

يضيق هامش حريّة الصحافة سنويًا، فيدفع الصحافيون حياتهم وحرياتهم ثمنًا للمهنة ولمطالبتهم بحقوقهم 
وحقوق مواطنيهم. في العالم العربي، تعيش صحافيات جحيمًا يوميًا، في ظّل بيئة ذكوريّة وقمعيّة

أكــدت  املــاضــي،  الشهر  شر 
ُ
ن الــذي  السنوي  تقريرها  فــي 

الصحافة عانت  أّن حرية  منظمة »مراسلون بال حــدود« 
»تــدهــورًا كــبــيــرًا« منذ انــتــشــار كــورونــا فــي جميع أنحاء 
الصحافة تحت وطأة  احتضار  مــدى  إلــى   

ً
العالم، مشيرة

الوباء والقمع واالستبداد. فقد رسم املؤشر العاملي الجديد 
لحرية الصحافة الذي تصدره املنظمة، والذي يقيم أوضاع 
إلــى أن  الصحافة فــي 180 دولـــة، صـــورة قاتمة وخــلــص 
العالم تعاني مشكالت خطيرة مع  73 في املائة من دول 
الحريات اإلعالمية. أشارت املنظمة إلى أّن الدول استخدمت 
إلى  الصحافيني  ملنع وصـــول  »ذريــعــة  الــفــيــروس  جائحة 
 
ً
املجال« موضحة والتقارير في هذا  املعلومات واملصادر 

آسيا  فــي  كــان ســائــدًا  التحديد  النمط على وجــه  هــذا  أّن 
والشرق األوسط وأوروبــا. كما أشارت إلى انخفاض ثقة 
 إّن 59 في املائة من 

ً
الجمهور في الصحافة نفسها، قائلة

أّن  الذين شملهم االستطالع في 28 دولــة زعموا  األفـــراد 
الصحافيني »يحاولون عمدًا تضليل الجمهور من خالل 

ــهــا خــاطــئــة«. ويسلط 
ّ
اإلعــــالن عــن مــعــلــومــات يــعــرفــون أن

»مقياس إيديلمان 2021« الضوء على مؤشر مقلق آخر، 
يتمثل في عدم ثقة املواطنني بوسائل اإلعــالم، إذ يعتقد 
59 في املائة من املشاركني في االستبيان الذي شمل 28 
الــنــاس من  يــحــاولــون عمدًا تضليل  الصحافيني  أّن  بــلــدًا، 
خالل نشر معلومات يعرفون أنها خاطئة. الوضع املقلق 
تقرير  فــي  بــوضــوح  يظهر  ومحيطها،  العربي  العالم  فــي 
الشعبي  الغضب  ــه »في خضم 

ّ
أن إلى  التي تشير  املنظمة 

الــذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 في مختلف أنحاء 
الشرق األوسط، كشفت األزمة الصحية النقاب عن الحالة 
السياسات  هــول  تحت  بــبــطء  تحتضر  لصحافة  املقلقة 
القمعية، ذلك أّن املنطقة ما زالت تقبع في الجزء املظلم على 
الشرق  إذ توجد 12 دولــة من  العاملي،  التصنيف  خريطة 
ُيعتبر  والـــســـوداء، حيث  الــحــمــراء  املنطقتني  فــي  األوســـط 
وضع الصحافة على التوالي صعبًا وخطيرًا للغاية، وهو 
ما يفّسر الجمود الصارخ لهذه الدول في جدول الترتيب«.

هول السياسات القمعية

MEDIA
منوعات

خيبات 
اليمن

شادي ياسين

ال تمثل املــنــاســبــات الــدولــيــة املــرتــبــطــة بــاإلعــالم، 
ها 

ّ
بالنسبة للصحافيني في اليمن شيئًا، سوى أن

الصحافيون  إذ يجد  يــحــدث.  مــا  بــمــرارة  تذكير 
منذ  بــات  بلد  فــي  للبقاء  معترك  أمـــام  أنفسهم، 
انطالق الرصاصة األولى لالنقالب والحرب، في 
صدارة األخبار التي تروي مأساة ما تعرضت له 

الصحافة اليمنية.  على مدى السنوات املاضية، 
ت قوائم املوت واالنتهاكات تطارد الصحافيني، 

ّ
ظل

ــات الـــتـــنـــديـــد واالســـتـــنـــكـــار  ــانـ ــيـ ــم تـــكـــن بـ ــ فــيــمــا ل
املــحــلــي والـــدولـــي، ســـوى صــرخــة فــي واد. أخلت 
أي  مــن  مــنــاطــق سيطرتها  الــحــوثــيــني  مليشيات 
آراء مختلفة. وبات خطابها هو الصوت األوحد 
اإلعــالم  وســائــل  على  سلطتها  أحكمت  أن  بعد 
الحكومية والخاصة.  منذ سبتمبر/ أيلول 2014، 

اإلعــالم  مــن وســائــل  املليشيات عــشــرات  أطلقت 
نهب  حمالت  بعد  واملكتوبة  واملسموعة  املرئية 
ومصادرة، ودفعت بأنصارها إلدارة املؤسسات 
اإلعالمية، ضمن خطة بروباغندا ملواجهة اإلعالم 
املناهض لالنقالب. وضمن عمليات الترهيب التي 
قادتها خالل السنوات املاضية، أصدرت محكمة 
بإعدام  حكمًا  صنعاء،  في  لسيطرتها  خاضعة 
أربعة صحافيني في 11 إبريل/ نيسان من العام 

إلى  عليها،  التي تسيطر  املــدن  املــاضــي. تحولت 
الــحــرة، ومــا زال أحــد عشر  معتقالت للصحافة 
صــحــافــيــًا مــخــتــطــفــني بــحــســب مـــا نــشــرتــه آخــر 
إحصاءات نقابة الصحافيني اليمنيني. في الجانب 
اآلخر، ال يخفي مسؤولون في الحكومة اليمنية 
املعترف بها دوليًا واملجلس االنتقالي املدعوم من 
الخناق  وتضييق  للصحافيني،  الــعــداء  اإلمـــارات 

على تغطية األحداث من مناطقهم. 

في بيئات قمعية، تتعرض الصحافيات النتهاكات أوسع )ياسين قايدي/األناضول(
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وتـــايـــلـــور ســـويـــفـــت«، أمـــا »مــوســيــقــيــو الــجــاز 
الفتات«، وذلك  النخبويون فال يجنون سوى 
فــي حــديــث لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«. ويضيف 
»لكن هناك ربما عشرة آالف شخص يحبون« 
أعمال هؤالء الفنانني األقل شهرة، و»بالتالي 
ــذا املــــال إذا حصلوا  يــمــكــن أن يــعــيــشــوا مــن هـ
عــلــيــه«. يــقــتــرح الــتــقــريــر االنــتــقــال إلـــى نــمــوذج 
الــســوق« بــدل ذلــك »املرتكز على  »مرتكز على 
ــتـــخـــدمـــني«، أي عـــــدم تــــوزيــــع اإليـــــــــرادات  املـــسـ

عـــلـــى أســــــاس عـــــدد االســـتـــمـــاعـــات اإلجـــمـــالـــي 
مـــن مــجــمــوع املــســتــخــدمــني، بـــل عــلــى أســـاس 
املشتركني. وبالتالي فإن اشتراك مستخدمني 
ال يستمعون إطالقًا إلى أعمال دريك أو تايلور 
ــرادات، خالفًا  ــ ســويــفــت لــن يـــدر عليهما أي إيــ
ــا هـــو حـــاصـــل الــــيــــوم، بـــل ســيــصــب لــتــمــويــل  ملـ
مـــوســـيـــقـــيـــني يـــخـــتـــار هــــــــؤالء املـــســـتـــخـــدمـــون 
إلــيــهــم. كــمــا يــقــتــرح التمييز خــالل  االســتــمــاع 
عــدد االستماعات  العائدات بني  إعــادة توزيع 

لندن ــ العربي الجديد

تشغل االختالالت في نظام توزيع 
بالبث  املوسيقى  إيـــرادات خدمات 
التدفقي بعض أبرز الفنانني خالل 
أكثر عــداًل،  الفترة األخــيــرة، سعيًا نحو نظام 
ــوات الــكــثــيــريــن حــول الــعــالــم  ــ بــعــدمــا عــلــت أصـ
للشكوى من أوضاعهم املالية، بموازاة إعالن 
شــركــات اإلنــتــاج عــن أربـــاح قياسية. وبــيــورن 
ــد األعـــضـــاء املــؤســســني لفرقة  أولـــفـــايـــوس، أحـ
»آبــــــا« ABBA الــــســــويــــديــــة الـــشـــهـــيـــرة، يسعى 
ــوازن لـــالقـــتـــصـــاد فــــي قــطــاع  ــ ــتـ ــ ــــى »إعــــــــادة الـ إلـ
ــارك فـــي إنــتــاج  ــيــــات«. أولـــفـــايـــوس املــــشــ ــنــ األغــ
ــألـــيـــف أكـــثـــريـــة نـــجـــاحـــات الــفــرقــة  وكـــتـــابـــة وتـ
الــعــام  ــخــب 

ُ
انــت السبعينيات،  فــي  األســطــوريــة 

لجمعيات  الــدولــي  »االتحاد  رئيسًا لـ املــاضــي 
املــؤلــفــني واملــلــحــنــني« الـــذي يمثل نــحــو أربــعــة 
ماليني مؤلف وناشر فني في العالم. وشارك 
ـــشـــر فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان 

ُ
فـــي كــتــابــة تــقــريــر، ن

ــراء تــعــديــالت  ــ املـــاضـــي، يـــعـــدد اقـــتـــراحـــات إلجــ
على طريقة توزيع إيرادات األعمال املوسيقية. 
ويـــقـــول املــغــنــي إن أنــظــمــة الـــتـــوزيـــع الــحــالــيــة 
ــرادات إلــى دريــك  تعطي »80 فــي املائة من اإليــ

كانت أماني امرأة 
تدير مستشفى في 

منطقة متعّصبة 
ترفض عمل النساء

اقتراحات باالنتقال 
إلى نموذج »مرتكز 

على السوق«

تشير المزروعي 
إلى أنها واجهت التحديات 

في بداية مشوارها

2223
منوعات

»الــســلــبــيــة«، أي عــبــر قـــوائـــم الــتــشــغــيــل وتــلــك 
املرتبطة بعمليات بحث يجريها املستخدمون.

ــة أجــرتــهــا شـــركـــة »ديــلــويــت«  ــ أظـــهـــرت دراســ
لــحــســاب »املـــركـــز الــوطــنــي لــلــمــوســيــقــى« في 
فرنسا، نهاية يناير/ كانون الثاني املاضي، 
أن مــثــل هــــذا اإلصـــــالح قـــد يــخــفــض بطريقة 
ملموسة العائدات التي يتقاضاها الفنانون 
الــعــشــرة األكــثــر ربــحــًا، كما يــزيــد بنسبة 5.2 
في املائة إيرادات املوسيقيني الذين يحتلون 

ـــ10 آالف على  مــرتــبــة مــتــأخــرة دون املــركــز الــ
قــائــمــة الــفــنــانــني األكـــثـــر اســتــمــاعــًا. وبــيــنــت 
الدراسة أن 10 في املائة من إجمالي إيرادات 
»سبوتيفاي« و»ديزر« أتت من عشرة نجوم 
ــاء فـــي عــالــم املــوســيــقــى  ــمـ فــقــط مـــن أهــــم األسـ
حـــالـــيـــًا. فـــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان، كــشــفــت شــركــة 
»آبل« أنها تدفع سنتًا واحدًا من الدوالر عن 
ــل مــيــوزيــك«،  كــل اســتــمــاع عــلــى منصتها »آبـ
ــا تــدفــعــه »ســبــوتــيــفــاي«  أي نــحــو ضــعــفــي مـ
للدفع  نموذجها  عــن  معلومات  قــّدمــت  الــتــي 
منتصف شهر مــارس/ آذار. غير أن املؤلفني 
مــن هذا  وامللحنني ال يتقاضون ســوى جــزء 
اإلنــتــاج على  الـــذي تستحوذ شــركــات  املبلغ 
التدفقي وسيلة  البث  أكثريته. ومنذ أصبح 
 83( املوسيقى  عالم  في  الطاغية  االستهالك 
القطاع  ــرادات املتأتية مــن  ــ املــائــة مــن اإليـ فــي 
املــوســيــقــي فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة(، يــطــالــب 

فنانون كثر باعتماد نظام توزيع آخر.
ويقول بيورن أولفايوس إن نجاح أي إصالح 
يعتمد بالدرجة األولى على الشفافية وليس 
ــنـــصـــات. ويـــعـــتـــبـــر أن املــنــظــومــة  فــقــط عــلــى املـ
الـــخـــاصـــة بــالــقــطــاع املــوســيــقــي حــالــيــًا تــدفــع 
مؤلفني وملحنني إلى »االنفصال عن أغنياتهم 
بسرعة فائقة« عبر التخلي عن حقوق املؤلف. 
إنتاج وناشرون  بــدأت شركات  منذ ســنــوات، 
حقوق  على  لالستحواذ  معركة  موسيقيون 
املــجــمــوعــات املــوســيــقــيــة الــكــامــلــة لــبــعــض من 
كبار األســمــاء، كبوب ديــالن وستيفي نيكس 
ر النموذج االقتصادي 

ّ
ونيل يونغ. كذلك يؤث

ــالـــي فــــي قـــطـــاع املـــوســـيـــقـــى عـــلـــى املـــســـار  الـــحـ
ــه أثـــــر هـــائـــل عـــلـــى نـــوع  اإلبــــــداعــــــي، و»كــــــــان لــ
ــق أولـــفـــايـــوس.  ــ األغـــنـــيـــات وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا«، وفـ
وبــات يتعني إنــتــاج أعـــداد أكبر مــن األغنيات 
املجازفة في  إلــى أقصى حد عن  االبتعاد  مع 

األنواع املوسيقية، لضمان تحصيل إيرادات.
في السياق نفسه، أطلقت »سبوتيفاي« موقعًا 
املــاضــي،  آذار  مـــارس/  فــي  إلكترونيًا جــديــدًا 
يتناول األسئلة بشأن طريقة تقاضي مالكي 
»سبوتيفاي«،  وقالت  مستحقاتهم.  الحقوق 
ــــذي يــحــمــل عــنــوان  عــلــى مــوقــعــهــا الــجــديــد الـ
يــســتــحــقــون  الــفــنــانــني  إن  كـــلـــيـــر«،  أنــــد  »الود 
الوضوح بشأن املعايير االقتصادية املعتمدة 
في قطاع املوسيقى بالبث التدفقي، موضحة 
أنها تهدف إلى »زيادة الشفافية عبر مشاركة 
التدفقي  البث  اقتصاد  حــول  جديدة  بيانات 
ــالـــم وتــفــســيــر نـــظـــام حـــقـــوق املــلــكــيــة  ــعـ فــــي الـ
املعتمدة.  والعملية«  الــقــطــاع  فــي  والــالعــبــني 
وأشــارت إلــى أن 13400 فنان حققوا إيــرادات 
الــعــام  أكــثــر  أو  أمــيــركــي  ألـــف دوالر  بلغت 50 
املــــاضــــي، وحـــقـــق 7800 فـــنـــان أكـــثـــر مـــن 100 
أنها ال  إلــى  أمــيــركــي. لكنها لفتت  ألــف دوالر 
 ،

ً
مــبــاشــرة األغــانــي  أو مؤلفي  للفنانني  تــدفــع 

 
ً
ــــوق«. وعـــــــادة ــقـ ــ ــــحـ ــاب الـ ــ ــــحـ »أصـ ـــ ــ ــع لـ ــدفــ ــل تــ ــ بـ

يحصل الــفــنــانــون الــذيــن وقــعــوا مــع شــركــات 
املائة فقط من هذه  إنتاج كبرى على 20 في 
الباقي  تقسيم  عليهم  يتعني  اإليـــرادات، وقـــد 
بـــني أعـــضـــاء الــفــرقــة واملـــديـــريـــن. وقـــد يكسب 
يــتــعــدى عــشــرة آالف دوالر  مــا ال  كثير منهم 
أميركي سنويًا، فقط في حال سددوا ديونهم 
ــتـــجـــاريـــة. كـــذلـــك أبــــدت  ــة لـــلـــعـــالمـــات الـ ــيــ األولــ
»ســبــوتــيــفــاي« حــــذرًا حــيــال اعــتــمــاد نــمــوذج 
الــذي تصب  الــدفــع »املــرتــكــز على املستخدم« 
ــراك الــشــهــري الــتــي يدفعها  ــتـ فــيــه قــيــمــة االشـ
أميركية( لحساب  دوالرات   10( مــشــتــرك  كــل 
الفنانني الذين يستمع إلى أعمالهم فقط، بدل 
باالستناد  كــبــيــرة  مجموعة  عــلــى  تقسيمها 
املقابل،  في  اإلجمالي.  االستماعات  إلى عدد 
األول  مــن  اعتبارًا  أصبحت »ســاونــدكــالود«، 
مـــن إبـــريـــل/ نـــيـــســـان، أول خــدمــة بـــث تدفقي 
تدفع أموااًل على أساس نموذج »مرتكز على 
املستخدم«، لكن فقط ملائة ألف فنان مستقل 

يحققون مداخيل مباشرة من املوقع.

إبراهيم علي

ــزال الــســبــاق الــرمــضــانــي الـــدرامـــي في  ال يــ
املشاهدات  نسبة  تــفــاوت  ورغــم  املنتصف. 
ــٍد وآخـــــــــر، بـــــــدأت بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج  ــلــ ــــني بــ بـ
ــــق. ثــّمــة  الــخــاّصــة بــالــســبــاق تــلــوح فـــي األفـ
ــم لــلــمــمــثــل  ــذا املــــوســ ــ تـــقـــدم مـــلـــحـــوظ فــــي هـ
ــــي، خــــصــــوًصــــا فــي  ــــولـ الـــــســـــوري قـــصـــي خـ
لــخــولــي  كــــــان  قـــبـــلـــهـــا   .»2020« مـــســـلـــســـل 
على  عــرض  الــذي  عليه«  »ال حكم  مسلسل 
املــنــّصــات، والــــذي حــصــد إجــمــاًعــا مــن قبل 
الــنــقــاد، كــونــه واحـــدا مــن األعــمــال الدرامية 

الناجحة. 
 ثــالثــّيــة: الكاتب بــالل شــحــادات، 

ّ
ويــبــدو أن

ــل قــصــي  ــثـ ــمـ ــر، واملـ ــمــ واملــــخــــرج فــيــلــيــب أســ
ــد حـــقـــقـــت تـــقـــدًمـــا اســـتـــفـــاد مــنــه  ــي، قــ ــولــ خــ
قصي خولي. سطع نجم خولي خصوًصا 
بــعــد تــراجــع زمــالئــه. تــيــم حــســن يغيب عن 
الثانية. مكسيم  الرمضاني للسنة  السباق 
الــذي  »املــنــّصــة«  مــنــشــغــل بمسلسل  خــلــيــل 

عن أول تساؤل بديهي يخطر بالبال: كيف 
يمكن لطفل أن يعني طبيبًا في مشفى دون 

أن يكون لديه أدنى املؤهالت؟ 
يــــدعــــي الــــطــــفــــل الــــــــذي أصــــبــــح فـــــي الــــوقــــت 
ــدرس فـــي كلية  الــحــاضــر طــالــبــًا جــامــعــيــًا يــ
الـــطـــب، بــحــســب روايـــــة الــفــيــلــم، أن مــشــاهــد 
الــكــيــمــيــائــي فـــي فــيــلــم »الـــكـــهـــف« جميعها 
بمنتهى  قصة  ويخبرنا  ومفبركة،  مـــزورة 
الــســطــيــحــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــصــديــق لينفي 
الـــجـــريـــمـــة، فــيــقــول إنــــه فـــي يــــوم الــتــصــويــر 
اقــتــحــمــت مــجــمــوعــة مـــن املـــدنـــيـــني املــشــفــى 
وادعوا أنهم تعرضوا للكيميائي، وحملوا 
خراطيم املياه ليرشوا بها بعضهم، بينما 
كــانــت الكاميرا تــصــورهــم، ومــن ثــم غـــادروا 
املشفى عندما انتهى التصوير. أكد الشاهد 
كانت  التي  الوحيدة  التنفسية  الحاالت  أن 
تــأتــيــهــم إلـــــى املـــشـــفـــى هــــي نــتــيــجــة وجــــود 
املدنيني في األقبية واألنفاق، وذلك نتيجة 

قصف اإلرهابيني )ملناطق نفوذهم(!
بـــعـــد هـــــذه الــــــروايــــــة، يــــركــــز الـــفـــيـــلـــم جــهــده 
بطلة  بلور،  أماني  الدكتورة  على  للهجوم 
املشفى  مديرة  كانت  والتي  »الكهف«،  فيلم 

في زمن حصار الغوطة الشرقية.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــيـــلـــم فـــــــــراس فــــــيــــــاض، فــهــو 

نور عويتي

ــي  ــالــ ــام الـــــــســـــــوري مــــــع أهــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ يــــتــــعــــامــــل الـ
املــعــارضــني فــي الـــداخـــل عــلــى أنــهــم رهــائــن، 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــم لـــيـــضـــغـــط عـــلـــى مـــعـــارضـــيـــه 
فــي الـــخـــارج، اقــتــصــاديــًا وإنــســانــيــًا وحتى 
النظام  يقوم  األحــيــان  بعض  ففي  إعالميًا؛ 
ــالــــي املـــعـــارضـــني فــي  الــــســــوري بـــعـــرض أهــ
ليجبرهم  الرسمية،  شاشاته  على  الخارج 
على اإلدالء بشهادات تتعارض مع شهادات 
أبــنــائــهــم وتـــتـــوافـــق مـــع روايــــتــــه اإلعــالمــيــة 
الـــرســـمـــيـــة، لــيــضــطــروا إلــــى شــتــم أبــنــائــهــم 

والتبري منهم على املأل.
هذا ما حدث في الفيلم الوثائقي »من النفق 
إلـــى الـــنـــور«، الــــذي بــثــتــه قــنــاة »اإلخــبــاريــة 
الـــســـوريـــة« قــبــل أيـــــام، وهــــو فــيــلــم يــــرد فيه 
النظام على الفيلم الوثائقي »الكهف« الذي 
أخــرجــه فــراس فــيــاض. أمــا فيلم »مــن النفق 
إلـــى الــنــور« فــهــو يــبــدأ بــســيــنــاريــو مضحك 
الــــحــــدود، حــيــث يستضيف  وغـــبـــي ألبـــعـــد 
شاهد عيان ليفضح الفبركات واالتهامات 
ــد الـــدولـــة  الـــتـــي زورهــــــا فــيــلــم »الـــكـــهـــف« ضـ
الـــســـوريـــة، عــلــى حــســب تــعــبــيــرهــم؛ لــيــبــدو 
الفيلم امتدادًا لكل برامج التحليل السياسي 
عرض بشكل يومي وتهدف إلى كشف 

ُ
التي ت

الكونية على ســوريــة«. الشاهد  »املــؤامــرات 
الذي اختارته اإلخبارية السورية هو ليس 
ســوى طفل كــان يحلم بــدخــول كلية الطب، 
لــكــن »اإلرهـــابـــيـــني« دخـــلـــوا إلــــى دومــــا قبل 
الــتــاســع، أي أنــه لــم يحصل  تقديمه فحص 
بــعــد عــلــى الــشــهــادة اإلعـــداديـــة، لــكــن شغفه 
بالطب جعله يمارسه في مشفى الكهف في 
ذلك الوقت! وهنا ال يمكن أن نغض البصر 

ر فــي اإلمــــارات. بــاســل خــيــاط اقتحم  ُيــصــوَّ
ــا املــصــريــة أمــــام يــســرا فــي مسلسل  الـــدرامـ
 هــذه املــشــاركــة لم 

ّ
»حـــرب أهــلــّيــة«، علمًا أن

تحقق الكثير لخياط.
ــزال فـــريـــق عــمــل مسلسل  ــ فـــي املـــقـــابـــل، ال يـ
النجاح. ليس قصي  ثمار  »2020« يحصد 
ـــا، كــنــاديــن 

ً
خــولــي فــقــط، بــل شـــركـــاؤه أيـــض

نسيب نجيم وكارمن لبس وفادي إبراهيم 
وجــنــيــد زيـــن الــديــن ورنــــدة كــعــدي. وتــقــدم 
املــســلــســل الـــســـوري »عــلــى صــفــيــح ســاخــن« 
مجموعة  على  سبيعي،  سيف  إخـــراج  مــن 
ال بأس بها من املسلسالت السورية، وكان 
أهمها »الكندوش« للمخرج سمير حسني، 
وكــــذلــــك مــســلــســل »حــــــــارة الـــقـــبـــة« إخـــــراج 
رشـــا شــربــتــجــي، الــــذي يــنــافــس بــحــضــوره 
صفيح  »عــلــى  مسلسل  متابعته  نسبة  أو 
ساخن«. وتراجع مسلسل »للموت« إخراج 
بسبب  جابر،  نادين  وكتابة  أسمر  فيليب 
الــلــغــو والــحــشــو فـــي طــريــقــة طــــرح الــقــصــة 
عمل  فريق  ضعف  عن   

ً
فضال ومعالجتها، 

القصة وحمل  أهمية  مــن  قلل  مــا  األبــطــال، 
بعض املشاهدين إلى التوقف عن املتابعة 

بعد الحلقة الخامسة.
فـــي الـــقـــاهـــرة، تــبــدو املــعــركــة مــحــتــدمــة بني 
 استطاعت املمثلة 

ْ
مجموعة من األعمال. إذ

منى زكي الخروج إلى الضوء بعد سنوات 
مــــن الـــغـــيـــاب عــــن طــــريــــق مــســلــســل »لــعــبــة 
نيوتن« للمخرج تامر محسن، وتصل إلى 
املراتب األولى بإجماع املتابعني ومجموعة 
املتابعني والنقاد من خالل املواقع البديلة. 
وتخطى مسلسل »ملوك الجدعنة« بحسب 
إخــراج أحمد خالد  الصباح  شركة صــادق 
مـــوســـى، »الـــتـــرنـــد« الـــيـــومـــي فـــي أكـــثـــر مــن 

25 بــلــدًا. وبــحــســب الــبــيــان، تــحــولــت بعض 
األسماء في املسلسل إلى حالة في املجتمع 

املصري.
ويصح القول أيضًا إن مجموعة املسلسالت 
التي تسيطر عليها قوى املخابرات املصرية 

ضمن  املعتمد  التشويق  فــي  تقدمًا  حققت 
األحــداث. وهذا ما فتح الباب أمام مسلسل 
»الــقــاهــرة كــابــول«، مــن إخـــراج حــســام علي. 
الفني،  الصعيد  على  املسلسل  تقدم  ورغــم 
ه يواجه روايات ومزاعم األمن املصري 

ّ
إال أن

بــطــريــقــة مــتــحــيــزة وغــيــر حــيــادّيــة. ويفتقد 
ـــا لــلــدقــة والـــتـــوثـــيـــق الـــــذي بــإمــكــانــه 

ً
أحـــيـــان

ــدة الــتــشــنــج أو الـــتـــحـــامـــل الــــذي  ــ تـــذلـــيـــل حـ
يظهره تعاطي األمن املصري مع ما يسمى 

»اإلرهاب«. في املسلسل بـ

ــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــوبـ ــعـ ــ ــتــــعــــرض الـــــصـ يــــســ
بلور  أمــانــي  لها  تعرضت  التي  والعائلية 
ــرأة تــديــر مشفى  خـــالل عــمــلــهــا، لــكــونــهــا امــ
يرفض  ومجتمعها  متعصبة  منطقة  فــي 
كيف  ليحكي  عليها  ويــركــز  الــنــســاء،  عــمــل 
تـــمـــردت عــلــى الــــعــــادات والــتــقــالــيــد لــتــنــقــذ 
آالف األرواح. وفي الفيلم كان صوت أبيها 
يــرافــقــهــا طــــول الـــوقـــت، مـــن خــــالل رســائــلــه 
الــصــوتــيــة لـــهـــا، ويــتــضــح بـــذلـــك كــيــف كــان 
خــائــفــًا عــلــيــهــا، وكــيــف كـــان رافـــضـــًا لــفــكــرة 
أن  إلى  املنطقة،  تلك  البداية في  عملها في 
يعبر  منه  صوتية  بــرســالــة  الفيلم  ينتهي 
ويصفها  بابنته  واعتزازه  فخره  عن  فيها 
النور«،  إلــى  النفق  »مــن  فيلم  أمــا  بالبطلة. 
فـــهـــو يــــركــــز هـــجـــومـــه بـــشـــكـــل خـــــاص عــلــى 
على  باالسم  فيصفونها  أماني،  الدكتورة 
في  رخــيــصــًا  دورًا  لنفسها  »ارتــضــت  أنــهــا 
ووطنها«.  أهلها  ضد  الدعائية  اآللــة  عمل 
ــــت اإلخـــــبـــــاريـــــة  ــامــ ــ ــل ذلـــــــــــك، قــ ــيــ ــبــ وفـــــــــي ســ
باستدعاء أبيها، محمد أديب بلور، ليكون 

شاهد عيان يؤدي الدور املعاكس. 
ــــالل مـــحـــاورتـــه أن يــثــبــتــوا  حــــاولــــوا مــــن خـ
أن أمــانــي مــنــبــوذة، لــيــس فــقــط لعملها مع 
اإلرهابيني، وإنما ألنها عملت دون موافقة 
أهــلــهــا وضـــد الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــســاريــة 
في مجتمعها؛ ليسوق الفيلم تمردها على 
ذاتــه!  بحد  بأنه جريمة  االجتماعي  العرف 
لــيــضــرب بــعــرض الــحــائــط كــل األفــكــار التي 
روج بها لنفسه سابقًا عن كونه نظام حكم 
متحررًا وحضاريًا. ومع مرور وقت الفيلم، 
تــــزداد الــحــدة واإلثـــــارة، ليعلن األب تــبــرؤه 
البنت مغضوبة..  »هــي  يــقــول:  منها، حيث 

هو اإلرهابيني كذابني من بنتي وجر«.

دراما رمضان... أعمال تتقدم وأخرى تتراجعما بين »الكهف« و»من النفق إلى النور«
عشرة أيام وينتهي 

السباق الدرامي 
الرمضاني. ورغم اختالف 

نسب المشاهدات بين 
مسلسل وآخر، وبين بلد 
وآخر، إال أّن بعض النتائج 

بدأت تلوح في األفق

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

املــائــدة  أن  املــزروعــي،  نــور  القطرية،  أكـــدت الشيف 
ــلـــى عـــراقـــتـــهـــا  ــافـــظ عـ ــحـ ــة تـ ــريـ ــطـ ــقـ ــة الـ ــيـ ــانـ ــرمـــضـ الـ
وأصــالــتــهــا، الفــتــة إلــى أن »الــثــريــد« و»املــجــبــوس« 
و»الــهــريــس« و»املــضــروبــة« ما زالــت حاضرة على 
موائد رمضان، وهي مأكوالت أساسية ال يستغني 
عنها أهــل قــطــر. وتــشــارك املــزروعــي، فــي مهرجان 
»طـــهـــاة قــطــر« االفـــتـــراضـــي الــــذي يــنــظــمــه املجلس 
أيار،  الوطني للسياحة ويستمر لغاية 12 مايو/ 
بمشاركة 28 مطعمًا وفندقًا. وتتجسد مشاركتها 
ــارك حـــيـــاة«، لتقديم  عــبــر تــعــاونــهــا مــع فــنــدق »بــ
رمضانية.  كحلويات  الحلوى،  من  أطباق  ثالثة 
كيكة عــاديــة بنكهة »املــنــغــا«، وكــيــكــة خــالــيــة من 
»الغلوتني« للذين يعانون من الحساسية، وكيكة 
الحيوانية  األلــبــان  منتجات  مــن  خــالــيــة  نباتية 
والبيض. والهدف تقديم طعام صحي يصل إلى 
املــنــازل تماشيًا مــع خطة اإلجــــراءات االحترازية 

املتبعة ملواجهة فيروس كورونا.
ــول بـــدايـــة اقــتــحــامــهــا عــالــم الــطــبــخ والـــغـــذاء،  وحــ
الشيف  تــقــول  واجهتها،  الــتــي  التحديات  وأبـــرز 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــنــت شــغــوفــة  املــــزروعــــي لـــ
بالطهي منذ طفولتي، وقبل نحو عشر سنوات 
ــواع منتجات  ــ ضــُت لــتــحــســس مـــن بــعــض أنـ تــعــرَّ

الصعوبة  مــن  وكـــان  البيض،  ومنتجات  األلــبــان 
تــحــصــيــل مـــأكـــوالت خــالــيــة مـــن هــــذه املــنــتــجــات. 
وبدأْت موهبتي بالطبخ من هنا، عندما أصبحت 
إقبااًل  مــأكــوالت بطريقة صحية، ووجــدت  أطبخ 
جيدًا«. الفتة إلى أنها شاركت وصفاتها للطبخ 
مــع الــعــائــلــة والــصــديــقــات، حــتــى أتــاحــت وســائــل 
بالطهي  شغفها  مشاركة  االجتماعي  التواصل 

طيفًا واسعًا من الجمهور.
التحديات في  أنها واجهت  إلى  املزروعي  وتشير 
بـــدايـــة مـــشـــوارهـــا مـــن خــــالل تــعــريــف الـــنـــاس على 
إلى  القطرية  املــأكــوالت  وتحويل  الصحي  الطعام 
مــكــونــات صــحــيــة، مـــع املــحــافــظــة عــلــى الــوصــفــات 
نــفــســهــا لــكــن بــطــريــقــة صــحــيــة، وإيــــصــــال رســائــل 
الجميع، خاصة  تناسب  بدائل  بوجود  للجمهور 
ــلـــوتـــني، ومـــن  ــانـــون مــــن حــســاســيــة الـــغـ ــعـ ــذيــــن يـ الــ
يتحسسون من منتجات األلبان. وأكدت املزروعي 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن املــجــتــمــع  ـــ فـــي حــديــثــهــا لـ
القطري يتقبل فكرة الشيف القطرية، بل يشجعها 
أيضًا، وبات ينظر إلى الشيف القطري كمهنة، وفن 

من الفنون وليس مجرد طبخ مأكوالت لألسرة.
وحققت الشيف املزروعي شهرة وحضورًا، كاشفة 
أنــهــا تــعــامــلــت مـــع أكــثــر مـــن 30 مــطــعــمــًا مــشــهــورًا 
الصحي،  الطعام  إعـــداد  فــي مجال  فــي قطر، ليس 
بـــل أصــبــحــت وظــيــفــتــهــا األســاســيــة إنـــشـــاء قائمة 
األوروبــيــة  أو  الخليجية  للمأكوالت  ســواء  طــعــام، 
وغيرها. وكشفت أنها تعاملت مع طهاة عامليني، 
قائلة: »اشتغلت مع الشيف ألون ديكاس في )ميا 
كافيه( والشيف ماريموتو في مطعم )ماريموتو(، 
واســتــفــدت منهما كــثــيــرًا، وكـــان الــتــعــاون مشتركًا 
 مــن قبلهما ومـــن قبلي وكــانــت تجربة 

ً
ومــتــكــامــال

جميلة ومتكاملة«. 
ــتـــراضـــي،  يـــذكـــر أن مـــهـــرجـــان »طـــهـــاة قـــطـــر« االفـ
أبريل/ نيسان، ويستمر لغاية 12  انطلق مطلع 
مايو/ أيار، ويعتبر األول من نوعه، في ظل غياب 
تماشيًا  الجماهيرية،  والفعاليات  املــهــرجــانــات 
كــورونــا. ويهدف  ــراءات مواجهة جائحة  إجــ مــع 
إلى إثــراء السياحة املحلية ودعــم قطاع األغذية. 
ويعكس التعدد الثقافي في قطر، والذي ينعكس 
من خالل األطباق العاملية التي يعدها 12 شيفا 

قطريًا وعامليًا.

النجم وحده ينال كل شيء

تشارك ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل »اللي مالوش كبير« )فيسبوك(

تعاملت المزروعي 
مع أكثر من 30 
مطعمًا في قطر 
)العربي الجديد(

)Getty( فيلم »الكهف« يستعرض الصعوبات االجتماعية التي تعاني منها الدكتورة أماني بلور

)Getty/تايلور سويفت من الفنانات األكثر جنيًا لألرباح عبر المنصات الرقمية )كريستوفر بولك

يسعى الموسيقيون إلى تحقيق نظام أكثر عدًال، يضمن حصولهم على اإليرادات المستحقة 
من منصات البث الموسيقي التي يسيطر عليها النجوم األكثر شهرة عالميًا

البّث الموسيقي

الشيف القطرية نور المزروعي

فنون وكوكتيل
قضية

مطبخ

متابعةنقد

بدأت منصات البث 
الموسيقي تولي اهتمامًا 

أكبر باألسواق الناشئة، 
ومنها منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. 
عام 2019 بلغت قيمة 

عائدات البث الرقمي 11.4 
مليار دوالر، لتشّكل أكثر من 

نصف إجمالي العائدات 
الموسيقية حول العالم.
لكن قطاع الموسيقى 

العربية الذي كان غزير اإلنتاج 
حتى عام 2000، تراجع 
باطراد خالل العقدين 

الماضيين، إلى أن بدا على 
وشك االنهيار قبل سنوات 

مع إخفاقه في نشر 
أعماله على المنصات.
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