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مواقع التواصل أدوات سياسية 
مهمة لألميركيين السود

عقيل الصريمي... رحيل أشهر 
األصوات اإلذاعية في اليمن

لندن ـ العربي الجديد

بالتزامن مع حالة اإلغالق والحجر الصحي 
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــد مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، 
ــاالت العنف  ســّجــل الــعــالــم تــصــاعــدًا فـــي حــ
ــّد الـــنـــســـاء. وبــيــنــمــا  ــ األســــــــري، تـــحـــديـــدًا ضـ
على   2020 عــام  فــي  التكنولوجيا  ســاعــدت 
الــحــجــر، ســاعــدت أيضًا  تخطي صــعــوبــات 
في تعزيز العنف املنزلي وزيادة االضطهاد 

الذي تعّرض له ضحايا العنف. 
ــيــــة  فــــقــــد كـــــانـــــت مـــــكـــــبـــــرات الــــــصــــــوت الــــذكــ
وتطبيقات التتبع وبرامج تسجيل املفاتيح 
التي سهلت على الجناة  من بني املنتجات 
السيطرة على الضحايا ومواصلة اإلساءة. 
وتقول منظمة Refuge، وهي جمعية خيرية 
إن  املــنــزلــي،  بالعنف  بريطانيا معنية  فــي 
أكثر من 70 في املائة ممن تقدم لهم الدعم 
أبلغوا عن انتهاكات متعلقة بالتكنولوجيا 

نفسها. 
وتـــــنـــــقـــــل »بـــــــــي بـــــــي ســـــــــي« عـــــــن ســـيـــدتـــني 
قصتهما مع العنف األسري، وكيف سهلت 
كيت  تــقــول  الــجــنــاة. إذ  عــمــل  التكنولوجيا 
)اســم مستعار(: »عندما غــادر املنزل، بدأت 
الــبــاب من  أنــه يستخدم كاميرا جــرس  أرى 
إلــى جهاز  أجــل تتبعي«. كانت كيت تشير 
والــذي  باإلنترنت،  املتصل  »أمــــازون«  أمــان 
الحركة  يكتشف  عندما  التنبيهات  يطلق 
أمــــام املــنــزل ويــســمــح بــمــشــاهــدة لــقــطــات أو 
تسجيالت حــيــة مــن بــعــيــد. وتــضــيــف »كــان 
إذا أردت  الــبــطــاريــة منها  بــإمــكــانــي إخــــراج 
ذلـــك، لكنني لــم أشــعــر أنــنــي أســتــطــيــع ذلــك 
ألنــــه كــــان يــقــول لـــي أنــــِت تــعــرضــني ســالمــة 
أطفالنا للخطر. كنُت قلقة من أنه سيذهب 
أمٌّ  بأنني  أن يقنعهم  الشرطة ويحاول  إلــى 

سيئة«.
وتوضح »سو« )اسم مستعار أيضًا( كيف 
ــتـــراضـــي  اســـتـــخـــدم شــريــكــهــا املـــســـاعـــد االفـ
تتيح  وظيفة  عبر  ملراقبتها  »أمــــازون«  مــن 
بمكبرات  بعد  عــن  االتــصــال  للمستخدمني 
الــصــوت الــذكــيــة واالســتــمــاع/الــتــحــدث عبر 
أداة تشبه االتصال الداخلي. وتقول: »كانت 
هـــنـــاك أجـــهـــزة مــخــتــلــفــة مـــن »ألــيــكــســا« في 
جميع أنحاء العقار. يمكنه النزول أو يمكنه 
الـــذهـــاب إلـــى مــنــزل شــخــص مـــا واالتـــصـــال 

»أليكسا« عندما  نكون في املنزل«. بـ
تــقــول ســو: »نــحــن جميعًا فــي هــذه الفقاعة 
في املنزل. حتى عندما أغــادر، يمكنه رؤية 
موقعي من خالل ساعتي الذكية، أو هاتفي 
أو جهاز »آيباد« أو أي شيء آخر. لقد أدركت 
لــلــتــو مــــدى ضــآلــة ســيــطــرتــي عــلــى حــيــاتــي 
وحــيــاة األطـــفـــال ومـــقـــدار مــا كـــان لــديــه.كــان 
علي الخروج«. وتشير إلى أن شريكها أغلق 
»أمـــــازون«،  فــي  املــشــتــرك  حسابهما  عليها 
الذي كان مرفقًا به تفاصيل بطاقة االئتمان 

منوعات
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الخاصة بها، مما يمنحه القدرة على إنفاق 
األموال التي ستكون ملزمة بتغطيتها بعد 
»أمـــازون«  ذلـــك. وتــتــذكــر قــائــلــة: »اتــصــلــت بــــ
وقــلــت إنــنــي ال أســتــطــيــع ســحــب بــطــاقــاتــي 
من هذا الحساب. قالوا: آسفون، عليك فقط 
إلـــغـــاء بــطــاقــاتــك املــصــرفــيــة«. مـــن جــانــبــهــا، 
تــقــول الــدكــتــورة لــيــونــي تــانــزر إنــهــا كثيرًا 
ما تصادف مسألة التحكم هذه في دراسة 

حول الجنس وأجهزة إنترنت األشياء التي 
وتشرح  الجامعية.  لندن  كلية  في  تقودها 
ــا يــكــون  ــي، الــــــذي غـــالـــبـــًا مــ ــانــ ــجــ ــة: »الــ ــلـ ــائـ قـ
ــرًا، هــو الــشــخــص الـــذي يــشــتــري الجهاز  ذكــ
قـــدرًا كبيرًا من  لــه  بــه. يمنح هــذا  ويحتفظ 
التحكم في كل من البيئة التي يوجد فيها 

وكذلك إعدادات مسؤول الجهاز«.
كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــــع الـــعـــديـــد مــــن مـــجـــاالت 

الحياة، يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا 
ة.  لتقديم الحلول واملساعدة ألهداف اإلساء
أن بعض  مـــن  تــحــذر   Refuge مــنــظــمــة  لــكــن 
التطبيقات املعروضة تشكل خطرًا إضافيًا. 
وتــوضــح: »لــقــد رأيــنــا العديد مــن الــوكــاالت 
حماية  هــو  وحيد  لغرض  تطبيقات  تطور 
لهم،  الدعم  وتقديم  املنزلي  العنف  ضحايا 
ولـــكـــن غــالــبــًا مـــا يـــكـــون لـــهـــذه الــتــطــبــيــقــات 
إخـــفـــاقـــات واضـــحـــة ويــمــكــن فـــي الـــواقـــع أن 
تـــعـــرض ســـالمـــة الـــضـــحـــايـــا لــلــخــطــر، عــلــى 
سبيل املثال امليزات التي تكشف عن موقع 

الضحية.
ويقضي العديد من األشخاص وقتًا أطول 
فــي املــنــزل نتيجة لــفــيــروس كــورونــا، وهــذا 
يعني مشاركة املزيد من البرامج والخدمات. 
لذا، اآلن أكثر من أي وقت مضى، ترى كيت 
فيما  التفكير  إلــى  يحتاجون   مطوروها 

ّ
أن

الــعــالقــات. وتــوضــح:  يــحــدث عندما تنفجر 
»عــنــدمــا تــكــونــان زوجـــــني، ســيــتــم تسجيل 
واحد.  إلكتروني  بريد  عنوان  في  الحساب 
عندما يحدث خطأ ما، فإن الشخص الذي ال 
يستطيع استخدامه ال يمكنه فعل أي شيء 
حيال ذلــك. ال يمكنك تصحيح أي شــيء أو 

تغيير التفاصيل«. 
 IBM درس فريق من خبراء األمن في شركة
التي  الــتــكــنــولــوجــيــا  مــخــاطــر  تقليل  كيفية 
تمكن من اإلساءة املنزلية، وابتكر مجموعة 
ــبــــادئ الــتــصــمــيــم لــتــوجــيــه صــانــعــي  مــــن مــ
األجــــهــــزة والــبــرمــجــيــات اآلخــــريــــن. وتــقــول 
الشركة: »نعتقد أن عبء األمان ال ينبغي أن 
يقع على عاتق املستخدم النهائي، وشعرنا 
أنه من املهم تحويل بعض هذا العبء على 

األقل إلى تصميمات مدروسة«.
العائلية  الــتــطــبــيــقــات  الــكــثــيــرون  يــســتــخــدم 
يتشاركون  لكنهم  األطــفــال،  ســالمــة  ملراقبة 
التصميم  املعلومات حسب  مــن  الكثير  فــي 
ويــمــكــن أن يـــســـاء اســتــخــدامــهــا فـــي عــالقــة 
أنــه يمكن أن تعرض   IBM مسيئة. وتشرح
ُبــعــد  تــنــبــيــهــات عــنــدمــا يــتــم تنشيطها عـــن 
ويــكــون لــهــا تــجــاوز يــــدوي. وتــضــيــف: »تــم 
تــصــمــيــم الــكــثــيــر مـــن األجـــهـــزة الــذكــيــة على 
أســــــاس أن جــمــيــع األشــــخــــاص فــــي املـــنـــزل 
مع بعضهم  املعلومات  بمشاركة  يسعدون 
الــبــعــض، لــكــن هـــذا الــســيــنــاريــو الــســعــيــد ال 
يـــدرك أن هــنــاك العديد مــن االخــتــالفــات في 

الحياة األسرية«.
»بـــي بي  وتـــقـــول لــيــزلــي نـــوتـــال مـــن IBM لــــ
ــزاء أخـــرى من  ســـي«: »إنــهــم يــتــشــاركــون أجــ
املــعــلــومــات، مــثــل مــســتــوى الــبــطــاريــة، الــذي 
يبدو وكــأنــه قطعة صغيرة غير ضــارة من 
البيانات«، »ولكن في يد املعتدي، ال يمكن 
للضحية الــهــروب مــن وابـــل اإلســــاءات هذا 
البطارية  إن  قائلة  هاتفها،  إغـــالق  بمجرد 

قد نفدت«.

يستخدم المعنفون 
األجهزة الذكية لمراقبة 

النساء في منازلهّن

شادي ياسين

ــوفــــي اإلذاعــــــــــي الـــيـــمـــنـــي الـــــبـــــارز عــقــيــل  تــ
السبت، بعد صراع  الصريمي )62 عامًا(، 
ــقـــط رأســــــــه بـــقـــريـــة  مـــــع املــــــــــرض، فـــــي مـــسـ
القريشة بمدينة تعز جنوب شرق البالد. 
ويعد الصريمي املولود عام 1958 أيقونة 
ـــب بعميد 

ّ
ــق إذاعـــيـــة فـــريـــدة فـــي الــيــمــن ولـ

املـــذيـــعـــني، وارتــــبــــط بــصــوتــه فـــي الـــذاكـــرة 
امتد  الـــذي  الطويل  عمله  خــالل  الشعبية 
طيلة حياته في اإلذاعات املحلية اليمنية.

ــانــــى الـــصـــريـــمـــي مــــن أمـــــــراض الــقــلــب.  وعــ
ــنـــاشـــدات لــلــفــت أنـــظـــار الــجــهــات  وبـــعـــد مـ
الرسمية بعالجه، وّجهت الحكومة بنقله 
للعالج،  الــقــاهــرة  املــصــريــة  العاصمة  إلــى 
الصحية،  حالته  متابعة  أهملت  أنها  إال 
وأجــــــرى عــمــلــيــة قــلــب مــفــتــوح تــكــفــل بها 

»فاعل خير«.
ــافـــي خـــلـــيـــل الــــقــــاهــــري فــي  ــحـ وقـــــــال الـــصـ
تدوينة على فيسبوك، إن الصريمي أجرى 
القاهرة قبل ثالثة أشهر،  عملية قلب في 
الطبيب  ارتــكــبــه  أن خــطــأ طبيًا  »واتــضــح 

الجراح وأفشل العملية بهذه السرعة«.
ومــنــذ عـــام 2015، اضــــطــــر الــصــريــمــي إلــى 
االستقرار في قريته، بعد أن دمر القصف 
الحوثي إذاعة تعز حيث يعمل، وعانى من 

التي  رغم جماهيريته  الحكومي  اإلهمال 
حظي بها، فيما يخلو الفضاء اإللكتروني 

من أرشيفه اإلذاعي.
أحــــد  وجـــــهـــــه  ســــــــــؤال  عــــلــــى  ردًا  وكـــــتـــــب 
فـــــي إذاعـــــــة  بــــرامــــجــــه  ــيــــني، إن  ــافــ الــــصــــحــ
صــنــعــاء كــانــت تــمــحــى، فــيــمــا دفـــن تدمير 
الــحــوثــيــني إلذاعــــة تــعــز كــل أرشــيــفــه، لكنه 
احتفظ ببعض حلقات برامجه في هاتفه 

الشخصي.
بـــدأ شــغــفــه مـــن املـــدرســـة عــبــر أثــيــر إذاعـــة 
الـــحـــديـــدة )حـــكـــومـــيـــة(، إذ قــــدم عـــــددا من 
برامج األطفال، ثم أصبح معدًا ومقدمًا، ثم 
القرن  أواخــر سبعينيات  للبرامج  مشرفًا 
املاضي، ثم انتقل للعمل في إذاعة صنعاء 

الحكومية.
ــة، أبـــرزهـــا  ــيــ اشــتــهــر بــتــقــديــم بـــرامـــج إذاعــ
واحـــة الــيــوم ورحــلــة األســبــوع واســتــراحــة 
الــظــهــيــرة، وتــمــّيــز بــثــنــائــيــتــه مـــع املــذيــعــة 
عايدة الشرجبي، باإلضافة إلى تنقله في 
الــبــرامــج الجماهيرية  ــة مــن  أقــســام اإلذاعــ
والــبــث املــبــاشــر، إلـــى قــائــم بــأعــمــال املــديــر 

العام للبرامج، ثم انتقل إلى إذاعة تعز.
ــمــــي أديـــــــــب، ولــــــه ديـــــــــوان شــعــر  ــريــ والــــصــ
»ضفاف األلق« كان يعّده للطبع، وعضو 
ونقابة  اليمنيني،  والكتاب  األدبــاء  اتحاد 
ــابــــت فــي  ــمــــود ثــ ــــب عــ ــاتـ ــ الـــصـــحـــفـــيـــني، وكـ

بعنوان  )حكومية(  سبتمبر   26 صحيفة 
»خواطر قلم«.

ــيــــون ومــــحــــبــــوه وفــــاتــــه،  ــافــ ونــــعــــى صــــحــ
إذاعية  أليقونة  خسارة  رحيله  معتبرين 
رفيق  الشعبي. وكتب  بالوجدان  ارتبطت 
دربه املذيع البارز علي صالح أحمد »عمل 
كثيرًا وجاهد واجتهد في مجال يأخذ من 
صــاحــبــه كـــل شــــيء، وال يــمــنــحــه أكــثــر من 
ذكرى طيبة مجرد ذكرى ليصبح خاطرة 

وبعضًا من حياة كانت«.

)Getty( زادت حاالت العنف األسري في ظّل كورونا

)فيسبوك(

واشنطن ـ العربي الجديد

عــمــلــت وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي كـــــأدوات لــلــمــشــاركــة الــســيــاســيــة والــنــضــال 
االجتماعي لسنوات عديدة، خاصة بالنسبة لألميركيني السود. كان هذا واضحًا 
عام 2020، عندما أدى مقتل جورج فلويد إلى احتجاجات واسعة النطاق، ما أثبت 
مجددًا تأثير هذه املنصات وقوتها. وأفادت استطالعات مركز »بيو« لألبحاث بأن 
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي السود يرون هذه املنصات وسيلة مهمة 
للمشاركة في القضايا التي يهتمون بها، أو العثور على أشخاص متشابهني في 
املنصات  تأثير هذه  إيجابية حول  املستجوبون عن وجهات نظر  التفكير. وعّبر 
لــة ذوي الــســلــطــة والــنــفــوذ ومحاسبتهم عــلــى أفــعــالــهــم، ومــنــح صــوت  عــلــى مــســاء

للمجموعات غير املمثلة.  
واالنخراط في األنشطة السياسية في هذه املواقع ال يقتصر على مجموعة واحدة، 
إال أن املستخدمني من السود غالبًا ما يشاركون في األنشطة السياسية في الشبكات 
االجــتــمــاعــيــة أكــثــر مــن نــظــرائــهــم مــن بــعــض الخلفيات الــعــرقــيــة واإلثــنــيــة األخـــرى، 
ويعتقدون أن هذه األنشطة أكثر فعالية. وعبر أربعة أنواع من األنشطة السياسية 
التي سأل عنها استطالع للمركز في يونيو/حزيران 2020، قال مستخدمو وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــن األمــيــركــيــني الــســود إنــهــم يــســتــخــدمــون هـــذه املــنــصــات 
املستخدمني السود  مــن  املــائــة  فــي   48 وقــال  الــعــامــة.  بالقضايا  املتعلقة  لألنشطة 
التواصل االجتماعي  إنهم نشروا صــورة إلظهار دعمهم لقضية ما على وسائل 
في الشهر السابق للمسح الذي تم إجراؤه في الفترة من 16 إلى 22 يونيو/حزيران 
2020. وقال مشاركون الشيء نفسه حول تشجيع اآلخرين التخاذ إجراءات بشأن 
أو االحتجاجات  التجمعات  البحث عن معلومات حول  أو  التي تهمهم،  القضايا 
التي تحدث في منطقتهم.  وأكــد ثلث املستخدمني السود استخدام وسم يتعلق 
بقضية ســيــاســيــة أو اجــتــمــاعــيــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي الشهر 
 إلى تشجيع اآلخرين 

ً
السابق. وكان املستخدمون السود )45 في املائة( أكثر ميال

على اتخاذ إجراءات بشأن القضايا التي كانت مهمة بالنسبة لهم. 

حْجر مع المعنِّف: أجهزة ذكية تفاقم المعاناة

الري 
كينغ

البرامج  مــقــّدم  أن  أن«  أن  »ســي  أعلنت شبكة   
الــذي عمل فيها  الشهير الري كينغ  لحوارية  ا
ج 

َ
ملدة 25 عامًا، أصيب بفيروس كورونا ويعال

في أحد مستشفيات لوس أنجليس منذ أكثر 
من أسبوع. 

ونــقــلــت عــن »مــصــدر قــريــب مــن أســــرة« الري 
عامًا   87 البالغ  األميركي  اإلعــامــي  أن  كينغ، 
دِخل مركز »سيدرز سيناي« الطبي. ويعاني 

ُ
أ

 داء السكري من النوع الثاني، 
ً
الري كينغ أصا

إضافة إلى مشكات صحية أخرى، إذ أصيب 
الــرئــة، وتــعــّرض ألزمـــات قلبية عــدة،  بسرطان 
وذبــحــة صــدريــة نــاجــمــة عــن انــخــفــاض تدفق 
أبــرز  مــن  كينغ  الري  القلب. وُيعتَبر  إلــى  الـــدم 
الــشــخــصــيــات الــتــي طــبــعــت تــاريــخ الــتــلــفــزيــون 
املتحدة، وُعــِرف بأكمام قميصه  الــواليــات  في 
التي  األلـــوان  متعددة  العنق  وربــطــات  امللفوفة، 

الكبيرة.  والــنــظــارات  والحماالت  يضعها،  كــان 
وقدم على مدى 25 عامًا برنامج »الري كينغ 
اليف«، أجرى فيه مقابات مع جميع الرؤساء 
أبــرز قادة  األميركيني منذ عام 1974 وبعض 
ياسر  الـــراحـــل  الفلسطيني  كــالــزعــيــم  الــعــالــم، 
الــروســي فاديمير بوتني،  والــرئــيــس  عــرفــات، 
باإلضافة إلى نجوم كفرانك سيناترا ومارلون 
براندو وباربرا سترايسند. وغادر الري كينغ 

واصـــل  ــه 
ّ
لــكــن  ،2010 ــام  عــ فـــي  أن«  أن  ــي  »ســ

املقابات، وكــان يعرضها على موقعه  إجــراء 
ــام 2012 أطــلــق بــرنــامــج  اإللــكــتــرونــي. وفـــي عـ
»الري كينغ ناو« على قناة الفيديو على الطلب 
»أورا تــي فــي« عبر اإلنــتــرنــت التي شــارك في 
تأسيسها. وبدأ في عام 2013 إحياء برنامج 

»بوليتيكينغ ويذ الري كينغ«.
)فرانس برس(

تساهم األجهزة الذكية في منح المعنِّفين سطوًة على ضحاياهم، خصوصًا في زمن كورونا الذي أجبرت فيه الضحايا على الحجر 
المنزلي مع الجناة. هكذا باتت تلك التكنولوجيا رقيبًا إضافيًا يُفاقم معاناة النساء
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األخيرة  محطتهم  وصولهم إلى  قبل  أخـــرى، 
وهــي قــطــر، وذلـــك قبل انــطــالق »بــطــولــة كأس 

العالم لكرة القدم 2022«.
ويؤكد املال أن املشروع يأتي  في إطار حرص 
املركز على تعزيز روح املسرح داخل املجتمع، 
الـــفـــضـــاءات والــســاحــات  فـــي  وخــلــق شعبيته 
الــعــامــة، الفــتــًا إلـــى أن »عــربــة الـــزمـــن« تذكرنا 
ــرح اإلغـــريـــقـــي،  ــســبــيــس« فـــي املـــسـ

ُ
ــة ت ــربـ ـــ »عـ بـ

ومـــســـرح الــعــربــات فـــي عــصــر الــنــهــضــة، وهــو 

شـــكـــل مـــســـرحـــي تـــطـــور عـــبـــر الــزمــن ويــســمــح 
باالتصال الحقيقي بني املمثل والجمهور.

ويـــوضـــح أن الـــهـــدف مـــن »عـــربـــة الـــزمـــن« حث 
ــال عـــلـــى الـــــــقـــــــراءة، وعـــلـــى  ــ ــفــ ــ ــيـــع األطــ وتـــشـــجـ
التفكير واإلبداع واالرتباط بالثقافة واملعرفة 
واالستكشاف  البحث  قيمة  وتعزيز  والــعــلــم، 
ــفـــادة مـــن املــــــوارد الــبــســيــطــة لتحقيق  ــتـ واالسـ
التي تنعكس من خــالل املواضيع  اإلنــجــازات 
ــي »عـــربـــة  املــــخــــتــــارة لـــلـــعـــروض املـــســـرحـــيـــة فــ

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

يـــــــــعـــــــــود مـــــــــســـــــــرح الـــــــــــدمـــــــــــى فــــي 
قــــطــــر إلــــى الــــســــاحــــة بــــعــــد تـــوقـــف 
اضـــــــــــــــطـــــــــــــــراري جـــــــــــــــراء جـــــائـــــحـــــة 
»كــوفــيــد-19«، بعد نــجــاح الــبــالد فــي مكافحة 
بتنفيذ خطة  كورونا والبدء  فيروس  انتشار 

الرفع التدريجي املحكم للقيود املفروضة.
ــز شــــــــؤون املــــــســــــرح«، الـــتـــابـــع  ــ ــركـ ــ إذ نـــظـــم »مـ
لــــوزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة الــقــطــريــة، فعالية 
الــزمــن«، وقــدم خاللها عروضا ملسرح  »عــربــة 
الدمى على مدى خمسة أيام، من 28 ديسمبر/

في  الثاني،  يناير/كانون   2 إلــى  األول  كانون 
»منتزه الخور« جنوبي البالد.

الفنان  املــســرح«،  ويشرح مدير »مركز شــؤون 
»الــعــربــي الــجــديــد«  صـــالح املــــال، فــي حــديــث لـــ
الــزمــن« هــو العنوان الرئيس لكل  ، أن »عــربــة 
ــلــــهــــا مــجــمــوعــة  ــة داخــ ــربــ الــــــعــــــروض، وهــــــو عــ
أشــخــاص يــمــثــلــون مــعــظــم الــقــارات. وتــنــطــلــق 
هــــــــــــذه الــــــــعــــــــربــــــــة، ويـــــــــقـــــــــدم املــــــمــــــثــــــلــــــون مـــن 
ركابها عروضًا مسرحية على الرصيف وفي 
الــشــارع، ويــجــســدون قصص شخصيات لها 
تاثير على البشرية، ويتنقلون من منطقة إلى 
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الـــزمـــن«. ومـــن الـــعـــروض الــتــي قــدمــتــهــا»عــربــة 
ــــرت في 

ّ
الــزمــن« ثــالثــة جــســدت شــخــصــيــات أث

البشرية واإلنسانية بينها عباس بن فرناس 
ــاول الــطــيــران  املــخــتــرع األنـــدلـــســـي وأول مــن حـ
ــــون مــخــتــرع  ــسـ ــ ــــاس أديـ ــومـ ــ فــــي الــــتــــاريــــخ، وتـ
املـــصـــبـــاح الـــكـــهـــربـــائـــي. والـــهـــدف مـــن اخــتــيــار 
هذه الشخصيات تعريف األطفال والجمهور 
الـــــعـــــام بــــهــــا، ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى اكـــتـــشـــاف 
الـــظـــروف الــتــي أحـــاطـــت بــحــيــاتــهــم ودفــعــتــهــم 

كــي يــبــتــكــروا ويــخــتــرعــوا ويــقــدمــوا إنــجــازات 
واملعرفة  العلم  لغرس حب  اإلنسانية،  أفــادت 

والتفكير والعمل في األطفال.
ويــضــيــف مـــديـــر »مـــركـــز شـــــؤون املــــســــرح« أن 
الكثيرين »ال يعلمون أن وراء اختراع أديسون 
مؤثرة،  إنسانية  قصة  الكهربائي  للمصباح 
إذ مــرضــت والـــدتـــه ذات ليلة، وذهـــب بها إلى 
الــطــبــيــب الــذي قــــرر أنــهــا بــحــاجــة إلــــى إجــــراء 
عملية جــراحــيــة عــاجــلــة. ونــظــرًا لــعــدم وجــود 
 انــتــظــر الــطــبــيــب حــلــول 

ً
إضــــــاءة كــافــيــة لـــيـــال

الصباح، مما دفع إديسون نحو فكرة اختراع 
مـــصـــبـــاح. ورغـــــم أن مــــحــــاوالت عــــدة أجـــراهـــا 
لــم يــيــأس، وواصــل  مــن دون أي نتيجة، لكنه 
محاوالته حتى نجح، وأضاء العالم بدافع من 

مرض أمه«. 
ويشير املال إلى أن عروض مسرح الدمى التي 
يقدمها املركز تحرص دائمًا على الخروج من 
القوالب الكالسيكية، وتجريب أشكال جديدة 
ــن الــديــنــامــيــكــيــة  تـــســـاهـــم فــــي صـــنـــع حـــالـــة مــ
والجمهور، الفتًا  املمثل  بــني  الــحــر  والتفاعل 
إلى أنه ألول مرة تشارك في العرض املسرحي 
ــرة » الــــتــــي تـــقـــود  ــ ــجـ ــ ــي »مـ ــ دمــــيــــة شـــهـــيـــرة هـ
املجموعة )املمثلني(، وتتناقش معهم، ولديها 
الــحــكــمــة لــحــل مــشــاكــلــهــم. ويــتــخــلــل الــعــروض 
ــفــــال والــجــمــهــور،  مـــشـــاركـــة املــمــثــلــني مـــع األطــ

ملعرفة مدى استفادتهم مما يشاهدونه.
ومــــن املـــقـــرر أن تــنــتــقــل »عـــربـــة الــــزمــــن« الــتــي 
صنعت في قطر، وتولى فريق خاص بفضاء 
الـــدمـــى تــلــويــنــهــا وتــصــمــيــمــهــا بــالــتــعــاون مع 
ــــى مــجــمــع  ــا، إلــ ــيــ ــركــ مــمــثــلــني مــــن أوروبــــــــــا وتــ
»الـــــدوحـــــة فـــــيـــــســـــتـــــيـــــفـــــال ســـــيـــــتـــــي« و»إزدان 
ــا مــــن املـــجـــمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة،  ــمـ ــيـــرهـ مـــول«وغـ
وكذلك إلى معظم الحدائق العامة في قطر، مع 
املفتوح،  الفضاء  العروض في  لتكون  السعي 
الجميل،  الطقس  اإلمكان، لالستفادة من  قدر 
مع التأكيد على تطبيق اإلجراءات االحترازية 

الالزمة ملنع انتشار فيروس كورونا.
وكـــــان املــــال أفـــــاد بــــأن فـــضـــاء الـــدمـــى يحضر 
ــع كـــوكـــبـــة مــن  ــال مــ ــفـ لــعــمــل تـــلـــفـــزيـــونـــي لـــألطـ
ــزال فــي طــور  الــكــتــاب، مــؤكــدًا أن املــشــروع ال يـ
الكتابة، وأن هناك أكثر من مشروع مسرحي 
فــي مــجــال الــدمــى لــتــنــفــيــذه فــي الــعــام املــقــبــل، 
تــمــهــيــدًا لــلــعــروض الـــتـــي ســتــكــون مــصــاحــبــة 
العالم 2022. وأضــاف: »مستمرون في  لكأس 
تــقــديــم الــــورش الــفــنــيــة، وهــنــاك ورشــــة قــادمــة 
مــع أحــد املختصني مــن أمــيــركــا ستكون على 
مستوى املحترفني، وفي الوقت نفسه سنفتح 
ــة بــمــســرح  ــرفـ ــعـ املــــجــــال ملــــن لـــديـــه الـــرغـــبـــة واملـ
الدمى ليشاركنا في الــورش املقبلة«، وفق ما 
القطرية على شبكة  الثقافة  نقل موقع وزارة 

اإلنترنت.
يشار إلى أن فرقة »فضاء الدمى« قدمت ثالثة 
عــروض مسرحية من مسرح لطالب عــدد من 
املــدارس االبتدائية، على خشبة »مسرح قطر 
الــوطــنــي«، فــي مستهل مـــارس/ آذار املــاضــي، 
وتضمنت مسرحية »حقق حلمك« ومسرحية 
»بـــشـــرى والـــبـــحـــر« ومــســرحــيــة »ســحــابــتــي«. 
الــعــروض، قبل أن تتوقف  وكــانــت ســتــواصــل 
نتيجة جائحة كــورونــا. وقــدم »مــركــز شــؤون 
املــــــســــــرح« خـــــــالل جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا أعــــمــــااًل 
تــوعــويــة بــطــريــقــة الــفــيــديــو، كــانــت مــن بينها 
الدمى وأخــرى للكبار،  أعمال خاصة بمسرح 
ورســم الفرحة على وجــوه األطــفــال فــي »ليلة 
القرنقعوه«، إلى جانب مشاركته في فعاليات 
عدة متقيدًا بإجراءات السالمة للوقاية والحد 

من تفشي فيروس كورونا الجديد.
ويــذكــر أن مــســرح الــدمــى فــي قــطــر بـــدأ أواخـــر 
العام 2017، مع العروض التي جرى تقديمها 
خـــالل احــتــفــاالت الــبــالد بــالــيــوم الــوطــنــي في 
ــان درب الـــســـاعـــي«. وعــلــى الـــرغـــم من  ــرجـ ــهـ »مـ
ــذا املــــســــرح نــجــاحــًا  ــ ــقـــق هــ حــــداثــــة عــــهــــده، حـ

ملحوظًا، وشارك في مهرجانات دولية عدة. 

A A

إبراهيم علي

شهد العام املاضي ركودًا فنيًا كبيرًا بسبب 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا، وتـــوقـــف معظم 
الــفــعــالــيــات والــحــفــالت الــفــنــيــة الــتــي كــانــت 
ــقــام بــشــكــل دوري فــي الــعــالــم. ويــبــدو أنــه 

ُ
ت

ــذا الــشــتــاء  مــع انــتــشــار الـــوبـــاء الــجــنــونــي هـ
عــودة دورة  قبل   

ً
الفنانون طويال سينتظر 

حياتهم وإنتاجاتهم إلى طبيعتها.
ــدارات الــغــنــائــيــة الــعــربــيــة،  ــ ورغـــم شـــّح اإلصــ
ــرم  طــــرحــــت املـــغـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــــجــــوى كـ

جديدها »معذور قلبي« األسبوع املاضي.
مــجــددًا اخــتــارت كــرم اإليــقــاع الـــذي يبقيها 
حاضرة على الساحة، ولــو حتى من خالل 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــتــي تعرف 
كـــيـــف تــســتــغــلــهــا، فـــنـــشـــرت عـــلـــى مــخــتــلــف 
املنصات فيديو كليب األغنية املصّورة على 

طريقة تلفزيون الواقع.
ــة، األقــــــرب إلــــى ألــــوان  ــيـ ــنـ ال جـــديـــد فـــي األغـ
كــرم  أن  بـــات واضــحــًا  إذ  الــعــربــي.  الفلكلور 
للحفاظ  مــحــاولــة  فــي  تخبط  حــالــة  تعيش 
الذي صنعته لنفسها،  الغنائي  اللون  على 
تــارة مــن خــالل الكلمات املــعــروفــة باللهجة 
البيضاء، أو حتى العودة مجددًا إلى الكلمة 

كذلك.  ونقلت وسائل إعــالم عن عمرو علي، 
نجل الــراحــل حــاتــم عــلــي، بــأن والـــده كــان في 
القاهرة لالستعداد لتصوير املسلسل، الذي 
كان من املفترض أن يصّور بعدة دول منها 
أن  ولبنان، على  والسعودية وسورية  مصر 
يــتــصــدى عــلــي إلخـــــراج املــشــاهــد فـــي كـــل من 
مصر والسعودية، في حني سيتولى املخرج 
الليث حجو إخراج املشاهد في كل من لبنان 

وسورية.  
ــا ستحمله  ـــن مـ ــذا الـــعـــمـــل، رهـ وســيــبــقــى هــ
األيـــام مــن أخــبــار، بإكماله مــع الليث حجو 
مــنــفــردًا، أو تــوقــف تصويره مــجــددًا بعدما 
كــان انتشار فــيــروس كــورونــا أجــل انطالق 

تصويره بداية العام املاضي.  
»الزير سالم«: قبل عشرين عامًا أخرج  فيلم 
حاتم علي مسلسل »الزير سالم«، الذي تناول 
مــلــحــمــة حــــرب الــبــســوس الــتــاريــخــيــة، ولــقــي 
فحصد  نظيره،  قــل   

ً
تفاعال حينها  املسلسل 

الــجــوائــز وحــظــي بمتابعة كبيرة،  مــن  ــددًا  عـ
ــل كــــان لـــه حــلــم تــجــديــد  ــراحـ إال أن املـــخـــرج الـ
سيرة تلك امللحمة عبر فيلم سينمائي، بدئ 
قــبــل أشهر  بالعمل عليه عــنــد عــودتــه ملــصــر 

قليلة.  
ــال حــاتــم  ــه بــأســابــيــع قــلــيــلــة، قــ ــاتـ وقـــبـــل وفـ

عماد كركص

رحل املخرج السوري حاتم علي، تاركًا إرثًا 
السورية  الــدرامــا  في رصيد  ونوعيًا  كبيرًا 
النقد  محط  أعماله  كانت  فقلما  والعربية. 
القاسي. عرف الراحل كيف يختار املواضيع 
ــاريـــخ، وذّكـــــر  ــتـ ــلـ الـــتـــي يـــعـــالـــجـــهـــا، فـــوثـــق لـ
بــاملــعــانــاة، وأبــــدع فــي وضـــع أســـس جــديــدة 
للدراما االجتماعية، ما جعله يترك بصمة، 
ليس السمه وحسب، وإنما للدراما العربية، 

 على مرحلة من اإلبداع.  
ً
ستبقى دليال

ــل، الــكــثــيــر  ــ ــراحـ ــ ــان فــــي جــعــبــة الـ ــ ــه كـ ــ بـــيـــد أنـ
ليقدمه في عالم الــدرامــا، إذ وضعت وفاته 
فــي الــقــاهــرة الــتــي قــصــدهــا قــادمــًا مــن كندا 
ــدًا ملـــشـــاريـــعـــه املــخــتــلــفــة،  ــ ــان إقـــامـــتـــه، حـ ــكـ مـ
منها عمل درامـــي ضخم فــي مــصــر، وفيلم 
ســيــنــمــائــي، فـــي حـــني كــــان حــلــمــه أن يكمل 
الــثــالثــيــة األنــدلــســيــة بــجــزء آخــــر، لتحقيق 

الرباعية، غير أن املوت سبقه.
لبنانية  فنية،  مواقع  كانت  بــرلــك«:  »السفر 
ــام املــنــصــرم  ــعـ ــة الـ ــدايـ ــة، تــحــدثــت بـ ــوريــ وســ
عـــن تــوقــيــع حـــاتـــم عــلــي مـــع شـــركـــة »أيــغــل 
فــيــلــمــز« لــبــدء الــعــمــل عــلــى مسلسل درامـــي 
ضخم يتناول الوجود العثماني في البالد 
الــعــربــيــة. وأطــلــق عــلــى الــعــمــل اســـم مبدئي 
الذي  العام  النفير  برلك«، وهو  »السفر  هو 
صدر بأمر سلطاني عثماني عام 1914 عند 
دخــــول الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة الــحــرب العاملية 

األولى. 
في حني قالت مواقع أخرى أن الشركة املنتجة 
لــلــمــســلــســل هـــي »جــيــنــومــيــديــا« اإلمـــاراتـــيـــة، 
أنتجتا مسلسل  اللتني   mbc مــع  بــاالشــتــراك 
الــحــقــبــة العثمانية  الـــنـــار« وتـــنـــاول  »مــمــالــك 

املحلي  كــرس حضورها  اللبنانية وهــو ما 
مع بداية التسعينيات.

أسئلة كثيرة باإلمكان طرحها حول مسيرة 
نــجــوى كـــرم الفنية فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
ــلـــى الــخــريــطــة  ـــل تـــحـــولـــت مـــكـــانـــتـــهـــا عـ ــ وهـ
الغنائية؟ وهل واصلت تقدمها خالل العقد 
املـــاضـــي فـــي ظـــل ظـــهـــور فــنــانــني وفــنــانــات 

آخرين عرفوا كيف يقتنصون النجومية؟
ــرم هـــو أنــهــا  الـــواقـــع الــثــابــت الــــذي تــعــرفــه كـ
باقية  لكنها  ســنــوات،  مــنــذ  مكانها  تــــراوح 
على الساحة، وتستثمر نجاحها من خالل 
مــجــمــوعــة الــحــفــالت الـــتـــي تــحــيــيــهــا بشكل 
ــا هــي  ــد. لـــكـــن مــ ــقـ ــنـ دوري وتـــبـــعـــد عــنــهــا الـ
الثبات بعيًدا  أو لنقل  التراجع  أسباب هذا 
عن أي تقدم؟ لعل األبرز هو قلة الدراية في 
»وان  الــــ بــدور  وقيامها  أواًل،  أعمالها  إدارة 
وومن شو«، ووقوف شركة روتانا كمراقب 
أكثر منها شريكًا في اإلنتاج الذي تختاره 
بنفسها وال تساوم على خيارها املوسيقي. 
وهـــو مــا أوقــعــهــا فــي شـــرك الــتــكــرار وإعـــادة 
التجارب مع ملحنني أو موزعني استهلكوا 
ــتـــزل إنــتــاجــهــم بــمــجــمــوعــة  أنــفــســهــم، وُيـــخـ
وتقديمها  املعروفة  التقليدية  األلــحــان  من 
إضافة  بعد  موسيقي  »هــيــت«  كـــ  للفنانني 
السائد  التقني  الخط  مــع  يتماشى  تعديل 

اليوم.
فــي »مــعــذور قــلــبــي« اســتــعــانــت نــجــوى كــرم 
بـــاملـــخـــرج ولــــيــــد نـــاصـــيـــف لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة 
لــتــصــويــر األغـــنـــيـــة عــلــى طــريــقــة تــلــفــزيــون 
ــتـــارت هـــذه املــــرة وســـط بــيــروت  الـــواقـــع. اخـ
االنتقادات  الرغم من بعض  التجاري، على 
نالتها صاحبة »هيدا حكي« بحسب  التي 
ما قال متابعون، بسبب رمزية املكان الذي 

كــــان شـــاهـــدًا عــلــى تــفــجــيــر 4 أغــســطــس/آب 
املــاضــي فــي مــرفــأ بــيــروت. هــنــاك عــلــى بعد 
ــّيـــد مــســرح  ــار  قــلــيــلــة مــــن الـــجـــريـــمـــة شـ ــتــ أمــ
خصيصًا لتؤدي كرم األغنية الجديدة أمام 
وابل من السيارات لشبان وشابات شاركوا 
فــي تــحــريــك الــكــلــيــب تــمــامــًا كــمــا حــصــل في 

من  كــرم  قدمت  عندما   2019 إبريل/نيسان 
شـــــارع الـــحـــمـــرا الـــبـــيـــروتـــي الــشــهــيــر أغــنــيــة 

مصورة بعنوان »ملعون أبو العشق«.
تحديات كثيرة ستواجهها كرم وزمالؤها 
في السنة الجديدة، ومنها بالطبع تعاونها 
مع روتــانــا في ظل ظــروف قاسية تعانيها 

الــشــركــة الــســعــوديــة بــســبــب الــضــيــق املــالــي 
وقــلــة الــحــفــالت واملـــهـــرجـــانـــات الــتــي كــانــت 
معنوي  كداعم  روتانا  لبقاء  حقيقيًا  سندًا 
ــتــــاجــــات الـــفـــنـــانـــني الــغــنــائــيــة،  مـــجـــانـــي إلنــ
وتقسيم نسبة األربــاح عن طريق الحفالت 

واملهرجانات.

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  عــلــي فــي تــصــريــح لـــ
النص سيكون بالشراكة بينه وبني الكاتب 
واملخرج املسرحي زيــاد عــدوان، وهــو نجل 
ــر، الـــكـــاتـــب والــــروائــــي  كـــاتـــب مــســلــســل الــــزيــ
والـــشـــاعـــر الــــســــوري مـــمـــدوح عــــــدوان الـــذي 
تــوفــي بعد إنــتــاج املسلسل بــأربــعــة أعـــوام، 
عام 2004، مشيرًا، حينها، إلى أنه ما زال في 
عــدوان،  زيــاد  مــع  بالشراكة  الكتابة  مرحلة 
وبــالــتــالــي املــشــروع حــالــيــًا يطبخ عــلــى نــار 
ــاف فـــي حــديــثــه عن  ــ هـــادئـــة، بــحــســبــه، وأضـ
العمل: »بما أننا ال نزال في مرحلة النص، 
فــهــذا يــعــنــي أنــنــا لـــم نــدخــل حــتــى بمرحلة 
التحضير ولــو بشكل أولـــي«. وأشــار حاتم 
»العربي الجديد«  لـ علي في حديثه األخير 
عــن الفيلم، إلــى أنــه ال يــزال يحن لشراكاته 
أيضًا  ولفت  للمسلسل،  الذهبي  الــزمــن  فــي 
إلــى أنــه سيكون سعيدًا لــو اســتــطــاع جمع 
إلى جانب  الفيلم  ثانية في  املسلسل  فريق 
جمال سليمان، وتيم حسن، وباسل وخياط 

وآخرين كثر.  
الرباعية األندلسية: ليس من املبالغة القول، 
إن حـــضـــور ســـيـــرة األنــــدلــــس فـــي الــعــقــديــن 
بات يرتبط بحضور اسم حاتم  األخيرين، 
عــلــي مــعــهــا، إذ تــعــد الــثــالثــيــة األنــدلــســيــة، 
»صــقــر قــريــش«، و»ربــيــع قــرطــبــة«، و»مــلــوك 
الــــطــــوائــــف«، مـــن أفـــضـــل إنــــجــــازات املــخــرج 
الفني  الراحل، ليس على الصعيد  السوري 
ــار الـــتـــاريـــخ  ــتـــحـــضـ ــا بـــاسـ ــ ــمـ ــ ــــب، وإنـ ــسـ ــ وحـ
وتوثيقه بالشراكة مع الكاتب الكبير وليد 
سيف. وكان علي يحلم باستكمال الثالثية 
وإيصالها للرباعية، بجزء رابع يحمل اسم 
»سقوط غرناطة«، إال أن هذا العمل لم يكتب 

له الظهور.

»معذور قلبي«: جديد نجوى كرم القديمأحالم حاتم علي المؤجلة: من سيروي »سقوط غرناطة«؟
أصدرت الفنانة نجوى 
كرم جديدها الغنائي 

»معذور قلبي« وصّورته 
على طريقة الفيديو 

كليب قبل أيام

القاهرة ـ العربي الجديد

ــنـــاس عبد  ــمــت وزيــــــرة الــثــقــافــة املـــصـــريـــة، إيـ
ّ
ســل

الـــدايـــم، جــوائــز املــهــرجــان الــقــومــي لــلــمــســرح، في 
الفنانة  الــجــوائــز  وأعلنت  عــشــرة.  الثالثة  دورتـــه 
لــقــاء ســويــدان، ولــم يقم حفل خــتــام بسبب قــرار 
للحد  فعاليات  أي  إقامة  عــدم  املصرية  الحكومة 
مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا املستجد. وجــاءت 
الجوائز كالتالي: جائزة أفضل عرض مسرحي، 
القبة«  »أفــــراح  بــهــا مسرحية  ــازت  فـ أول(  )مــركــز 
أفضل  بجائزة  وفـــاز  للمسرح.  الفني  البيت  مــن 
عـــرض مــســرحــي )مــركــز ثــــان( عـــرض »الــوحــوش 

الزجاجية« من املعهد العالي للفنون املسرحية.
ــرحـــي، وقـــدرهـــا  ــزة أفـــضـــل مـــؤلـــف مـــسـ ــائــ أمـــــا جــ
ثالثون ألف جنيه مع درع، ففاز بها مناصفة كل 
من إبراهيم الحسيني عن عرض »ظل الحكايات« 
ومــحــمــود جــمــال الــحــديــنــي عـــن عـــرض »سينما 
وقدرها  أفضل مؤلف صاعد،  ونــال جائزة   .»30
خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، 
محمود محسن عــن عــرض »الــقــاع« إنــتــاج كلية 

الهندسة جامعة املنصورة.
وحــــاز جــائــزة أفــضــل إخــــراج مــســرحــي، وقــدرهــا 
ــــدرع وشـــهـــادة تــقــديــر،  ثـــالثـــون ألـــف جــنــيــه مـــع الـ
يوسف املنصور عن عرض »أفراح القبة«. وذهبت 
جائزة أفضل مخرج صاعد، وقدرها خمسة عشر 
ألـــف جنيه مــع الــــدرع وشــهــادة تــقــديــر، للمخرج 
حسام سعيد عن عرض »املــأوى«، إنتاج جامعة 

أمــا جائزة أفضل دور أول )رجــال(،  عني شمس. 
وقــدرهــا ثــالثــون ألـــف جنيه مــع الــــدرع وشــهــادة 
تــقــديــر، فــآلــت إلــى الــفــنــان عبد املنعم ريـــاض عن 
دوره في مسرحية »أفراح القبة«، وجائزة أفضل 
دور ثان )رجــال( وقدرها عشرون ألف جنيه مع 
درع املهرجان وشهادة تقدير، وفاز بها مناصفة 
كل من جــورج أشــرف عن »أفـــراح القبة« ومحمد 

هاني عن عرض »األسانسير«.
ونـــــــال جــــائــــزة أفــــضــــل مـــمـــثـــل صــــاعــــد، وقــــدرهــــا 
ــع الـــــــدرع وشـــهـــادة  خــمــســة عـــشـــر ألـــــف جــنــيــه مــ
تقدير، مناصفة كل من محمود شرف عن عرض 
»هـــلـــفـــجـــوت« وفــــــادي رأفـــــت عـــن عــــرض »مــلــهــاة 
الحجاج«. وحصلت على جائزة أفضل دور أول 
نسائي، وهــي جــائــزة مالية قــدرهــا ثــالثــون ألف 
جنيه مــع الــــدرع وشــهــادة تــقــديــر، عــايــدة فهمي 
ــار«، وجـــائـــزة أفــضــل دور  ــنـ عـــن عـــرض »حـــريـــم الـ
ثان نسائي، وقدرها عشرون ألف جنيه مع درع 
املهرجان وشهادة تقدير، ذهبت إلى روان أحمد 
عن عرض »املأوى ». وُمنحت جائزة أفضل ممثلة 

صـــاعـــدة، وقـــدرهـــا خــمــســة عــشــر ألــــف جــنــيــه مع 
الــدرع وشهادة تقدير، مناصفة كل من ياسمني 
وافي عن عرض »أفــراح القبة« وريم املصري عن 

عرض »الوحوش الزجاجية«.
ــا عــشــرة  ــدرهــ جـــائـــزة أفـــضـــل تــصــمــيــم ديـــكـــور وقــ
آالف جــنــيــه مـــع الـــــدرع وشـــهـــادة تــقــديــر فــــاز بها 
مـــروان السيد عــن عــرض »الــوحــوش الزجاجية«، 
وجائزة أفضل تصميم أزياء وقدرها عشرة آالف 
جنيه مــع الــــدرع وشــهــادة تــقــديــر فـــاز بــهــا محمد 
الحكايات«. جائزة أفضل  فتحي عن عــرض »ظــل 
ــاءة وقـــدرهـــا عــشــرة آالف جــنــيــه مع  ــ تــصــمــيــم إضـ
الــــدرع وشـــهـــادة تــقــديــر فـــاز بــهــا عــبــد الــلــه صابر 
عن عرض »الوحوش الزجاجية«، وجائزة أفضل 
ألــف جنيه  عــشــرون  وقــدرهــا  موسيقى مسرحية 
مـــع الـــــدرع وشـــهـــادة تــقــديــر مــنــحــت لــهــشــام جبر 
ــــرض »املـــتـــفـــائـــل«. جــــائــــزة أفـــضـــل تــصــمــيــم  عــــن عـ
استعراضات وقدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع 
وشهادة تقدير فاز بها ضياء شفيق عن مسرحية 
أفضل درامــاتــورغ وقدرها  أمــا جائزة  »املتفائل«. 
خمسة عشر ألف جنيه مع الــدرع وشهادة تقدير 
ففاز بها يوسف املنصور عن عرض »أفراح القبة«.

دعاية مسرحية،  أفضل  جائزة  اللجنة  وحجبت 
الــــدرع وشــهــادة  وقــدرهــا خمسة آالف جنيه مــع 
تــقــديــر لــعــدم اكــتــمــال الــتــقــديــم إلــيــهــا. أمـــا جــائــزة 
ــدرع  ــ الـ مــــع  اإلشــــعــــار وقــيــمــتــهــا 10 آالف جــنــيــه 
ــارق عـــلـــي عــن  ــ ــ ــادة الـــتـــقـــديـــر فــــفــــاز بـــهـــا طـ ــ ــهـ ــ وشـ

مسرحية »املتفائل«.

عودة مسرح الدمى في قطر

تكرار واضح لجهة اللحن وتنفيذ الفيديو كليب )المكتب اإلعالمي(

لم يقم حفل 
ختام للمهرجان 
)فيسبوك(

)Getty/رحل في القاهرة األسبوع الماضي )كريس جاكسون

العروض جسدت شخصيات أثّرت في البشرية )العربي الجديد(

قدمت »عربة الزمن« عروضًا لمسرح الدمى في قطر، في »منتزه الخور«، بعد فترة توقف 
أجبرت عليها اإلجراءات التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا

عربة الزمن

المهرجان القومي في مصر

فنون وكوكتيل
فعالية

مسرح

نقدإضاءة

يُعتبر مسرح الدمى من 
أقدم أشكال المسارح في 

العالم، فهو معروف منذ 
اليونان القديمة وله جذور 
عتيقة في العالم العربي 
تعود إلى العصر العباسي 

وفترة حكم المماليك 
والعثمانيين. وتظهر دمى 

الطين المستخرجة من 
مناطق وادي السند أن 

الدمى كانت معروفة في 
الهند منذ القرن الثاني قبل 
الميالد. ويؤّكد المؤرخون 
أّن العرب أبدعوا في هذا 
المجال، وتحديدًا مسرح 
الظل، منذ زمن ابن دانيال 

الموصلي.

أقدم 
الفنون
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