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ناتاليا بوكلونسكايا... النائبة الروسية األكثر إثارة للجدل
سامر إلياس

طيلة 5 سنوات هي عمر حياتها السياسية، 
ــا بـــوكـــلـــونـــســـكـــايـــا الــنــائــبــة  ــيـ ــالـ ــاتـ ــانــــت نـ كــ
 لــلــجــدل. تـــصـــّدرت 

ً
الـــروســـيـــة األكـــثـــر إثــــــارة

تــصــريــحــاتــهــا األخــــبــــار، كــمــا مــطــالــبــاتــهــا 
 أخرى، فيما 

ً
 والحرياتية تارة

ً
القمعية تارة

و»أيقونة  »الــحــســنــاء«  بــن  ألقابها  لت 
ّ
تنق

الــقــرم« التي تم اخــتــراع مناصب لها  ربيع 
الكرملن  إلى إغضابها  شخصيًا، وصــواًل 
وإقصائها عن اإلعالم والحياة السياسية.

صعود وهبوط
ــط  ــوابــ ــــدود وضــ ــحـ ــ ــــي قـــصـــة نـــمـــوذجـــيـــة لـ فـ
الصعود في الحياة السياسية في األنظمة 
الشمولية، قررت النائبة في مجلس الدوما 
بوكلونسكايا،  ناتاليا  الــروســي،  )البرملان( 
الـــبـــدء فـــي كــتــابــة الــفــصــل األخـــيـــر فـــي قصة 
صعود سريع مفاجئ في الحياة السياسية 
الروسية. إذ أعلنت انسحابها من املنافسات 
ــزب »روســـيـــا  ــال قــائــمــة حــ ــمـ الــتــمــهــيــديــة إلكـ
املـــوحـــدة« الــحــاكــم فــي االنــتــخــابــات املقبلة، 
ودعــت أنصارها وناخبيها إلــى عــدم القلق 
تنتقل  ســوف  إنها  وقــالــت  مستقبلها،  على 
إلى عمل آخر خريف العام الحالي في شبه 
جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في ربيع 
منذ  الصاروخي  صعودها  وشهدت   ،2014

.2015
فـــبـــعـــد الـــصـــخـــب الـــــــذي أثـــــارتـــــه بــمــواقــفــهــا 
الروسي  الرئيس  املتشددة، صادق  القومية 
فالديمير بوتن، في 2 مايو/أيار 2014، على 
فــي جمهورية  عــامــا  مــدعــيــا  تعيينها  قــــرار 
القرم بعد ضمها إلى روسيا. وبعد يومن 
إنذاًرا  على تعيينها، وجهت بوكلونسكايا 
قوي اللهجة لرئيس مجلس التتار في شبه 
الــجــزيــرة، رفــعــت تـــشـــوبـــاروف، حــذرتــه فيه 
من أن السلطات لن تتهاون مع »النشاطات 
املــتــطــرفــة«، فــي رد عــلــى رفـــض مــعــظــم تتار 
القرم ضم روسيا شبه الجزيرة واقتطاعها 
عــن أوكــرانــيــا. كــمــا انــتــقــدت بــحــدة »الــنــظــام 
وازدادت شعبية  القاتل لشعبه«.  األوكراني 
املــدعــي الــعــام الجديد فــي روســيــا كثيرًا في 
ليتلقفها  ــرم،  ــقــ الــ لــضــم  الــتــالــيــن  الـــعـــامـــن 
صــنــاع الــســيــاســة الــداخــلــيــة فـــي الــكــرمــلــن، 
ــع أســهــمــهــا، وتــرشــيــحــهــا  مـــا ســـاهـــم فـــي رفــ
لــالنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة فـــي خـــريـــف 2016 
وفوزها بمقعد في الدوما. واستمر االحتفاء 
ببوكلونسكايا في موسكو، وترأست لجنة 
برملانية مهمتها التحقق من نزاهة وصدقية 
وثائق دخل أعضاء مجلس الدوما، إضافة 
إلى شغلها منصب نائب رئيس لجنة األمن 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وعـــضـــو لــجــنــة الـــدفـــاع 

واألمن القومي وإنفاذ القانون.
ــلـــغ الـــغـــضـــب مــــن بـــوكـــلـــونـــســـكـــايـــا ذروتـــــه  بـ
فـــي صــيــف 2018، حـــن خــالــفــت قــــرار حــزب 
»روسيا املوحدة« وصوتت ضد قانون رفع 
السن التقاعدية. ورًدا على سيل االنتقادات 
ــه، قــالــت النائبة  ــارجـ مــن داخــــل حــزبــهــا وخـ
»أنــــا أعــمــل بــمــا يمليه ضــمــيــري«. وبــعــدهــا 
يوليو/تموز  وفــي  معاقبتها.  حملة  بـــدأت 
2018، قاطع أعضاء حزبها جلسات اللجنة 
بمراقبة  واملعنية  تترأسها  التي  البرملانية 
دخل النواب، وفي وقت الحق من العام ذاته 
تم إلغاء اللجنة وضمها إلى لجنة السلوك 

والنظام في مجلس الدوما.
وفي رسالة في صفحتها على »تيليغرام«، 
أعـــلـــنـــت بـــوكـــلـــونـــســـكـــايـــا، نـــهـــايـــة األســـبـــوع 
املاضي )الجمعة 28 مايو/أيار(، انسحابها 
من املنافسات التمهيدية الختيار املرشحن 
عــن حــزب »روســيــا املــوحــدة«، لتنهي قرابة 
خمس ســنــوات مــن حــيــاة سياسية اتسمت 
ــتــــصــــرفــــات  ــات، والــ ــاقــــضــ ــنــ ــتــ بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــ
ــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أغـــضـــبـــت الــكــرمــلــن  والـ
وأثـــــارت نــقــمــة زمــالئــهــا فــي حـــزب السلطة، 
وتسببت في إبعادها تدريجًيا عن الظهور 

في وسائل اإلعالم الروسية.
وكــشــفــت بــوكــلــونــســكــايــا، فـــي مــــــــارس/آذار 
ــا مــــن حـــزب  ــا لــــم تــتــلــق عـــرضـ ــهـ املــــاضــــي، أنـ
»روسيا املــوحــدة« إلعــادة ترشيحها ضمن 

C

ــخــبــت على 
ُ
قــائــمــة الـــحـــزب، عــلــمــًا بــأنــهــا انــت

قــائــمــتــه فـــي 2016 عـــن شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم. 
وحينها، كانت أكدت أنها ال ترغب في إنهاء 
حــيــاتــهــا الــســيــاســيــة، وســـــوف تـــشـــارك في 
منتصف  في  املقررة  البرملانية  االنتخابات 

سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

اإلعالم بين الجدل والجمال
ــبــــاء الــــــواردة  تــــصــــّدرت بــوكــلــونــســكــايــا األنــ
إلــى روسيا، وصّدرها  القرم بعد ضمه  من 

اإلعــــالم الـــروســـي كــإحــدى »أيــقــونــات ربيع 
القرم«، وهي التسمية التي أطلقتها وسائل 
اإلعالم الروسية على األحــداث التي سبقت 
وتلت السيطرة على شبه الجزيرة وتنظيم 
استفتاء وافق فيه أكثر من 90 في املائة من 
إلــى روسيا  الــقــرم  املــشــاركــن على انضمام 
في مارس/آذار 2014. وفي حن رّكز اإلعالم 
الــعــربــي، خــاصــة الـــروســـي الــنــاطــق باللغة 
تناقل  بوكلونسكايا،  جمال  على  العربية، 
اإلعــــــالم الــــروســــي والـــعـــاملـــي تــصــريــحــاتــهــا 

املــــؤكــــدة عـــلـــى تــبــعــيــة شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم 
لــروســيــا تــاريــخــيــًا، وانــتــقــاداتــهــا الــقــاســيــة 

بحق القيادة األوكرانية.
ــا، تــجــاهــلــت  ــهـ ــنـ ــغـــضـــب مـ ــد الـ ــاعـ ــد تـــصـ ــعـ بـ
بوكلونسكايا  الــحــكــومــيــة  اإلعــــالم  وســائــل 
بشكل شبه كامل. وفي بداية العام الحالي، 
أغـــضـــبـــت الـــنـــائـــبـــة الـــســـلـــطـــات مـــــرة أخــــرى 
بتصريحات أكدت فيها أن من حق املواطنن 
الــتــســاؤل حـــول قــانــونــيــة اعــتــقــال املــعــارض 
كــان يخضع  أنــه  نافالني، خــاصــة  أليكسي 
لفترة عالج ونقاهة، رغم أنها ترأست لجنة 
»صندوق  وتمويل  نشاطات  فــي  للتحقيق 

مكافحة الفساد« الذي أسسه نافالني.
وردًا على قرار هيئة الرقابة على اإلنترنت 
واملــطــبــوعــات، إبــطــاء ســرعــة الـــوصـــول إلــى 
»يــــوتــــيــــوب« و»تــــويــــتــــر« فــــي مــــــــــارس/آذار 
املــاضــي، أكـــدت النائبة أنــهــا تــرفــض فرض 
قــيــود عــلــى عــمــل جــمــيــع وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي، وقالت إنها ترغب بالعيش في 
»مــجــتــمــع ديــمــقــراطــي يــحــصــل فــيــه الـــروس 
على جميع املعلومات من مصادر مختلفة«. 
وشــددت على حق الــروس في إبــداء آرائهم 
تكون  أن  تفضل  وأنها  السلمي،  والتظاهر 

»روسيا منفتحة«.

القياصرة وفيلم ماتيلدا
مــع تــوســع دائــــرة الــقــضــايــا الــتــي يــمــكــن أن 
تدلي فيها بدلوها، بحكم منصبها الجديد 
أثـــارت بوكلونسكايا  الــبــرملــان،  فــي  كعضو 
ــع تــــصــــّدرهــــا حـــمـــلـــة فــي  ــ ــا مـ ــ ــعـ ــ جــــــدال واسـ
ــه  ــام ذاتـ ــعـ ــن الـ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي مـ
ضد عــرض فيلم »ماتيلدا«، وبــدأت عملًيا 
القومية  باألفكار  املشبعة  النائبة  خالفات 
منذ  الكرملن  لها  روج  التي  األرثوذكسية 
بــعــد 2012  بــوتــن وازدادت  بــدايــة صــعــود 

كثيًرا مع حزبها ومع السلطات.
النائب  مكتب  مــن  بوكلونسكايا  وطــلــبــت 
ــتـــح تــحــقــيــق  الــــعــــام الــــروســــي الـــتـــحـــرك، وفـ
حــول هــذا الفيلم الــذي يــروي قصة راقصة 
كشيينسكايا،  ماتيلدا  البولندية  الباليه 
التي كانت عشيقة آخر القياصرة نيكوالي 
الـــثـــانـــي، حـــن كــــان ولـــيـــا لــلــعــهــد. والحـــقـــًا، 
الفيلم بحجة  النائبة بوقف عرض  طالبت 
ــعـــرض صــــــورة لــلــقــيــصــر ال تــتــوافــق  ــه يـ ــ أنـ
مـــــع الــــنــــظــــرة لـــــه فـــــي الـــــــذاكـــــــرة الــجــمــعــيــة 
الروسية التي تعده »قديسا شهيدا« قتله 
من  وطلبت   ،1917 ثـــورة  بعد  الشيوعيون 
االدعـــاء الــعــام النظر فــي تخصيص مــوارد 
أفـــالم تسيء  لــدعــم  املــوازنــة الحكومية  مــن 

للتاريخ الروسي ورموزه.
الفيلم  ضــد  بوكلونسكايا  حملة  وتزامنت 
ــة »الـــصـــلـــيـــب الــقــيــصــري«  ــركـ بــطــلــب مــــن حـ
الــتــي تــقــدس عــائــلــة رومـــانـــوف القيصرية، 
مــع أحــــداث عــنــف اســتــهــدفــت دور السينما 
التي عرضت الفيلم. وبدأت وسائل اإلعالم 
تتحدث عن عالقة للنائبة مع حركات قومية 
أرثوذكسية مثل »عبدة القيصر« تدعو إلى 
وأثـــارت تصريحات  القياصرة.  عــودة حكم 
النائبة وتصرفاتها، حينها، غضب أعضاء 
ر 

ّ
الحاكم والــدولــة، وحــذ بارزين في الحزب 

ــدة«  ــ ــــوحـ ــا املـ ــ ــيــ ــ ــــي حــــــزب »روســ الــــقــــيــــادي فـ
الــدفــاع  ومــحــامــي  دوبــريــنــن  كونستانتن 
عـــن فــريــق الــفــيــلــم مـــن أنــهــا يــمــكــن أن تفقد 
عند  النيابي وواليتها وحظوتها  مقعدها 
الكرملن بسبب موقفها املتشنج من الفيلم. 
ومـــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر الــثــقــافــة فالديمير 
فيلم  »مـــاتـــيـــلـــدا«  إن  مــيــدنــســكــي، حــيــنــهــا، 
إبداعي عادي، وندد بحملة »شائنة« ضده. 
وفـــي أثــنــاء إجــابــتــه عــلــى أســئــلــة املــواطــنــن 
التقليدي،  السنوي  لقائه  والصحافين في 
تدخل بوتن شخصًيا إلنهاء الجدل، وأكد 
الفيلم، وقــال  أنــه ال يوجد أي توجه لحظر 
»مخرج  أوتشيل  أليكسي  الفيلم  مخرج  إن 
مبدع وأحترمه كشخص ذي أفكار وطنية«. 
ولكن بوكلونسكايا لم تصمت وردت على 
تعارض  ال  إنها  بالقول  بوتن  تصريحات 
»لــكــن يجب على  اإلبــــداع، مستدركة  حــريــة 
املرء أن يفهم أن هذه الحرية يمكن أن تنتهك 

الحقوق الدينية«.

أثارت غضب نافذين 
بحملتها ضد فيلم 

ماتيلدا عن القياصرة

وجدل  بتصريحات  الكرملين  غضب  إلثارتها  النهاية،  من  السياسية  بوكلونسكايا  ناتاليا  الروسية  النائبة  حياة  تقترب 
متكررين، بعد 5 سنواٍت من صعودها المفاجئ واعتبارها »أيقونة ربيع القرم«

ــعـــود والـــهـــبـــوط الـــســـريـــعـــن لــلــنــائــبــة  تــصــلــح قـــصـــة الـــصـ
بوكلونسكايا كنموذج لحياة السياسين في البلدان ذات 
من  كــل  يواجهها  الــتــي  والــصــعــوبــات  الشمولية،  األنــظــمــة 

يسعى إلى مخالفة »عرابه«. 
منذ 2018، وبسبب عدم تصويتها على رفع سن التقاعد، 
عاقب حزب »روسيا املوحدة« بوكلونسكايا عبر سحب 
رئاسة  ومنح  لجنتن  بدمج  برملانية،  لجنة  في  منصبها 
الــجــديــدة لشخص آخـــر. بحسب مــوقــع »مــيــدوزا«  اللجنة 
فـــإّن ضــغــوطــاٍت كبيرة مــورســت على ناتاليا  اإلخــبــاري، 
يــولــيــو/تــمــوز 2018 وحــتــى 20  بـــن 19  بــوكــلــونــســكــايــا 
الــبــرملــان دمج  الــعــام نفسه، حــن قــرر  سبتمبر/أيلول مــن 
اللجنتن وإقــصــاءهــا، بــهــدف دفــعــهــا إلـــى االســتــقــالــة من 
 مرارًا 

ً
ها رفضت الخضوع لكل ذلك، مؤكدة

ّ
البرملان، إال أن

جملة »الناس انتخبوني«، كأساس لتمسكها بنيابتها.
ــرانـــي  وفــــي إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، ســــّن الــرئــيــس األوكـ

األمــن  مجلس  فرضها  عقوبات  زيلينسكي  فولوديمير 
فيكتور  السابق  الرئيس  على  األوكــرانــي  والدفاع  القومي 
أزاروف  ميكوال  الــســابــق  الــــوزراء  ورئــيــس  يانوكوفيتش 
ناتاليا  بينهم  كــان  املستوى،  رفيعي  آخرين  ومسؤولن 

بوكلونسكايا.
الــتــنــاقــضــات الــكــثــيــرة فــي أفــكــارهــا وتصريحاتها  ورغـــم 
ــذه الـــســـنـــوات، فــإن  ــوال هـ ــــذي أثـــارتـــه طــ والـــجـــدل الــكــبــيــر ال
عامها  دخلت  التي  للسيدة  القصيرة  السياسية  الحياة 
الــحــادي واألربــعــن في 18 مــارس/ آذار من العام الحالي 
الــذي شهد  الــذي يتزامن مع الذكرى السابعة لضم القرم 
بداية انطالقها، ربما علمتها أيضًا بعض األساليب املتبعة 
للبقاء في وظيفة حكومية وازنة. فحسب كثير من اآلراء، 
بعد  جــاء  االنــتــخــابــات  مــن  بوكولونسكايا  انسحاب  فــإن 
مناورات أفرزت صفقة رتبت فيها أوضاعها بعد تأكدها 

من أن مستقبلها السياسي انتهى.

عقاب مخالفة العراب

MEDIA
منوعات

نزّل 
القاطع

عّمان ـ العربي الجديد

أعادت األحداث األخيرة التي شهدتها األراضي 
ــدوان  ــ ــر عـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــشـــهـــر املــــاضــــي، إثـ
ــــزة إلـــى  ــتــــالل عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن غـ االحــ
الكثير من  املــحــتــل، مطالبات  والــداخــل  الــقــدس 
األردنــيــن بــوقــف اســتــيــراد الــغــاز مــن االحــتــالل 
اإلسرائيلي، باعتباره خطوة تضامنية للوقوف 

وأطلق  املحتلة.  األراضــي  في  الفلسطينين  مع 
ــون حــمــلــة إلــكــتــرونــيــة تــدعــو  ـــيــ نـــاشـــطـــون أردنـ
املــواطــنــن إلـــى قــطــع الــكــهــربــاء عــن املـــنـــازل من 
ــــى الــســاعــة 11 مـــن مــســاء يــوم  الــســاعــة 10 إل
لترفع  »#نزل_القاطع  شعار  تحت  السبت،  غد 
ــا التــفــاقــيــة الــغــاز املــوقــعــة مع 

ً
كــرامــتــك«، رفــض

االحــتــالل اإلســرائــيــلــي.  ووفـــق بــيــانــات سابقة 
الغاز  اتفاقّية  فــإّن  العدو احتالل«،  لحملة »غــاز 

الــكــهــربــاء  ــة  ــام 2016 شـــركـ ــ ـــعـــتـــهـــا عـ
ّ
ــتـــي وق الـ

األردنــّيــة،  للحكومة  بالكامل  اململوكة  الوطنّية 
تــمــّد إســرائــيــل بــــ10 مــلــيــارات دوالر مــن أمــوال 
ــــن، عــلــى مـــــدار 15  ــيـ ــ ــي الـــضـــرائـــب األردنـ ــعـ دافـ
إلــى تسليح  ببعضها  املــطــاف  عــاًمــا، سينتهي 
الجيش اإلسرائيلي وتطوير قدراته العسكرّية، 
 

ً
فضال الفلسطينين،  ضــد  يستخدمها  والــتــي 

عـــن تــمــويــل أشـــكـــال االضــطــهــاد واالســتــعــمــار 

تــقــاطــع«  واالســتــيــطــان. ودعــــت حــركــة »األردن 
شكل  الــقــاطــع«  ــزال  »إنــ أّن   

ً
معتبرة للمشاركة، 

أشــكــال االحتجاجات تقوم مــن خالله كل  مــن 
الــذي أجبر  شــرائــح املجتمع والشعب األردنـــي، 
موقفها  بإيصال  داره،  عقر  فــي  التطبيع  على 
ــغــاز وهــــذا الــتــطــبــيــع. ووصــفــت  الـــرافـــض لــهــذا ال
الحركة، في بيان لها، اتفاقية استيراد الغاز من 

»أكبر اتفاقية تطبيعية«. إسرائيل بـ

)TASS/رفضت القيود على اإلنترنت وقالت إنها تريد مجتمعًا ديمقراطيًا )أنطون نوفوديريزخين
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الوطنية،  بــاألغــنــيــة  إمـــا  مــحــصــورًا  املحلية 
أو بــالــفــولــكــلــور. وكــــل مـــا عــــدا ذلــــك، اعــتــبــر 
، وهامشيًا في ظل االنهماك بقضايا 

ً
دخيال

الالجئن واحتالل األرض واملجازر.
ــلـــى مــــا هــــو عـــلـــيـــه حــتــى  اســـتـــمـــّر الــــحــــال عـ
ثم  النكسة  سبقت  الــتــي  القليلة  الــســنــوات 
الهزيمة، حن باتت فلسطن ثيمة رئيسية 
في األغينة العربية )فيروز، أم كلثوم، عبد 
الحليم...(، لتنطلق بعدها منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــتـــحـــّول األغـــنـــيـــة املــحــلــيــة 
مجددًا إلــى رافعة للعمل املــقــاوم. من الغزل 
»البالد«، إلى أغاني  بالفدائين، إلى الشوق لـ

االحــتــالل،  وترهيب  الجماهير  استنهاض 
تنقلت األغنية الفلسطينية بشكل أساسي 
بن هذه الخطوط العريضة، مع ظهور عدد 
من الفرق الغنائية التي اختفى عن الساحة 
ــنـــوات الــتــي  الـــقـــســـم األكــــبــــر مـــنـــهـــا، فــــي الـــسـ
فرقة  مثل   ،1993 عــام  أوســلــو  اتفاقية  تلت 
بيسان...  وفــرقــة  األرض،  وفــرقــة  العاشقن، 
ــقــت هــذه األعــمــال الــســرديــة الفلسطينية 

ّ
وث

بــواقــعــهــا وآالمـــهـــا، وتــقــّدمــت بشكل واضــح 
ــرت نسبيًا في 

ّ
تــأخ التي  الفنون  باقي  على 
توثيق املعاناة الفلسطينية. 

عــادت  حيث   ،2021 أبريل/نيسان  إلــى  نقفز 

ليال حداد

بـــســـمـــاره الـــــواضـــــح، وحــاجــبــيــه 
املعقودين، وجسده الذي يتحّرك 
ــراب  ــ بــــســــالســــة، يــــــــرّدد مـــغـــنـــي الــ
الفلسطيني ضبور »إهدااا... ما هو كل شي 
باين باملحنة«. أغنية »إن أن«، التي تواصل 
)أكثر  يوتيوب  موقع  على  النجاح  تحقيق 
مـــن ثــمــانــيــة مــاليــن مــشــاهــدة خـــالل شــهــر، 
وآالف امليمز على مواقع التواصل(، ترّسخ 
وتوضح مالمح مرحلة جديدة من األغنية 
الفلسطينية، متماهية ومترافقة مع تغيير 

في املشهد املوسيقي العربي.
الفلسطينية،  األغنية  في  التغيير  هذا  لكن 
يكتسب أهمية أكبر مما هي الحال في مصر 
أو األردن أو املغرب أو لبنان. إذ منذ النكبة، 
فنية  ترجمة  الفلسطينية،  األغنية  اعتبرت 
 
ً
عمال بصفته  السياسي،  للنضال  تتمة  أو 
ــًا. وضـــعـــت فـــي إطـــار  مــلــحــمــيــًا أو أســـطـــوريـ
األغنية  سياسي مقاوم، حتى بات تعريف 

تعود المغنية باسكال 
مشعالني بألبوم جديد 

يضم ثماني أغنيات

ال يتلّوى ضبور وجعًا 
على الوطن وال يقّدم 

رواية المستضعفين

في كل مركبة نستمع 
إلى نمط من األغاني 
يتوافق مع سائقها

2223
منوعات

تطهير حي  اإلسرائيلي  االحتالل  محاوالت 
القدس املحتلة عرقيًا، في  الشيخ جــراح في 
خـــالل طـــرد ســّكــانــه األصــلــيــن، إلـــى واجــهــة 
اإلعـــــالم الــعــربــي والـــغـــربـــي. تـــزامـــن ذلــــك مع 
صدور أغنية »إن أن« لـ ضّبور )19 عامًا من 
مانيفستو  األغنية  الــقــدس(.  في  الطور  حي 
ســيــاســي واضــــح، بــرســائــل مــبــاشــرة، وبلغة 
ــة فــي  ــتــــداولــ مــتــمــاهــيــة تـــمـــامـــًا مــــع الـــلـــغـــة املــ
الــراب/الــتــراب  تمنح موسيقى  التي  الشارع 
هــويــتــه »الــبــذيــئــة« و»الــشــوارعــيــة«، بحسب 
ومعه  ضبور،  يكّرر  التقليدية.  التصنيفات 
الثاني من األغنية،  شب جديد، في النصف 

الــحــديــث عــن الــقــدس »مــرحــب فيك فــي أوالد 
القدس/بندبر حالنا نحل اللغز/رنات على 
وكله  وياما  وكله بخش/ولك شوفنا  نفحة 
بــصــف/وال مــرة نــخــاف وال مــرة ونـــص«، ثم 
اك، 

ّ
املقاومة في غزة »أنا زي النووي سالح فت

أنــفــاق، ترجع بشوال  فــي بغزة رجــال تحفر 
الفلسطينية  األطــــــراف  ــّم  ثــ أشــــــالء«،  ومـــــالن 
املتماهية مع االحتالل »بوم بخ وطني باعوا 

ميزانه/ وكيف بس عر*** نص والده«.
واضح ضبور في رسائله، ال يلتوي وجعًا 
يــقــّدم روايـــة املستضعفن،  الــوطــن، ال  على 
ــوّي ويــظــهــر ذلــــك. أغــنــيــة لــلــمــواجــهــة،  هـــو قــ

القوة. ما  املتخاذلن، والستعراض  لتعرية 
بن األغنية والعدوان اإلسرائيلي على غزة، 
كــانــت الــتــظــاهــرات فــي الــقــدس وبــاقــي املــدن 
الفلسطينية، وكانت الهتافات الواضحة من 
باحات املسجد األقصى: »يا غزة يال منشان 
الله«. هي العالقة، إذن، بن مخلتف مناطق 
، العالقة نفسها التي 

ّ
الوطن، املقّسم واملحتل

يتحّدث عنها ضبور في أغنيته. 
ال يــســتــعــطــف الــــشــــاب املـــقـــدســـي أحــــــــدًا، ال 
الــجــمــهــور الــغــربــي، وال الــجــمــهــور الــعــربــي. 
يقّدم الفلسطيني بصفته صاحب أرض وإن 
كــانــت محتلة، وإن مــرت سبعة عــقــود على 
طوباوية،  بصفة  ال  املقاومة  يــقــّدم  سلبها. 
الفلسطيني  يقّدم  وال  واقعية،  بعبارات  بل 
، وال يــقــّدم 

ً
هــًا وكـــامـــال

ّ
بصفته إنــســانــًا مــنــز

ومجردة،  مبهمة  قضية  بصفتها  فلسطن 
ــا بــيــنــهــم »الــــجــــدعــــان  ــهـ ــلـ فــلــســطــن هــــي أهـ
ــاد«، و»مــن باع  والــســبــاع«، وبينهم »األوغــ

واختفى«.
كــمــا قلنا أعــــاله، فـــإن أغــنــيــة ضــبــور جــاءت 
لتتّوج مسارًا بطيئًا لكنه ثابت في التغيير 
فـــي املــشــهــد الــغــنــائــي الــفــلــســطــيــنــي. تــطــّور 
»املــقــاومــة«  تقليديتها  مــن  األغــنــيــة  أخــــرج 
ومــــن أنــاشــيــدهــا الــديــنــيــة )الحــــقــــًا(. املــســار 
ــــي حـــركـــة  ــانـ ــ ـــًا أغـ نـــفـــســـه الــــــــذي شـــمـــل أيــــضـ
ــذ أشــكــااًل 

ّ
حــمــاس نفسها، الــتــي بـــدأت تــتــخ

الوطني/الديني  النشيد  مختلفة عن شكل 
الــتــقــلــيــدي. وهــــو مـــا شــهــدنــاه عــلــى سبيل 
املثال في املهرجان الذي أقامته الحركة في 
خان يونس قبل أيام، حن قام أحد املقاتلن 
في الحركة بتقديم املهرجان، وترديد بعض 
ــانــــي الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــركـــة، وبــمــواجــهــة  األغــ
االحتالل بإيقاعات وكلمات أكثر جرأة وأقل 

تقليدية.
ــا بـــن ضـــبـــور وأنـــاشـــيـــد حـــركـــة حــمــاس  ومــ
ــــرق ومـــغـــنـــون وضــــعــــوا أســـس  الــــجــــديــــدة، فـ
الــتــغــيــيــر فــــي هـــــذا املـــشـــهـــد فــــي الـــســـنـــوات 
ــيـــع الـــعـــربـــي، مــثــل  األولـــــــى الـــتـــي تـــلـــت الـــربـ
»الــســبــعــة و أربــــعــــن«، الـــتـــي تملك  فـــرقـــة الـــ
حاليًا جماهيرية واسعة )فرقة فلسطينية 
ــراب شــب جديد  ــيـــة(، وطــبــعــًا مغنيا الــ أردنـ
وبنت حــالل، وقبلهما فرقة »دام«، ثّم فرقة 
»ولــــعــــت« وأغــنــيــتــهــا الــشــهــيــرة »عـــكـــا على 
ــام«، وغــيــرهــا من  راســــــي«، و»اإلنــــــس والــــجــ
حاولوا،  الذين  األفـــراد  واملوسيقين  الفرق 
ـــق 

ّ
ــًا، وبــــمــــشــــاريــــع بـــعـــضـــهـــا مـــوف ــيــ تــــدريــــجــ

املوسيقى  إخــراج  فنيًا،  وبعضها متواضع 
الفلسطينية من قالبها التقليدي.

مـــا ســبــق لــيــس مـــحـــاولـــة لــتــحــلــيــل املــشــهــد 
صورة  لتقديم  وال  الفلسطيني،  املوسيقي 
الفنية  الساحة  على  التحوالت  عــن  شاملة 
داخــــــل فــلــســطــن، بــــل إضـــــــاءة عـــلـــى تـــطـــّور 
ــراه الــبــعــض غير  ــ املــوســيــقــى بــاتــجــاه قـــد يـ
قواعده  التقّدم ويوّسع  يكمل  لكنه  محّبب، 

داخل فلسطن وخارجها.

سالم أبو ناصر

ــر،  ــذوق بـــن نــمــط مــوســيــقــي وآخــ ــ ــتـــالف الــ اخـ
ليس أمًرا معيارًيا لكشف اآللية الفكرية لدى 
الــجــمــهــور، إذا مــا تــنــاولــنــا ظــاهــرة موسيقى 
واملناقشة.  للتحليل  خــاصــة  كحالة  الــعــربــات 
ــتــــذوق تــبــقــى لــهــا ســـمـــات خــاصــة  فــعــمــلــيــة الــ
مــحــددة،  وبيئية  اجتماعية  لــعــوامــل  تخضع 

تؤطر نوع االستهالك وشكله فسيولوجًيا.
لطاملا كــان االســتــمــاع إلــى أغنية داخـــل عربة 
لــه نكهة شخصية خاصة لدى  أو ســيــارة مــا 
مــكــان غير مشترطة  فــي  تــبــدو  املستمع. وقــد 
بحالته النفسية، بقدر ما تالئم عوامل التربية 

السمعية والذوقية لديه.
لو أخذنا، على سبيل املثال، حافلة مخصصة 
فــي طــريــق فرعي  العربة  الــركــاب. تسير  لنقل 
داخل أحد األحياء الشعبية، يوجد في داخلها 
فيها  فـــرد  وكـــل  مــن جنسيات مختلفة،  أفــــراد 

يختلف عن اآلخر بالعمر والجنس والطبقة.
ــراديـــو عــلــى أغنية  يــضــبــط الــســائــق مــؤشــر الـ
ــنــــدهــــا. هـــنـــا،  ــوقـــف عــ ــتـ ــه فـ ــوتـ ــهـ ــتـ شـــعـــبـــيـــة اسـ
كل  لــدى  االستجابة  مــؤشــرات  لدينا  ستطفو 
من السائق وباقي ركاب الحافلة. السائق في 
حــالــة اســتــمــتــاع وانــســجــام هــو وثــالثــة عــّمــال 
بــســطــاء يــجــلــســون فـــي املـــقـــدمـــة. الــطــبــيــب في 
حالة انزعاج واملرأة الحامل منهكة وستخرج 
من الحافلة من فورها، بينما الشاب املراهق 
أجنبية  ألغنية  يستمع  البعيدة  الــزاويــة  فــي 
من نمط الهارد روك عبر سماعات األذن. هذه 
العاطفية  الدائرة  لنا  ترسم  القليلة،  النماذج 
والسلوكية لدى الفرد. وبناًء عليها، نستلهم 
شكل عمليات التواصل والتفاعل بن األفراد، 
البلورة  طبيعة  نحو  بالذهاب  لنا  يسمح  ما 

االجتماعية – الثقافية للشخصيات.
سنفترض أن الطبيب يقود سيارته الخاصة، 
وبرفقته بعض الزمالء في املهنة. التصورات 
األولــى املنطقية للموسيقى التي سيختارها 
الــطــبــيــب قـــد تــنــحــصــر بـــن أعـــمـــال كالسيكية 
شرقية ربما، أو غربية. وهذا افتراض يعتمد 
ــان فــي الــخــمــســن أو  عــلــى ســن الــطــبــيــب إذا كـ
ــا إذا كـــان فــي األربــعــن  الــســتــن مــن عــمــره. أمـ
ومــا دون، فقد يتجه موضوع االهتمام نحو 
املــوســيــقــى الــــدارجــــة ويــحــتــمــل الــكــالســيــكــيــة 
ـــا. وفــــي جــمــيــع الــــحــــاالت، يــبــقــى املــعــيــار 

ً
أيـــض

ــا بــالــظــروف والــعــوامــل كما 
ً
االنتقائي مــرهــون

ــانـــت تــــرافــــق الــطــبــيــب  ـــا. فـــلـــو كـ
ً
أشــــرنــــا ســـابـــق

زوجته وطفاله الصغيران، فسنقع حتًما في 
األب  سيختاره  عــّمــا  مختلفن  وذوق  ترتيب 

من موسيقى أثناء القيادة. 
ــة الــــســــابــــقــــة الـــتـــي  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ســـنـــضـــيـــف عــــلــــى األمـ

بن مصر ولبنان، ومن املقرر أن يضم أغنية 
شــعــبــيــة بــعــنــوان »الـــشـــر ســيــطــر«، مـــن ألــحــان 
أحــــمــــد شـــعـــبـــان، وكـــلـــمـــات رمــــضــــان مــحــمــد، 
وســـيـــتـــم طـــرحـــهـــا مـــنـــفـــردة خـــــالل األســـابـــيـــع 
ــدور األلـــبـــوم. وأتـــمـــت املغنية  املــقــبــلــة، مـــع صــ
دويتو  أغنية  تسجيل  ديـــاب،  مايا  اللبنانية 
الليثي، بعنوان »حطالي  املطرب محمود  مع 
روج«، من كلمات مالك عادل وألحان محمود 
الليثي، توزيع إسالم شيبسي، وجار تصوير 

الكليب حاليًا في بيروت.
وتستعد شيرين عبد الوهاب إلصــدار أغنية 
منفردة جديدة، تحمل اسم »أشــواقــي«، وهي 
مــــن كـــلـــمـــات أحـــمـــد عـــيـــســـى، وألــــحــــان مـــديـــن، 
وتوزيع أحمد عبد السالم، ومن املقرر طرحها 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

مكثفًا،  غنائيًا  نشاطًا  األخــيــرة  ــام  األيـ تشهد 
سواء من خالل طرح أغان منفردة، أو ألبومات 
كاملة. في هذا السياق، نشرت املغنية املغربية، 
ســمــيــرة ســعــيــد، بـــرومـــو أغــنــيــتــهــا الــجــديــدة 
»اتنن بليل«، من كلمات الشاعر تامر حسن، 
وألــحــان عزيز الشافعي، وتــوزيــع وســام عبد 
الغنائي  ألبومها  املنعم، وهي إحدى أغنيات 
الجديد، الذي صدرت منه حتى اآلن أغنيتان، 
خــــالل الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، هــمــا »بــحــب مــعــاك«، 

و»متاهة«.
ــي أغنية  ــــدرت املــصــريــة روبــ مـــن جــهــتــهــا، أصـ
جديدة بعنوان »قلبي بالستيك«، وذلــك بعد 
»حتة  أغنيتها  حققته  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح 
تــانــيــة«، الــتــي صـــدرت منذ عــدة أســابــيــع. كما 
ــا لو  ــي مـــن تــصــويــر أغــنــيــتــهــا »أنــ انــتــهــت روبــ
ــذه األغــــانــــي ضــمــن أعــمــال  ــة«. تـــأتـــي هــ زعــــالنــ
ألــبــومــهــا الــجــديــد، الـــذي انــتــهــت مــن تسجيله 

بشكل كامل، لطرحه خالل الفترة املقبلة.
كذلك، أنجزت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، 
تــســجــيــل جــمــيــع أغـــانـــي ألــبــومــهــا الــجــديــد ما 

ا أخرى 
ً
تناولناها، بشكلها ومضمونها، أذواق

ملستمعن مختلفن. فهناك املهندس والشيخ 
ــالـــب  ــامــــي والـــطـ ــحــ ــداد واملــ ــ ــحــ ــ ــابــــط والــ والــــضــ
واملــــوظــــف إلـــــــخ... جــمــهــور مــتــنــوع ومــتــعــدد. 
تجتمع فــيــهــم ســمــات راديــكــالــيــة بــنــيــت على 
أســـس أيــديــولــوجــيــة خــاصــة، ســـواء سياسية 
كانت أو دينية أو حزبية أو نقابية أو غيرها.

ــي كـــتـــاب  ــ ــا ورد فـ ــ هــــــذه األســـــــــس، بـــحـــســـب مـ

واملــؤرخ  للفيلسوف  الجماهير«،  نفس  »علم 
الــفــرنــســي غــوســتــاف لـــوبـــون، تــشــكــل الــوحــدة 
الــنــفــســي.  الــجــمــهــور  الــتــي يمتلكها  الــذهــنــيــة 
إلى  غــالــًبــا،  العساكر،  نقل  عربة  فــي  فنستمع 
ــي حـــافـــلـــة طـــالب  ــ ــة. وفـ ــ ــوريـ ــ أغـــــــاٍن وطـــنـــيـــة وثـ
ا 

ً
املدرسة إلى أغــاٍن دارجــة أو شعبية، وأحيان

وطنية. بينما ناقلة موظفي الوزارة ربما تبث 
أغاني هادئة. غير أن عملية االختيار النمطي 
للشكل املوسيقي لدى تلك النماذج، ستتجرد 
مـــن ســمــتــهــا الــجــمــاعــيــة الــطــبــيــعــيــة، لــصــالــح 
تــم تحييد طبيعة  مــا  إذا  الــفــردانــي،  الـــتـــذوق 

الجمهور.
فلوبون يرى »أن كل فرد ينتمي إلى عدة أرواح 
بيئته  طائفته،  طبقته،  عــرقــه،  روح  جماعية: 
ــا، 

ً
االجــتــمــاعــيــة...«. وهـــذا مــا يشير إلــيــه، أيــض

إمــيــل دوركـــهـــايـــم، عــالــم االجـــتـــمـــاع الــفــرنــســي 
الــشــهــيــر، بــقــولــه: »كـــل شــخــص يــتــبــع شبيهه 

ــه. والـــحـــشـــد الــكــبــيــر يـــجـــرف الــفــرد  املــــجــــاور لــ
مــعــه مثلما يــجــرف الــســيــل الــحــجــارة املــفــردة 
التي تعترض طريقه، مهما تكن الطبقة التي 
عاملة  أم  أمّية  ثقافته  تكن  وأًيــا  إليها،  ينتمي 

جًدا«.
ولعل هذا خير توصيف نطبقه على الشخص 
املرافق ملجموعة أصدقاء داخل سيارة تمضي 
فــي نــزهــة خــاصــة أو رحــلــة ترفيهية أو سفر، 
وتـــســـتـــمـــع إلـــــى أنــــمــــاط مــوســيــقــيــة مــخــتــلــفــة 
تناط  ال  هنا،  املوسيقى،  فسطوة  وعشوائية. 
بالذوق الخاص لكل فرد في هذه السيارة، بل 
هي حالة نفسية جماعية خاصة، التأمت فيها 
مكونات طبقية وطائفية وعرقية بشكل غير 
تلقائي،  بشكل  إليها  الجميع  جــّرت  متمايز، 
مـــن دون أن تــخــضــع لــقــيــود واعـــتـــبـــارات غير 
الدماغية  الــهــرمــونــيــة والــوظــائــف  الــتــأثــيــرات 

لدى الجميع.

منتصف الشهر الجاري على طريقة الفيديو 
كليب. وصــدرت للمطرب محمد عبده، أحدث 
بعد  »مستعجلة«،  اســم  تحمل  التي  أغنياته 
فــتــرة مــن الــتــرويــج لــهــا، وهــي مــن كلمات فهد 
بن محمد، وألحان خالد عياد، توزيع يحيى 
املوجي. وانتهى هيثم نبيل من تسجيل أكثر 
من نصف ألبومه الجديد، حيث من املقرر أن 

يصدره خالل األيام القليلة املقبلة.
وقدمت اللبنانية نانسي عجرم، أولى أغنيات 
»حــبــك  بــعــنــوان   ،Nancy10 الــجــديــد ألــبــومــهــا 
بــيــقــوى«، وذلــــك عــبــر قــنــاتــهــا عــلــى يــوتــيــوب. 
األغنية مــن كلمات خــالــد تــاج الــديــن وألــحــان 

وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب.
وتستعد السورية بتول بني إلطالق أغنيتها 
ــــظ«. األغــنــيــة تم  الـــجـــديـــدة بــعــنــوان »لــعــبــة حـ
تــصــويــرهــا فـــي لــبــنــان تــحــت إدارة املــخــرجــة 
باسكال  اللبنانية  وتستعد  هيكل.  جيسيكا 
ــديــــدة بــالــلــهــجــة  مــشــعــالنــي لـــطـــرح أغـــنـــيـــة جــ
املصرية تحمل اسم »استنى« خالل األسابيع 
القليلة املقبلة، كما انتهت من تسجيل أغنيات 
ألــبــومــهــا الــجــديــد، املــقــرر طــرحــه عــلــى فــتــرات 

منفصلة، ويضم األلبوم 8 أغنيات.

أغان منفردة وألبومات كاملة

»مونترو للجاز«: 
كل صغير جميل

عربات تقودها األغاني على طريق متفرّع

إبراهيم علي

هل تحولت السَير الدرامية هدفًا للمنتجن العرب؟ سؤال ُيطرح 
مع تزايد الطلب على سيرة بعض الفنانن، خصوصًا الراحلن 
منهم، ومحاولة بعض شركات اإلنتاج تصوير مسلسل يروي 
لبنان، يعلن قريبًا عن تصوير قصة حياة  قصة حياتهم. في 
مــخــتــصــرة )ثــــالث حــلــقــات( لــلــفــنــان الـــســـوري جــــورج وســــوف، 
إقناع األخير من قبل شركة إنتاج عربية تعمل من  بعدما تم 
ُدبي، على تصوير ثالث حلقات لقصة حياته، من البدايات، عبر 
االستعانة بمجموعة من املمثلن الذين سيتواجهون مع بطل 
الحكاية، بعد أن قبل باملشروع، وسيشارك ضمنه في املراحل 
األخيرة، على أن تعرض املنصة التابعة للشركة املنتجة العمل، 

وفق خطة ترويجية خاصة تسبق العرض.
لم تثبت تجارب مسلسالت السيرة، خصوصًا تلك التي تطرح 
ولم  السابقة،  السنوات  خــالل  نجاحها  الــعــرب،  الفنانن  حياة 

يحقق مسلسل »العندليب«، للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، 
لتوثيق سيرة حياته. وكذلك  يعتبر مرجعًا مهمًا  ولم  تقدّمًا، 
األمر بالنسبة ملسلسل »السندريال«، عن قصة املمثلة الراحلة 
ــذ عــلــى عــجــل، وخــرجــت بــعــده وثــائــق 

ّ
ــف

ُ
ســعــاد حــســنــي، الـــذي ن

جديدة، تظهر معلومات حول رحيلها في لندن، بشهر يونيو/
حـــزيـــران مــن عـــام 2001، واملــالبــســات الــغــامــضــة الــتــي أحــاطــت 

.
ً
بوفاتها؛ إذ هناك من يشير إلى أنها قضت مقتولة

بــاإلمــكــان الــقــول إن املخرجة املــصــريــة، إنــعــام محمد علي، هي 
الــوحــيــدة الــتــي نجحت فــي نــقــل صـــورة الــســيــدة أم كــلــثــوم من 
خـــالل مــســلــســل »كـــوكـــب الـــشـــرق«، الــــذي حــقــق نــســبــة مــشــاهــدة 
عالية، واعتبر مرجعًا مهمًا لحكايات. أكد بعض املعاصرين أن 
املسلسل أظهرها بطريقة وثائقية صادقة، فيما انتقد البعض 
اآلخــــر طــريــقــة عـــدم تــبــيــان الــوجــه اآلخــــر ألم كــلــثــوم، والــتــركــيــز 
فقط على الشق اإلنساني، الطوباوي، وكأنها »معصومة« عن 

الوقوع في الخطأ.

ليست رواية المستضعفين

ضبّور 
وشب 
جديد

السيَر وهوس اإلنتاج

فنون وكوكتيل
شاشات

رصد

قراءة

إضاءةمتابعة

أبــرز  مــن  الفرنسية وودكــيــد  والــفــنــانــة  مــان  بــون  راغـــن  البريطاني  املغني  سيكون 
املشاركن هذه السنة في »مهرجان مونترو ملوسيقى الجاز« الذي يقام من 2 إلى 17 
يوليو/ تموز املقبل، بحضور جمهور محدود وفي الهواء الطلق بمعظمه بسبب 

الجائحة، بحسب ما أعلن منظموه، أمس الثالثاء.
واملغنية  معلوف  إبــراهــيــم  اللبناني  الفرنسي  وامللحن  الــبــوق  عـــازف  يحيي  كــذلــك 
الذي  السويسري  املهرجان  في  باركس حفالت  أرلــو  البريطانية  األغنيات  وكاتبة 
لغَي العام الفائت 

ُ
يعتبر أحد أهم األحداث على الساحة املوسيقية العاملية، وكان قد أ

بسبب »كوفيد-19« للمرة األولى منذ انطالقه عام 1967.
ُحدَدت مواعيد الدورة الخامسة والخمسن هذه السنة لتتزامن مع التخفيف املتوقع 
إلجراءات احتواء الجائحة في سويسرا. وخضع برنامج املهرجان لالختصار تحت 
الشعار غير الرسمي »كل صغير جميل«، وُصِمم على نحو مرن قابل للتكيف مع 
تطورات الوضع الصحي. ومن املتوقع أن يحضر املهرجان نحو 20 ألف شخص، أي 
أقل بعشر مرات مما كان عليه حجم جمهوره عام 2019 عندما استقطب نحو 250 

ألف شخص، وفقًا للمنظمن.
املهرجان  الرئيسية لحفالت  املنصة  أن  املــاضــي،  آذار  مـــارس/  فــي  املــهــرجــان،  أعلن 
ستقام على بحيرة جنيف، على بعد 25 مترًا من الشاطئ، أمام مدرج يتسع ملا يصل 
إلى 600 متفرج. وتقام أنشطة املهرجان على ثالثة مسارح أخرى في قاعات فندق 

»فيرمونت لو مونترو باالس« وحدائقه، اثنتان منها ستتاحان للجمهور مجانًا.
طَرح 

ُ
وسيكون في إمكان 1500 شخص حضور أنشطة املهرجان يوميًا، على أن ت

التذاكر للبيع اعتبارًا من 8 يونيو/ حزيران. والجديد اآلخر هو بث عدد من الحفالت 
املوسيقية عبر اإلنترنت »بهدف توسيع الجمهور«، بحسب املنظمن.

تجدر اإلشـــارة إلــى أن برنامج املــهــرجــان، رغــم تسميته، ال يقتصر على الــجــاز، إذ 
بادر إلى التنويع على مّر السنوات ليشمل مجموعة من األنواع املوسيقية، ومنها 

اإللكترونية والهيب هوب والبوب والسول.
)فرانس برس(

من  أكثر  على  وحصولها  أن«  »إن  أغنية  نجاح   يأتي 
8 ماليين مشاهدة في أقل من شهر، ليتّوج مسارًا من 

التغيير على الساحة الغنائية والموسيقية الفلسطينية

آدم الشرقاوي
بــعــد الـــنـــجـــاح الـــــذي حــقــقــه املــمــثــل 
املــــــــــصــــــــــري حـــــــــامـــــــــل الــــجــــنــــســــيــــة 
مــن  الــــشــــرقــــاوي،  آدم  األمـــيـــركـــيـــة، 
خالل مسلسل »لعبة نيوتن« الذي 
شارك في بطولته مع الفنانة منى 
زكـــــي وعــــــرض فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
ــاضـــــي، قـــــــررت وزيــــــــرة الـــهـــجـــرة  املـــ
املــصــريــة اخــتــيــاره ســفــيــرًا ملــبــادرة 

»اتكلم عربي«.
ــوتـــن« الــعــمــل  ــيـ مــســلــســل »لـــعـــبـــة نـ
مــصــر،  فـــي  الـــشـــرقـــاوي  آلدم  األول 
وقد سبق أن شارك كممثل مبتدئ 
في بعض األفــالم واملسلسالت في 
نيوتن«  »لعبة  أن  يذكر  هوليوود. 
مــــن بـــطـــولـــة مـــنـــى زكـــــــي، ومــحــمــد 
ــدوح، ومـــحـــمـــد فــــــــراج، وســيــد  ــ ــمـ ــ مـ

رجب.

اعتزال آمال ماهر

ــة، آمــــال  ــريــ ــنـــت املـــطـــربـــة املــــصــ ــلـ أعـ
وابتعادها  الغناء  اعتزالها  ماهر، 
تــمــامــا عــن الــوســط الــفــنــي، ويــأتــي 
ذلك عقب إعالنها فشل خطوبتها.

ــتــــب حــــســــاب رســــمــــي مــنــســوب  وكــ
ــتـــواصـــل  ــى آمــــــــال، فــــي مــــوقــــع الـ ــ إلــ
ــائـــال:  االجـــتـــمـــاعـــي »فـــيـــســـبـــوك« قـ
الــذي ساندني  العزيز  »جــمــهــوري 
ــــوات وكــــــان رفــيــق  ــنـ ــ ــنـــوات وسـ ــسـ لـ
الدائم نظًرا لظروف خاصة  دربــي 

بي وخارجة عن إرادتي«.
علن ابتعادي تماًما عن 

ُ
وأكملت »أ

الـــوســـط الــفــنــي والـــنـــشـــاط الــفــنــي، 
الخير  كــل  جــمــهــوري  لكل  متمنية 
والسعادة في هذه الحياة، متمنية 

كل التوفيق إلى كل الزمالء«.

جريمة الدرج الغامضة
ــيـــة  ــبـــريـــطـــانـ انــــضــــّمــــت املـــمـــثـــلـــة الـ
ــر إلـــــــــى مـــســـلـــســـل  ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ صــــــوفــــــي تـ
 ،The Staircase القصير  الجريمة 
الذي تبثه منصة مشاهدة األفالم 
واملسلسالت HBO Max. وبحسب 
ــــوف تــلــعــب  ــداليــــــن«، سـ مـــوقـــع »ديــــ
الــنــجــمــة املــعــروفــة بــــدور »ســانــســا 
ســــــتــــــارك« فـــــي مـــســـلـــســـل »صـــــــراع 
راتليف،  مارغريت  دور  الــعــروش« 
إحــــــدى بـــنـــات الـــكـــاتـــب األمـــيـــركـــي 
بجريمة  املتهم  بيترسون،  مايكل 
الدراما  في  قتل زوجته. وستظهر 
املـــكـــونـــة مــــن ثـــمـــانـــي حـــلـــقـــات إلـــى 
جـــــانـــــب كـــــولـــــن فــــــيــــــرث، وتــــونــــي 
ــــت، وجــــولــــيــــيــــت بــــيــــنــــوش،  ــيـ ــ ــولـ ــ كـ
وروزماري ديويت، وباركر بوسي.

تويتر الضاحك والحزين

 شــبــكــة الـــتـــدويـــن املــصــغــر 
ّ
يـــبـــدو أن

 عــازمــة عــلــى إضــافــة 
ً
»تــويــتــر« فــعــال

الـــرمـــوز  ــلـــوب  ــأسـ بـ الـــتـــفـــاعـــل  أزرار 
التعبيرية إلى التغريدات. إذ كشفت 
تشكيلة  على  تعمل  أنها  تسريبات 

من األيقونات الجديدة.
ــذا الـــتـــســـريـــب مــــن خــبــيــرة  ــ وجــــــاء هـ
مانشون  جــن  العكسية،  الهندسة 
وونـــــــــــغ، املـــــعـــــروفـــــة بـــمـــعـــلـــومـــاتـــهـــا 
التي  املنتجات  املــوثــوق فيها حــول 

لم تصدر. 
ومــن الــصــورة التي نشرتها وونــغ، 
فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« نفسه، 
األزرار  أن  يــبــدو  املـــاضـــي،  الــجــمــعــة 
ــيــــارات هي  ســــوف تــضــم خــمــســة خــ
اإلعجاب، التشجيع، التأمل، الحزن، 

والضحك.

عودة مترو المدينة

ــرو املـــديـــنـــة« الــبــيــروتــي  ــتـ يـــعـــود »مـ
ــد أمـــــام  ــ ــديـ ــ ــفـــتـــح أبــــــوابــــــه مـــــن جـ ــيـ لـ
الجمهور، بعد إغالق طويل تسّببت 
بــه جائحة كــورونــا، بــعــروض عــدة، 
ي صوفي« 

ّ
أبرزها حفل لفرقة »تجل

)الصورة( وذلك اليوم، عند الساعة 
املسرح  كما يشهد  مــســاًء.  التاسعة 
عـــروضـــًا أخـــــرى، مــثــل »هــشــك بشك 

شو« و»سرفيسات«.

أخبار

مغني الراب شب جديد )فيسبوك(

)Getty( قريبا تعرض سيرة حياة الفنان جورج وسوف

لعّل الـ»توك توك« هو عربة لنقل األغاني الشعبية )فرانس برس(

نشرت سميرة 
سعيد برومو 
أغنيتها »اتنين 
)Getty( »بليل

)Getty( من المتوقع أن يحضر المهرجان 20 ألف متفّرج
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