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ترامب في سجن »فيسبوك« حتى 2023

تسريبات الموظفين تنسف صورة »أمازون« و»آبل«

واشنطن ـ العربي الجديد

مـــن  أول  »فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك«  شـــــــركـــــــة  ثـــــبـــــتـــــت 
أمــس الــجــمــعــة، حــظــرهــا لــحــســاب الــرئــيــس 
ــي الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرامــــب ملـــدة  ــركــ ــيــ األمــ
ه استحق العقوبة القصوى 

ّ
عامني، قائلة إن

ه 
ّ
النتهاكه قواعد املنصة، بعدما اكتشفت أن

أّجــح االقــتــحــام الــدامــي الـــذي نــفــذه مــؤيــدوه 
على مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس 

في يناير/ كانون الثاني املاضي.
ســـيـــكـــون الـــحـــظـــر لـــعـــامـــني ســــــاري املــفــعــول 
ــانـــي  ــثـ ــارًا مـــــن 7 يــــنــــايــــر/ كـــــانـــــون الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــيــــه  املــــــاضــــــي، وهـــــــو الـــــيـــــوم الــــــــذي مــــددت فــ
»فــيــســبــوك« تعليق حــســاب تــرامــب. ويــأتــي 
ــرار بــعــدمــا طــلــب مــجــلــس اإلشــــراف  ــقـ هـــذا الـ
عــلــى »فــيــســبــوك«، فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي، 
خــــال ستة  »يــــراجــــع  األزرق أن  املـــوقـــع  مـــن 
أشهر العقوبة االعتباطية التي فرضها في 
الــســابــع مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي التــخــاذ 
ــائـــب رئــيــس  ــتـــب نـ ــبــــة«. كـ ــنــــاســ ــة املــ ــقـــوبـ ــعـ الـ
الشؤون العاملية في الشركة، نيك كليغ، في 
نهاية هذه  »فــي  ـــه 

ّ
أن الجمعة،  يــوم  منشور، 

الفترة، سيقّيم خبراء ما إذا كان الخطر على 
السامة العامة قد انحسر. سنقّيم العوامل 
ــي ذلـــــك حــــــاالت الــعــنــف  الـــخـــارجـــيـــة، بـــمـــا فــ
والــقــيــود املــفــروضــة عــلــى الــتــجــمــع السلمي 

وغيرها من عامات االضطرابات املدنية«.
من جهة ثانية، وصف ترامب قرار »فيسبوك« 
ــة لـــــ75 مــلــيــون مــقــتــرع« مــجــددًا  ــانـ ـــه »إهـ

ّ
بـــأن

لعام  الرئاسية  االنتخابات   
ّ
أن التأكيد على 

 
ّ
إن 2020 ُسرقت منه. وقــال ترامب في بيان 

»قــرار )فيسبوك( إهانة لـ75 مليون شخص 
صوتوا لنا في االنتخابات الرئاسية املزورة 
لعام 2020«. وأضــاف »ينبغي عدم السماح 
لهم باإلفات بهذه الرقابة وكّم األفواه، وفي 
النهاية سنفوز. ال يمكن لبلدنا تحّمل هذه 

االنتهاكات بعد اآلن!«.
حسابه   

ّ
أن تــرامــب  حــســابــات  تعليق  يعني 

موجود أساسًا في »سجن فيسبوك« حيث 
السابقة  املــنــشــورات  قــــراءة  لــآخــريــن  يمكن 
 ترامب واملتعاملني مع 

ّ
والتعليق عليها، لكن

حساباته لن يتمكنوا من نشر مواد جديدة. 
على النقيض من ذلك، حظر موقع »تويتر« 
ــتـــه، وال أثـــر  ــرامــــب بــشــكــل دائــــــم مــــن خـــدمـ تــ
ذكرت  قد  »فيسبوك«  كانت  هناك.  لحسابه 
الشخصيات  على  العقوبات  ستشدد  ــهــا 

ّ
أن

منوعات
أخبار 
كاذبة

يتداول مستخدمون لمواقع 
التواصل، صورًة قيل إنّها المرأة 

تحمل السالح في فلسطين 
المحتلة. كثيرات شاركن في العمل 

العسكري واألمني مع الفصائل 
الفلسطينية على مّر السنوات، لكّن 

هذه الصورة في بيروت، منتصف 
الثمانينيات.

انتشر على صفحات مصريّة 
ادعاء مفاده أّن صحيفة 

»إيكونوميست« أعلنت أخيرًا أّن 
الجنيه المصري »سيكون من بين 

أقوى 12 عملة في العالم«. لكن، 
ال أثر لهذه المعلومات في أحدث 

التقارير المنشورة عن مصر على 
موقع الصحيفة.

في سياق نظريات المؤامرة 
التي تلف فيروس كورونا وما 

يتّصل به، ظهرت مقاطع فيديو 
تّدعي أّن اللقاحات المضادة 

لمرض »كوفيد-19« ُتنشئ حقًال 
مغناطيسيًا في جسم اإلنسان. إالّ 
أّن هذه االدعاءات ال أساس لها من 

الصّحة.

يشارك مستخدمون مجموعة 
صور ألصنام ملقاة على الطرقات 

وفي األنهار قيل إنّها تعود 
لهندوس تخلّصوا منها ألنّها لم 

ترفع عنهم بالء وباء كورونا. إال أّن 
االدعاء خطأ، فهذه الصور منشورة 

على اإلنترنت منذ سبتمبر/أيلول عام 
.2019

ــات املــدنــيــة  ــرابــ ــطــ الـــعـــامـــة فــــي أوقـــــــات االضــ
والعنف. وفي مخطط ُيرمز له باأللوان على 
منشور مدونة املوقع أول من أمس الجمعة، 
 من ينتهكون سياساته 

ّ
قالت »فيسبوك« إن

يــمــكــن منعهم مــن الــنــشــر ألّي مـــدة تــتــراوح 
بــــــني شــــهــــر )أصـــــــفـــــــر( وعــــــامــــــني )أحــــــمــــــر(. 
 االنـــتـــهـــاكـــات املــســتــقــبــلــيــة 

ّ
ــى أن ــ ــارت إلـ ــ وأشـ

العزل  وتشمل  مشددة  »بعقوبات  ستواجه 
أيضًا وضع حّد  الدائم«. تعتزم »فيسبوك« 
الــتــي دافـــع عنها  لــلــجــدل  املــثــيــرة  للسياسة 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي مـــارك زوكــربــيــرغ، التي 
التي  القواعد  السياسيني تلقائيًا من  أعفت 
تحظر خطاب الكراهية وإساءة االستخدام. 
ها لم تطبق هذه السياسة 

ّ
وقالت الشركة إن

إطاقًا على ترامب. وأوضح عماق وسائل 
ه بينما ما 

ّ
التواصل االجتماعي، الجمعة، أن

زال يطبق هذا اإلعفاء على بعض املنشورات 
ها في املصلحة العامة حتى لو 

ّ
التي يرى أن

ه لن يتعامل 
ّ
انتهكت قواعد »فيسبوك«، فإن

السياسيون بشكل  التي ينشرها  املــواد  مع 
مختلف عن منشورات أّي شخص آخر.

من مجلس  لتوصيات  استجابة  ذلــك  يأتي 
ــابـــة شــبــه املــســتــقــل لــلــشــركــة. وقــــد أيــد  ــرقـ الـ
املــجــلــس، الــشــهــر املــاضــي، قـــرار »فيسبوك« 
 
ّ
ــه قـــال إن

ّ
بــإبــقــاء حــســاب تــرامــب معلقًا، لــكــن

غير  أجـــل  »إلـــى  تعليقه  يمكنها  ال  الــشــركــة 
مــســمــى« ومــنــحــهــا ســتــة أشـــهـــر لــتــقــريــر ما 

يتعني القيام به بشأن حساباته.
ــذفـــت صــفــحــة مــدونــة  ــاء املــــاضــــي، ُحـ ــعــ األربــ
ــ بعد  تــرامــب الــتــي أطــلــقــت الــشــهــر املـــاضـــي 
حظر وسائل التواصل االجتماعي الرئيسية 
ــال  ــه ـــــ مـــن عـــلـــى مـــوقـــعـــه اإللــــكــــتــــرونــــي. وقــ لــ
الصفحة   

ّ
ميلر، إن جيسون  ترامب،  مساعد 

الــتــي كــان اسمها »مــن مكتب دونــالــد جيه. 
تــرامــب« لــن تــعــود. أضـــاف ميلر فــي رســالــة 
ها 

ّ
أن »رويــتــرز«  لوكالة  اإللكتروني  بالبريد 

ــة لــلــجــهــود  ــافـ ــانـــت )املــــدونــــة( مـــجـــرد إضـ »كـ
األوسع نطاقًا التي نبذلها ونعمل عليها«.

ــــر، خــطــطــًا  ــهـ ــ ــذ أشـ ــنـ ــريــــق تـــــرامـــــب، مـ أثـــــــار فــ
للرئيس الجمهوري السابق تتعلق بإطاق 
االجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  على  منصة 
ــذكــر. وقــال ميلر: 

ُ
لكن مع تفاصيل ال تكاد ت

ــدّي مــزيــد مـــن املــعــلــومــات  ــل أن يــتــوفــر لــ »آمــ
بخصوص الجهود األوسع قريبًا، لكن ليس 
لدّي معرفة دقيقة بخصوص املوعد«. كانت 
ــهــا مكان 

ّ
صــفــحــة املــدونــة الــتــي ُوصــفــت بــأن

»لــلــتــحــدث بــحــريــة وأمــان« بــمــثــابــة وسيلة 
اتصال من جانب واحد تتضمن منشورات 
بها ومشاركتها  اإلعجاب  يمكن  ترامب  من 
 
ّ
عــبــر شــبــكــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. لــكــن

لــم ينفع ترامب،  االلــتــفــاف على الحظر  هــذا 
»تــويــتــر« حــســابــات  املــاضــي عــلــقــت  فالشهر 
 هــدفــهــا إعــــــادة نــشــر تــرامــب 

ّ
عــــدة يـــبـــدو أن

الــذي ُمنع نهائيًا من التغريد على منصته 
املاضي.  الثاني  كانون  يناير/  في  املفضلة 
ــلــت بــعــد مــقــاالت 

ّ
ــهــا تــدخ

ّ
ــــدت حــيــنــهــا أن وأكـ

بشأن هذه  األميركية  الصحافة  فــي  ــشــرت 
ُ
ن

عيد نشر تصريحات 
ُ
الحسابات التي كانت ت

مــأخــوذة مــن مــدّونــة املــلــيــارديــر الجمهوري 
»من مكتب دونالد جيه. ترامب«.

بعد عامين سيقيّم 
خبراء انحسار الخطر على 

السالمة العامة

يستمر الجدل حول 
أوضاع موظفي 

توصيالت »أمازون«

محمد دنكر

األســـبـــوع املـــاضـــي، قــــررت شــركــة »أمـــــازون« 
تخصيص مراكز في مقراتها كي يستطيع 
ــا، فـــانـــتـــشـــرت  ــهــ ــيــ ــيـــس فــ ــفـ ــنـ ــتـ ــــون الـ ــفـ ــ ــوظـ ــ املـ
ــل: »تـــأمـــني  ــتــــواصــ ــع الــ ــواقــ الـــســـخـــريـــة فــــي مــ
ظــــروف عــمــل آمــنــة لــلــمــوظــفــني؟ كــــا. تــأمــني 
نعم«.  أحوالهم؟  املوظفون  يبكي  لكي  غــرف 
يــأتــي ذلــك بعد جــدل كبير حــول مــا يعانيه 
ــًا فــــي قــســم  ــفـــو »أمـــــــــــــازون«، خـــصـــوصـ مـــوظـ
التوصيات الذي يعّد األسرع في الواليات 

املتحدة وبعض الدول الغربية. 
وفــــي 23 إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، أصــــدرت 
ــيـــزوس،  ــتـــي يــمــلــكــهــا جـــيـــف بـ »أمــــــــــازون« الـ
اعتذاًرا عن تغريدة نفت فيها مزاعم بعض 
العاملني في الشركة، تنتشر منذ عام 2018، 
جبروا على 

ُ
هم أ

ّ
بأنهم عملوا بجد لدرجة أن

التبول في زجاجات باستيكية بسبب عدم 
إيـــجـــاد وقــــت لــلــذهــاب إلــــى الـــحـــمـــام. جـــاءت 
التغريدة من حساب »أمازون نيوز« رًدا على 
منشور من النائب الجمهوري مارك بوكان 
ــق عــلــى مــزاعــم قــّدمــهــا رئــيــس قسم 

ّ
الـــذي عــل

املستهلكني في »أمازون« ديف كارك عن أن 
العاملني  تقّدمي يحترم  الشركة مكان عمل 
فيه ويقّدم للجميع وقت راحة. وقال بوكان: 
لــلــعــمــال ال  الــســاعــة  فــي   دفـــع 15 دوالًرا 

ّ
»إن

عندما  للعمل  تقّدميا  مكانا  الشركة  يجعل 
تجعل الشركة عّمالها يتبّولون في زجاجات 
املياه«، لترّد »أمــازون« في تغريدة: »أنــت ال 
ــا الــتــبــول فــي الــزجــاجــات، أليس 

ً
تــصــدق حــق

كــذلــك؟« وأضــــاف الــحــســاب فــي ذلـــك الــوقــت: 
»إذا كــــان هــــذا صــحــيــًحــا، فــلــن يــعــمــل أحــد 
 لدينا أكثر من مليون 

ّ
معنا. الحقيقة هي أن

موظف رائع حول العالم وهم فخورون بما 
يــفــعــلــونــه، ولــديــهــم أجــــور ورعـــايـــة صــّحــيــة 

الــشــركــة  لــتــعــود  الـــيـــوم األول«.  رائـــعـــة مــنــذ 
ا خاًصا، 

ً
وتعتذر في منشور: »كان هذا هدف

ــــني عـــنـــه، ونـــحـــن مــديــنــون  ونـــحـــن غــيــر راضـ
»أواًل،  وأضافت:  بوكان«.  للنائب  باالعتذار 
في  نفكر  لم  غير صحيحة.  التغريدة  كانت 
الكبير من السائقني لدينا وبــداًل من  العدد 
ذلـــك ركــزنــا بشكل خــاطــئ فــقــط عــلــى مــراكــز 
 هذه 

ّ
اإلنجاز لدينا«. أشــارت الشركة إلى أن

 على عشرات الحمامات، 
ً
املواقع تحتوي عادة

ويمكن للموظفني االبتعاد عن محطة عملهم 

في أي وقت. وأضاف الحساب: »إذا كان لدى 
أي موظف في مراكزنا تجربة مختلفة، فإننا 
التحدث إلى مديره وسنعمل  نشجعه على 
الشركة بخطئها،  اعترفت  على إصاحها«. 
ال سيما بعد الكّم الهائل من االنتقادات التي 
اإلجتماعي  التواصل  مواقع  على  طاولتها 
واملـــنـــشـــورات الــتــي تــبــادلــهــا عـــدد كــبــيــر من 
نجوم هوليوود عن عدم صوابية ما يحصل 
 
ّ
لت الشركة األمــر بــأن

ّ
ــفــني. وقــد عل

ّ
مــع املــوظ

الـــتـــغـــريـــدة لــــم تــخــضــع لــلــتــدقــيــق املــنــاســب 

ـــا، اعــتــرفــت الــشــركــة بــأن 
ً

قــبــل نــشــرهــا. أيـــض
سائقي »أمــازون« على وجه الخصوص قد 
دورات  على  العثور  فــي  صعوبة  يواجهون 
املياه بسبب حركة املــرور أو الطرق الريفية 
فـــي بــعــض األحـــيـــان، وكــــان هـــذا هـــو الــحــال 
بشكل خاص خال ذروة اإلغاق التام للمدن 
واملــنــاطــق جـــراء جــائــحــة كــورونــا بحيث تم 

إغاق العديد من الحمامات العامة.
ــــى الــتــي   شــركــة »أمـــــــازون« لــيــســت األولـ

ّ
لــكــن

تـــعـــّرضـــت النـــتـــقـــادات عـــديـــدة بــســبــب ســوء 
تــعــّرضــت شركة  فــقــد  ــفــيــهــا. 

ّ
ملــوظ معاملتها 

»آبل« ألمر مشابه عّدة مرات كان أبرزها عام 
 China عــن  تقرير صـــادر  ــهــم 

ّ
ات 2019، حيث 

Labour Watch، وهي مجموعة مناصرة غير 
ربحية، شركة »آبل« وشريكتها التصنيعية 
Foxconn بسلسلة من انتهاكات العمل، بما 
في ذلك حجب مدفوعات املكافآت والتراجع 
عمال  وتوظيف  السامة  على  التدريب  عن 
ــه الـــقـــوانـــني  ــ ــر مـــمـــا تـــســـمـــح بـ ــثــ مـــؤقـــتـــني أكــ
املاحظات  إلــى  التقرير  واستند  الصينية. 
ــقــون ســّريــون 

ّ
والــوثــائــق الــتــي جمعها مــحــق

»آيــفــون«  لهواتف  أكبر مصنع  فــي  يعملون 
ــي مـــديـــنـــة تــشــنــغــتــشــو. نــفــت  ــي الـــصـــني فــ فــ
الشركة عبر املتحّدثة باسمها لوري لودس 
ها تجاوزت 

ّ
بأن أقــرت  ها 

ّ
لكن املــزاعــم،  معظم 

عــــدد الـــعـــمـــال املــتــعــاقــديــن الـــــذي يــســمــح به 
ــذي يـــحـــدد الــنــســبــة  ــ الـــقـــانـــون الــصــيــنــي، والــ
 ســاعــات 

ّ
ــا ان ـ

ً
ــق ـــضـــح الحـ

ّ
ـــ10 فـــي املـــائـــة. ات ــ بـ

ــــه وظــــــروف  ــــن املــــســــمــــوح بـ ــل أطـــــــول مـ ــمـ ــعـ الـ
العمل قبل إطاق الهواتف الذكية غالًبا ما 
تكون منافية ألنظمة العمل املصّدق عليها 
ــر كثيًرا على سمعة 

ّ
أث دولًيا. التسريب هذا 

نفسها   إلظهار 
ً
كافح جاهدة

ُ
ت والتي  »آبــل« 

فيها 
ّ
موظ مــع  تعاملها  فــي  إنسانية  شــركــة 

ومستخدميها حول العالم.

)Getty/ترامب: »قرار فيسبوك إهانة لـ75 مليون شخص صوتوا لنا« )جابن باتسفورد

)Getty/تسريبات أكدت معاناة وراء أرباح شركات )نايثان ستيرك

بعدما راجعت شركة »فيسبوك« عقوبتها »االعتباطية« بحق حسابات دونالد ترامب على منصاتها، أعلنت الجمعة أن التعليق سيستمر 
حتى عام 2023، في خطوة وصفها الرئيس الجمهوري السابق بـ»المهينة« للمقترعين في االنتخابات »المزورة« األخيرة
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، فــي حــــوار مــع »الــعــربــي 
ً
هـــذه الــســنــة، قـــائـــا

ــــذه الــــــدورة أشـــبـــه بــاملــشــي   »هـ
ّ
الـــجـــديـــد«، إن

بالحماسة  مترافق  شعور  مــع  الجمر،  على 
ــا زالـــــــت تـــحـــتـــرق عــلــى  ــ املـــطـــلـــقـــة. قـــلـــوبـــنـــا مـ
، وشغفنا 

ّ
الفن إزاء   حماستنا 

ّ
لكن مدينتنا. 

املطلق به، ال يمكن إطفاؤهما«. واعتبر هذه 
السنة »استثنائية، وسط الدمار«.

ــذا الـــعـــام، هـــي الــكــاتــبــة  نــجــمــة املـــهـــرجـــان، هــ
لبكي،  نــاديــن  اللبنانية  واملمثلة  واملــخــرجــة 

التي تحمل هذه الدورة اسمها. لبكي شاركت 
فــي إعـــاٍن دعــائــي خــاص باملهرجان، ُيظهر 
س، 

ّ
وجهها تحت املاء، وهي تجهد في التنف

في إشارة مباشرة إلى حالة االختناق التي 
وفي  االنــفــجــار،  بعد  اللبنانيون  بها  يشعر 
 بطلة 

ّ
لكن البلد.  فــي  املتاحقة  ــات  األزمـ  

ّ
ظــل

الــشــريــط تــتــفــّوق عــلــى هـــذا الـــغـــرق الـــرمـــزي، 
ـــرة، 

ّ
وتــلــتــقــط أنــفــاســهــا، لــتــوّجــه رســـالـــة مـــؤث

تــنــاقــلــهــا كـــثـــيـــرون عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

بيروت ـ رنا أسطيح

ــهــــدت ُصــــــــَور الــــدمــــار،  ــا شــ ــعـــدمـ بـ
بيروت،  انفجار مرفأ  فه 

ّ
الــذي خل

نـــقـــوال فــي  اســـتـــضـــاف درج مـــــار 
ــان،  »مـــهـــرجـــان  ــنـ ــبـ مــنــطــقــة الـــجـــمـــيـــزة، فــــي لـ
كابريوليه لألفام القصيرة«، في دورته الـ13 
املاضي وتختتم  الجمعة  يوم  انطلقت  التي 
الليلة. على أن يتواصل اليوم عرض األفام 
القصيرة وعــددهــا 56، من أصــل نحو 3000 
دورة  فــي  للمشاركة  تــقــّدم  سينمائي،  عــمــل 

هذا العام.
ــه الــثــالــثــة عـــشـــرة، أقــيــم »مــهــرجــان  ــ فـــي دورتـ
 

ّ
كابريوليه« في إطــار مختلف تمامًا عن كل

الـــســـنـــوات الــســابــقــة. فــــدرج الــجــمــيــزة، الـــذي 
يــعــكــس تـــاريـــخ وحـــضـــارة هـــذه املــنــطــقــة، ما 
 
ّ
زال يحمل ندوب التفجير الدموي، الذي هز

الرابع من آب/ أغسطس  لبنان والعالم، في 
للفن  ــبـــات  وإثـ »وجــــــود«،  دورة  ـــهـــا 

ّ
إن  .2020

والسينما وللمبدعني. في هذا اإلطار، يشرح 
م املهرجان، إبراهيم سماحة، 

ِّ
مؤّسس ومنظ

سبب اختيار عنوان »وجــود« شعارًا لدورة 

الجمهور هو الذي 
يستطيع أن يكتشف 

أحقية الموهبة الفنية

تم اختيار 56 فيلمًا 
قصيرًا، من أصل نحو 3000 

عمل سينمائي

لم يعلن عن العمل 
الذي سيعرض على منصة 

»شاهد« بعد

2223
منوعات

قــادٌر على ملء   
ّ
الفن  

ّ
أن االجتماعي، مفادها 

ها، حتى تلك التي يسكنها الوجع، 
ّ
األمكنة كل

 شيء.
ّ

 الفنانني باقون في البلد رغم كل
ّ
وأن

اللبنانية، وتهديد  الهوية  لم يحاِك  اإلعــان 
وجــــود لــبــنــان واملـــواطـــن الــلــبــنــانــي فــقــط، بل 
يحاكي أيضًا الحركات العاملية، ومنها حركة 
»I CAN’T BREATH« )ال أستطيع التنفس( 
التي انطلقت من الواليات املتحدة األميركية. 
يقول سماحة، عن الشعور باالختناق الذي 

 شـــيء في 
ّ

يــجــّســده الــشــريــط الـــدعـــائـــي: »كــــل
محيط درج مار نقوال، وفي الجميزة، تدّمر. 
هـــذا واقــعــنــا. عــلــى الصعيد الــخــاص، تــدّمــر 
نــحــن نختنق،  بــالــتــأكــيــد  بــالــكــامــل.  مشغلي 
ــيـــاه وفــقــعــاتــهــا دالالت رمــزيــة  وتــــــــرّددات املـ
عــلــى انــفــجــار بــيــروت، وظــهــرت فــي الشريط 
نقول  أن  نا حاولنا 

ّ
ألن الرسالة،  هــذه  لتنقل 

إنــنــا نــعــانــي، وإنـــنـــا مــخــنــوقــون وُمــتــعــبــون، 
، وحّبنا لهذه 

ّ
لكننا باقون، ألن شغفنا بالفن

املــديــنــة، أقــــوى مـــن شــعــورنــا بــاالخــتــنــاق أو 
ها ما زلت 

ّ
م. لكن

ّ
الهزيمة. فبيروت مثلنا، تتأل

تحتضننا، ولها نقول شكرًا«.
عن مساهمة لبكي في املهرجان، املخّصص 
 عام، 

ّ
لألفام القصيرة، يقول سماحة: »في كل

هناك موضوع أو محور محّدد، ويشارك فيه 
ــد الــفــنــانــني. فــي الـــــدورة املــاضــيــة، شــارك  أحـ
الكاتب واملمثل واملسرحي جورج خباز. في 
دورة عام 2019، شارك املمثل بديع أبو شقرا، 
وقبله نــدى أبــو فــرحــات ورودريــــغ سليمان 
 نسخة 

ّ
وريـــتـــا حـــايـــك وجـــولـــيـــا قـــصـــار. كــــل

 نجم، لتوجيه شكرهم 
ّ

تستند إلى صورة كل
وشكر السينما من خالهم. انطاقًا من ذلك، 
 مــا قــامــت بــه نــاديــن لبكي 

ّ
ال يمكن، بعد كــل

 
ْ
 أن

ّ
على الصعيد السينمائي واإلنساني، إال

الــعــام. وجودها  تكون نجمة املــهــرجــان هــذا 
والستمراره.  نفسه،  املهرجان  لوجود  داعــم 
لبنان  آخرين، وضَعْت  إلــى جانب مخرجني 
 عن 

ً
الــعــاملــيــة. فــضــا عــلــى خــريــطــة السينما 

ارتباطًا  بــيــروت  بمدينة  مرتبط  اسمها   
ّ
أن

مباشرًا«.
عـــن شــعــار »الــــوجــــود«، الــــذي تــحــمــلــه دورة 
هـــذه الــســنــة، يــقــول ســمــاحــة: »أحـــــٌد لـــم يكن 
يتجّرأ على تنظيم املهرجان هذا العام. هذه 
مغامرة بحّد ذاتها. نحن ال نختار موضوع 
املــوضــوع يفرض نفسه. نحن  بل  املهرجان، 
نــعــيــش اآلن فـــي لــبــنــان فـــي حــالــة وجـــوديـــة، 
 الـــوضـــع الــــعــــام، وجـــائـــحـــة كـــورونـــا 

ّ
فـــي ظــــل

ــهــا طاولتني 
ّ
أن تــهــّددنــا جميعًا. ورغــم  التي 

وعــائــلــتــي بــشــكــٍل شــــرس، كــنــُت ُمـــصـــّرًا على 
املشاركة في اختيار أفام هذه الدورة، وعلى 
 املــآســي. فــاملــســألــة مسألة 

ّ
إقــامــتــهــا، رغـــم كـــل

وجود، بالنسبة إلينا كفنانني«.
وعــن طــرح املــواضــيــع واإلشــكــالــيــات القائمة 
إلى  االنتفاضة  من  املهرجان،  في  لبنان  في 
 عن األزمة العاملية 

ً
الوضع االقتصادي، فضا

ــقـــول ســـمـــاحـــة: »بــمــعــزل  ــا، يـ ــ ــــورونـ بــســبــب كـ
عــّمــا إذا كــانــت هــذه املــواضــيــع مطروحة في 
 مـــجـــّرد وجـــود 

ّ
ــإن ــ األفـــــام املـــشـــاركـــة أو ال، فـ

املهرجان ُيعتبر حالة وجودية للفن. في هذا 
ــه حــني ُعــرض على تشرشل، 

ّ
اإلطـــار، أذكــر أن

فــي الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، التخفيف من 
ملــاذا نقوم  الــحــرب، أجــاب ببساطة:  تكاليف 
بــحــرب. بــالــتــالــي، الــبــلــد الــــذي ال يــوجــد فيه 
 وثــقــافــة، بــلــٌد مــيــت. األمــــر الــوحــيــد الــذي 

ّ
فـــن

فمهما حصل،  والثقافة،   
ّ
الفن سنتذّكره هو 

تــبــقــى فـــيـــروز وصـــبـــاح والــرحــابــنــة ونــاديــن 
أحٌد  يتذّكر  لن  فيما  املبدعني،  لبكي وسائر 
أسماء مسؤولني أو وزراء ونّواب، غائبني عن 
مسؤولياتهم تجاه البلد. في املدى الطويل، 
الذين يصنعون هذه  والفنانون هم  الفنون 

 بلد«.
ّ

الهوية اإلنسانية لكل
السنة 56 فيلمًا، من  فــي دورة هــذه  ُيــشــارك 
بلدان عدة: لبنان وأملانيا وفرنسا وإيطاليا 
ــر  ــد واملــــكــــســــيــــك ومـــصـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــا والـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وإسـ
ــم أهــمــيــتــهــا، لم  والــبــحــريــن واإلمـــــــارات. ورغــ
ــهــا فـــي لــبــنــان. 

ّ
ــــام الــقــصــيــرة حــق تـــأخـــذ األفــ

يــقــول ســمــاحــة: »الــفــيــلــم القصير ُمــهــّم جــدًا، 
ُيرّكز على موضوع واحد، على عكس األفام 
الــطــويــلــة، ويـــوصـــل رســـالـــتـــه بــنــحــٍو ســريــع 
الكاتب  شاهد، بحسب رؤيــة 

ُ
امل ومباشر إلى 

 مــوضــوعــه 
ّ
 أن

ّ
الــفــيــلــم، إال لــنــهــايــة  واملـــخـــرج 

واحد ومرّكز«.

ربيع فران

املغربية سميرة  املغنية  أخــرى، تطلق  مــرة 
شكل صدمة 

ُ
سعيد )1958(، أغنية جديدة ت

للجمهور. صاحبة »قال جاني بعد يومني« 
فاجئ  بلحن 

ُ
بهر وت

ُ
تحاول في كل مرة أن ت

ألوان  غير مستهلك وبموسيقى تجمع كل 
أو إيقاعات الـــدارج فــي هــذه األيـــام. بعبارة 
أخـــــرى: تــحــاكــي املـــــرأة الــســتــيــنــيــة األجـــيـــال 
الفعل. وكأن  ردود  بالتالي  بذكاء، وتنتظر 
بعيدًا،  جــديــد  كــل  بعد  تقف  سميرة سعيد 
لتثبت أنها على صــواب، وأن ما تقدمه من 
أغان جديدة في مسيرتها هو نوع آخر من 

م به الجمهور.
ّ
التغيير، يجب أن ُيسل

عام 2016 تعاقدت سميرة سعيد مع شركة 
»روتــــانــــا« والـــتـــي أصـــــدرت لــهــا ألـــبـــوم »مــا 
إلى واقعة  حصلش حاجة«. األلبوم تحول 
إثبات املتغير، أو التحّول في املسار الفني 
لــســمــيــرة ســعــيــد، بــعــد غــيــابــهــا عـــن إصـــدار 
ل الصراع على املنافسة  ألبومات. هكذا تحوَّ
الـــغـــنـــائـــيـــة داخـــــــل شــــركــــة »روتــــــانــــــا« وبـــني 
سعيد  قدمتها  تفرد  حالة  إلــى  منتسبيها 

 عدة فنانني قدموا تجاربهم 
ّ
منصور إلى أن

الــفــنــيــة، وهـــم أحــفــاد نــجــوم كــبــار ســابــقــني، 
الفنانني ما  موضحًا: »تباين نجاح أحفاد 
بني شهرة كبيرة وبني ظهور خجول. فمن 
الفنية كان محمود ياسني،  أحــدث الوجوه 
الذي  ياسني،  الراحل محمود  النجم  حفيد 
ظهر في موسم درامــا رمضان املاضي في 
)الــلــي مــلــوش كــبــيــر( مــع ياسمني  مسلسل 
عــبــد الـــعـــزيـــز وأحـــمـــد الـــعـــوضـــي بــتــرشــيــح 
مـــن والــــــده الــســيــنــاريــســت عـــمـــرو مــحــمــود 
أحمد جمال سعيد، حفيد  وكــذلــك  يــاســني. 
النجم الراحل فريد شوقي، والذي قدم عدة 
أعمال من بينها مسلسل )حــدف بحر( مع 
الــفــنــانــة ســمــيــة الـــخـــشـــاب، ومــســلــســل )بـــرة 
الــدنــيــا( وأعــمــال أخـــرى منها )قــلــب األســد( 
و)اإلكسانس( و)كــارت ميموري( و)نيران 
صــديــقــة(. فيما ظــهــر عــمــر الــشــنــاوي، وهــو 
حــفــيــد الــنــجــم الـــراحـــل كــمــال الــشــنــاوي في 
أحفاد  الروحي(، فيما حقق  )األب  مسلسل 
ــــل صـــداهـــا  فـــنـــانـــني آخــــريــــن نـــجـــاحـــات وصـ
ــرارة الـــذي  ــ لــلــجــمــهــور، مــثــل الــفــنــان أمــيــر كـ
النجومية،  إلــى  حفر بالصخر حتى وصــل 
الــراحــل  النجم  أنــه حفيد  يكن معروفًا  ولــم 
مــحــمــود شـــكـــوكـــو، وأيـــضـــًا الــفــنــانــة نــاهــد 

عّمان ـ محمود الخطيب

اعتاد الجمهور العربي على مدى السنوات 
النجوم  الفنانني  أبــنــاء  مــشــاهــدة  املــاضــيــة، 
إلى جانب آبائهم في األعمال الفنية سواًء 
املــوســيــقــى، بحيث  أو  الــدرامــا  على صعيد 
 نجومية عن والده، والذي 

ُّ
صار االبن ال يقل

يدفع بابنه إلى أعلى سلم الشهرة ليبدأ من 
هــنــاك مـــشـــواره الــفــنــي، مــحــاطــًا بالجمهور 
والــكــامــيــرات واالهــتــمــام والــفــضــول الكامن 
ــــذي سهلته  ــر الـ ــ لــــدى الــجــمــهــور. وهــــو األمـ
السنوات  فــي  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
األخــــيــــرة. لــكــن الــجــديــد الـــيـــوم هـــو حــضــور 
أحــفــاد الفنانني أيــضــًا، بحيث صــار هــؤالء 
ــم عـــلـــى حــصــة  ــدورهــ ــاد يـــنـــافـــســـون بــ ــفــ األحــ

الشهرة كأبناء الفنانني أنفسهم.
يــقــول الــصــحــافــي املـــصـــري ومــعــد الــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة، عــبــده مــنــصــور، إن الــســاحــة 
الــفــنــيــة اســتــقــبــلــت فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 
فنانني لهم جذور فنية عائلية، ومنهم من 
يــعــرف الــجــمــهــور تــاريــخ عــائــاتــهــم الفنية 
ومــنــهــم مــن فــوجــئ بــهــم، ويــضــيــف: »لــســت 
ضــد الــتــوريــث الفني بــشــرط أن يــكــون لدى 
الـــفـــنـــان/الـــحـــفـــيـــد املـــوهـــبـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
نّمى. فهناك تجارب فنية ناجحة 

ُ
ل، وت

َ
صق

ُ
ت

ابن عادل إمام  الفنانني، مثل محمد  ألبناء 
الــذي صــار لــه حــضــوره الــخــاص بعيدًا عن 
 هــنــاك مـــن يـــراه 

َّ
والــــــده، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

مــا زال مــقــلــدًا لـــوالـــده. وهــنــاك أيــضــًا ابنتا 
الــنــجــم الــراحــل سمير غــانــم والــفــنــانــة دالل 
عــبــد الـــعـــزيـــز، دنــيــا وإيـــمـــي الــلــتــان أثــبــتــتــا 
الفنان  نجل  عمر  يجد  لم  فيما  نجاحهما، 
ــار  ــ حـــســـن يـــوســـف أي نـــجـــاح يــــذكــــر«. وأشـ

لــلــشــركــة الــســعــوديــة، وحــقــقــت مـــن خــالــهــا 
حــضــورًا قــوًيــا وعــبــورًا مريًحا مــع الشركة، 
ــادت  ــــت، وعــ بــعــد أن انــتــهــى الــعــقــد قــبــل وقـ
ســعــيــد هــــذه املــــرة لــلــعــمــل مـــع الـــشـــركـــات أو 

املنّصات لتقديم وتنفيذ أعمالها.
»الساعة 2 بالليل« هي آخر أغنية تصدرها 
البديلة.  املــواقــع  على  »سبوتيفاي«  منصة 
األغــنــيــة مـــن كــلــمــات تـــامـــر حــســني وألـــحـــان 
ــز الـــشـــافـــعـــي. وفـــيـــهـــا تــخــتــبــر ســمــيــرة  ــزيـ عـ
سعيد مرة جديدة األسلوب الواقعي لسيدة 
تشعر بامللل، وتنقل ذلك من خال األغنية 
فـــي لــحــنــهــا وكــلــمــاتــهــا بــعــيــدًا عـــن مــنــاجــاة 
الـــحـــبـــيـــب أو االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــتــقــلــيــد فــي 
األغــانــي، كما هــو حــال زمائها  استنساخ 
من املغنني. إيقاع سريع ورؤية امرأة وحيدة 
بعد منتصف الليل بكام بسيط جدًا. كاٌم 
يجعل املستمع يتأمل أمام نفسه ويستعيد 

حالة أو أوقات مرَّ بها.
الــواضــح أن سعيد مستمرة في هــذا النوع 
الــذي يحاكي جيل  مــن االنــقــاب املوسيقي 
الــهــواتــف الــذكــيــة واملــنــّصــات. فبعد خمس 
ـــى حــضــورهــا  ســــنــــوات، أعـــــــادت الــــضــــوء إلــ
بــشــكــل مــغــايــر لــزمــيــاتــهــا وحــتــى الــلــواتــي 
أمــام  الــبــاب  الــعــمــر، وفتحت  فــي  يصغرنها 
مـــزيـــد مـــن األنـــــــواع الــغــنــائــيــة واملــوســيــقــيــة 
وذلك  املتسارع،  واإليــقــاع  اللحنية  والجمل 
على  يبقيها  نجاح  فــي خطف  منها  لرغبة 
ــٍد مــن  ــزيــ ــائـــي، وحـــصـــد مــ ــنـ ــرم الـــغـ ــهــ قـــمـــة الــ
ــراف »الـــزمـــيـــات« بــهــذا  ــتــ الـــتـــســـاؤالت، واعــ
لقلب  دائًما  التي تسعى  »الديفا«  لـ النجاح 

الصورة لصالحها.
ــنـــوات  ــيـــرة ســـعـــيـــد فــــي الـــسـ لــــم تــــدخــــل ســـمـ
األخــيــرة، وال حتى قبلها، »مــوضــة« الغناء 

باللهجة الخليجية، في الوقت الذي حملت 
لــواء هذه  مجموعة من املغنيات املغربيات 
األغنية، وساعدن في انتشارها في الوطن 

العربي، بل وينافسن مغنيات الخليج.
ــتــــي عــــاصــــرت »جــيــل  الــ ــكَّ أن ســـعـــيـــد  ــ ال شــ
محمد  املوسيقار  أمــام  وجلست  العمالقة« 

فيما  وتبناها  حمدي،  وبليغ  الوهاب  عبد 
بــعــد هــانــي مــهــنــا، تــبــقــى حــالــة خــاصــة بني 
مجموعة كبيرة من املغنيات اللواتي حملن 
ــة، ودخـــلـــن الــبــوابــة  املــوهــبــة املــغــربــيــة بـــدايـ
املــصــريــة مـــن بــابــهــا الـــواســـع. واســتــطــاعــت 
على مدى أربعني عاًما البقاء ثابتة في عالم 

فني يعاني من الرمال املتحركة، والحروب 
ــام املـــغـــنـــيـــات الـــــوافـــــدات إلـــى  ــ خـــصـــوصـــًا أمــ
القاهرة. وما يفرضه ذلك من صابة وصبر 
ورغــبــة وراء الــنــجــاح واالســتــمــرار، وخطف 
الــخــبــرة والــتــعــاون مــع الــشــعــراء وامللحنني 

املصريني تحديدًا.

فريد  الــراحــلــني  النجمني  حفيدة  السباعي 
شـــوقـــي وهـــــدى ســـلـــطـــان، والـــفـــنـــان شــريــف 
ــل صـــــاح ذو  ــ ــراحـ ــ رمـــــــزي حـــفـــيـــد الـــنـــجـــم الـ

الفقار«.
نصر  بني  غـــازي  األردنــــي  الصحافي  يجد 
أن اســـتـــمـــرار الــفــنــان وشـــهـــرتـــه؛ يــعــود إلــى 
املوهبة التي يتمتع بها ســواًء كــان ابنًا أو 
الفن  مهنة  أن  »أجــد  لفنان، مضيفًا:  حفيدًا 
الــدرامــا،  في  توريثها وخاصة  الصعب  من 
ما  مــطــرب  أو حفيد  ابـــن  أن يحظى  فيمكن 
بصوت جميل، يمكنه من االستمرار في ظل 
للنجاح  الحقيقي  فاملقياس  الــعــائــلــة،  دعــم 
هــــو الـــجـــمـــهـــور، خــــاصــــة فــــي ظــــل انـــتـــشـــار 
كانت  فمهما  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
)الــواســطــة الــعــائــلــيــة( مــؤثــرة، يبقى الــقــرار 

النهائي للجمهور«. 
ويــــرى الــنــاقــد الــفــنــي املـــصـــري، مــحــمــد عبد 
 الــجــمــهــور هــو الـــذي يستطيع 

َّ
الــرحــمــن، أن

ــيـــة املـــوهـــبـــة الـــفـــنـــيـــة فــي  ــقـ أن يــكــتــشــف أحـ
ــواًء كـــان ابـــن أو حفيد فنان  االســتــمــرار، ســ
أو غـــيـــر ذلـــــــك، مـــوضـــحـــًا: »هــــنــــاك فـــئـــة مــن 
الجمهور تهاجم أبناء الفنانني فقط ألنهم 
مـــوجـــودون بــدعــم مــن آبــائــهــم، فــاألصــل في 
الــجــمــهــور أن يــدعــم املــوهــبــة الــتــي تستحق 
أيــمــا كــانــت، فــهــنــاك أعــمــال فنية ال تناسب 
مــن ال يــســتــحــق، ومـــن ال يملك مــوهــبــة فلن 
لــن يبقوا  الــكــبــار  الــفــنــانــني  يستمر، كــمــا أن 
مدى الحياة يدعمون أبناءهم أو أحفادهم، 
والدعم  الظهور  فرصة  لهم  يــوفــرون  ألنهم 
فــي بــدايــاتــهــم، فـــإذا نجحوا اســتــمــروا، وإن 
ألن  عنهم،  دعمهم  فسيرفعون  ينجحوا  لم 
فرصة  على  ر 

ّ
سيؤث املستحق  غير  دعمهم 

الفنانني الكبار الحقًا«.

سميرة سعيد... االختالف لزوم البقاءالتوريث الفني من األبناء إلى األحفاد
أصدرت الفنانة سميرة 

سعيد أغنية جديدة 
بعنوان »الساعة 2 بالليل« 

لتثبت مرة أخرى أنها 
المغنية العربية الوحيدة 

التي ال تخاف التغيير

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــام عــلــى إعـــان عـــودة شــريــهــان إلــى  رغـــم مـــرور أيـ
الساحة الفنية، ال تزال ردود الفعل املرحبة بالقرار 
تــتــوالــى مــصــريــًا وعــربــيــًا. وبــعــد سلسلة طويلة 
مـــن الــتــأجــيــات الــتــي اســتــمــرت ســـنـــوات، تــعــود 
الــفــنــانــة االســتــعــراضــيــة املــصــريــة مــن خـــال عمل 
 .VIP مسرحي يعرض عبر إحــدى منصة شاهد
وكانت »شاهد« قد نشرت فيديو ترويجيًا لعمل 
شريهان الجديد، من دون الكشف عن طبيعته أو 
موعد عرضه، علمًا بأنه من إنتاج شركة »العدل 
ــــروب«. وعــلــقــت شــريــهــان عــلــى الــفــيــديــو، قائلة  غـ
عــبــر مــوقــع تــويــتــر: »عــمــل شـــاق أتــمــنــى أن ينال 
الـ mbc في جميع أنحاء العالم،  إعجاب جمهور 
وجمهوري الحبيب. ألف مبروك«. من جهته رأى 
رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ 
الــعــمــل ســيــكــون ضخما ونــاجــحــًا، خصوصًا  أن 
 mbc أنه سيعرض على املنصة التابعة ملجموعة
كشف  عــدم  ورغــم  نفسها.  الترفيه  هيئة  برعاية 
البرومو عن طبيعة العمل، إال أن أحد املشاركني 
فيه، وهو املمثل سليم سليمان، قال عبر حسابه 
عــلــى »فــيــســبــوك« إنـــه الــعــرض املــســرحــي »كــوكــو 
شانيل«. وكتب عبر حسابه على فيسبوك: »رغم 
بعد  أخيرًا  »كوكو شانيل«،  فرحان بعرض  إنــي 
ــنـــوات إال أنــــي كــنــت بــحــلــم أنــه  انـــتـــظـــار ثــــاث سـ

الـــعـــرض يــتــعــرض فـــي الــســيــنــمــات كــلــهــا ده كــان 
حــلــمــي مــن أول يـــوم صــــورت  فــيــه وشــفــت حالة 
إبــداعــيــة تــصــل للعاملية عــلــى يــد املــخــرج املــبــدع 
ــادي الــبــاجــوري، واملــبــدع أحــمــد املــرســي مدير  هـ
التصوير، واملبدع محمد عطية مهندس الديكور، 
واملــبــدعــة ريـــم الــعــدل مصممة مــابــس، واملــبــدع 
مدحت العدل، وألنه نص مهم وعودة نجمة تعد 

أسطورة فنية شاملة بعد انتظار كبير أوي«.
ــــال إعــــان  ــور لـــشـــريـــهـــان مــــن خـ ــهـ ــر ظـ ــ وكــــــان آخـ
ــــرض فــــي شـــهـــر رمــــضــــان املـــاضـــي  تــلــفــزيــونــي عـ
صّورته إلحدى شركات االتصاالت، وسردت من 
خــالــه جــانــبــًا مــن أزمــتــهــا الــصــحــيــة الــتــي عانت 
منها على مدار سنوات. وقد حقق اإلعان نجاحًا 
 

ّ
كــبــيــرًا مـــع حـــوالـــي 60 مــلــيــون مــشــاهــدة فـــي أقـــل

مــن شهرين. وقــد اعتبر كثيرون أن هــذا اإلعــان 
سيكون بمثابة تمهيد لعودتها الكبيرة إلى عالم 

الفنانة  األضـــواء. وقبل اإلعـــان، سبق أن أعلنت 
االستعراضية عن عودتها رسميًا إلى الفن بعد 
غياب بسبب مرضها، من خال احتفالية ضخمة 
أقيمت في 9 يناير/ كانون الثاني 2017. وقالت 
الشركة املنتجة »العدل غروب« وقتها إن شريهان 
ســتــقــدم 13 عــرضــًا مسرحيًا تــرصــد مــن خالها 
التأثير الكبير لبعض الشخصيات النسائية في 
العالم كله، مثل مارلني مونرو، ورابعة العدوية، 
ــاري كــــويــــن، وكــــوكــــو شـــانـــيـــل، وكـــلـــيـــوبـــاتـــرا.  ــ ــ ومـ
انتشار  إلــى  أدى  مــا  كثيرًا،  تأجل  التصوير  لكن 
بــأن شريهان لن تعود، ثم صّرح  شائعات تفيد 
القائمون على العمل بأن العروض تقلصت إلى 3 

عروض سيكون »كوكو شانيل« أولها.
كــان من  آخــر ظهور مسرحي لشريهان  أن  يذكر 
خال مسرحية »شارع محمد علي« التي عرضت 
نجاحًا  وحــقــقــت  الثمانينيات  حقبة  نــهــايــة  فــي 
كــبــيــرًا بــمــشــاركــة كــل مــن الــفــنــانــني فــريــد شــوقــي، 
وهشام سليم، ومحمود الجندي، وغيرهم. وبعد 
هذا العرض اختفت تمامًا عن الساحة الفنية إثر 
إعـــان إصــابــتــهــا بــمــرض الــســرطــان وخضوعها 
ـــي وجـــهـــهـــا، اضـــطـــرهـــا لــرفــض  لـــعـــاج طـــويـــل فـ
عشرات األعمال الفنية. ومع سقوط نظام حسني 
ع كثيرون أن تعود خصوصًا بعدما 

ّ
مبارك، توق

تــرّدد عن دور للنظام في منع عودتها. لكن ذلك 
لم يحصل حتى اإلعان األخير في شهر رمضان.

شهقة في بلد يغرق بالمصائب

عام 2016 تعاقدت سميرة سعيد مع شركة »روتانا« )روتانا(

كان آخر ظهور 
لشريهان من 
خالل إعالن 
تلفزيوني 
)فيسبوك(

)Getty/أثبتت دنيا سمير غانم نجاحها المستقّل بغض النظر عن دعم والدها )محمد مصطفى

)Getty/تحمل الدورة اسم الكاتبة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي )ستيفانيا داليّساندرو

يختتم الليلة على درج مار نقوال في منطقة الجميزة في بيروت »مهرجان كابريوليه لألفالم 
القصيرة« في دورته الـ 13 التي تحمل رسائل أكثر قوة هذا العام بعد تفجير بيروت

مهرجان كابريوليه

عودة شريهان قريبًا

فنون وكوكتيل
فعالية

متابعة

نقدإضاءة

غايات »مهرجان كابريوليه« 
)الصورة( فنّية، ويتيح 

للناس ُمشاهدة األفالم في 
الهواء الطلق، كما يتيح 

لصنّاع السينمامنّصة عرض 
ألعمالهم، تفتح لهم 

نافذًة على المهرجانات 
العالمية. المهرجان ال 

يقّدم جوائز، وال يُصنّف 
األفالم: »جائزته ليست 

عبارة عن فوز بمراتب، بل 
مجرّد اختيار فيلم لضّمه 

إلى الئحته يشّكل فوزًا 
للسينمائيين الشباب«. يشرح 
سماحة: »نحن متعاقدون 

مع 23 مهرجانًا في 
العالم، نأخذ منها أفالمًا، 

ونعرضها«.

فرصة للمخرجين 
الشباب

Sunday 6 June 2021 Sunday 6 June 2021
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