
21

MEDIA

تطبيقات لقتل الملل واالستفادة معًا

صحافيون يبيعون منشوراتهم مباشرًة للقراء

محمد دنكر

أحدث فيروس كورونا تغييرًا جذريًا في 
الــحــيــاة الــيــومــيــة لــجــمــيــع ســـّكـــان األرض 
أغلبية  من دون استثناء. ومعه أصبحت 
ــي املــــنــــزل.  ــ ــاعــــات فـ ــــاس ســـجـــيـــنـــة لــــســ ــنـ ــ الـ
ــدد مـــن الــلــقــاحــات املــضــادة  رغـــم ظــهــور عـ
لــلــفــيــروس واملــســاعــدة فــي حــمــايــة الــنــاس 
ــا زالـــــــت مـــعـــظـــم الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ ــه، مـ ــنــ مــ
ـــرة فـــي عــمــلــيــة تــلــقــيــح مــواطــنــيــهــا. 

ّ
مـــتـــأخ

لــذلــك، مــا زالـــت أكــثــريــة الــنــاس بعيدة عن 
الــتــجــمــعــات تنتظر فــي املـــنـــازل، فــي إطــار 
اإلقفال والحجر. وفي شهر رمضان، يجد 
س 

ّ
املواطنون أنفسهم في حاجة إلى متنف

آخــــر خـــــارج حـــــدود املــســلــســات ومـــواقـــع 
التواصل، للمساعدة على انقضاء ساعات 
الــصــوم الــطــويــلــة. فــي هـــذا اإلطـــــار، إليكم 
ساعد على 

ُ
مجموعة من التطبيقات التي ت

تمرير الوقت واالستفادة في أيام الصوم:

Audible
أحد أفضل وسائل قتل الوقت هو تطبيق 
 .Audible والبودكاست  للكتب  االستماع 
لشركة  الــتــابــع  التطبيق  مكتبة  تــحــتــوي 
ــازون« عــلــى أكــثــر مــن 400 ألـــف كتاب  ــ »أمــ
ــز األول  ــركــ ــي. يــحــتــل الــتــطــبــيــق املــ ــوتــ صــ
ــتـــجـــري »أبــــــل«  ــتـــب فــــي مـ ــكـ ــة الـ ــئـ ــن فـ ــمـ ضـ
بالعديد  ع 

ّ
يتمت ـــه 

ّ
أن كما  تـــور«،  و»بـــاس 

ــارة  ــل اإلشــ
ّ
مـــن عـــامـــات الــتــشــغــيــل كــمــشــغ

الــصــوتــيــة، وقــــف ســـريـــع، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــــى األمـــــــام،  ــة الـــــوصـــــول إلــ ــيـ ــانـ ــكـ ــبـــط إمـ ضـ
ــارة املــرجــعــيــة.  وإمــكــانــيــة الـــعـــودة إلـــى إشــ
أجهزة  مــع  سلس  بشكٍل  التطبيق  يعمل 
اللوحية،  »سامسونغ«  وأجــهــزة  »آيــبــاد« 
إضــافــة إلـــى حــواســيــب »كــيــنــدل« لــلــقــراءة 
مـــع وظـــائـــف إضــافــيــة ملــســتــخــدمــيــه، كــون 
»أمــــازون«.  أيــضــًا لشركة  »كــيــنــدل« تابعا 
عند االشتراك بحساب Premium، يحصل 
املستخدم على ثاثني يومًا من االستماع 
ــراك  ــتـ واالســـتـــخـــدام قــبــل أن ُيــصــبــح االشـ

 شهر.
ّ

بقيمة 14.95$ كل

Duolingo
األكــثــر شعبية  الــلــغــات  م 

ّ
لتعل هــو منّصة 

واستخدامًا. ُيعّد أكثر تطبيق تعليمي تّم 

منوعات
ثبّت مجلس اإلشراف على أخبار

»فيسبوك« قرار إغالق حساب 
الرئيس األميركي السابق دونالد 

ترامب، على منصة التواصل 
االجتماعي، لكنه أشار إلى أّن على 

الشركة مراجعة قرارها في غضون 
6 أشهر »إلعادة النظر في العقوبة 

التعسفية«.

أعلنت شركة »تويتر« استحواذها 
على تطبيق »سكرول« المخصص 

لقراءة األخبار من دون إعالنات 
ويتيح تصفح مواقع إلكترونية، 
لتعزيز خاصية االشتراك التي تعتزم 

إطالقها قريبًا والمشاركة في 
تمويل الصحافة، من دون تحديد 

قيمة الصفقة.

حاول تطبيق الدردشة المشفرة 
»سيغنال« فضح ممارسات موقع 

»فيسبوك« ضد الخصوصية 
من خالل استخدام آلة اإلعالنات 

المستهدفة في المنصة ضدها. 
وأثارت الفكرة انزعاج »فيسبوك« ما 

أدى بها إلى تعطيل حساب التطبيق 
المشفر.

أطلق الرئيس األميركي السابق، 
دونالد ترامب، موقعًا إلكترونيًا 

أطلق عليه اسم »من مكتب 
دونالد ترامب« يمكنه من نشر 
رسائل تردد مزاعمه التضليلية، 

ويستطيع متابعوه مشاركتها عبر 
منصتي »تويتر« و»فيسبوك« حيث ال 

تزال حساباته محظورة.

تحميله حول العالم في السنوات املاضية، 
فقد َحّمله أكثر من 500 مليون شخص، مع 
40 مليون شخص نشط شهريًا. التطبيق 
التحّدي  مــّجــانــي، وهــو مصّمم كنوع مــن 
خال لعبة ممتعة تجعل املستخدم يقطع 
ــهــا في 

ّ
أن إاّل  املــــّدة،  يوميًا مــراحــل قصيرة 

ساعد خال أسابيع 
ُ
حال املواظبة عليها ت

باإلضافة  لغة جــديــدة.  وإتــقــان  م 
ّ
تعل فــي 

قامت  الرئيسية،  التعليمية  املــنــّصــة  إلــى 
الـــشـــركـــة بــــزيــــادة اخـــتـــبـــار لــغــة إنــكــلــيــزيــة 
عــبــارة  وهـــو   ،Duolingo English Test أو 
عــن شــهــادة كــفــاءة لــغــويــة بــســعــر مقبول 
للجميع. وبسبب جودته وفعاليته، باتت 

تقبله مئات املؤسسات حول العالم.

Google Play Books
ــقـــات األهــــــــم أيــــضــــًا لــــقــــراءة  ــيـ ــبـ ــتـــطـ مـــــن الـ
والصوتية.  اإللكترونية  الكتب  وتحميل 
ــر بــشــكــل ُمــســبــق في 

ّ
هـــذا الــتــطــبــيــق مــتــوف

األجــهــزة الــتــي تعمل بــنــظــام »أنـــدرويـــد«، 
»آيفون«  ُيمكن تحميله على هواتف  كما 
إلكتروني.  قـــارئ  أّي  أو  وأجــهــزة »آيــبــاد« 
على  التطبيق  يحتوي   ،AUDIBLE كما 
مئات آالف الكتب، بلغات وخيارات عديدة 
التطبيق  ُيتيح  األذواق.  جميع  لتناسب 
ــة  ــطـ ــلــــة بـــواسـ ــ

ّ
ــفــــض ــات املــ ــ ــظـ ــ ــــاحـ ــفــــظ املـ حــ

وذلك  االستماع،  أثناء  املرجعية  إشـــارات 
عــبــر الــنــقــر عــلــى رمــــز اإلشــــــارة املــرجــعــيــة 
أّي  إلى  العودة  إمكانية  املكان، مع  لحفظ 
أيضًا  ل. 

ّ
املفض تــّم حفظه في خانة  مقطع 

يمكن تدوين املاحظات ثم مزامنتها عبر 
أو مشاركتها.  ــــڤ«  درايـ »غــوغــل  خــدمــات 
أجهزة   مستخدمي 

ّ
لكل مجاني  التطبيق 

ــد« عـــبـــر مــتــجــر »غــــوغــــل بــــاي«  ــ ــدرويــ ــ »أنــ
.AppStore وملستخدمي »أبل« عبر متجر

Audiobooks
ُيــــعــــّد الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن األفــــضــــل فــــي خــانــة 
ـــه 

ّ
تــطــبــيــقــات الــكــتــب الــصــوتــيــة، بــحــيــث إن

ُيـــقـــدم أكـــثـــر مـــن 150 ألــــف كـــتـــاب صــوتــي 
أكثر  إمكانية تحميل  مــع  الــجــودة،  عــالــي 
من 10 آالف كتاب مجانًا. يسمح التطبيق 
إنــشــاء املاحظات  الــســرد،  بضبط ســرعــة 
ــارات املــرجــعــيــة، كــمــا يمكن  ــ وإضــافــة اإلشـ
مع  الــنــوع،  الكتب،  قائمة  ح حسب 

ّ
التصف

ــرون. هــذا  ــ اكــتــشــاف مــا يستمع إلــيــه اآلخــ
ويمكن استخدام ميزة التوصيات الذكية 
 smart recommendation بالـ  ُيعرف  ما  أو 
لــلــوصــول للكتب بــنــاًء عــلــى ســجــل قـــراءة 
بــمــيــزة ضبط  يــأتــي  التطبيق  املــســتــخــدم. 
مؤقت النوم sleep timer للقراءة قبل وقت 
الــنــوم، كــمــا يــحــتــوي عــلــى مــيــزة الــدردشــة 
مـــع خــدمــة الــعــمــاء مـــن داخــــل الــتــطــبــيــق. 
يمكن مزامنة التطبيق بواسطة األجهزة، 
باالنتقال  للمستخدم  يسمح  الــذي  األمــر 
بــســهــولــة بــني الــهــاتــف والــجــهــاز الــلــوحــي 
 

ّ
والـــكـــمـــبـــيـــوتـــر. الـــتـــطـــبـــيـــق مـــجـــانـــي لـــكـــل
مستخدمي أجهزة »أندرويد« عبر متجر 
ــــل« عبر  »غـــوغـــل بــــاي« وملــســتــخــدمــي »أبـ

.AppStore متجر

»أوديو بوكس« بين 
أفضل تطبيقات الكتب 

الصوتية

االتصال المباشر 
يرسي عالقة سليمة 

أكثر مع القراء

 عدد متزايد من الصحافيني بأشكال 
ّ

يلتف
في  التقليدية  اإلعــام  مختلفة على وسائل 
سواء  ينتجونها،  التي  املحتويات  تسويق 
النشرات  أو  اإللكترونية  الرسائل  من خال 
ــل الــنــصــيــة،  ــائــ ــرســ ــتـــى الــ اإلخــــبــــاريــــة أو حـ
ويـــنـــجـــحـــون فــــي بــيــعــهــا، مــثــيــريــن اهــتــمــام 

»تويتر« و»فيسبوك«. 
خــاضــت أنــا كــودريــا - رادو هــذا الــغــمــار في 
التي  الصحافية  أيـــار 2019. وتــقــول  مــايــو/ 
كــــان يــتــابــع رســالــتــهــا اإلخـــبـــاريـــة املــجــانــيــة 
نــحــو 2500 مــشــتــرك: »حــيــنــهــا، كــنــت أقـــول 
الناس في مقابل  املــال من   تلقي 

ّ
إن لنفسي 

رسالة إخبارية فكرة غريبة«. وبعدما باتت 
رســالــتــهــا اإلخـــبـــاريـــة األســبــوعــيــة »النــــس« 
املعنية بأخبار الصحافة املستقلة مدفوعة 
من طريق منصة »سابستاك« املتخصصة، 
تــراجــع عـــدد املــشــتــركــني إلـــى 130، ثــم ارتــفــع 
تــدريــجــًا إلـــى 330. وتـــقـــول: »لــقــد شــّكــل ذلــك 
إلى  ها اضطرت 

ّ
أن مصدر دخــل جيد«، رغــم 

الـــتـــوقـــف عــــن تـــقـــاضـــي األمــــــــوال فــــي مــقــابــل 
رسالتها اإلخبارية بسبب الجائحة.

وعلى غرار هذه البريطانية الثاثينية التي 
تـــقـــّدم أيــضــًا مـــدونـــة صــوتــيــة )بـــودكـــاســـت(، 
ُيــقــبــل عــــدد مـــتـــزايـــد مـــن الــصــحــافــيــني على 
هـــذه الــخــطــوة الســتــقــطــاب قــــراء فـــي مقابل 
الرسائل  كانت  منشوراتهم.  عــن  مالي  بــدل 
اإلخــبــاريــة مــتــوافــرة منذ مــا قبل اإلنــتــرنــت، 
 هـــذه 

ّ
أن غـــيـــر  مــــدفــــوع.  أو  مـــجـــانـــي  بــنــســق 

املـــوجـــة الـــجـــديـــدة تــعــود إلــــى ظــهــور أدوات 
رقمية جديدة، خصوصًا انتشار ممارسات 
جــديــدة. يــوضــح جيريمي كــابــان املــســؤول 
التربوي في كلية الصحافة بجامعة »سيتي 
يــونــيــفــرســيــتــي« فـــي نـــيـــويـــورك، الــتــي تــقــدم 
برنامجًا مخصصًا لرواد األعمال: »قبل عشر 
سنوات، لم تكن فكرة االشتراكات منتشرة«. 
أمــــا اآلن، »فــقــد بــــات الـــنـــاس مــشــتــركــني في 

خدمات شتى« ويظهرون انفتاحًا على فكرة 
»االشــتــراكــات املــصــغــرة« فــي مــقــابــل بضعة 
ملــدونــة صوتية  مالي  دعــم  لتوفير  دوالرات 
ــبـــاريـــة. ويــقــتــرح  ــالـــة إخـ ــراءة رسـ ــ  أو قــ

ً
مـــثـــا

البعض حتى توفير خدمات إخبارية للقراء 
النصية، وهــي خاصية  الــرســائــل  بــواســطــة 
 أزمة 

ّ
تقدمها منصة »سابتكست«. كذلك إن

الصحافة التي تجلت خصوصًا في ازدياد 
إعامية  وســائــل  وزوال  االنـــدمـــاج  عمليات 

الصحافيني  تــدفــع  واســعــة،  طــرد  وعمليات 
ــة. ويـــقـــول  ــلــ ــديــ ــاذج بــ ــ ــمـ ــ إلــــــى اســـتـــكـــشـــاف نـ
جـــون شــلــويــس، رئــيــس »نــيــوزغــيــلــد«، أبــرز 
»غياب   

ّ
إن األميركية،  الصحافية  النقابات 

املقدمة  الطبية  والتغطية  الائقة  الــرواتــب 
ــددًا  ــمـــوعـــات الـــصـــحـــافـــيـــة تـــدفـــع عــ ــن املـــجـ مــ
متزايدًا من األشخاص إلى املغادرة باتجاه 
أبــرز االمتيازات  سابستاك أو ســواهــا«. من 
على  الحصول  الصحافيني،  لهؤالء  املتاحة 

تــمــويــل مــبــاشــر، بــعــد اقــتــطــاع »ســابــســتــاك« 
 - أنــا كودريا  عمولة بنسبة 10%. وتوضح 
أحصل  مستقلة،  صحافية  »بصفتي  رادو: 
على مستحقاتي من دون تأخير، هذا األمر 

مهم كثيرًا على الصعيد املالي«. 
تضم »سابستاك« حاليًا أكثر من 500 ألف 
مــشــتــرك بــنــســخــتــهــا املـــدفـــوعـــة، مـــع تــعــرفــة 
شهرية تــراوح بني خمسة وعشرة دوالرات 
ألكثرية الرسائل اإلخبارية األكثر استقطابًا 
في  شعبية  األكثر  املنشورات  ودّرت  للقراء. 
املــجــمــوع إيـــــــرادات فــاقــت 15 مــلــيــون دوالر 

العام املاضي، وفق ما كشفت املنصة.
وتتصدر السياسة والثقافة الشعبية قائمة 
املواضيع األكثر استقطابًا للقراء. وفي أكثر 
األحيان، يتيح أصحاب املنشورات جزءًا من 
يربطونها  أو  مجانية،  بصورة  املحتويات 
بــمــدونــة صــوتــيــة لــتــوســيــع الــجــمــهــور ودّر 
آيـــزاك  إيـــــرادات إعــانــيــة محتملة. ويــوضــح 
سول القائم على رسالة »تانغل« اإلخبارية 
األميركية السياسية التي تضّم نحو ثاثة 
ــر  ــ »األمـ  

ّ
أن ــدل،  ــ بــ مـــقـــابـــل  فــــي  مـــشـــتـــرك  آالف 

ــي لست مرتبطًا 
ّ
 ذلــك، أن

ّ
األفــضــل لــي فــي كــل

بـــأّي عــامــة تــجــاريــة أو مــؤســســة«. ويــقــول: 
»هذا امتياز هائل في عالم السياسة«.

ويــشــيــر ديــفــيــد ســيــروتــا، مــؤســس مــشــروع 
يــعــمــل ضمنه  الـــــذي  بـــوســـتـــر«  ــلـــي  »ذي دايـ
 االتـــصـــال املباشر 

ّ
صــحــافــيــون كــثــر، إلـــى أن

 
ً
يرسي عاقة سليمة أكثر مع القراء، مقارنة

بــتــلــك الـــقـــائـــمـــة مــــع املـــؤســـســـات اإلعـــامـــيـــة 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــدعـــي املـــوضـــوعـــيـــة. ويــقــول 
ــذي يـــكـــتـــب مــــقــــاالت أيــــضــــًا فــي  ــ ــ ســـيـــروتـــا الـ
صــحــيــفــة »ذي غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة: »ال 
نعطي انطباعًا مغلوطًا لقرائنا، وال نتعامل 
ــنــا ال 

ّ
مــعــهــم كــأطــفــال مــن خـــال اإليـــحـــاء بــأن

نملك وجهة نظر«.
)فرانس برس(

)Getty( تتيح التطبيقات القراءة في زمن اإلقفاالت

الرسائل اإلخبارية متوافرة منذ ما قبل اإلنترنت )فرانس برس(

بعيدًا عن األفالم والمسلسالت وطرق قتل الوقت األكثر شيوعًا، قد يرغب الناس في وسائل أكثر إفادة، ومن بينها تطبيقات القراءة 
التي تقتل الملل في الوقت نفسه. نستعرض هنا 4 منها
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أمــيــركــي.  دوالر  مــلــيــون  مــلــيــونــا و150   140
ــــوت تــشــيــلــي بــيــبــرز«  فـــرقـــة »ِرد هـ تـــأســـســـت 
عام  إاّل  الشهرة  لــم تحصد  ها 

ّ
لكن  ،1983 عــام 

1992، من خالل ألبومها »بالد شوغر سكس 
ماجيك« الذي يتضمن أغنية »أندر ذا بريدج« 
أنــجــح أعــمــالــهــا إلـــى الـــيـــوم. ونــجــحــت الــفــرقــة 
التي يقودها املغني أنتوني كيديس وعازف 
ألبوماتها  مــن  إدراج سبعة  فــي  فــلــي،  الــبــاس 
ضمن األسطوانات العشر األفضل مبيعا في 

»كاليفورنيكيشن«  ومنها  املتحدة،  الواليات 
الــذي بيع منه أكثر من 15 مليون نسخة في 

العالم.
على  االستثماري  الصندوق  ويشّكل حصول 
بعدما  لــه،  مهمة جديدة  الفرقة صفقة   

ّ
سجل

أغــنــيــات شاكيرا  ي 
ّ
على سجل قبله  اســتــحــوذ 

ونــيــل يــونــغ. أنــشــأ الــصــنــدوق، املــديــر السابق 
ألعــمــال إلــتــون جـــون وفــرقــة »أيـــــرون مــيــدن«، 
ميرك ميركورياديس. واستثمر مئات املاليني 

لندن ـ العربي الجديد

ــا ضــربــة  ــ ــــورونـ ســــــددت جـــائـــحـــة كـ
ــفــــالت، مــــا حـــرم  قــــويــــة لـــعـــالـــم الــــحــ
الفنانني مصدر دخل رئيسيا، غير 
غير  نموًا  املوسيقي يحقق  اإلنــتــاج  قطاع   

ّ
أن

الكبيرة في صفقات  الطفرة  اعتيادي، بفضل 
بيع حقوق املجموعات املوسيقية.

تــوفــر حــيــازة حــقــوق املــجــمــوعــات املوسيقية 
 استخدام 

ّ
التي تتيح تقاضي إيــرادات عن كل

ألغنية، سواء من خالل التحميل أو االستعانة 
بها في فيلم أو إعالن، أرباحا طائلة على املدى 
الطويل. ويبدي املستثمرون اهتماما متزايدًا 
بــهــذه الــحــقــوق، بــعــدمــا أتـــت جــائــحــة كــورونــا 

على نسبة كبيرة من اإليرادات في القطاع.
مستويات  أخــيــرًا  أجــريــت  صفقات  وبلغت 
إذ  ــد بعضها رسميا،  يــؤكَّ لــم  وإن  قياسية، 
كــشــف مـــوقـــع مــجــلــة »بـــيـــلـــبـــورد« الــثــالثــاء، 
»ِرد هوت  األميركية  البديل  الــروك  فرقة   

ّ
أن

 أغــنــيــاتــهــا 
ّ

ــجـــل ــبـــرز« بـــاعـــت سـ ــيـ تــشــيــلــي بـ
ــنــــدوق »بـــريـــتـــيـــش هــيــبــنــوســيــس«  إلـــــى صــ
ــثـــمـــاري، أحــــد أكـــبـــر صـــنـــاديـــق إدارة  ــتـ االسـ
بني  قـــّدر  مبلغ  مقابل  املوسيقية،  الــحــقــوق 

ظهرت آيليش على غالف 
مجلة »فوغ« بستايل 

مختلف كليًا عما سبق

اهتمام المستثمرين 
يزداد بفضل ارتفاع 

إيرادات البث

ُتعرض مسرحية »مدرسة 
المشاغبين« باأللوان على 

منصة شاهد

2223
منوعات

الـــدوالرات في حقوق األعــمــال املوسيقية.  من 
وبــــات الــصــنــدوق يــديــر حــقــوق مــجــمــوعــة من 
 عن 

ً
الشعبية، فضال الكالسيكيات املوسيقية 

حــقــوق عــشــرات األغـــانـــي الــنــاجــحــة الــحــديــثــة، 
يــو« إلد شيران  أغنية »شيب أوف  من بينها 

و»أبتاون بانك!« لبرونو مارس.
 عــائــدات 

ّ
ــأن وأفــــاد الــصــنــدوق االســتــثــمــاري بــ

املـــجـــمـــوعـــات املــوســيــقــيــة ال تــتــأثــر بــتــقــلــبــات 
يـــســـتـــهـــلـــكـــون  ــــاص  ــ ــخـ ــ ــ األشـ  

ّ
إن إذ  ــوق،  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

»املوسيقى باستمرار«، وبفضل خدمات البث 
تقريبا  كلها  األوقــــات  فــي  »يــدفــعــون  التدفقي 

لها«، وفق تقرير أصدرته الشركة عام 2020.
بني  األخــيــرة  السنوات  فــي  املنافسة  احتدمت 
»هيبنوسيس«  غـــرار  على  االستثمار  أدوات 
و»كونكورد« و»برايمري ويف«، وبني شركات 
رئيسية في قطاع التسجيالت وإنتاج األعمال 
ــفـــرســـال مـــيـــوزيـــك«.  ــيـ املـــوســـيـــقـــيـــة مـــثـــل »يـــونـ
بــاع بــوب ديــالن حقوق كامل مجموعته  فقد 
ميوزيك  »يونيفرسال  شركة  إلــى  املوسيقية 
بـــ300  قيمتها  ــّدرت 

ُ
ق بابليشينغ«، في صفقة 

مــلــيــون دوالر أمــيــركــي، فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الــثــانــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  املــــاضــــي. وفــــي  األول 
املــاضــي، أعــلــن الــعــضــوان فــي فــرقــة »فليتوود 
فليتوود،  ومــيــك  باكينغهام  ليندسي  مـــاك«، 
عن صفقات بيع تشمل حقوق أغنية »دريمز« 
جـــي«  إم  »بـــــي  لـــشـــركـــة   1977 فــــي  الـــــصـــــادرة 
األملانية. وحصل ستيفي نيكس من »فيلتوود 
ماك« على مائة مليون دوالر أميركي، لحيازته 
أكــثــريــة الــحــصــص مــن املــجــمــوعــة املوسيقية 

الكاملة للفرقة.
 حقوق 

ً
وتــمــلــك مجموعة »بـــي إم جـــي« أصـــال

مــلــكــيــة عــــدد مـــن الــفــنــانــني الـــبـــارزيـــن كديفيد 
بووي وبرونو مارس وليني كرافيتز وكايلي 
ــــي مـــــــــــــــارس/آذار، أنـــهـــا  ــلــــنــــت، فـ ــيــــنــــوغ. وأعــ مــ
ســتــتــعــاون مـــع شــركــة االســتــثــمــار األمــيــركــيــة 
آر«، لالستحواذ على حقوق أعمال  »كيه كيه 
 سبب الشراكة 

ّ
موسيقية. وأوضح الطرفان أن

الـــجـــديـــدة بــيــنــهــمــا هـــو »زيـــــــادة الــطــلــب على 
املحتوى عالي الجودة«.

فـــي حـــديـــث ســـابـــق لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بــــرس«، 
أوضـــــــحـــــــت نـــــــــــاري مـــــــاتـــــــســـــــورا، مـــــــن شــــركــــة 
في  املتخصصة  كونسلتينغ«  »مــاســارســكــي 
 الـــزيـــادة 

ّ
تــقــويــم املــجــمــوعــات املــوســيــقــيــة، أن

املوسيقية  املجموعات  أســعــار  فــي  »املــذهــلــة« 
ها تعززت بقوة خالل 

ّ
بدأت قبل عام 2020، لكن

اهتمام   
ّ
أن إلــى  مــاتــســورا  وأشـــارت  الجائحة. 

ــزداد أيــضــا بفعل  ــ املــســتــثــمــريــن فـــي الــقــطــاع يـ
ارتـــفـــاع إيـــــــرادات الـــبـــث الــتــدفــقــي، فـــي منحى 
. وقالت: »نرى أسماء 

ً
مرشح لالستمرار طويال

هم 
ّ
أن يــومــا  نتخيل  نكن  لــم  أيقونيني  فنانني 

املوسيقية.  مجموعاتهم  حقوق  سيبيعون« 
يــــقــــرر الـــبـــعـــض بـــيـــع حــــقــــوق مــجــمــوعــاتــهــم 
فيما  املرتفعة حاليا،  األسعار  لالستفادة من 
الــدافــع لــدى آخــريــن هــو الــزيــادة املحتملة في 
الــضــرائــب فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، مــع وصــول 

جو بايدن إلى البيت األبيض.
فــي الــســيــاق نــفــســه، أشــــارت املـــديـــرة السابقة 
البريطانيني«  املوسيقى  نــاشــري  »جمعية  لـ
ه »لطاملا كانت هناك حركة 

ّ
جاين ديبال، إلى أن

في الكواليس على صعيد حقوق املجموعات 
الكثيرة  الــشــراء  صفقات   

ّ
أن غير  املوسيقية«، 

»هيبنوسيس«،  جانب  من  خصوصا  أخــيــرًا، 
طت الضوء أكثر على هذه الحركة وزادت 

ّ
سل

ــواق املــالــيــة  ــ  »األســ
ّ
قــيــمــتــهــا. وقــالــت ديــبــال إن

تبدو مهتمة بوضوح باإلنتاج املوسيقي«.
فــي فرقة »ذا  الشهير  املغني واملــؤلــف  وبـــرأي 
ــد مـــؤســـســـي فـــرقـــة »كـــروســـبـــي،  ــ ــردز« وأحــ ــيــ بــ
ستيلز أند ناش« ديفيد كروسبي الذي أعلن 
بيع حقوق مجموعته املوسيقية في مارس/

 الجائحة تشكل السبب األول 
ّ
آذار املاضي، فإن

مصدر  الفنانني  حرمت  بعدما  املنحى،  لهذا 
دخلهم الرئيسي، أي الحفالت. وقال كروسبي، 
الرئيسي  »السبب   

ّ
إن بــرس«  »فــرانــس  لوكالة 

نا ما يشبه التقاعد 
ّ
نا ببساطة نعيش كل

ّ
هو أن

فــعــل شــــيء«. وأضــــاف:  الــقــســري، وال يمكننا 
»ما كنت ألبيع )حقوق املجموعة املوسيقية( 
أكــن مرغما على ذلــك«، منتقدًا سياسة  لو لم 
مــنــصــات الــبــث الــتــدفــقــي الــكــبــرى الــتــي يــقــول 
ها تدفع مبالغ زهيدة ألكثرية املوسيقيني، 

ّ
إن

باستثناء األســمــاء الــكــبــيــرة فــي الــســاحــة في 
املرحلة الراهنة.

A A

إبراهيم علي

أيـــــــام قــلــيــلــة وتــــطــــوي مـــســـلـــســـالت املـــوســـم 
حفل  مــوســم  األخــيــرة.  حلقاتها  الرمضاني 
التي تباينت  الدرامية  بالعديد من األعمال 
ــنـــصـــوص  ــة الـ ــهـ فـــــي املــــســــتــــوى الــــــعــــــام، لـــجـ
عــام 2016،  فــي  واألداء.  واإلخـــراج  والتنفيذ 
ُسّربت من القاهرة مجموعة ال بأس بها من 
األولــى ملسلسالت خاصة بموسم  الحلقات 
الدراما الرمضاني. ومنذ ذلك الوقت، حاول 
ــلـــى إنـــتـــاجـــه  ــنـــتـــج املــــصــــري الـــســـيـــطـــرة عـ املـ
من  حلقة  أي  تسريب  عــدم  لضمان  املحلي، 
األعمال الضخمة والخاصة باملوسم نفسه. 
اإلنتاج  أن بعض شــركــات  أحيانا،  ويــشــاع، 
هي التي تحاول »تسريب« األفيش أو بعض 
املـــشـــاهـــد، اســتــبــاقــا لــحــمــلــة الــتــســويــق بعد 
دخول املسلسل مجال العرض التلفزيوني، 
إثـــارة  إلـــى ذلـــك  طمعا فــي  وبعضهم يعمد 
البلبلة، وكسب ترقب املتابعني أو الجمهور 

لهذه األعمال.
املواقع  تــداول ناشطو  يوم اإلثنني املاضي، 
مــن مسلسل  ُمــســّربــا  فيديو خــاصــا  البديلة 

ممشوقة، ويمثلن معايير الجمال كافة التي 
وضعها املجتمع الذكوري؛ األمر الذي جعل 
ثــقــة آيــلــيــش بــجــســدهــا مـــعـــدومـــة، وجــعــلــهــا 

تخفيه داخل تلك القمصان الواسعة. 
كــان اختيار بيلي الظهور على غــالف مجلة 
»فـــــــوغ«، وهــــي تـــرتـــدي الـــكـــورســـيـــه بــالــشــعــر 
الــجــديــدة  الفنية  مــن هويتها  ــزءًا  جـ األشــقــر، 
الــتــي اخــتــارتــهــا لــتــقــدم نفسها مــن خــاللــهــا، 
بــالــتــزامــن مـــع طــرحــهــا ألغــنــيــتــهــا الــجــديــدة 
الجديد  ألبومها  عينات  أولــى   ،Your Power
الذي ستطرحه نهاية الشهر الجاري، والذي 

سيتمحور حول قضايا ذات طابع نسوي.
ــلــــى مـــجـــلـــة »فـــــــوغ«   ظــــهــــورهــــا عــ

ّ
لـــــــــذا، فـــــــــإن

كــــان رســـالـــة مــســبــقــة طــرحــتــهــا لــتــحــكــي عن 
النساء ألجــســادهــن. وبحسب  ضـــرورة تقبل 
ــهــا تنطلق بــألــبــومــهــا من 

ّ
الــتــصــريــحــات، فــإن

تجربتها الشخصية في فهم جسدها. فخالل 
الذي  الذهن  الحجر الصحي وصفاء  مرحلة 
ــأن تثق   يــكــمــن بـ

ّ
 الــحــل

ّ
عــاشــتــه، اكــتــشــفــت أن

ـــ18، قــررت  ــ الـ بــجــســدهــا، واحــتــفــااًل ببلوغها 
تــظــهــر  بـــأنـــوثـــتـــهـــا، وأن  تــحــتــفــل  أن  آيـــلـــيـــش 
جسدها الذي خبأته لسنوات طويلة، بسبب 

معايير جمال ذكورية.
 آيليش هوجمت بسبب هذا االختيار، 

ّ
إاّل أن

نور عويتي

أحدثت جلسة التصوير التي قامت بها بيلي 
آيليش، لصالح مجلة »فوغ« البريطانية، في 
إصدار مايو/ أيار الجاري، ضجة عاملية على 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إذ انــتــشــرت 
ــقـــات مــمــجــوجــة  ــيـ ــلـ ــعـ ــات وتـ ــابــ ــطــ بـــعـــدهـــا خــ
بالكراهية على نطاق واسع، تهاجم آيليش، 
لظهورها  واملنافقة«،  »العاهرة  بـ وتصفها  
 عن جسدها ألول 

ً
على غــالف »فــوغ« كاشفة

مرة، وهي ترتدي »كورسيات« مستوحاة من 
ستينيات القرن املاضي.

لطاملا كان مظهر بيلي آيليش، منذ بدايتها 
الفنية، مثيرًا للجدل، حيث استطاعت خالل 
السنوات الخمس املاضية، أن تخلق صورتها 
الخاصة بقمصانها العريضة والفضفاضة، 
الــرغــم من  املبعثر. وعلى  األخــضــر  وشعرها 
»ســتــايــل« خـــاص بــهــا،  تــمــيــزهــا وتــفــردهــا بـــ
تــعــرضــت  آيــلــيــش عــلــى مــــدار تــلــك الــســنــوات 
إلى حمالت مستمرة من التنمر على شكلها، 
مواقع  مستخدمي  مــن  كبير  عــدد  فوصفها 
»مسترجلة« وانتشرت سجاالت  التواصل بالـ
واسعة حول لغز شكل جسدها الذي تخفيه 

داخل تلك القمصان، وحقيقة وزنها الزائد.
بــحــســب تــصــريــحــات آيــلــيــش ملــجــلــة »فــــوغ«؛ 
كانت لهذا الستايل الخاص تأثيرات سلبية 
فقبل  املاضية،  السنوات  على حياتها خــالل 
أن تصبح مشهورة، كانت لديها مشاكل مع 
جــســدهــا وشــكــلــهــا. وعــنــدمــا أصــبــحــت محط 
األنظار، كان جسدها السبب األول الكتئابها 
من خالل ضعط املتابعني والجمهور عليها، 
البوب  مغنيات  عــن  شبيهة  نسخة  لتكوين 
ومــنــافــســاتــهــا الـــلـــواتـــي يــتــمــتــعــن بــأجــســاد 

جــابــر،  ونــــاديــــن  شــــحــــادات  لـــبـــالل   ،»2020«
وإخــــــراج فــيــلــيــب أســـمـــر. الــفــيــديــو يتضمن 
النقيب  التي تكشف وقــوع  األحـــداث  بعض 
ــن نــســيــب نــجــيــم، فـــي قبضة  ــاديـ »ســــمــــا«، نـ
عـــصـــابـــة االتــــجــــار بــــاملــــخــــدرات، بـــعـــدمـــا تــم 
ــا بــأنــهــا  ــرادهــ اكـــتـــشـــاف أمــــرهــــا، ومـــعـــرفـــة أفــ
لــيــســت الــفــتــاة املــعــنــفــة الــتــي تــلــجــأ إلـــى حي 

شعبي يسكنه هؤالء. 
للفيديو  القليلة  الثواني  الواضح من خالل 
ــه مــــأخــــوذ عــــن طــــريــــق الـــهـــاتـــف  ــ املــــســــرب أنــ
املحمول. وهذا يعني أن التسريب تم من قبل 
حــاول  املسلسل،  تعرض  تلفزيونية  محطة 
عامل فيها استباق األحداث وإثارة البلبلة، 
على الرغم من النجاح الذي حققه »2020«، 
الفيديو  اآلراء حول مضمون  اختلفت  فيما 
وإمـــكـــانـــيـــة وقـــــوع نــقــيــب فـــي قــــوة مــكــافــحــة 
املخدرات في قصة حب مع تاجر املخدرات 
»صافي« )قصي خولي(. كل ذلك جاء خدمة 
ــّبـــاح لـــإنـــتـــاج، رغــــم الــتــزامــهــا  لــشــركــة الـــصـ
لــة  ــــّرب، وغــيــاب املــســاء الــصــمــت حــيــال مــا ُسـ
عن حقيقة املشهد الذي يجمع قصي خولي 
ــه لـــهـــا الــتــحــيــة  ــو يـــوجـ ــ ــنـــاديـــن نـــجـــيـــم، وهـ بـ
العسكرية باليد، ويقول لها »سيدنا«. يبدو 
أن شركات اإلنتاج أو املحطات التلفزيونية 
تـــســـعـــى إلــــــى تـــغـــلـــيـــب الـــتـــشـــويـــق عـــلـــى كــل 
التي تعرض في رمضان، في وقت  األعمال 
يتردد أن عددًا من الفنانني أو املمثلني أبدو 
استياءهم جراء التسريب الخاص بمقاطع 
الشركة  التزمت  فيما   ،»2020« مسلسل  من 
الحقيقة  معرفة  بانتظار  الصمت  املنتجة 

كاملة.
هل باستطاعة املنتج العربي الترويج بهذه 
الــطــرق ألعــمــالــه، ولــو جــاء ذلــك على حساب 

ال  ســؤال  العامل؟  والفريق  باملسلسل  الثقة 
الخاصة  النقاشات  مــن  متسعا  يجد  أن  بــد 
بالدراما العربية، لكنه اليوم ال يعدو كونه 
ــان وجـــــد املـــــادة  ــّرد خـــيـــار فــــــردي إلنــــســ مــــجــ
التسريب،  لها عن طريق  التسويق  وحــاول 
واألهــم من هذا كله هو كسب تفاعل الناس 

مع الحكاية أو الصدمة التي ينقلها مشهد 
ــى الــعــالــم، وبــعــض  الــثــوانــي لــلــتــســريــبــات إلـ
املـــواقـــع الــبــديــلــة، وتـــأثـــيـــره عــلــى املــتــابــعــني 
ل من أهمية املتابعة إلى النهاية، 

ّ
بشكل يقل

فــي ظــل تــســارع التقنيات الــبــديــلــة، واتــجــاه 
كانت  بــآخــر. مهما  أو  إلــيــهــا بشكل  الــنــاس 

أنها،  إال  التسريب،  أو  التسويق،  مــحــاوالت 
ــة واحــــــدة،  ــانـ فــــي الـــنـــهـــايـــة، ســتــصــب فــــي خـ
املنطقي  والتفاعل  املحتوى  قيمة  في  تكمن 
لــأحــداث الــواجــب مــراعــاتــه مــن قبل الكاتب 
الخروج  بهدف  واملنتج،  واملمثلني  واملخرج 

بنتيجة مرضية أو مربحة لكل األطراف.

مــن خــالل فريقني مــن الــنــاس: األول اعتبرها 
ــظــهــر بــطــنــهــا فـــي تلك 

ُ
ــم ت مــنــافــقــة لــكــونــهــا لـ

الصور، وحاولت أن تخفيه بارتداء املشدات، 
ــــك يــنــفــي فـــكـــرة تــقــبــلــهــا لــجــســدهــا، لــتــرد  وذلـ
 األمر يتعلق 

ّ
آيليش على هذه التعليقات بأن

ــذات، وهــي راضــيــة تماما عن  بــالــرضــا عــن الــ
الثاني؛  الفريق  أما  التي ظهرت بها.  الصور 
 آيليش، في هذه اإلطاللة، تحاول 

ّ
فقد رأى أن

ها 
ّ
أن تثير الــجــدل مــن خــالل الــعــري، علما أن

لـــم تــظــهــر عـــاريـــة بــالــكــامــل، وكـــانـــت املــالبــس 
تــغــطــي مــعــظــم جــســدهــا. وردت آيــلــيــش على 
»فــجــأة، تصبحني منافقة  االنـــتـــقـــادات:  هـــذه 
ويلقبونك  تظهري جسدك،  أن  تريدين  ــِك 

ّ
ألن

تقبلي لجسمي  كــان  إذا  والعاهرة،  بالسهلة 
ولنضجي كأنثى يجعل مني عاهرة، إذًا، نعم 
أنا عاهرة وأفتخر. رغبتك في إظهار أو عدم 
إظهار جسمك هو قرارك الخاص، وال ينبغي 
أن ينتقص من مقدار االحترام  الذي يتوجب 

على اآلخرين أن يظهروه لك«.
الــتــي  طرحتها   ،Your Power أغنيتها  فــي 
ــط 

ّ
ــدل، تــســل آيــلــيــش بــالــتــزامــن مـــع هــــذا الـــجـ

ــلـــى قـــضـــيـــة اســـتـــغـــالل الــفــتــيــات  الــــضــــوء عـ
القاصرات جنسيا من قبل رجال يكبرونهن 
عــمــرًا، وتــنــاقــش املشكلة مــن خــالل مــبــررات 
أنفسهم  للدفاع عن  الــرجــال  يقدمها هــؤالء 
يذكرون  ، حــني 

ً
عـــادة األميركية  املحاكم  فــي 

القاصر  الفتاة  عمر  يجهلون  كــانــوا  هم 
ّ
بأن

كامل  الفتيات  ويحّملون  استغلوها،  التي 
 راضيات عن اإلقدام 

ّ
املسؤولية، لكونهن كن

عــلــى تــلــك الــعــالقــة. وفـــي تــصــريــحــات ملجلة 
ـــهـــا عــاشــت تجربة 

ّ
ــــوع« تــقــول آيــلــيــش إن »فـ

مشابهة عندما كانت تبلغ السادسة عشرة 
من عمرها.

تسريب نهاية المسلسالت الرمضانية: التشويق المضادبيلي آيليش تخلع قميصها الفضفاض
قبل أيام، جرى تسريب 

مشاهد سريعة من 
مسلسل »2020« قبل 

نهايته. هل هي 
استراتيجية تتبعها شركات 

اإلنتاج إلثارة الجدل؟

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

قــّرر بعض القائمني على املسرح في مصر عرض 
أعمال، إما جديدة أو إعادة عرض أعمالهم ضمن 
ــتــيــح لــلــجــمــهــور الــــذي فاتته 

ُ
مــواســم ثــانــيــة لــهــا، ت

عروضها األولى مشاهدتها في الفترة املقبلة؛ أي 
فــي مــوســم عيد الفطر. يــأتــي ذلـــك، على الــرغــم من 
 ،%50 االســتــيــعــابــيــة  بالنسبة  الــعــمــل  اســتــمــراريــة 
ومع اتباع كافة اإلجراءات االحترازية املعلن عنها 
انــتــشــار فيروس  الــجــهــات املختصة للحد مــن  مــن 

كورونا.
بعد غياب 18 عاما عن العمل في املسرح، منذ أن 
ــده أوكــيــه« فــي 2003، يــعــود املمثل  قـــدم عـــرض »كـ
هاني رمزي إلى الخشبة من جديد، وذلك من خالل 
وتــقــّرر  مستحيلة«.  مهمة  فــي  »الــعــربــي  مسرحية 
عـــرض املــســرحــيــة فــي يــومــي 14 و15 مــايــو/ أيــار 
الجاري، تزامنا مع عيد الفطر، على مسرح »غراند 
وتراوحت  بالقاهرة.  نصر  مدينة  حي  في  طيبة« 
في  150 و750 جنيها. يشارك  التذاكر بني  أسعار 
بــطــولــة املــســرحــيــة كــل مــن الــفــنــانــني هــانــي رمـــزي، 
ودالـــيـــا الــبــحــيــري، وأحـــمـــد فــتــحــي، وحـــجـــاج عبد 
العظيم، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو 
عــبــد الـــعـــزيـــز. والـــقـــصـــة مـــن تــألــيــف مــحــســن رزق، 
وإخراج تامر كرم. وتدور أحداثها حول شخصية 
الــذي يقع في صدفة غريبة  أبو العربي الشهيرة، 
أنــه يشبه الــعــالــم الشهير هـــادي الــفــرمــاوي، الــذي 
اختفى منذ عدة أعــوام، ما يجعل املحامي املدعو 

فـــكـــري يــســتــغــل ذلــــك الــشــبــه ويــقــنــع أبــــو الــعــربــي 
بتنفيذ املهمة املستحيلة.

الــفــنــان محمد صبحي  يــواصــل حاليا  مــن جهته، 
إجــــــراء الـــبـــروفـــات الــنــهــائــيــة لــلــعــرض املــســرحــي، 
»نجوم الضهر«، من نّصه وإخــراجــه، وشــارك في 
كتابته املؤلف أيمن فتيحة. من املقرر تقديم العمل 
ــر الــعــروض  ــان آخـ عــلــى خــشــبــة مــســرح ســنــبــل. وكــ
والنحلة  »أنــا  املسرحية ملحمد صبحي من خــالل 

والدبور«.
وبــدايــة مــن ثــانــي أيـــام عيد الفطر يــعــرض موسم 
ــديـــن«، الــتــي قدمها  جــديــد مــن مــســرحــيــة »عــــالء الـ
» كايرو شو«  املــشــروع املسرحي  أحمد عز ضمن 
لـ املخرج واملنتج مجدي الهواري. تتفاوت أسعار 
التذاكر لحضور العرض بداية من 200 إلى 1500 

جنيه مصري.
ويـــشـــارك فـــي بــطــولــة املــســرحــيــة كـــل مـــن الــفــنــانــني 
ثــروت وتــارا عماد، ومحمد  كريم عفيفي ومحمد 
جمعة، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وهي 
مـــن إخـــــراج مـــجـــدي الــــهــــواري. وشـــــارك فـــي كــتــابــة 

السيناريو والحوار حسن وجالل وشيكو وطلعت 
ــاء، وقـــامـــت بــتــصــمــيــم االســـتـــعـــراضـــات رشــا  ــيـ وضـ

مجدي.
وعــلــى خــشــبــة مــســرح الـــســـالم، تــعــرض مسرحية 
»هاملت باملقلوب« في عيد الفطر، وهي من تأليف 
سامح مــهــران، وإخـــراج مــازن الــغــربــاوي، ويجسد 

شخصية هاملت الفنان عمرو القاضي.
كـــــذلـــــك، مـــــن املـــــقـــــرر عـــــــرض مـــســـرحـــيـــة »مــــدرســــة 
املشاغبني«، لكن هذه املــرة باأللوان، بعد 47 عاما 
من عرضها باألبيض واألسود. إذ عمل فريق على 
ــوان املــســرحــيــة الــشــهــيــرة وتــلــويــنــهــا،  ــ تــصــحــيــح ألـ
قنوات  التابعة لشبكة  بث عبر منصة »شاهد« 

ُ
لت

ـــعـــرض »مـــدرســـة املــشــاغــبــني«، 
ُ
Mbc الــفــضــائــيــة. ت

ضمن فعاليات »العيد معانا«.
يذكر أن »مدرسة املشاغبني« عرضت ألول مرة عام 
1973، وهــي من تأليف علي سالم، وإخـــراج جالل 
 

ٌّ
الشرقاوي، وشارك في بطولتها مع عادل إمام كل
مــن أحــمــد زكـــي، وسعيد صــالــح، ويــونــس شلبي، 
وسهير البابلي، وهادي الجيار، وحسن مصطفى، 

وعبد الله فرغلي.
أن منصة نتفليكس«  إلــى  شير 

ُ
ن السياق،  في هــذا 

أضــافــت إلــى باقتها، فــي الــعــام املــاضــي، مجموعة 
ــاد الـــجـــمـــهـــور عــلــى  ــ ــتـ ــ ــيــــات الــــتــــي اعـ ــن املــــســــرحــ ــ مـ
املشاغبني«  »مــدرســة  وهــي  العيد،  في  مشاهدتها 
و»العيال كبرت« و»ُســك على بناتك« و»شاهد ما 
شافش حــاجــة«، و»ريـــا وسكينة« و»املــتــزوجــون« 

و»الزعيم«، وغيرها من األعمال.

أغاٍن في مزاد علني

مسلسل »2020« من بطولة قصي خولي )فيسبوك(

تقام العروض بـ 
50% من الطاقة 
االستيعابية 
للمسارح )خالد 
)Getty /دسوقي

)Getty/يصدر لها عمل جديد  حول تجربتها الشخصية في فهم جسدها )خوري أنجيلو

)Getty/ِرد هوت تشيلي بيبرز« باعت سجّل أغنياتها إلى صندوق »بريتيش هيبنوسيس« )جوشوا بالنشارد«

أرباح  في  طمعًا  الموسيقية،  أعمالهم  حقوق  بيع  على  أخيرًا  العالم  فناني  أهم  يقبل 
حرمتهم منها جائحة كورونا التي فرضت عليهم ما يشبه التقاعد القسري

الحقوق الموسيقية

عيد في المسرح المصري

فنون وكوكتيل
فن 

رصد

دراماإضاءة

حقق قطاع التسجيالت 
الموسيقية نموًا عالميًا 
وصلت نسبته إلى %7.4 

العام الماضي، وفق ما 
كشف »االتحاد الدولي 

لصناعة التسجيالت 
الصوتية« في مارس/ 

آذار الماضي. وحققت 
أسطوانات »َفينل« زيادة 

في المبيعات نسبتها 
23.5% مقارنة بعام 2019، 
بينما استمر االنخفاض في 

مبيعات األقراص المدمجة 
بنسبة 11.9%. وتصدرت 

أعمال فرقة »بي تي إس« 
قائمة األكثر مبيعًا، تلتها 
تايلور سويفت )الصورة(، 
وذا ويكند، وبيلي أيليش.
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