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مكتبات إسرائيلية تسحب أعمال 
روائية أيرلندية تدعم المقاطعة

هل تتراجع تركيا عن قرار ترحيل 
صحافي سوري؟

الرباط ــ أشرف الحساني

 املقاوالت اإلعالمية أضحت 
ّ
ال شك في أن

ــل الــنــســيــج  ــ ــارزة داخـ ــ ــيـــوم مــكــانــة بــ لــهــا الـ
اإلعـــالمـــي املـــغـــربـــي، فـــي وقــــٍت يـــــزداد فيه 
احتكار الدولة للقطاع السمعي-البصري، 
إذ تمتلك أكثر من سبع قنوات تلفزيونية 
شرف على موادها وإدارتها وتحريرها 

ُ
ت

ــى اإلمـــســـاك  ــاهـــدة إلــ رســـمـــيـــا، وتــســعــى جـ
بتالبيب اإلعالم املغربي واحتواء شركاته 
القوانني، وتضع   

ّ
تسن من  فهي  وقنواته، 

شــروطــا صــحــافــّيــة عــلــى هــواهــا، مــن دون 
أو  جــمــعــيــة  أو  ــيـــة  ــفـــدرالـ كـــونـ أّي  ــل  ــ

ّ
ــدخ تــ

ــــل بعض  ذلــــك داخـ فــعــلــت   
ْ
ــل، وإن

ّ
تــكــت أي 

 رأيــهــا ــــ وبــتــواطــؤ من 
ّ
االجــتــمــاعــات، فــــإن

جــهــات ــــ ســرعــان مــا يــتــّم فــرضــه وبلورته 
وتكريسه داخل الصحافة املغربية.

واقـــــــــٌع كــــهــــذا يـــفـــتـــرض جـــلـــســـات نـــقـــاٍش 
واستماٍع ملختلف العاملني في الصحافة 
عــلــى اخـــتـــالف أنـــواعـــهـــا وألــــوانــــهــــا، أمـــام 
السياسّية  باملفاجأة  ينغل  مغربي  واقــع 

والتصّدعات االجتماعية.
عــلــى هــــذا األســـــــاس، يــســعــى صــحــافــيــون 
ــات إلـــــــى تــــأســــيــــس مــــقــــاوالت  ــيــ ــافــ ــحــ وصــ
مــحــتــوى نقدي  لتقديم  إعــالمــيــة خــاصــة، 
مـــغـــايـــر. الـــنـــّيـــة لـــلـــتـــأســـيـــس قــــــــادرة عــلــى 
تخليص الصحافة املغربّية من ارتباكها، 
وبلورة خطاٍب صحافي أصيل ال يستند 
ــــات املـــــؤّســـــســـــات الـــرســـمـــيـــة  ــهـ ــ ــوّجـ ــ إلـــــــى تـ
مواقفها  تكون  بل  والخنوع ألساطيرها، 

نقدية تجاه أشكال السلطة كافة. 
في  استوعبت  الرسمّية  املؤّسسات   

ّ
وألن

ــــالم والـــصـــورة  ــة األخـــيـــرة خــطــر اإلعـ ــ اآلونـ
على مخّيلة الفرد، ومكانة هذه الوسائط 
الناس  الرابعة في تغيير حياة  والُسلطة 
السياسات  فــي  والتأثير  قصصهم  ونقل 
ها 

ّ
العاّمة واملوقع الجيوسياسي للبلد، فإن

الخريجني  مــن  الكثير  »تــشــّجــع«  أضــحــت 
ـــة خـــاصـــة، 

ّ
ــاوالت صـــحـــاف ــقــ عـــلـــى إقــــامــــة مــ

ها سرعان ما تعرقل مسارهم بوثائق 
ّ
لكن

 
ّ

إداريــة قاهرة والتزامات مجحفة في حق
ــدة. تــكــون هــــذه الــخــطــوة  ــ أّي مــقــاولــة واعــ
تدريجيا،  الفكرة  عن  ي 

ّ
التخل إلــى   

ً
سبيال

إلــى  الــشــبــاب  الصحافيني  أغــلــب  ليضطر 
الرسمّي  الصحافي  الجسم  االشتغال في 

أو الهجرة.
تتمّكن من  مــقــاوالت صغرى  ثّمة   

ّ
أن غير 

عبر ضبط  ج، 
ّ
املتشن الــواقــع  هــذا  ُمقاومة 

ها سرعان 
ّ
وثائقها وهياكلها اإلدارية. لكن

ما تحبط بسبب ضعف الدعم وشّحه أو 
غيابه تماما.

 هــذا مقابل مقاوالت إعالمية »كبرى« 
ّ

كــل
الدعم دوريــا أو سنويا، لكن  تستفيد من 
ماشي مع سياسة املؤّسسة الرسمّية. 

ّ
بالت

منوعات

ــذه املــنــابــر  ــذلـــك، ال يــســتــغــرب الــــقــــارئ هــ لـ
تغطيات ملشاريع  عــن  عــبــارة  مــوادهــا   

ّ
أن

سياسية واجتماعات إدارية هنا وهناك، 
في غياب تام لطرح األسئلة حول الغاية 
 الناس 

ّ
من هذه القرارات املجحفة في حق

.
ّ

واملجتمع ككل
ــعـــف صــــورة  ــم فــــي ضـ ــاهــ وهـــــــذا األمـــــــر ســ

وموقع الصحافي داخل املجتمع املغربي، 
ة ومن دون رأي 

ّ
إذ أضحى في وضعية هش

املــادة   
ّ
مؤثر في األوســـاط املجتمعية، ألن

مسبقا  ُيعرف  أصبح  املنتظرة  الحقيقية 
ــهــا عــلــى الــقــنــوات 

ّ
ـــطـــبـــخ« قــبــل بــث

ُ
ـــهـــا »ت

ّ
أن

الرسمّية.
جاه صوب 

ّ
ويضطر القارئ املغربي إلى االت

صــفــحــات مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ــائـــق األحــــــــــداث وتـــطـــّوراتـــهـــا  ــقـ ــة حـ ــرفـ ــعـ ملـ
اآلنــيــة. فــاملــدّونــون املــغــاربــة تــفــّوقــوا على 
ــركـــات إعـــالمـــيـــة مــغــربــّيــة عــتــيــدة غــدت  شـ
مــقــّراتــهــا مــجــّرد أمــكــنــة فــولــكــلــوريــة، أمــام 
واقع إعالمي عربّي يلهث وراء التحّوالت 
الــجــســد اإلعــالمــي  الــتــي طــاولــت  العميقة 

منذ تفشي جائحة كورونا تحديدًا.
ــه بــقــدر مــا يشّكل 

ّ
عــلــى هـــذا األســــاس، فــإن

املقاولة  لتكريس   
ً
سبيال الــرســمــّي  الــدعــم 

ــّد نـــقـــمـــة عــلــى  ــعــ ــة، يــ ــ ــّي ــربــ ــغــ اإلعــــالمــــيــــة املــ
مــهــنــيــتــهــا وأخـــالقـــيـــات عــمــلــهــا، وحـــاجـــزًا 
والتعبير،  النقد  بلورة حرّية  منيعا ضــّد 
وُينسى  النقد ينخفض،   منسوب 

ّ
أن ذلــك 

بــالــوصــف والتغطية  الــتــحــلــيــل، وُيــكــتــفــى 
والتثمني والتبريك. 

 احـــتـــواء كــهــذا مــن لـــدن الــدولــة 
ّ
لــذلــك، فــــإن

وإعــطــاء  املــهــنــة  تقنني  بمسألة  يــرتــبــط  ال 
اإلعالمية، واحترام  للمؤّسسة  أكبر  قيمة 
حــقــوق الصحافيني والــرفــع مــن أجــورهــم 
وتكريس حرّية الصحافة في نقد الُسلط 
واالخـــتـــالالت والــوقــائــع والـــتـــحـــّوالت، بل 
فقط من أجل إحكام قبضتها على الجسم 
ى 

ّ
الصحافي وتدجينه باسم املقاولة، حت

يغدو مجّرد أداة من أدوات بسط هيمنتها 
على حقوق املستضعفني والفقراء.

 هذه الجهات ال تفّكر في االشتغال 
ّ
هذا ألن

على إبــراز املقاوالت اإلعالمية في املغرب 
على  »الصحافي«  سلطة  فــرض  كوسيلة 
ســلــطــة »الــــدولــــة«، وفـــق عــالقــة تــقــوم على 
االنصياع  املهنة وعــدم  أخالقيات  احترام 
 
ّ
ــقــــرارات الــســلــطــة الـــرســـمـــّيـــة. هــــذا مـــع أن لــ
املــشــكــل األســـــاس يــبــقــى مــرتــبــطــا بــالــدعــم 
الـــرســـمـــي وغــــيــــاب الــتــســهــيــالت اإلداريـــــــة 
وتوسيع  لتأسيس  الــدولــة  قّدمها 

ُ
ت الــتــي 

هـــذه املـــقـــاوالت، مــا يجعلها مــن الــعــوامــل 
الحاسمة التي تتحّكم في هشاشة القطاع، 
على الرغم من الدور الذي يلعبه »املجلس 

الوطني للصحافة« في هذا املجال. 
فــفــي الـــوقـــت الــــذي تــنــهــار فــيــه الــبــنــايــات 
ــن لـــــدن شـــركـــات  ــنــــاس مــ ــاد الــ عـــلـــى أجــــســ
الــبــنــاء الــكــبــرى املــتــوحــشــة، أو فــي لحظة 
وجــــــــــود الــــــفــــــرد املـــــغـــــربـــــي فــــــي الـــــشـــــارع 
لــلــُمــطــالــبــة بــحــقــوقــه الــيــومــّيــة املــشــروعــة 
أو إلــغــاء جـــواز الــلــقــاح أو رفـــع شــعــارات 
املــطــالــبــة بــحــرّيــة صــحــافــيــني، تــكــون هــذه 
ــقــــاوالت الــصــحــافــيــة مــشــغــولــة بحجم  املــ
ونسبة الدعم واملساعدة التي تلقتها من 
أخرى.  بمقاوالٍت  مقارنة  املعنّية  الــوزارة 
في  اإلعالمية  املقاولة  فكرة  تضيع  هكذا 
املغرب، ويتراجع الدور الدفاعي واملدني 
ــلـــم »اإلعـــــــالم  لـــلـــصـــحـــافـــي، ويــــتــــالشــــى حـ
الــــبــــديــــل« الـــــقـــــادر عـــلـــى تـــكـــســـيـــر شـــوكـــة 

السلطة وجبروتها. 

المدونون تفوقوا 
على شركات إعالمية 

مغربية عتيدة

عبد الرحمن خضر

املقيم  الــســوري  زالــت قضية الصحافي  مــا 
في تركيا، ماجد شمعة، تتفاعل في الوسط 
الــصــحــافــي والـــحـــقـــوقـــي، بــعــدمــا أصــــدرت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة قـــــــرارًا بــتــرحــيــلــه إلـــى 
ســوريــة، إثـــر الــضــجــة الــتــي رافــقــت »قضية 
املوز« كما ُسميت في التغطيات اإلعالمية.

ــة لـــحـــقـــوق  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــكــ ــبــ وأصــــــــــــدرت »الــــشــ
اإلنــــــســــــان« الـــجـــمـــعـــة، بـــيـــانـــا طـــالـــبـــت فــيــه 
الصحافي  ترحيل  بعدم  التركية  السلطات 
ــئــــني  ــاة »أوريــــــــنــــــــت« والجــ ــ ــنـ ــ الــــعــــامــــل فـــــي قـ
آخــريــن إلـــى ســـوريـــة، بــاعــتــبــارهــا بــلــدًا غير 
انتقد   شمعة 

ّ
أن إلــى  الشبكة  آمــن. وأشـــارت 

مــخــتــلــف أطـــــــراف الــــنــــزاع فــــي ســــوريــــة، مــن 
و»قـــوات  الــشــام«  إلــى »هيئة تحرير  النظام 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد( وفــصــائــل 
»تهديد  أمــام  يجعله  ما  الوطني«  »الجيش 
 منشورات 

ّ
خطير«. وأشارت الشبكة إلى أن

التواصل تظهر  عــدة على صفحات مواقع 
الــرغــبــة فــي االنــتــقــام مــن الــصــحــافــي ماجد 
ــه يعتبر الجئا سوريا 

ّ
أن إلــى  شمعة، الفتة 

وإن لم ُيمنح صفة اللجوء، وتنطبق عليه 
اتفاقية  لتعريف  وفقا  الــالجــئ،  مواصفات 

اللجوء 1951.
كــمــا نــشــرت شــبــكــة »أوريـــنـــت« الــتــي يعمل 

ه 
ّ
لصالحها شمعة تغريدة، أفادت فيها بأن

تمّكن الجمعة ــ للمرة األولى ــ من االتصال 
بزوجته، وذلــك منذ تاريخ اعتقاله السبت 
املاضي. وقال مصدر مقّرب من الصحافي 
ـــه ما 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــاجــد شــمــعــة، لـــ

زال مــوقــوفــا فــي مــركــز احــتــجــاز فــي مدينة 
غـــازي عــنــتــاب، جــنــوبــي تــركــيــا، وذلـــك بعد 
نقله إليه تحضيرًا لترحيله إلى سورية من 
هناك   

ّ
أن وأضـــاف  الــتــركــيــة.  السلطات  قبل 

محاميه  ويعمل  ترحيله،  بعدم  تطمينات 
 
ّ
لــتــقــديــم الـــطـــعـــون الــــالزمــــة، خــصــوصــا أن
القاضي الــذي ُعــرض عليه بـــّرأه مــن التهم 
 إدارة الــهــجــرة رفضت 

ّ
املــوجــهــة إلــيــه، لــكــن

إطالق سراحه.
ــيـــس املــــــاضــــــي، أجـــــبـــــرت الـــســـلـــطـــات  ــمـ الـــخـ
التوقيع  على  الــســوري  الصحافي  التركية 
عــلــى »ورقـــــة عــــودة طــوعــيــة« إلــــى ســوريــة. 
ه أجبر 

ّ
وذكر في بيان مكتوب بخط يده أن

على التوقيع على قرار »العودة الطوعية« 
إلــى ســوريــة، فــي مركز الترحيل، فــي واليــة 

غازي عنتاب.
السبت  شمعة  اعتقلت  التركية  السلطات 
قــبــل املـــاضـــي، عــلــى خــلــفــيــة تــقــديــمــه حلقة 
صـــورهـــا فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول، تضمنت 
فــي »قضية  الــســوريــني  استطالعا عــن رأي 
املــوز« التي أثــارت جــداًل واسعا في تركيا، 

 السلطات اعتقلت سوريني آخرين 
ّ
علما أن

في مناطق متفرقة من البالد، بسبب مقاطع 
فيديو قصيرة نشروها على تطبيق »تيك 
تـــوك« ومــنــصــات أخـــرى عــن الــقــضــيــة التي 
ــرأة  ــ أثــــيــــرت عـــقـــب نـــشـــر مــقــطــع مـــصـــور المـ
يتناولون  الــســوريــني   

ّ
أن مــن  تشكو  تركية 

املــوز بينما يعجز األتـــراك عن ذلــك، بسبب 
ترّدي أحوالهم االقتصادية. ورّد ناشطون 
التواصل  ســوريــون بحمالت على وســائــل 

اعتبرتها السلطات تهكما على تركيا.

متظاهرة في الرباط: »نصوص القانون ُتسكت كّل معارضة أو حرية تعبير« )فاضل سنّا/فرانس برس(

)تويتر(

لندن ــ العربي الجديد

توقفت سلسلتا متاجر إسرائيليتان، عن بيع كتب الروائية األيرلندية سالي روني، 
إلى  األخير  كتابها  لنقل  »مـــودان«  اإلسرائيلية  النشر  دار  بعدما رفضت عرضا من 
»حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات  العبرية، دعما للشعب الفلسطيني ولـ
اإلسرائيليتان  الكتب  متاجر  سلسلتا  كانت   .BDS عليها«  العقوبات  وفــرض  منها 
هما سحبتاها من 

ّ
»ســتــايــمــاتــزكــي« »وزومــــت ســيــفــاريــم« تــوفــران أعــمــال رونــــي، لكن

موقعيهما اإللكترونيني، بعد سحبها من مكتباتهما. روني رفضت عرضا من دار النشر 
 Beautiful »اإلسرائيلية »مـــودان«، لنقل كتابها األخير »بيوتيفول وورلــد، وير آر يو
»حركة مقاطعة  الفلسطيني ولـ العبرية، دعما للشعب  إلــى   World, Where Are You
إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها« BDS. وأوضحت سالي 
روني قرارها في بيان صدر الشهر املاضي، قالت فيه إنها »شديدة الفخر« بترجمة 
روايتيها السابقتني إلى العبرية، لكنها قررت اآلن »عدم بيع حقوق الترجمة لدار نشر 

مقرها إسرائيل«. وعبرت عن رغبتها في دعم »حركة مقاطعة إسرائيل«.
وذّكــرت رونــي، في بيانها، بتقرير أصدرته منظمة »هيومن رايتس ووتــش« في 
اإلسرائيلية وجريمتا  السلطات  الحد:  »تــجــاَوزوا  عنوانه  املاضي،  إبريل/نيسان 
الفصل العنصري واالضطهاد«. وقالت إن هذا التقرير، الصادر في أعقاب تقرير 
مــمــاثــل نــشــرتــه منظمة »بــتــســلــيــم«، يــؤكــد »مـــا تــقــولــه مــجــمــوعــات حــقــوق اإلنــســان 
الفلسطينية مــنــذ فــتــرة طــويــلــة: نــظــام إســرائــيــل املــبــنــي عــلــى الــســيــطــرة والفصل 
العنصريني ضد الفلسطينيني يستوفي تعريف الفصل العنصري بموجب القانون 
الدولي«. وأضافت: »بالطبع، هناك دول عدة غير إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم 
نــداء املجتمع املدني  أنا ألبي  جسيمة ضد اإلنسانية... في هذه القضية تحديدًا، 
اب«. ولفتت إلى 

ّ
الفلسطيني، بما فيه النقابات العمالية الفلسطينية ونقابات الكت

بأنه سيكون من  ها تشعر 
ّ
لكن الجميع،  مــن  يأتي  لــن  االتــفــاق معها   

ّ
أن أنها تعلم 

الفصل  التعاون مع شركة إسرائيلية »ال تنأى بنفسها عالنية عن  غير الصواب 
العنصري وال تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها األمم املتحدة«.

»دعم« رسمي يدجن اإلعالم المغربي

أخبار 
كاذبة

نسب مستخدمون تصريحًا لوزيرة 
الهجرة المصرية، جاء فيه أّن 

اليد العاملة المصرية مستعدة 
لتعويض أّي نقص عمالة في دول 

الخليج في حال مقاطعة لبنان، 
على خلفيّة تصريحات لوزير لبناني 

بشأن حرب اليمن. لكّن الوزيرة لم تدِل 
بأّي تصريٍح مماثل.

تتداول حسابات خبرًا عن إصدار 
الرئيس التركي قرارًا جمهوريًا 

بمنح كّل مسن أتّم 65 عامًا شقة 
وتأمينًا صحيًا شامًال وراتبًا شهريًا 

قيمته 1800 ليرة تركية. 
لكّن الخبر المتداول زائف، ولم 

يصدر عن الرئاسة التركية أّي قرارات 
مشابهة.

نشرت مجموعات على تطبيق 
»واتساب« خبرًا زعم أّن رئيس 

المكتب السياسي لحركة »حماس« 
إسماعيل هنية، اتصل بأهالي حّي 
الشيخ جراح، وقال لهم إّن عليهم 

القبول بالتسوية التي اقترحتها 
المحكمة العليا اإلسرائيلية. إلّا أّن الخبر 

المتداول مفبرك.

كشف تقرير لموقع »ذا فيردج« 
أّن »فيسبوك« وثق صفحة زائفة 

تدار من مصر باسم الملياردير إيلون 
ماسك. ومنح »فيسبوك« عالمة 

التوثيق الزرقاء إلى صفحة خاصة 
بمعجبي ماسك تضم نحو 153 ألف 

متابع، بعدما ظّن أنّها صفحته 
الشخصية.

يُستغل الدعم الرسمي الضروري في فرض هيمنة الدولة المغربية على المقاوالت اإلعالمية، فيما تغيب هموم الشعب وقضاياه 
عن الشاشات والصفحات، ويُهمش دور الصحافي وُتنسف صورته
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املــقــتــبــس اســمــه مــن اســـم شــارع   ،Boulevard
رئــيــســي يــمــر عــبــر هــولــيــوود، مــركــز صناعة 
السينما األميركية، والذي يحكي عن ممثلة 
سينمائية صامتة لديها أوهام حول العودة 
مـــن جـــديـــد إلــــى عـــالـــم األضـــــــواء. فـــي كــتــابــهــا 
الــجــديــد »كــونــي جــمــيــلــة.. واصــمــتــي«، تقدم 
الفلمنكية  السينمائية  الناقدة  بــراورز،  أنكه 
ــا فـــــي جـــامـــعـــة  ــمـ ــنـ ــيـ وأســـــــتـــــــاذة تـــــاريـــــخ الـــسـ
أنتويرب، تأريخا جديدًا لبدايات النساء في 
الصامتة، وتكاد غلوريا  األميركية  السينما 

الكتاب  فــي جميع فصول  ســوانــســون تظهر 
الكبير  الــدور  إخفاء  تاريخ  لنا  تــروي  كأنها 
الذي لعبته النساء في صناعة السينما منذ 
كانت صامتة، ليست سوانسون وحدها من 
تــظــهــر فــي ثــنــايــا الــكــتــاب املــثــيــر، بــل الــعــديــد 
غــيــرهــا مـــن الــنــســاء الــلــواتــي لـــم نــكــن نــعــرف 

عنهن غير أسمائهن.
 

إرهاصات التمرد األنثوي
تـــكـــتـــب أنــــكــــه بـــــــــراورز عــــن الـــفـــتـــرة الــــتــــي لــم 

عماد فؤاد

ــان فــيــه الفيلم  فــي الــوقــت الــــذي كـ
ــا،  ــتـ ــامـ يـــــــــزال صـ ــائـــي ال  ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ الـ
وكانت هوليوود مشغولة ال تزال 
بمديح وترسيخ أخالقيات الغرب املتوحش، 
ساعدت النساء في تشكيل صناعة السينما 
ــم تــتــغــيــرا  الـــولـــيـــدة آنـــــــذاك، عــبــر وســيــلــتــني لـ
الجمال  هما  املاضي،  القرن  حتى ستينيات 
والصمت، كأن الجمال ال يكتمل إال بالصمت، 
مــا أضـــاف الكثير مــن الــغــمــوض عــلــى أدوار 
الكتاب  هــذا  ليأتي  الحقبة،  تلك  فــي  الــنــســاء 
النساء  الــجــديــد: »كــونــي جميلة.. واصــمــتــي، 
الصامتة«،  األميركية  السينما  في  القويات 
للناقدة السينمائية البلجيكية أنكه براورز،  
ــمــــوض، قـــصـــص نــســاء  ــغــ لــيــخــرجــهــن مــــن الــ
 - تمردهن  قــّدمــن  عــنــيــدات،  لكنهن  صامتات 
ولو إلى حني - على شاشة السينما الصامتة، 
قبل أن يطمسهن الزمن بغموضه هو اآلخر.

 ،Gloria Swanson ســوانــســون  غلوريا  كــانــت 
نــجــمــة ســيــنــمــائــيــة صــامــتــة فـــي عــشــريــنــيــات 
 Sunset القرن املاضي، قدمت سنة 1950 فيلم

اختارت الفرقة 
السويدية األسطورية 

التحضير بعناية أللبومها

إضاءة على قصص 
نساء صامتات لكنهن 

عنيدات ومتمردات

المزيج بين الدراسة 
وإرث العائلة والموهبة 

لعب دورًا في نجاحه

2223
منوعات

تـــكـــن فــيــهــا عـــنـــاويـــن الـــوظـــائـــف فــــي املـــجـــال 
ــد، فـــالـــفـــروق  ــعـ الــســيــنــمــائــي قــــد اتـــضـــحـــت بـ
»مـــمـــثـــل«  ــد وضـــعـــت بـــعـــد بــــني الــــ ــم تـــكـــن قــ لــ
»مـــخـــرج«. وشــكــل هــذا  »مـــصـــور« أو الــــ أو الــــ
للمواهب  اعــتــبــاره مختبرًا  يمكن  مــا  املــنــاخ 
الـــجـــديـــدة مــمــن يـــريـــدون أن يــتــعــلــمــوا، هــذه 
أمــام  التعلم وضــعــت أصحابها  فــي  الــرغــبــة 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات، وهــنــا بـــدأت أســمــاء 
الناشئة  السينما  مــجــال  فــي  تــلــمــع  الــنــســاء 
آنــذاك، ومن بينهن غلوريا سوانسون، التي 

كـــانـــت أيـــضـــا جــريــئــة كــفــايــة لــتــقــدم أعـــمـــااًل 
مـــشـــاكـــســـة، مــثــلــمــا فــعــلــت حــــني قـــدمـــت عـــام 
 Male and »1919 فيلمها املثير »ذكر وأنثى
Female، لتسرد من خالله إرهاصات التمرد 
ــثـــوي الــــذي ســيــكــتــمــل بــعــد مـــا يــزيــد عن  األنـ
نــصــف قـــرن، مــن خـــالل الــعــالقــة بــني السيدة 
مــــــاري لــــــوام )ســــوانــــســــون( األرســـتـــقـــراطـــيـــة 
)ميغان(.  كريشتون  وخادمها  البريطانية، 
يتخيل كريشتون قصة حب مع ماري، لكنها 
الدنيا.  االجتماعية  الطبقة  بسبب  تحتقره 
وهــــو مـــا يــتــغــيــر عــنــدمــا تــتــحــطــم الــســفــيــنــة 
على جزيرة  وترسو  االثــنــان  يستقلها  التي 
ــهــــجــــورة، لــتــتــغــيــر الـــعـــالقـــة بــــني الـــســـيـــدة  مــ
الجزيرة،  على  امللك  هو  فيصبح  وخادمها، 

وتكاد هي أن تصبح خادمته.
 

تحايالت رقابية
تكشف أنكه براورز في كتابها حقيقة كدنا 
ننساها، وهي أن الكاميرا السينمائية عند 
الفيلم  أن يصبح  قبل  أداة  كانت  اكتشافها 
الــتــي سجلتها  األولـــى  فاللقطات  وســيــطــا، 
الــكــامــيــرا عــنــد اخــتــراعــهــا عــرضــت مشاهد 
من الشوارع أو ألطفال يأكلون ويضحكون. 
وهو ما دفع امرأة في فرنسا اسمها أليس 
والــتــي   ،Alice Guy-Blaché بـــالشـــه  غــــاي 
األخيرة  السنوات  فــي  االعتبار  إليها  أعيد 
بوصفها رائدة سينمائية، إلى التفكير في 
تــســجــيــل قــصــص مـــصـــورة بــهــذا االخـــتـــراع 
الــدراســات  لــذلــك تعتبر كثير مــن  الــجــديــد، 
الــحــديــثــة أن ألـــيـــس غــــاي هـــي املــــــرأة الــتــي 
اخــتــرعــت الــفــيــلــم الـــروائـــي بــشــكــلــه الـــراهـــن، 
ــاي أن تــنــتــج خــــالل حــيــاتــهــا  اســتــطــاعــت غــ
الطويلة )94 عاما(، أكثر من أربعمائة فيلم، 

لكنها رغم ذلك، تموت مفلسة.
ــد  ــتـ ــايـ ــونـ يـ شـــــركـــــة  تــــأســــســــت   ،1919 ســــنــــة 
النجوم  يــد  على   United Artists أرتيستس 
ودوغـــالس   Mary Pickford بــيــكــفــورد  ــاري  مـ
وشـــارلـــي   Douglas Fairbanks فــيــربــانــكــس 
 D.W. شابلن مع املخرج دي. دبليو. غريفيث
فـــي ســيــرتــه  اعـــتـــرف  ــــذي  الـ Griffith. شــابــلــن 
ــه صـــعـــوبـــات كـــثـــيـــرة فــي  ــ ــأنـــه واجــ الـــذاتـــيـــة بـ
واملنتجة  واملمثلة  املخرجة  توجيهات  تقبل 
أفالمها  مابل نورماند Mabel Normand في 
األولــى معه، شعر بالفزع عندما اكتشف أن 
السينمائية  الــعــقــود  تــفــهــم  بــيــكــفــورد  مــــاري 
فــي شــركــة يونايتد  كــانــوا يناقشونها  الــتــي 
أرتيستس أفضل منه. حتى ذلك الحني كانت 
النساء أنفسهن يجدن أنه من غير املألوف أن 
تكون املــرأة على درايــة باألمور املالية، فهذا 

عمل الرجال ال النساء!
ســـرعـــان مـــا انــضــمــت غـــلـــوريـــا ســوانــســون 
تكن  لــم   .United Artists شــركــة  إلـــى  أيــضــا 
رائــــــدة صــنــاعــة مــثــل مـــــاري بـــيـــكـــفـــورد، بل 
مــنــتــجــة إبـــداعـــيـــة أكـــثـــر. تــكــتــب بــــــراورز عن 
كيف تحايلت سوانسون على لجان الرقابة 
األميركية آنذاك كساحرة ليوافقوا لها على 
ــــرج الــفــيــلــم  تــصــويــر قــصــة عـــن عـــاهـــرة. وخـ
 Sadie سنة 1928 بعنوان سادي طومسون
نــجــاحــا  فــقــط  لــيــس  لــيــحــقــق،   ،Thompson
التذاكر، بل ويحصل فوق  كبيرًا في شباك 

ذلك على ترشيحني لجائزة األوسكار.
على الرغم من كل هذا النجاح النسائي في 
 ،

ً
هوليوود الصامتة، لم يستمر األمر طويال

عيدت النساء اللواتي أبقني 
ُ
فوفقا للكاتبة: »أ

املصانع تعمل خالل الحرب العاملية األولى 
مـــرة أخــــرى إلـــى ديـــارهـــن عـــام 1918«، وفــي 
هوليوود أيضا كانت األمور تتغير سريعا، 
ــلـــى أمـــاكـــن  ــبــــدأ الـــــرجـــــال فــــي الـــحـــصـــول عـ فــ
املــثــال، طلب  النساء، فعلى سبيل  ووظــائــف 
 Harry املغامر والساحر هــاري هوديني من 
 The Perils of الظهور في  سلسلة Houdini
 عن بعض املمثالت األخريات!

ً
Pauline بديال

القاهرة ــ العربي الجديد

مجموعة صغيرة من شباب صناع السينما 
ــم الـــعـــربـــي، حــصــلــت أخــــيــــًرا عــلــى  ــالـ ــعـ فــــي الـ
منحة مقدمة من شركة »نتفليكس« العاملية 
لــلــمــتــضــرريــن مـــن جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
املستجد. ومن بني هؤالء تم اختيار املخرجة 
والكاتبة املصرية الشابة سارة عبد العزيز، 

لنيل املنحة.
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  وقــالــت عبد الــعــزيــز لـــ
»قد  املنحة:  تلك  على  وحصولها  اختيارها 
ــة،  ــاديـ ــن الــنــاحــيــة املـ ــة مـ ــزيـ تـــكـــون املــنــحــة رمـ
تقيم  ألنــهــا  كــبــيــرة،  أدبــيــة  قيمة  لها  ولكنها 
الــذاتــيــة«.  سيرتهم  على  بــنــاء  لها  املتقدمني 
وتــضــيــف ســـــارة أنـــهـــا فــــور حــصــولــهــا على 
املنحة »عــادت لها الثقة بنفسها بعد أجواء 
عاشتها في السابق تنكر املوهوبني، وتنكر 
وجودهم«. وقدمت الشكر »لكل اسم رشحها 

لتلك املنحة«.
الــجــديــر بــالــذكــر أن ســـارة لــهــا مــجــمــوعــة من 

كــاربــنــتــر، أحـــد أبـــرز مــخــرجــي أفـــالم الــرعــب 
)بينها »هالوين« و»ذي ثينغ«(، الذي غّرد 
عبر تويتر في الثالث من أيلول/ سبتمبر، 
: »األغــنــيــات الــجــديــدة تعكس روحية 

ً
قــائــال

)آبــا( بصورة صافية. لقد أعادوني مجددًا 
إلى سن 28 عاما«.

روس: عودة بعد 20 عاًما
الفرقة  تأثير  السنوات  مر  على  يتبدد  ولــم 
إلى 400  التي وصلت مبيعاتها  السويدية 
مليون )باألنساق كلها مجتمعة من أقراص 
مدمجة وشرائط كاسيت وفينيل ومبيعات 
األغنيات املنفردة واأللبومات على خدمات 
بيورن  الفرقة  عضو  وقــال  التدفقي(.  البث 
ــو كـــاتـــب أغـــنـــيـــات شــهــيــرة  أولـــفـــايـــوس، وهــ
»آبـــا« بينها »دانــســيــنــغ كــويــن« و»مــانــي  لــــ
ــن أيــــلــــول/  ــ ــانــــي مـ ــثــ ــي الــ ــ ــــي«، فـ ــانــ ــ مــــانــــي مــ
سبتمبر الفائت: »ال يجب االنتظار 40 سنة 
بني األلبوم واآلخر«. وفي حالة ديانا روس 
مثل  للزمن  عابرة  أغنيات ضاربة  صاحبة 
»أبسايد داون« و»آيــم كامينغ أوت«، كانت 
فترة االنتظار أقل بمرتني من »آبا«. إذ يعود 
آخــر ألــبــوم لها إلــى 22 عــامــا )»إيــفــري داي 
إيز إيه نيو داي« سنة 1999(. وقد أصدرت 
بـــعـــنـــوان »آي  ألـــبـــومـــا  املــغــنــيــة ســنــة 2006 

صـــــدَر، يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، ألـــبـــوم جــديــد 
لفرقة »آبــا« السويدية هو األول لها منذ 40 
للمغنية  أسطوانة  طــرح  مع  بالتزامن  عاما، 
ديــانــا روس تشّكل عــودة لها بعد غياب 22 
سنة، فماذا وراء هذا االهتمام بمغنني باتوا 

سبعينيني؟
ــفــــرقــــة الــــســــويــــديــــة األســــطــــوريــــة  اخـــــتـــــارت الــ
الــتــحــضــيــر بــعــنــايــة أللــبــومــهــا الـــجـــديـــد، مع 
ــلـــول/ سبتمبر  إعــالنــهــا مــنــذ الــثــانــي مـــن أيـ
الــفــائــت عــن املــجــمــوعــة املــوســيــقــيــة الــجــديــدة 
وعــــــــن عــــــــرض مـــســـتـــقـــبـــلـــي رقـــــمـــــي بــتــقــنــيــة 
هولوغرام. وقد أثار نبأ عودة الفرقة الفائزة 
بمسابقة »يوروفيجن« سنة 1974 مع أغنية 
ــــول الـــعـــالـــم.  ــو«، اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرًا حـ ــ ــرلــ ــ »ووتــ
وعــشــيــة طـــرح ثــالــثــة األغــنــيــات املــنــفــردة في 
إيــه نوشن« في 22  األلبوم بعنوان »جاست 
تشرين األول/ أكتوبر، جمع وسم »آبــا« 1.4 
مليار   2.2( تــوك«  »تيك  عبر  مشاهدة  مليار 

هذا األسبوع(.

صورة األيام السعيدة
وعن سبب هذا الشغف املستمر بهذه الفرقة 
يقول كاتب  السن،  تقدم أعضائها في  رغــم 
»آبا« في البلدان الناطقة  السيرة الرسمي لـ
بــالــفــرنــســيــة جــــان مـــــاري بــوتــيــيــز، لــوكــالــة 
»فرانس برس«، إن أعضاء الفرقة يعكسون 
»صــورة األيــام السعيدة بعيدًا من الهموم، 
بأغنياتهم  املرتبطة  والفرحة  امللّونة  األيام 
ــا يـــذكـــر بـــفـــتـــرة ســبــعــيــنــيــات  وأزيــــائــــهــــم، مــ
بنوع  الــذاكــرة  في  املرتبطة  العشرين  القرن 
العقدين  فــي  العالم  فقدها  التي  الخفة  مــن 
الفائت والحالي«. وأثار اإلعالن عن األلبوم 
ــديـــد حـــمـــاســـة كـــثـــيـــريـــن، بــيــنــهــم جـــون  الـــجـ

على  السابق  في  القصيرة وحصلت  األفــالم 
أفالم  أربعة  لكتابة  الثقافة  وزارة  من  منحة 
روائــيــة طويلة، وعملت وتــدربــت مــع العديد 
مـــن صـــنـــاع الــســيــنــمــا مــثــل يـــوســـف شــاهــني 
ــة جــــرجــــس فــــوزي  ــ ــامـ ــ وخــــيــــري بــــشــــارة وأسـ
ومـــديـــري الــتــصــويــر مــثــل رمــســيــس مــــرزوق 
ــاء أخــــــرى مــن  ــ ــمـ ــ وطــــــــارق الـــتـــلـــمـــســـانـــي، وأسـ
وعز  لطفي  عــرب  مثل  التسجيلية  السينما 

الدين سعيد وغيرهم.
وفي يونيو/حزيران املاضي، وبتمويل من 
شبكة »نتفليكس« العاملية، أعلن الصندوق 
ــاق« مــبــادرة  ــ الــعــربــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون »آفـ
لـــدعـــم الـــعـــامـــالت والــعــامــلــني فـــي الــســيــنــمــا 
والتلفزيون في املنطقة العربية ممن تأثرت 
تداعيات تفشي  توقفت بسبب  أو  أعمالهم 
املالي  الــدعــم  قيمة  وتبلغ  كــورونــا.  جائحة 
على  أمـــيـــركـــي،  دوالر  ألــــف   500 اإلجـــمـــالـــي 
ألفي  فــرديــة )بقيمة  يــقــّدم بــصــورة منح  أن 
دوالر للمنحة الــواحــدة(، أي ما يعادل 250 
والعاملني  والحرفيني  العمل  لكوادر  منحة 
والتلفزيون  السينما  مجال  فــي  املستقلني 
ــة، ويــــــواجــــــه هـــــؤالء  ــيــ ــربــ ــعــ فـــــي املـــنـــطـــقـــة الــ
ــل سير 

ّ
اقــتــصــاديــة نتيجة تــعــط صــعــوبــات 

الــحــيــاة، وتــوقــف اإلنــتــاج وقــلــة الــفــرص في 
انعدامها  أو  والتلفزيون  السينما  صناعة 

بسبب الجائحة.
وكـــانـــت شــبــكــة »نــتــفــلــيــكــس« قـــد أعــلــنــت في 
بصندوق  دعــم  مــبــادرة   2020 إبريل/نيسان 
أميركي،  دوالر  مليون   100 بقيمة  تمويلي 
عـــلـــى أن تـــذهـــب الـــحـــصـــة الـــكـــبـــرى مـــنـــه )85 
مــلــيــون دوالر( لــدعــم املــبــدعــني والــفــنــيــني من 
الــعــامــلــني فـــي إنــتــاجــاتــهــا املــتــوقــفــة بسبب 
اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة، فــي حــني تــذهــب 15 

مليون دوالر لدعم مجتمعات املبدعني الذين 
تـــأثـــروا بــجــائــحــة كـــورونـــا فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، مــن غــيــر املــتــعــامــلــني مــع الــشــبــكــة. ثم 
ا رفع قيمة الصندوق التمويلي 

ً
أعلنت الحق

50% لتبلغ 150 مليون دوالر أميركي.
أنه ستتولى لجنة تحكيم  وأعلن الصندوق 

مــســتــقــلــة مـــن 5 أعـــضـــاء مـــن الـــقـــطـــاع تقييم 
والحاصلني  الــحــاصــالت  واخــتــيــار  الطلبات 
عــلــى الـــدعـــم مـــن الــبــرنــامــج املــفــتــوح لجميع 
الــجــنــســيــات الــعــربــيــة فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان 
ــامـــالت والــعــامــلــني  ــعـ الــعــربــيــة بــاســتــثــنــاء الـ
الــلــبــنــانــيــني والــــعــــرب املــقــيــمــني فــــي لــبــنــان. 

ــنــــان فــي  ــبــ ــلــ ــــج ســـــابـــــق لــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ـــــــّصـــــــص بـ
ُ

وخ
أعـــقـــاب  فــــي   2020 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
ــا تـــرتـــب عــلــيــه من  انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت ومــ
ّدمت من خالل 

ُ
أزمات اقتصادية وصحية، وق

البرنامج 246 منحة للعامالت والعاملني في 
مجال السينما والتلفزيون في لبنان.

الف يــو«، لكنه ضــّم حصرًا أغنيات معادة. 
ــوم بــعــنــوان  ــبــ ــع ألــ ــا روس مــ ــانــ ــود ديــ ــعــ وتــ
ــســم بــأغــنــيــات راقــصــة أكثر 

ّ
»ثــانــك يــــو«، يــت

مــن األســطــوانــات التي سبقته )رغــم وجــود 
بعض األغنيات الهادئة(.

الترويج بهدوء
وتعود هذه الحداثة، بعيدًا من أجواء الحنني 
الـــتـــي تــطــغــى عــلــى أغـــنـــيـــات »آبـــــــا«، بـــال شك 
إلـــى أحـــد مــنــتــجــي أعـــمـــال روس، وهـــو جــاك 
أنـــتـــونـــوف. فــهــذا األمــيــركــي مـــعـــروف بــذوقــه 
املــوســيــقــي الــرفــيــع، وفـــي رصــيــده خصوصا 
ديــــــل راي، هــمــا  ــا  لــــالنــ ــيــــران  ألــــبــــومــــان شــــهــ
»نــــورمــــان فــاكــيــنــغ روكــــويــــل« و»كــيــمــتــرايــلــز 
أوفر ذي كانتري كلوب«. وقالت ديانا روس 
عــن األلــبــوم »أهــــدي أغــنــيــات الــحــب هـــذه إلــى 
عندما تسمعون صوتي،  املستمعني.  جميع 
أنتم تستمعون إلى قلبي«. وخالفا للحمالت 
الــتــرويــجــيــة املــكــثــفــة الــتــي تــعــتــمــدهــا الــفــرقــة 
السويدية، اختارت نجمة الديسكو الترويج 

بهدوء أللبومها الجديد.
وهــنــا يــســأل املــتــابــعــون: هــل ستنجح ديــانــا 
روس في استعادة نجاحاتها السابقة؟ قد ال 
تكون املهمة سهلة للمغنية التي نجحت 43 
األغنيات،  سباقات  تصدر  في  أغنياتها  من 
ســواء في الغناء االنــفــرادي أو مع فرقة »ذي 
سوبريمز«، مع مبيعات إجمالية فاقت املئة 
ــاري بــوتــيــيــز:  مــلــيــون ألـــبـــوم. ويـــقـــول جـــان مــ
»هــي تعود في سن 77 عاما شأنها في ذلك 
شــأن أعضاء فرقة )آبـــا(، هــذه عــودة الجدود 
والجدات، لكن يبدو أنهم ما زالوا يتمتعون 

بقدرة جذب عالية«.
)فرانس برس(

المخرجة المصرية سارة عبد العزيز تنال منحة من »نتفليكس «ما سرّ استمرارية ديانا روس و»آبا« بعد غياب سنوات؟
حصلت مجموعة 

صغيرة من صناع السينما 
في العالم العربي 

على منحة من شركة 
»نتفليكس « لتعويض 
المتضررين من جائحة 

فيروس كورونا

كارين إليان ضاهر

ســــار املــصــمــم جــــان لــويــس ســابــاجــي عــلــى خطى 
والــــده وحــمــل مــســؤولــيــة الــحــفــاظ عــلــى هـــذا اإلرث 
عــنــدمــا ســلــك طــريــق تصميم األزيـــــاء. وجـــد نفسه 
سرعان  مــجــال،  نحو  تلقائيا  ينجّر  الطفولة  منذ 
ــدع فــيــه فـــي كـــل خــطــوة  ــ ــد شــغــفــه فـــيـــه، وأبــ ــا وجــ مـ
جــديــدة. مــن أولـــى ســنــوات طفولته، بـــدأت موهبة 
الــذي كان يرافق والده  الفتة تظهر لدى ساباجي 
املصمم لويس ساباجي يوميا إلى املحترف. والده 
بـــدوره كــان يظهر رغــبــة شــديــدة فــي توجيهه في 
هذا االتجاه، حتى يراه يوما مصمما يمشي على 

خطاه في مجال ملع اسمه فيه. 
ال يــنــكــر املــصــمــم الــشــاب أن املــوهــبــة كــانــت دائــمــة 
مــــوجــــودة لـــديـــه حــتــى بــــرع فـــي تــصــمــيــم األزيــــــاء، 
ولكنه أيضا حرص على التخصص والدراسة في 
املــجــال الـــذي وجــد شغفه فــيــه، وإن كــان قــد اختار 
 تصميم الغرافيك مجال تخصص، كونه كان 

ً
بداية

متعمقا إلى حد كبير في مجال تصميم األزياء بما 
يعود  نفسه،  الوقت  في  فيه.  باالنطالق  له  يسمح 
الــفــضــل إلـــى والــــده فــي مــا اكتسبه مــن حــرفــيــة في 
التفاصيل،  بــأدق  العناية  التصميم وحــرص على 
وتحديدًا في مجال »الهوت كوتور« الذي ملع اسمه 
فيه. فنرى اليوم تصاميم ذات أناقة الفتة وتتميز 

بحرفية عالية في كل تفصيل فيها. 
»منذ طفولتي  الجديد«:  »العربي  لـ  املصمم  يقول 

مــن دون جهد،  تلقائيا،  أنــجــذب  أجــد نفسي  كنت 
ــان والــــــــدي يـــصـــمـــم لــلــعــائــلــة  ــ نـــحـــو الـــتـــصـــمـــيـــم. كــ
ــا إلــى  املــالــكــة الــســعــوديــة، وتــعــود بــي الـــذاكـــرة دومـ
تطريز  على  فيها  يعمل  أراه  كنت  التي  اللحظات 
الفساتني الراقية وعلى التطريز بحرفية فائقة. أما 
فوّجهني نحو  املجال في ميالنو،  في  تخصصي 
أسلوب مختلف عصري رسمت من خالله طريقا 
خاصا بي وأسلوبا يشبه أفكاري ألترجمها على 
القماش بالحرفية التي نقلها لي والدي. بالنسبة 
لي األفكار والحرفية تكمل بعضها وال وجود ألي 

منهما دون األخرى«.
الــعــائــلــة  ــدراســـــة وإرث  الـــ بــــني  ــزيــــج  املــ أن  يـــبـــدو 
واملوهبة قد لعب دورًا في نجاح ساباجي الالفت، 
العتبار أن كافة العناصر تكّمل بعضها بالنسبة 
له، فال يعطي أولوية ألحدها على حساب اآلخر. 
 حــرصــه الــشــديــد على الــتــطــور املستمر قد 

ّ
ولــعــل

ســاهــم فــي نــجــاحــه أكــثــر فــأكــثــر، فــمــع كــل موسم 
املصممني من  باقي  يقدمه  ما  يطلع على  جديد 

مجموعات ليستوحي منهم وأيضا حتى ال يقع 
في خطأ النقل عن آخر أو في التكرار. أما املوضة 
فــأنــه ال مــكــان لــهــا فـــي »الـــهـــوت كـــوتـــور«، يتبع 
فــي التصميم أحــاســيــســه ورغــبــاتــه وفـــق عــنــوان 

يختاره لكل مجموعة.
يبدو أسلوب ساباجي جريئا بعيدًا عن الكالسيكّية 
غالبا، وفي الوقت نفسه تغلب عليه أناقة الفتة وقد 
فمعظم  تصاميمه.  في  الفارقة  العالمة  هــذه  تكون 
تصاميمه بعيدة عن املألوف تشبه كل امرأة جريئة 
تبتعد فــي أســلــوبــهــا عــمــا هــو تــقــلــيــدي. وأســلــوبــه 
املــرأة الخليجية  البعيد عن املألوف هــذا، تجد فيه 
الجانب ملزيد  عنصر جــذب لها كونها تعشق هــذا 
من التنّوع في األسلوب، على حد قوله. لكنه يصمم 
األذواق  مختلف  ليلبي  الكالسيكية،  للمرأة  أيضا 
فـــي الــتــصــمــيــم. رغــــم تـــأثـــره بــــوالــــده، فــــإن أســلــوب 
املــصــمــم الـــشـــاب يــخــتــلــف تـــمـــامـــا، ويــجــمــع مـــا بني 
الـــذي يتمسك بــه فــي التصميم  األســلــوب الــشــرقــي 
لعشقه الثقافة العربية وأصوله الشرقية واألسلوب 

األوروبي بلمساته الخاصة العصرية. 
كأي مصمم لبناني شاب، واجه ساباجي تحديات 
أن عوامل  املؤكد  السابقة، ومن  املرحلة  كثيرة في 
كــثــيــرة زادت مــن الــصــعــوبــات. لــكــن مــن التحديات 
الصعبة فــي الــبــالد وجـــود هــذا الــعــدد الــهــائــل من 
املصممني في هذا املجال، ما يزيد من صعوبة أن 
أنــه ليس  الــخــاص العــتــبــار  يــبــرز بينهم بأسلوبه 

مسموحا أن يشبه آخر في ما يقدمه. 

نساء السينما الصامتة في كتاب جديد

كانت »نتفليكس« قد أعلنت العام الماضي عن دعم بقيمة 100 مليون دوالر )األناضول(

ساباجي: بالنسبة 
لي األفكار 
والحرفية تكمل 
بعضهما وال 
وجود ألي منها 
دون األخرى 
)المصمم(

)Getty( لم يتبدد على مر السنوات تأثير الفرقة السويدية التي وصلت مبيعاتها إلى 400 مليون

)Getty( غلوريا سوانسون نجمة سينمائية صامتة في عشرينيات القرن الماضي

في كتابها الجديد »كوني جميلة... واصمتي«، تقدم أنكه براورز، الناقدة السينمائية الفلمنكية، 
تأريخًا جديدًا لبدايات النساء في السينما األميركية الصامتة

كوني جميلة... واصمتي

ساباجي: تصاميم جريئة

فنون وكوكتيل
مراجعة

أزياء

سينماموسيقى

كانت هناك سلسلة أفالم 
كاملة لنساء مغامرات 

في سنوات العقد األول 
من القرن العشرين، أشهر 
تلك المسلسالت الفيلمية 
 The Perils of الصامتة كان

Pauline، سنة 1914، بطولة 
بيرل وايت )الصورة(، حيث 

تنجو بطلتنا المغامرة 
من الموت ما مجموعه 
3750 مرّة. كانت الوصفة 

بسيطة: أن تقع الفتاة 
الشابة الـ»متحرّرة« في 
المشاكل، ألنها أرادت 
أن تركب المنطاد أو 

تقود طائرة أو تغامر بين 
الهنود الخطرين. وعادة 
ما كان يتم إنقاذ بطالت 
هذه النوعية من األفالم 
المسلسلة من قبل الرجال.

القرن العشرين
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