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MEDIA

»تويتر« يحجب تغريدات 
المرشح الخاسر

هل انقلب إعالم مردوخ 
على الرئيس البرتقالي؟

العالم،  عّبرت الصحف الصادرة في دول 
ــاح كــبــيــر بـــالـــفـــوز الــــذي  ــيــ ــد، عــــن ارتــ ــ ــ األحـ
الرئاسة  انتخابات  فــي  بــايــدن  حققه جــو 
 إلـــــى »الـــــخـــــروج بــا 

ً
األمـــيـــركـــيـــة مـــشـــيـــرة

كرامة« لدونالد ترامب، لكنها أعربت في 
الشاقة  الوقت نفسه عن قلقها من املهمة 
الــتــي تــنــتــظــر الــرئــيــس الــجــديــد ونــائــبــتــه 
كــامــاال هـــاريـــس. وعــنــونــت صحيفة »ذي 
ــر جــديــد  ــجـ ــدنـــت« الــبــريــطــانــيــة »فـ ــنـ ــدبـ إنـ
ــا«، مــشــيــرة إلــــى نـــجـــاح هـــاريـــس،  ــركـ ــيـ ألمـ
وهي أول امــرأة تصبح نائب الرئيس في 
أمــا صحيفة »صنداي  املتحدة.  الــواليــات 
تايمز« فقد كتبت ساخرة من الصفة التي 
أطلقها تــرامــب على بــايــدن خــال الحملة 
أميركا«.  يوقظ  الناعس  االنتخابية »جو 
بايدن  كلمات  تلغراف«  »صنداي  ورددت 
أمــيــركــا«. وكتبت  لتتعافى  الــوقــت  ــان  »حـ
صــحــيــفــة »ســــــود دويـــتـــشـــه تــســايــتــونــغ« 
اليسارية »أي تحرير وأي راحة:  األملانية 
األصــــوات مــعــدودة وأيــــام دونــالــد تــرامــب 
كـــذلـــك. جـــو بـــايـــدن يـــرث عــبــئــا ثــقــيــا كما 
لـــم يــرثــه أي مـــن أســـافـــه: عــلــيــه أن يــوحــد 

أميركا«.

عبء ثقيل
كــتــبــت صــحــيــفــة »دي تـــســـايـــت« )وســــط( 
الرئيس  تنتظر  الــتــي  املــهــمــة  أن  األملــانــيــة 
ــراطـــي ونـــائـــبـــتـــه هـــائـــلـــة. وقـــالـــت  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
»سيتعني على جو بايدن أن يجد بسرعة 
ــي يـــواجـــهـــهـــا  ــتــ إجـــــابـــــات لـــلـــتـــهـــديـــدات الــ
االقــتــصــاد والــخــطــر الــشــديــد لــلــوبــاء. وأن 
هو  الباد  مصالحة  من  بمفرده،  يتمكن، 
أمـــر غــيــر مـــرجـــح، وقـــبـــول دونـــالـــد تــرامــب 
ــاف »لــم  ــ بــالــهــزيــمــة أمـــر غــيــر وارد«. وأضـ
ننته بعد من الخشية على الديمقراطية«. 
ورحــبــت صحيفة »بــيــلــد« األملــانــيــة بفوز 
ــروج بــا  ــ ــ ــــى »خـ ــارت إلـ ــ ــ بــــايــــدن لــكــنــهــا أشـ
كـــرامـــة« لــتــرامــب الــــذي يــرفــض االعـــتـــراف 
أما  النضال.  بمواصلة  ويتعهد  بهزيمته 
أكـــبـــر صــحــيــفــة ســويــديــة يــومــيــة »داغـــنـــز 
فـــوز  أن  رأت  فـــقـــد  )لـــيـــبـــرالـــيـــة(  نــيــهــيــتــر« 
ــر«، موضحة أن »بــايــدن  بــايــدن »حــلــو ومـ
سيكافح مــن أجــل شــفــاء أمــيــركــا« ووعــده 
إلـــى طبيعته يــبــدو »مهمة  الــبــلــد  بــإعــادة 
مستحيلة«. وتابعت أن املرشح تمكن من 
استعادة ناخبي »حزام الصدأ« الشعبيني 
في الشمال الشرقي الذين صوتوا سابقًا 
ــــدوا الــــحــــزب عـــلـــى الـــفـــوز  ــاعـ ــ لـــتـــرامـــب وسـ
بأصوات جديدة في الجنوب الغربي، األمر 
الـــذي »قـــد يــغــيــر« الــجــغــرافــيــا االنتخابية 
املنظور«.  املستقبل  في  املتحدة  للواليات 
وأشارت صحيفة »سفينسكا داغباديت« 
إلــى أن »االنــتــخــابــات قد  املحافظة أيــضــا 
انــتــهــت لــكــن الــــصــــراع مــســتــمــر«. وكــتــبــت 

منوعات

ــبـــاد أو عــلــى األقـــل  ــد يــشــعــر نــصــف الـ »قــ
الذين صوتوا، أن هناك خطأ بعد  نصف 
أشهر من املعارك والدعوات للتشكيك في 
زائف  االنتخابي  النظام  وأن  االنتخابات 
وال يمكن الــوثــوق بــه، وأنـــه ال جـــدوى من 
التصويت، وأن الديمقراطية األميركية ال 
تعمل على أي حال وأن الشخص الوحيد 
الشخص  هـــو  بـــه  الـــوثـــوق  يمكنهم  الــــذي 

الذي يقول لك إن االنتخابات سرقت منه«. 
أمـــا صحيفة »جـــابـــان تــايــمــز« الــيــابــانــيــة 
فقد أشـــارت إلــى أن »بــايــدن يــواجــه مهمة 
ضــخــمــة تــتــمــثــل بـــإعـــادة بــنــاء الــثــقــة على 

الساحة العاملية«.

تفتيت السقف الزجاجي
من جهة أخرى، تحدثت صحف عديدة عن 

املسيرة االستثنائية لكاماال هاريس التي 
نجحت في »تفتيت السقف الزجاجي«.

ــيــــدنــــي مـــورنـــيـــنـــغ  ــبـــت صـــحـــيـــفـــة »ســ ــتـ وكـ
هــيــرالــد« أن »هــويــتــهــا )بــشــرتــهــا املــلــونــة( 
ســمــحــت لــهــا بــالــتــحــدث بــشــكــل شخصي 
ــــي وحــشــيــة  ــــن الـــتـــشـــكـــيـــك فـ خــــــال عــــــام مـ
وتابعت  املنهجية«.  والعنصرية  الشرطة 
أن هاريس و»بصفتها أول امرأة تنتخب 
في أرفــع منصب في الحكومة األميركية، 
تـــمـــنـــح األمـــــــل لـــلـــنـــســـاء الــــلــــواتــــي شـــعـــرن 
بــاإلحــبــاط مــن هــزيــمــة هــيــاري كلينتون 
ــنــــوات«. وأضـــافـــت صحيفة  ــــع ســ قــبــل أربـ
»إل مـــونـــدو« )يــمــني الـــوســـط( اإلســبــانــيــة 
ــز للتجديد  أن هــاريــس »امــــرأة قــويــة ورمـ
ويخشاها ترامب«. وعبرت صحف إيران 
عــن مــوقــفــني مــتــفــاوتــني. فــقــد رأت وســائــل 
البيت  فــي  التغيير  أن  املــحــافــظــة  اإلعــــام 
الواجهة.  في  تغيير  ليس ســوى  األبيض 
وكتبت صحيفة »رسالت« أن »العدو غير 
ع أتى«، بينما رأت 

ّ
ع ذهب، العدو املقن

َّ
املقن

»جوان« أن »قاتل الحاج قاسم )سليماني( 
واملسؤول عن سياسة الضغوط القصوى 
ــفـــت »وطـــــن امـــــروز«  ُرِمـــــــَي بـــعـــيـــدا«. ووصـ
ــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة بـــأنـــهـــا »مــقــبــرة  االنـ
من  القريبة  الصحف  أمــا  الــديــمــقــراطــيــة«. 
اإلصــاحــيــني مثل »افــتــاب يـــزد« فقد رأت 
فــي فــوز بــايــدن »فــصــا جــديــدا ألمــيــركــا«. 
»الرئيس  ووصفت »آرمــان ملي« ترامب بـ
الشاكي!« بينما تحدثت صحيفة »شرق« 

عن »رفض الشعبوية«.

ترامب »بال كرامة«
ــغــــراف«  ــلــ وأشــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة »ديـــــلـــــي تــ
األســـتـــرالـــيـــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا قــطــب اإلعــــام 
روبـــــرت مـــــــوردوخ، أيـــضـــا إلــــى أن تــرامــب 
الــــذي يتمثل  يــقــبــل اإلذالل  لــن  »بــبــســاطــة 
ا 

ً
بــهــزيــمــتــه أمــــام مــنــافــس يــعــتــبــره ضعيف

إن  وقـــــالـــــت   . املـــــواجـــــهـــــة«  يـــســـتـــحـــق  وال 
الــرئــيــس املــنــتــهــيــة واليــتــه »مــهــد الــطــريــق 
انتخابي ولن  تــزويــر  ألشــهــر لحديث عــن 
يــتــخــلــى عـــن هــــذه االســتــراتــيــجــيــة اآلن«. 
وكتبت صحيفة »فولخا دي ساو باولو« 
البرازيلية أن هزيمة ترامب تشكل »عقابا 
على الهجمات على الحضارة«، محذرة من 
الدرس الذي يمثله ذلك لنظيره البرازيلي 
جاير بولسونارو. ورأت صحيفة »ليست 
ريبوبليكان« الفرنسية أيضا في الشروخ 
مــتــزايــد لعيوبنا«.  »انــعــكــاســا  األمــيــركــيــة 
وكــتــبــت »الـــشـــروخ األمــيــركــيــة تــشــبــه تلك 
الــتــي شــهــدنــاهــا فـــي فــرنــســا« خـــال أزمـــة 
املمكن  من  كــان  و»إذا  الصفراء«  السترات 
أن نستفيد من املثال األميركي، فلنحاول 

استثنائيا عدم تقليده«. 
)فرانس برس(

تركيز على دخول 
كاماال هاريس التاريخ 

كأول نائبة رئيس

بدأت »فوكس نيوز« و»نيويورك بوست«، 
وهما اثنتان من وسائل اإلعام املحافظة 
ــــام روبــــرت  الــكــبــرى الــتــابــعــة لــقــطــب اإلعــ
ــائــــل إعــــام  ــــى وســ مــــــــردوخ، بـــاإلضـــافـــة إلـ
أخرى تعود إلمبراطوريته تنأى بنفسها 
عـــن الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب، 
للمرة األولــى منذ 2016، في ما قد يشكل 

نقطة تحول.
ولــلــمــرة األولــــى هــتــف أنــصــار تــرامــب في 
فينيكس في والية أريزونا »فوكس نيوز 
سيئة«! بعدما كانت هذه القناة ولخمس 
ــنــــوات تــعــتــبــر حــلــيــفــًا ثـــابـــتـــًا لـــتـــرامـــب.  ســ
والــســبــب هـــو إعــــان الــقــنــاة فــــوز املــرشــح 
الديمقراطي جو بايدن في أريزونا مساء 

الثاثاء.
ــتــــشــــار تــــــرامــــــب وصـــــهـــــره،  واتــــــصــــــل مــــســ
ــمــــردوخ لـــدفـــع الــقــنــاة  جـــاريـــد كـــوشـــنـــر، بــ
إلــى التراجع، من دون جــدوى، في الوقت 
الذي امتنعت فيه وسائل إعام أخرى عن 
إعان فائز بانتظار انتهاء فرز األصوات 
فـــي هــــذه الــــواليــــة الــرئــيــســيــة. ومـــنـــذ تلك 
الليلة، تعاملت قناة »فوكس نيوز« بحذر 
شديد مع االتهامات التي أطلقها معسكر 
وتــرامــب نفسه  املنتهية واليــتــه  الــرئــيــس 
بـــحـــدوث تـــزويـــر انــتــخــابــي واســــــع. وأكـــد 
الــصــحــافــي الــســيــاســي الـــبـــارز فــي الــقــنــاة، 

 .
ً
بــريــت بــايــر، يــوم الجمعة »لــم نــر« دلــيــا

وأضاف »لم يبرزوا لنا أي شيء«.
يشير أستاذ اإلعــام في »جامعة ديبو«، 
جــيــفــري مـــاكـــول، إلـــى أن »فـــوكـــس نــيــوز« 
ــنـــاة بـــوجـــهـــني. فـــمـــن جــهــة  كـــانـــت دائــــمــــًا قـ
هناك عدد من املقدمني النجوم أقرب إلى 
ـــاب األعـــمـــدة مــنــهــم إلــــى الــصــحــافــيــني، 

ّ
كـــت

أخرى  ومن جهة  املتشددين،  واملحافظني 
هناك هيئة التحرير األكثر اعتدااًل.

لــكــن بــالــنــســبــة لــريــس بــيــك، مــؤلــف كــتــاب 
القناة،  يتناول  الــذي  فــوكــس«  »شعبوية 
ــذا االبـــتـــعـــاد »يـــمـــكـــن أن يــســبــب نــفــور  ــ هـ
بــــعــــض املــــشــــاهــــديــــن، ويـــشـــجـــعـــهـــم عــلــى 
الذهاب إلى قناة أخرى مثل )أو إيه إن(« 
اإلخبارية الصغيرة التي تدعم با تحفظ 
الــقــنــاة التي  تـــرامـــب. ووراء هـــذه  دونـــالـــد 
بــلــغ عــــدد مــشــاهــديــهــا مــســتــوى قــيــاســيــا 
ــ 14.1 مليون مشاهد ليلة  لقناة بالكابل 
ــــ يقف قطب اإلعـــام روبــرت  االنــتــخــابــات 

مردوخ أيضًا.
ــاد ريـــس بــيــك بـــأن املــؤســســة الــثــانــيــة  ــ وأفـ
الــتــي أنــشــأهــا قــطــب اإلعــــام الــثــمــانــيــنــي، 
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك بـــوســـت«، يــمــكــن أن 
تشكل »انعكاسًا أكثر وفاء آلراء مردوخ«. 
املــلــيــارديــر »يــســيــطــر بشكل  ــاف أن  ــ وأضـ
أكـــبـــر بــكــثــيــر« عــلــى »نـــيـــويـــورك بــوســت« 

مــن سيطرته على »فــوكــس نــيــوز«. وقــال 
األســتــاذ فــي »جــامــعــة مدينة نــيــويــورك«، 
ريــس بــيــك، إن مـــردوخ »يتنبأ فــي بعض 
ــاح الــســيــاســيــة«.  ــريــ ــان بـــاتـــجـــاه الــ ــيــ األحــ
هـــــــو واحـــــــد  بـــــــايـــــــدن  أن جـــــــو   وأوضـــــــــــــح 
ــتــــدلــــني الــــذيــــن  ــقــــراطــــيــــني املــــعــ  مـــــن الــــديــــمــ
ــع أن  ــابــ يــمــكــن أن يــتــقــبــل وجـــــودهـــــم. وتــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــمـــع األعـ ــتـ ــدن ال يـــخـــيـــف مـــجـ ــ ــ ــايـ ــ ــ »بـ

األميركي كثيرًا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

»خروج بال كرامة« لترامب واحتفاالت قرب البيت األبيض بهزيمته )ياسين أوزتورك/األناضول(

)أدريانا دريهسلر/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

األميركي،  للرئيس  متتالية  تغريدات  أربــع  بتصنيف  السبت،  »تــويــتــر«،  موقع  قــام 
دونالد ترامب، على أنها مضللة دفعة واحــدة، في استمرار لسياسة يتبعها تويتر 
مع تغريدات ترامب منذ انطاق االنتخابات الرئاسية، حيث يقوم بإرفاقها بتحذير 
للقارئ بأنها تحوي معلومات مضللة. وتحدث ترامب في تغريداته، التي وصفها 
تويتر باملضللة، عن مطالبته بوقف عّد األصــوات القادمة عبر البريد ووصفه ذلك 
بأنه غير قانوني، وبــدأ ترامب تغريداته بالقول »حدثت أشياء سيئة في الساعات 
املاضية، حيث تم التصدي للشفافية بشراسة ووقاحة، كانت الجرارات تسد األبواب، 
والنوافذ مغطاة بــورق مقوى سميك بحيث ال يستطيع املراقبون رؤيــة غــرف العد. 
حدثت أشياء سيئة في الداخل، وتغييرات كبيرة حدثت«! وفي تغريدته الثانية تابع 
ترامب »سيؤدي هذا إلى تغيير نتيجة االنتخابات في عدة واليات، بما في ذلك والية 
بنسلفانيا، والتي اعتقد الجميع أنه تم الفوز بها في ليلة االنتخابات، ليتغير اتجاه 
مــاذا  طويلة،  لفترات  باملراقبة  شخص  ألي  السماح  دون  الفائز،  ويتغير  األصـــوات 
حدث«. وعاد ترامب في تغريدته الثالثة إلى طلبه األساسي بعدم احتساب البطاقات 
التي تصل بعد إغاق الصناديق يوم الثاثاء املاضي »تم استام عشرات اآلالف من 
األصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة 8 مساًء في يوم الثاثاء، يوم االنتخابات، 
وهــذا غير النتائج بشكل كامل في واليــة بنسلفانيا وبعض الــواليــات األخــرى ذات 
الفوارق الضئيلة. ولم ُيسمح بمراقبة مئات اآلالف من األصوات بشكل غير قانوني«. 
ليختم ترامب تغريداته األربع بتصوير ما قال إنها مطالبات األميركيني بوقف العد 
»كــان الــنــاس يصرخون »أوقــفــوا الــعــد« ونطالب بالشفافية )حيث تــم رفــض دخــول 
املراقبني القانونيني إلى غرف العد(«! وأرفق تويتر تغريدات ترامب األربع بعبارات 
تحذيرية للقارئ جاء فيها »بعض أو كامل املحتوى في هذه التغريدة هو مختلف 
 بشأن االنتخابات أو إجراءات مدنية أخرى«. وكان ترامب قد 

ً
عليه، وقد يكون مضلا

خرج عن صمته تجاه موقع تويتر وقال في تغريدة، أمس الجمعة، »تويتر خرج عن 
السيطرة، وذلك أصبح ممكنًا بفضل الهبة الحكومية عبر تبني املادة 230«!

صحف العالم تحتفي بخسارة ترامب

أخبار

لم تخِف الصحف العالمية مشاعرها حيال الرئيس األميركي دونالد ترامب وسياساته وتصريحاته وإهاناته، فاحتفت بفوز جو بايدن 
ونائبته كاماال هاريس في االنتخابات الرئاسية
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خفضت محكمة االستئناف 
في قسنطينة في شمال شرق 

الجزائر، األحد، عقوبة السجن 
على الصحافي والناشط من أجل 

الديمقراطية عبد الكريم زغيالش، 
 من عامين مع النفاذ إلى عام 

واحد يشمل ستة أشهر مع وقف 
التنفيذ.

 ندد اليوتيوبر البرازيلي فيليبي 
نيتو الذي يتابعه 39.7 مليون 

مشترك، والمعروف بانتقاداته 
الالذعة للرئيس اليميني المتطرف 

جايير بولسونارو، بما اعتبره 
 »اضطهادًا عبثيًا« ضده، إثر 

اتهامه بطلب من وزارة العدل 
بإفساد قّصر.

توفي الكاتب الروسي ميخائيل 
جفانيتسكي الذي يُعتبر من أهم 

كتّاب القّصة الساخرة السوفييتية، 
عن 86 عامًا. واشتهر بكتاباته 

الساخرة الالذعة، ويحفظ الروس 
عن ظهر قلب عددًا من عباراته 

واألمثال والحكم الواردة في 
مؤلفاته.

ُقتل مذيع تلفزيوني سابق 
ومدنيان آخران بانفجار عبوة 

ألصقت بسيارته قرب منزله 
في كابول في هجوم نسبه 

المسؤولون األفغان إلى »شبكة 
حقاني« المرتبطة بحركة »طالبان«، 

وسط تصاعد وتيرة أعمال العنف 
في أنحاء أفغانستان.



األغــانــي،  فــي  وُصـــَوِرهـــا  الجمالية  التعابير 
مأسوية،  وتراجيدية  عذرية  رومانسية  بني 
الـــ20، مكانة  القرن  ق لها، منذ ستينيات 

ّ
حق

ُمهّمة في آسيا. ومع بداية سبعينيات القرن 
نفسه، بزغ نجمها بشكٍل كاسٍح، فغزت بلدان 
الــعــالــم الــعــربــّي، بــأطــيــافــه وألـــوانـــه. مفاهيم 
والعروبة واملاركسية، في  القومية والوحدة 
الــســيــنــمــا الــعــربــّيــة آنـــــذاك، لـــم تــمــنــع األغــنــيــة 
تلك  مــع شــعــوب  تفاعٍل  مــن تحقيق  الهندية 

ــبــــاك املـــرحـــلـــة وحــســاســيــتــهــا  الــســيــنــمــا، الرتــ
األغاني  فأضحت  واالجتماع،  السياسة  إزاء 
ـــشـــاهـــد 

ُ
ــدة فــــي مـــخـــيـــال امل ــديــ هـــويـــة فــنــيــة جــ

تها وجوه 
ّ
العربي. مكانة األغنية الهندية غذ

آنذاك،  سينمائية جديدة اشتهرت بأغانيها 
كــأمــيــتــاب بــاتــشــان وريــشــي كــابــور وشــاشــي 
كــابــور وريــخــا وســريــديــفــي، وغــيــرهــم. فمنذ 
العالم  اجتاحت  التي  التكنولوجية،  الطفرة 
مــع بــدايــة األلــفــيــة الــثــالــثــة، تـــطـــّورت األغــنــيــة 

أشرف الحساني

ــا  ــمـ ــنـ ــيـ شــــــّكــــــل الـــــــرقـــــــص فـــــــي الـــسـ
ُيمّيز  ُمهّمًا،  الهندية عنصرًا فنيًا 
أنــــواٍع  عــن  وُمــتــخــّيــلــهــا  طبيعتها 
 أحــد 

ّ
ســيــنــمــائــيــة أخـــــرى، لــكــن األغــنــيــة تـــظـــل

د  شيَّ
ُ
ــرتــكــزات األســاســيــة، التي ت

ُ
األعــمــدة وامل

فمنذ  وحــديــثــًا.  قديمًا  السينما،  تلك  عليها 
ـــخـــرج 

ُ
تـــشـــّكـــل بـــواكـــيـــرهـــا األولــــــــى، حـــــرص امل

قــيــمــٍة جمالية  ذات  تــكــون  أن  عــلــى  الــهــنــدي 
ُمــضــافــة إلـــى الــنــســيــج الــفــنــي لــلــصــورة. هــذا 
عــائــٌد أســاســًا إلــى خصوصيات األغــنــيــة في 
اليومّية،  الحياة  مناحي  تكتسح  إذ  الهند، 
كمراسيم تأبني وأعـــراٍس وحــفــاٍت ومظاهر 
لنسٍق  ماهيتها  في  ها خاضعة 

ّ
إن أي  تعّبٍد. 

اجتماعّي، ُيساهم في ابتداعها وبلورتها في 
نظام عادات وتقاليد ضارٍب في القدم.

تــــاريــــخــــّي  ــٍل  ــ ــّي ــخــ ــتــ ــ ُم نـــــتـــــاُج  األغــــنــــيــــة   
ّ
وألن

ــجــتــمــعــات ُمـــرّكـــبـــة كـــهـــذه، فــإن 
ُ
واجــتــمــاعــّي مل

ــرج حـــــرص، فـــي ُمـــنـــجـــزه الــســيــنــمــائــّي،  ــخــ ــ
ُ
امل

ـ مــن دون غيرها من  تــكــون األغــنــيــة  على أن 
ــرى ـ وســيــلــة تــعــبــيــٍر  ــ ـــكـــّونـــات الــفــنــيــة األخــ

ُ
امل

ــم. وتــفــاوت  ــ ــه لــحــظــة الـــفـــرح واأللــ عـــن وجـــدانـ

د بوتين سرًا في  ُعِمّ
طفولته بمبادرة من 

والدته وبدون علم والده

فاقت شهرة بعض 
األغاني الهندية شهرة 

أفالمها السينمائية

صار المحاورون 
يطرحون أسئلة تهدف 
فقط إلى إثارة النميمة

2223
منوعات

ــى غـــدت نــــّدًا لكل 
ّ
الــهــنــديــة بــشــكــل كــبــيــٍر، حــت

ــذا الــنــجــاح  األنـــــواع الــســيــنــمــائــيــة األخـــــرى. هـ
أتــاح لها استقرارًا تجاريًا، نأت فيه ضمنيًا 
ـــة تــقــنــيــًا 

ّ
ــا، وأصـــبـــحـــت ُمـــســـتـــقـــل ــهــ عــــن أفــــامــ

ـــخـــرج 
ُ
 امل

ّ
ــة أن ــاّصــ وجـــمـــالـــيـــًا عــــن الـــفـــيـــلـــم، خــ

الهندي بات ُيخّصص لها وقتًا كافيًا لإلبداع 
يرتكزان  اللذين  الجمالي،  والتوليف  الفني 
على تاريخ األغنية الهندية وخصوصياتها 
وتــراثــهــا، مــع إمــكــانــيــة تطويعها مــع قــوالــب 

ــف عند 
ّ
 ذلــك لــم يــتــوق

ّ
وإيــقــاعــات غــربــيــة. لــكــن

ــّد. فــهــنــاك مـــخـــرجـــون عــمــلــوا على  ــحــ هــــذا الــ
ــدة ألغـــانـــيـــهـــم الــهــنــديــة  ــديــ إعــــــــادة كـــتـــابـــة جــ
، إيمانًا منهم 

ً
باللغة العربية، تأليفًا وصورة

في تشكيل  األوســط  الشرق  ُمشاهد  بأهمّية 
الــهــنــديــة في  نــحــو نــصــف جــمــهــور السينما 
قت 

ّ
العالم. هذه األغاني، الهندية العربّية، حق

العربّي   الجمهور 
ّ
نجاحًا الفتًا لانتباه، ألن

سخها الهندية 
ُ
شاهد األفام وأغانيها في ن

األصلية، كأغنية فيلم DHOOM )تمثيل أمير 
خـــان وكــاتــريــنــا كــيــف وأبــهــيــشــيــك بــاتــشــان(، 
للُمغني   ،RAEESو  FAN فيلمي  وأغــنــيــتــي 
ــنـــي )تــمــثــيــل  ــريـ ــد الــــفــــتــــاح الـــجـ ــبـ املــــغــــربــــي عـ
 TUBELIGHT فــيــلــم  وأغـــنـــيـــة  شـــــاروخـــــان(، 

للدوزي )تمثيل سلمان خان(.
ــبــتــذل، الـــذي طبعها في 

ُ
رغـــم االســتــســهــال امل

ــســخــهــا املــغــربــّيــة عــلــى مــســتــوى الــتــألــيــف، 
ُ
ن

بالنسبة  كبيرًا  نجاحًا  األغــانــي  تلك  قت 
ّ
حق

إلى عدد ُمستمعيها. فهي بسيطة، ال يكتنفها 
ه 

ّ
كأن غني 

ُ
امل بــدا فيها  ُيــذكــر، كما  أّي تجديٍد 

واللعب على  بوليوود،  يستغل صــورة نجم 
أوتار السينما الهندية، للمكانة التي تحظى 
بها هذه السينما من دون غيرها في وجدان 

الجمهور املغربي.
منذ ستينيات القرن الـ20، ال تعرف الجماهير 
لألغاني  الحقيقي  ــف 

ّ
ــؤل

ُ
امل عن  العربّية شيئًا 

الهندية، بينما يشتهر ممثلون بسبب نجاح 
ــل هـــذه األســـمـــاء تلهث 

ّ
أغــانــي أفــامــهــم، فــتــظ

فــي الــخــفــاء، ُمــحــاولــة كسب احــتــرام منتجني 
ــم، فــهــم غــيــر مــشــغــولــني  ــاهــ ومـــخـــرجـــني ورضــ
 بــنــجــوم الــســيــنــمــا. وهـــذا 

ً
بــالــشــهــرة، مـــقـــارنـــة

عائٌد أساسًا إلى مفهوم الصورة السينمائية 
وطابعها النجومي. في األعوام األخيرة، بعد 
ــقــتــه بعض 

ّ
»االســـتـــقـــال« الــضــمــنــي الــــذي حــق

ــانــــي، فـــاقـــت شـــهـــرة تــلــك األغـــانـــي شــهــرة  األغــ
ــــع مـــؤّســـســـات  أفـــامـــهـــا الــســيــنــمــائــيــة، مــــا دفـ
ــهـــرات جــوائــز  فــنــيــة مـــســـؤولـــة عـــن تــنــظــيــم سـ
املشهورة،  سيني«  »زي  كــــ الهندية،  السينما 
ــف املــوســيــقــّي 

ّ
إلـــى تــخــصــيــص جـــوائـــز لــلــمــؤل

 أهــمــّيــة عــن تلك 
ّ

ولــلــُمــغــنــّي مــعــًا، الــتــي ال تــقــل
املــمــنــوحــة ملــمــثــل أو مـــخـــرج. هــــذا ســـاهـــم في 
تعزيز صناعة التأليف الغنائي في السينما 
ــواٍت  ــ ــروز أصــ ــ ــــي بــ الـــهـــنـــديـــة وازدهــــــارهــــــا، وفـ
قت بــدورهــا 

ّ
جــديــدة شــاّبــة غير مــعــروفــة، حق

 غــدت أســمــاًء 
ْ
نجاحًا الفــتــًا لــانــتــبــاه، بعد أن

مهّمة في الهند.
مـــن أهــــّم األغـــانـــي الــســيــنــمــائــيــة، الــتــي عــرفــت 
 Ae أفــامــهــا نــجــاحــًا، ال تـــزال مــوســيــقــى فيلم
فه 

ّ
ومؤل ومنتجه  ملخرجه   ،Dil Hai Mushkil

األغـــانـــي  فـــي طــلــيــعــة  ــاران جـــوهـــر )2016(،  ــ كــ
البوليوودية، إذ تجاوزت إيراداتها وجوائزها 
ـــرادات فــيــلــٍم حــصــل عــلــى أكــثــر من  أضــعــاف إيــ
تبلغ  بميزانية  عامليًا،  أميركي  دوالر  ملياري 
أغنيتا  أميركي، وال سيما  دوالر  مليون   700
و الرئيسية(  )األغــنــيــة   Ae Dil Hai Mushkil

الـــشـــاب  ـــي 
ّ
ــن ــغـ املـ بـــصـــوت   ،Channa Mereya

األغــانــي  آالف  ــم  رغـ  ،)1987( ســيــنــغ  أريــجــيــت 
نتجة سنويًا في الهند. ال تزال 

ُ
السينمائية، امل

األغــنــيــتــان هــمــا األكــثــر اســتــمــاعــًا وُمــشــاهــدة، 
مقابل الجمالّيات الحكائية والدرامية املألوفة 
في أعمال جوهر، املنشغل دائمًا بوضع متانة 
الحّب. أعماله  أمام اختبار  الصداقة وفتنتها 
معنّي  غير  فهو   ،

ً
ُمتخّيا طابعًا  دائمًا  تأخذ 

واجتماعًا.   
ً
سياسة الهندي،  بالواقع  جماليًا 

العمل مع  الكبير على  إلــى حرصه  باإلضافة 
ممثلني كبار، أمثال شاروخان وآيشوريا راي 
ورانــبــيــر كــابــور وأنــوشــكــا شــارمــا، وغــيــرهــم. 
الفيلم وإيــراداتــه أكثر مّما   جوائز أغاني 

ّ
لكن

حــصــل عليها كــــاران جــوهــر كــُمــخــرٍج، بسبب 
ــالــــي، الــــــــذي أضـــحـــى  ــمــ هــــــذا االســــتــــقــــال الــــجــ
الجديدة،  الهندية  السينما  في  ُممّيزة  عامة 

وشركاتها اإلنتاجية.

عماد كركص

ــوات« أول  ــدة ســـــنـــ ــ ــات مــســلــســل »بــــعــــد عــ ــ بــ
األعــمــال الــســوريــة الــتــي انــتــهــى تصويرها 
قــبــل أشــهــر مــن املــوســم الــرمــضــانــي الــقــادم، 
بعد أن حظي العمل بدعاية مكثفة من قبل 
املؤسسة العامة لإلنتاج الفني والتلفزيوني 
الحكومية، والتي لم تنجح بإكمال تصوير 
املاضي، بسبب  املوسم  املسلسل وتسويقه 
آب/  لتستأنف في  التصوير،  أعمال  توقف 
التصوير، حيث  املاضي عمليات  أغسطس 

انتهت قبل أيام. 

مقارنة بين زمنين
وأعــلــن املــمــثــل، مــيــاد يــوســف، أحـــد أبــطــال 
الـــعـــمـــل، عـــبـــر صــفــحــتــه عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، 
االنـــتـــهـــاء مـــن تــصــويــر املــســلــســل بــالــكــامــل، 
ــل، مــع  ــمـ ــعـ ــه فــــي الـ ــزمـــائـ ــًا الـــشـــكـــر لـ ــهـ ـ مـــوجِّ
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــــرض الـــعـــمـــل فــــي رمـــضـــان 
بــذلــك. »بعد  الــدرامــا  املقبل، واعـــدًا متابعي 
ـــن كـــتـــابـــة بــــســــام جــنــيــد  ــوات« مــ ــ ــنــ ــ عــــــدة ســ

ــن نـــصـــيـــب الــــراهــــب  ــ احــــتــــل مـــســـاحـــة أكــــبــــر مـ
املــثــيــر لــلــجــدل غــريــغــوري راســبــوتــني )ثماني 
صفحات(، القريب من عائلة القيصر نيقوالي 
الــثــانــي، آخـــر ســالــة رومـــانـــوف الــتــي حكمت 
ــتـــي أطــاحــتــهــا ثـــورة  ــا عــــدة قــــــرون، والـ ــيـ روسـ
1917. ويكشف املقال لقراء املوسوعة أن بوتني 
»ُعــمــد فــي طفولته بــمــبــادرة مــن والــدتــه وفي 
الــخــفــاء عــن والــــده الــشــيــوعــي املــقــتــنــع«، وذلــك 
)سانت  لينينغراد  فــي  التجلي«  »كنيسة  فــي 
لم  أن بوتني  إلى  بطرسبورغ حاليًا(. ويشير 
يعلم بهذا األمر إال في عام 1993 حني أخبرته 
والدته قبل السفر إلى األرضي املقدسة خال 

رحلة عمل من إدارة سان بطرسبرغ.
وتـــمـــول الــحــكــومــة نــشــر املـــوســـوعـــة، وفــــي 29 
ـــعـــت 

ّ
ــام الــــحــــالــــي، وق ــعــ ــن الــ إبـــريـــل/نـــيـــســـان مــ

الـــوكـــالـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــلــصــحــافــة واالتــــصــــال 
مركز  مع  اتفاقًا  »روسبيتشات«  الجماهيري 
الــعــلــوم املـــركـــزي لــتــزويــد دار الــنــشــر بــإعــانــة 
لــنــشــر  روبــــــــل  مـــلـــيـــون   45.2 قـــــدرهـــــا  أخــــــــرى 
املــوســوعــة.  مـــن  و60  و59  و58   57 املـــجـــلـــدات 
أعــــوام التسعينيات  فـــإن  لــلــمــوســوعــة،  ووفــقــًا 
فـــي حــيــاة بــوتــني شــهــدت »مــقــدمــة تــدريــجــيــة 
أنها  معتبرًا  عنها،  ُيعِلن  لــم  الدينية  للحياة 
مسألة شخصية«. وجاء في النص أن بوتني 
الفيدرالي، زار  األمــن  كــان رئيًسا لجهاز  حني 

سامر إلياس

ــلــــى تــــاريــــخ  ــد لــــــإلضــــــاءة عــ ــلـ فـــــي أحــــــــدث مـــجـ
والشخصيات  مصطلحاتها  وأهــم  املسيحية 
ــيـــاد الـــســـيـــد املـــســـيـــح وحــتــى  املــــؤثــــرة مـــنـــذ مـ
أفــردت »املوسوعة األرثوذكسية«  يومنا هذا، 
مساحة واسعة للحديث عن الرئيس الروسي 
الحالي فاديمير بوتني، وكشفت عن جوانب 
كــان  عــنــدمــا  ســـرًا  بتعميده  تتعلق  شخصية 
 صغيرًا، وكيف ساهم ذلــك في صعوده 

ً
طفا

إلـــى ســـدة الــحــكــم فــي الــكــرمــلــني، وتــعــزيــز دور 
التعديات  فــي  وتثبيتها  وقيمها،  الكنيسة 
إهــمــال عاقته  الدستورية األخــيــرة، مــن دون 

املميزة مع ممثلي األديان األخرى.
الروسي  الرئيس  عن  املخصص  املقال  وظهر 
فــاديــمــيــر بــوتــني فــي املــجــلــد 59 الــجــديــد من 
لتاريخ  األرثوذكسية« املخصصة  »املوسوعة 
األرثــوذكــســيــة، والــتــي تــصــدر مــن قــبــل املــركــز 
العلمي التابع للكنيسة األرثوذكسية برعاية 

بطريركية موسكو.
القائمون  املــاضــي، كشف  وفــي أغــســطــس/آب 
سيتضمن  الــتــالــي  املجلد   

َّ
أن املــوســوعــة  على 

مقالة عن بوتني. وكان من املقرر طرح الكتاب 
في منتصف أكتوبر/تشرين األول، لكنه تأخر 
قرابة أسبوعني. وصدر املجلد الجديد في 39 
ألف نسخة. وفي الطبعة الجديدة تم استكمال 
ـــــِرع فـــي نشر 

ُ
نــشــر مـــقـــاالت الـــحـــرف »ب«، وش

مقاالت الحرف »ر«.
واحتل نص املقال الخاص برئيس روسيا، ما 
 عن تسع صفحات في الكتاب، وهو 

ً
يزيد قليا

أقل من حصة الشاعر ألكسندر بوشكني، الذي 
بأكثر من 12 صفحة.  املجلد  حظي في نفس 
ولكن تأريخ دور بوتني في مسيرة املسيحية، 

ــراج عبد الغني بـــاط، وتـــدور أحــداثــه  وإخــ
القرن  بني زمنني مختلفني، في ثمانينيات 
املاضي والعام 2014، في محاولة للمقارنة 
الفترتني.  القيم واملفاهيم بني  بني مستوى 
الزمنني بطابع  املخرج بني  وتنتقل كاميرا 
اجــتــمــاعــي، لــتــوضــح مــســتــوًى مــتــقــّدمــًا من 
الــســوء وصــلــت إلــيــه هــجــرة املــبــادئ والقيم 

األخاقية، بحسب صناع املسلسل. 

عودة إلى الوراء 
»رنــا«  الصحافية  مــن  العمل   حكاية 

ٔ
وتــبــدا

التي كانت تسير في طريق عودتها باتجاه 
فتطرق  االشتباكات،  تندلع   

ْ
ن

ٔ
ا قبل  منزلها 

ــن الــقــصــف،  ــيـــوت هـــربـــًا مــ ــبـ بــــــــواب الـ
ٔ
حــــــد ا

ٔ
ا

بــويــن وخمسة 
ٔ
ا مــن  والــبــيــُت لعائلة مكونة 

بــنــاء هــم: »نـــورس« و»مــعــروف« و»جــمــال« 
ٔ
ا

 تــدخــل إلــــى غــرفــة 
ْ
مــــيــــرة« و»مـــــــازن«. إذ

ٔ
و»ا

»مـــعـــروف« الـــذي يــســرد لــهــا قــصــة عائلته، 
ويعود معها بالزمن إلى الوراء. من ثم تدور 
أحداث املسلسل بالتعاطي مع الزمنني بما 

يخدم الحكاية.  

وجهة نظر النظام
وبــمــا أن الــعــمــل يــتــنــاول األحــــــداث الــجــاريــة 
ــع أنـــــه ســيــقــدمــهــا  ــوقـ ــتـ ــة، فـــمـــن املـ ــ ــــوريـ فــــي سـ
مـــن وجــهــة نــظــر الــنــظــام، كـــون املــســلــســل من 
إنــتــاج »املــؤســســة الــعــام لــإلنــتــاج والــتــوزيــع 
الــتــلــفــزيــونــي« الــتــابــعــة لــلــنــظــام فــي ســوريــة، 
والتي أنتجت العديد من األعمال التي تعكس 
وجــهــة نــظــر الــنــظــام الـــقـــائـــم، والـــــذي يــطــالــب 
الكثير من السوريني برحيله عن السلطة في 
ذلــك غير قطعي قبل مشاهدة  أن  إال  الــبــاد، 

أولى حلقات املسلسل ومن ثم الحكم عليه. 

وجوه شابة 
ورغـــــم أن الــعــمــل يــضــم الـــعـــديـــد مـــن الــنــجــوم 
السوريني الذين سيؤدون دور البطولة، كعلي 
قندلفت ومحمد حداقي ومياد  كريم وديمة 
سامة 

ٔ
يوسف وسعد مينة وريم عبد العزيز وا

ــدًدا من  الــســيــد يــوســف، إال أنـــه كــذلــك يــضــم عــ
الوجوه الشابة. ويشارك في العمل أيضًا كل 
مــن: رنــا العضم وعــا بــاشــا وكـــرم الشعراني 
ووســيــم الرحبي وروبـــني عيسى وهبة زهــرة 
وســوار الحسن وريــم زينو وآخرين. ويسجل 

بـــاط، بعد  الغني  املــخــرج، عبد  عـــودة  العمل 
ــــراج آخــر  تــوقــف ثــمــانــي ســـنـــوات، أي عــنــد إخـ
ــــاط أخــــرج  ــطـــف«، عــلــمــًا أن بـ ــعـ ــنـ ــالـــه »املـ أعـــمـ
مسلسل »دنيا« بجزئه األول عام 1999، والذي 

القى نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت. 

لوبيانكا قرب مقر  الواقع في بولشايا  الدير 
الرب  »والــدة  أليقونة  تكريمًا  األمني،  الجهاز 
الـــفـــاديـــمـــيـــريـــة«. وتــنــتــهــي ســـيـــرة بـــوتـــني في 
مــقــالــة املـــوســـوعـــة بــذكــر تــصــويــت عــــام 2020 
على تعديات دستور االتحاد الروسي، ومن 
بينها إدراج نــص عــن اإليــمــان بــالــرب، والــذي 

»نقله األساف إلى شعب روسيا«.
ــزء كــبــيــر مــــن املــــقــــال لــلــســيــاســة  ــ ــــصــــص جـ

ُ
وخ

الدينية في االتحاد الروسي في عهد بوتني. 
أنــه في عهد بوتني،  ويؤكد مؤلفو املوسوعة 
اســتــمــرت الــســيــاســة تــجــاه الــطــوائــف الدينية 
املــخــتــلــفــة فـــي »مـــســـار بـــنـــاء دولـــــة عــلــمــانــيــة« 
لــلــمــبــادئ فــي عــهــد سلفه الرئيس  اســتــكــمــااًل 
الراحل بوريس يلتسني، والــذي كان إيجابًيا 
املقال  ويشير  الدينية.  املنظمات  تجاه  ا 

ً
أيض

الدولة  التعاون بني سلطات  أن مستوى  إلــى 
واملــنــظــمــات الــديــنــيــة فــي عــهــد بــوتــني تحّسن 
ــة بــعــهــد يـــلـــتـــســـني. ولـــم  ــارنـ ــقـ بــشــكــل الفــــــت، مـ
يــتــجــاهــل املــؤلــفــون حقيقة أنـــه خـــال رئــاســة 
ــاهـــج  ــنـ ــــي فـــــي املـ ــنـ ــ ــر ديـ ــنـــصـ بـــــوتـــــني، ظــــهــــر عـ
املـــدرســـيـــة، عــنــصــٌر »أســــس الــثــقــافــة الــروحــيــة 
ــي  ــ ــروسـ ــ ــاد الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــعــــوب االتـ ــشــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ واألخــ
العالم«. وفي جزء  الثقافية ألديــان  والتقاليد 
املــقــال املــخــصــص لــعــاقــة بــوتــني مــع اإلســـام، 
يشير املــقــال إلـــى أنـــه »طـــور عــاقــة وثــيــقــة مع 
أحمد قديروف« الذي كان مفتيًا للشيشان بني 
عامي 1995 و2000. وتكشف املقالة أنه في كل 
اته  ولقاء للفاتيكان  الست  زيــاراتــه  من  زيــارة 
مع البابا )يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس 
إلى  بوتني  وفرانسيس(، سلم  السادس عشر 
عدة  الرومانية  الكاثوليكية  الكنيسة  رئيس 
والتي  األرثــوذكــســيــة،  املوسوعة  مــن  مجلدات 

شرت قبل الزيارات السابقة.
ُ
ن

»بعد عدة سنوات« بانتظار رمضان بوتين و»الموسوعة األرثوذكسية«: جوانب شخصيّة
صار مسلسل »بعد 

عدة سنوات« جاهًزا 
للعرض في موسم 

رمضان المقبل. إْذ 
انتهت عمليات التصوير 

قبل أيام، بعد توّقٍف 
في الموسم الماضي

إبراهيم علي

العالم  فــي  التلفزيونية  املحطات  معظم  تسعى 
إلى إنتاج برامج حوارات فنية. والسبب الحقيقي 
هــو تــهــافــت الــجــمــهــور عــلــى مــتــابــعــة نــجــومــه من 
الفنانني أو املغنني أو املمثلني. شهدت السنوات 
الفنية  الحوارية  البرامج  من  ا« 

ً
»فائض األخــيــرة 

الــتــي تــعــتــمــد عــلــى أســـلـــوب االســـتـــفـــزاز الــصــريــح 
مــن هذه  أن تحولت مقاطع  للضيف. وذلــك بعد 
البرامج أو الــحــوارات إلــى نــوادر مختصرة على 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وهــــذا مـــا ُيسهم 

بالطبع في الترويج للبرنامج أو للحوار.
اللبنانية عن حــوار مفتوح   MTV أعلنت محطة
بني اإلعامي اللبناني زافني قيومجيان واملغنية 
إليسا وذلك لاحتفال بذكرى ميادها الفني 20 
عــاًمــا. زافـــني كـــان قــد الــتــقــى إلــيــســا فــي بداياتها 
الــفــنــيــة، أي مــنــذ عــشــريــن عــامــًا، ونــشــر قــبــل أيــام 
الحوار القديم مع مجموعة من الضيوف، ومنهم 
وقتها  الشعبية  األغنية  عــن  دافــعــت  التي  إليسا 
والــتــوجــه الــعــام لــألغــنــيــة الــقــصــيــرة عــنــد الجيل 
الــشــاب. والــواضــح أن الــحــوار بــني إليسا وزافــني 
عـــام 2000 شــكــل مــــادة لــحــاضــر الــيــوم وتــحــاكــي 
املــاضــي والــحــاضــر بطريقة نــجــاح إلــيــســا طــوال 
عقدين، وتبوئها مكانة في عالم األغنية الشعبية 
الهادئة واآلراء املؤثرة، وهو األمر الذي قد يعيد 

زافني إلى عالم الحوارات القيمة التي أسس لها 
قبل حوالي 25 عامًا.

ربما تغّير املشهد الحواري اليوم، مع سهولة أو 
االستسهال في تعزيز نمط املقابات الفنية التي 
املواقع من  البديلة، واستغال هذه  املواقع  غزت 
قبل اإلعاميني أو الناس العاديني لحوارات فنية 
اعتمد  كــورونــا،  جائحة  انتشار  بعد  مختصرة. 
عدد من الفنانني واملتابعني على املواقع البديلة 
ال سيما »إنستغرام« على هذا النمط. خصوصًا 
املــيــديــا البديلة تحقق  إلــى عــالــم  الــتــحــوالت  وأن 
متابعة عالية. هذا في الشكل، أما املضمون فهو 
أو أسئلة  املــحــاوريــن على صيغة  اعتماد هــؤالء 
ــســجــل إضــافــة 

ُ
ــــدون فـــائـــدة، وهــــي بــالــطــبــع ال ت بـ

بالنسبة للفنان. كالتوجه إليه بالسؤال عن رأيه 
تجاه  واجباته  أو عن  زميلته،  أو  زميله  بأغاني 
زمائه. وهذا بالطبع ال يصب ضمن خانة تعزيز 
الــعــاقــات بــني الــفــنــان وزمـــائـــه بــقــدر مــا يسعى 

ــاور إلــــى صــــّب الـــزيـــت عــلــى الـــنـــار مـــن خــال  املـــحـ
الــفــنــان، والــتــرويــج لها  مــفــردة أو جملة يطلقها 
الوقت  مع  لتتحول  نفسها،  البديلة  املــواقــع  عبر 

إلى »ترند« وتوقع بني الفنان وزميله.
ــتـــقـــدم  ــع الـ ــ ــ ــة الـــــيـــــوم ومـ ــيـ ــنـ ــفـ ــلـــو الـــــــحـــــــوارات الـ تـــخـ
ــع واملـــنـــّصـــات  ــواقــ اإللـــكـــتـــرونـــي وســـعـــة انـــتـــشـــار املــ
إلــى طــرح الــواقــع الفني كما هــو بـــدون »روتـــوش« 
وال تــجــمــيــل، أو الـــتـــزود مــن خـــال خــبــرة الفنانني 
الفنية خصوصًا، بعد تجاربهم  الثقافة  بنوع من 
الطويلة وسنوات العمل التي حققت لهم النجاح أو 
الوصول. ال شك في أن البرامج الفنية اتخذت هذا 
وتحولت  الــحــوار،  في  اليوم  »التصاعدي«  املنحى 
األسئلة إلى نمط استفزازي مقصود دون معايير، 
اســتــفــزاز يــرفــع بـــرأي املــحــاور مــن رصــيــده، ويوقع 
الفنان في فخ قلة ثقافته الفنية، وربما االجتماعية 
عموًما. اإلعام العربي، اليوم، حتى عبر املنّصات 
بــات شاهدًا على وجبات حـــوارات سريعة، تــوازي 
بسرعتها كمية انتشار األجهزة الخاصة باستقبال 
التي  الفنية  الـــحـــوارات  أو  الــبــرامــج  هــذه  ومتابعة 
الفرق  على  أسئلة  ويلقي  آخـــر.  بعد  يــومــا  تــتــزايــد 
الكبير بني محاوري اليوم واألمس، والتوجه لجيل 
املنصات بكل هذا الكم من املحتوى الــذي ال يصل 
إلى حدود الترفيه الذي تّدعيه بعض املواقع، وهي 
تعمل على العائد املــادي الــذي تستعيده من وفرة 

املشاهدات واملشاركات فقط.

هوية فنية في مخيال المشاهد العربي

تشارك ديمة قندلفت في بطولة المسلسل )مروان نعماني/فرانس برس(

يعود زافين 
قيومجيان إلى 
الحوار الفني 
بعد غياب طويل 
)فيسبوك(

)Getty( ُخصص جزء كبير من المقال للسياسة الدينية في االتحاد الروسي في عهد بوتين

الممثل الهندي شاروخان شارك في األغاني الراقصة الشهيرة )ساجيت جايسوال/ فرانس برس(

المرتكزات  وأحد  وقديمًا،  مهمًا  فنيًا  تقليدًا  الهندية  السينما  في  األغنية  وجود  يشّكل 
األساسيّة، وهو عنصر يميّز السينما الهندية عن المدارس السينمائية األخرى

األغنية الهندية

الحوار الفني: الحقيقة والتجميل

فنون وكوكتيل
رصد

تلفزيون

مسلسلإضاءة

تحّولت األغنية من ُمكّوٍن 
فنّي أو موتيٍف جمالّي إلى 
صناعة ُمستقلّة، وأصبحت 
ُتساهم في نجاح الفيلم أو 
فشله، أمام تفاقم غياب 

أسماء قديمة كثيرة، ظلّت 
شة،  مجهولة وُمهمَّ

بعد ُمساهمتها في تحرير 
ُمخيّلة الجماهير العربيّة 

في الستينيات والسبعينيات 
ر هذه  الفائتة. فكيف ُتقدَّ

األسماء، بينما ال تهتّم 
الُمؤّسسات الفنية بأّي 

قديٍم فنّي، يُحاول مرارًا 
تجميل حاضٍر سينمائّي 

ُمفتٍّت؟

صناعة 
مستقلة
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