
21

MEDIA

»مايكروسوفت« تطلق 
»إكس بوكس« الجديد

155 اعتداء ضد صحافيي 
تونس: تبرير وصمت

لندن ـ كاتيا يوسف

اشــــتــــهــــر اســــــــم مــــــارتــــــن بــــشــــيــــر، املـــــراســـــل 
البريطانية  اإلذاعــة  التلفزيوني لدى هيئة 
»بــي بي ســي«، في عــام 1995، بعد إجرائه 
البريطانية  األميرة  مع  تلفزيونية  مقابلة 
يقارب  ما  ديــانــا، شاهدها حينها  الراحلة 
23 مــلــيــون شــخــص. شــّكــلــت املــقــابــلــة نقطة 
تحّول في مسيرته املهنية له، كونها روت 
تفاصيل حميمية عن الزواج الفاشل ألمير 
وأمــيــرة ويــلــز، وحــيــاة ديــانــا داخــل العائلة 
املــالــكــة، قبل عــامــن مــن وفــاتــهــا فــي حــادث 
ســيــارة فــي فــرنــســا. قــد تــبــدو غــريــبــة عــودة 
هـــذه املــقــابــلــة الـــيـــوم إلـــى واجـــهـــة األحــــداث 
والعناوين الرئيسية، بالرغم من مرور 25 
عــاًمــا عليها. بيد أن هــنــاك مــزاعــم جــديــدة، 
تــتــهــم بــشــيــر بـــتـــزويـــر وثـــائـــق واســـتـــخـــدام 
أساليب مشبوهة أخرى، لكسب ثقة عائلة 
األمــيــرة، وإنــجــاز املــقــابــلــة. األمـــر الـــذي دفع 
»بــي بي ســي«، بعد أيــام طويلة من الجدل 
والتقارير اإلعالمية واالتهامات لبشير من 
أخــي األمــيــرة، إلــى التعّهد بــإجــراء تحقيق 
كــامــل حــول كيفية حــصــول مارتن  مستقل 
بشير على مقابلته الشخصية مع األميرة 

ديانا في عام 1995.
لـبشير ال يسمح  الصحي  الوضع  إن  ُيقال 
لـــه بـــالـــرد عــلــى االّدعــــــــاءات بــشــأن مقابلته 
ــه مـــريـــضـــا بــشــكــل خــطــيــر  ــونـ مــــع ديــــانــــا، كـ
بـــســـبـــب مــــضــــاعــــفــــات مـــتـــعـــلـــقـــة بـــإصـــابـــتـــه 
مــيــل  »ذا  صــحــيــفــة   

ّ
أن بـــيـــد  ــيــــد-19.  ــكــــوفــ بــ

ــه، خـــالل  ــ ــورة لـ ــ ــــداي«، نـــشـــرت صــ ــنـ ــ أون صـ
زيارته  بعد  تظهره  األسبوع،  نهاية  عطلة 
وتقول  والنبيذ.  السريعة  للوجبات  ملتجر 
الـــصـــحـــيـــفـــة إن الـــــصـــــورة الـــتـــقـــطـــت مــســاء 
ــارج مـــنـــزل الـــرجـــل الــبــالــغ من  ــ الــجــمــعــة، خـ
العمر 57 عــامــا فــي شــمــال لــنــدن. إلــى ذلــك، 
»بي بي سي«،  أكد تيم ديفي، املدير العام لـ
عن  الــبــريــطــانــيــة ستعلن  ــة  ــ اإلذاعـ هيئة  أن 
 
ّ
شــــروط الــتــحــقــيــق فـــي األيـــــام املــقــبــلــة، وأن
املؤسسة تأخذ هذا األمر على محمل الجد 
وأنها بصدد التكليف بإجراء تحقيق قوي 
ومستقل. يأتي هذا اإلعالن بعد أسابيع من 
ديــانــا،  األمــيــرة  الــتــي شنها شقيق  الحملة 
هم فيها بشيرا بخداعها 

ّ
إيــرل سبنسر، يت

مراًرا من أجل الوصول إلى العائلة املالكة، 
بعد انهيار زواج ديانا من األمير تشارلز، 
وأيــضــا فــي الــوقــت الـــذي تستعد فــيــه قناة 
»آي تي فــي« لبث مقابلة مع مــات ويسلر، 
مــصــمــم الـــغـــرافـــيـــك الـــــذي طــلــب مــنــه بشير 
مــحــاكــاة الــبــيــانــات املــصــرفــيــة املــزيــفــة التي 
ُيــقــال إنــهــا ســاعــدت الــصــحــافــي فــي تأمن 

مقابلته الشهيرة.
يوضح سبنسر إن الوثائق املــزورة أعطت 
كانوا  املالكة  العائلة  شــركــاء  بــأن  انطباعا 

منوعات

يبيعون قصصهم للصحف، وأن هذا األمر 
وغيره من أساليب الخداع، كان السبب في 
تــعــريــف أخــتــه األمـــيـــرة بـــ بــشــيــر الــــذي كــان 

حينها ال يزال صحافيا مغمورًا.
عـــم 

ُ
وبــعــد وقـــت قــصــيــر مـــن بـــث الــحــلــقــة، ز

إنــشــاء كشفن مصرفين مزيفن،  تــم  ـــه 
ّ
أن

إلقــنــاع ديــانــا بــاملــضــي قــدًمــا فــي املقابلة. 
ــّرأت آنـــذاك بشيرا  بيد أن »بــي بــي ســي« بـ

ــاب أي مـــخـــالـــفـــات فــــي تــحــقــيــق  ــ ــكـ ــ مــــن ارتـ
أجرته عام 1996، بينما أعلنت أن مصمم 
الغرافيك الذي اتبع أوامر بشير »لن يعمل 
ويسلر  بعدها  ابتعد  أخــــرى«.  مــرة  معها 
عن العمل في وسائل اإلعــالم، وهو يعمل 
ــات فــي  ــ ــدراجــ ــ اآلن فــــي شـــركـــة تــصــمــيــم الــ
ديفون. وفي الوقت ذاته، استمر بشير في 
اليوم،  العالم.  في  ناجحة  مهنة صحافية 

يريد مصمم الغرافيك تبرئة نفسه بعدما 
تـــشـــوهـــت ســمــعــتــه بــســبــب أفــــعــــال بــشــيــر. 
ويروي ما جرى قبل سنوات طويلة، حن 
تلقى مكاملة هاتفية من مارتن بشير، طلب 
منه خدمة عاجلة ومهّمة. ويقول ويسلر: 
»طلب مني مارتن إعداد بيانن مصرفين 
رواتبهم،  يتلقون  الذين  األشــخــاص  حــول 
اليوم  التي يحتاجها في  باملراقبة  للقيام 
ــه ســيــســتــخــدمــهــمــا فقط  ــال إنــ ــ الـــتـــالـــي. وقـ
كنسخ«، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة 

»ذا غارديان« أمس.
بعد  فيما  بالقلق  شعر  ـــه 

ّ
أن ويسلر  يتابع 

حــول مــا طلب منه القيام بــه. وازداد األمــر 
ا عندما عاد إلى املنزل ليجد أن شقته  سوًء
قد تعّرضت للسرقة، وأنه عندما بحث في 
مــلــفــات الــكــمــبــيــوتــر فــي املــكــتــب، لــم يتمكن 
من العثور على أي من النسخ االحتياطية 
الــتــي صــنــعــهــا ملـــارتـــن بــشــيــر. ويــضــيــف أن 
ت ثقته في املؤسسة، وأنه 

ّ
هذه الحادثة هز

كان يعتقد بسذاجة أن العمل لدى »بي بي 
سي«، هو عمل من أجل الصالح العام قبل 
 هذه املقابلة، أسقطت تلك 

ّ
كل شيء. بيد أن

الـــصـــورة املــثــالــيــة عــنــهــا، لـــيـــدرك أن جميع 
ما تتعلق بــاإلدارة العليا وكبار 

ّ
املسائل إن

الذين يحمون أنفسهم  املنتجن واملقدمن 
قبل كل شيء وبأي ثمن. وما يطلبه ويسلر 
مــن »بــي بــي ســي« فــي هــذه الــحــالــة، هــو أن 
تتقّدم بــاعــتــذار صــادق ألنــه كــان الشخص 
الذي سقط في هذه القضية، التي كان لها 

تأثير هائل على حياته.
ــل، ملـــــع اســـــــم بـــشـــيـــر فـــــي عـــالـــم  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
انتقل بشير من  الصحافة، ففي عــام 1999 
هيئة اإلذاعـــة البريطانية إلــى  آي تــي في، 
وفي عام 2003، أجرى مقابلة أخرى رفيعة 
املستوى مع النجم مايكل جاكسون. أمضى 
املغني  مــع  العمل  فــي  أشــهــر  ثمانية  بشير 
إلنتاج الفيلم الوثائقي »العيش مع مايكل 
ديانا،  األميرة  مقابلة  وتعتبر  جاكسون«. 
النقطة األســاســيــة الــتــي مــّهــدت الــطــريــق لـ 
بشير إلجراء مقابالت مع مشاهير آخرين، 
ــــك مـــايـــكـــل بـــاريـــمـــور وجــيــفــري  بـــمـــا فــــي ذلـ

آرتشر.
ــز عــن  ــوائــ ــا عـــلـــى جــ ـ

ً
ــق ــابـ وحـــصـــل بــشــيــر سـ

عــمــلــه، بــمــا فـــي ذلـــك ثــالثــة تــرشــيــحــات من 
بافتا وجائزة صحافي العام، من »جمعية 
التلفزيون امللكي« RTS لعام 1996. ويعمل 
 لــلــشــؤون الــديــنــيــة فــي »بــي 

ً
حــالــيــا مــراســال

ــازات الــتــي  ــجــ بـــي ســــي«. أمــــام كـــل هــــذه اإلنــ
مــقــابــلــة األمـــيـــرة، يطلب  بــعــد  تـــّم تحقيقها 
شقيقها األصـــغـــر، إيـــرل ســبــنــســر، اعـــتـــذاًرا 
للجمعيات  وتــبــرعــات  وفــاتــهــا،  بعد  ألخته 
ــا.  ــاء لـــذكـــراهـ ــيــ الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي أقـــيـــمـــت إحــ
أنه ما كان ليقدم بشيرا ألخته، لو  ويؤّكد 

لم يعرض عليه وثائق مزورة.

خداع ديانا بمعلومات 
عن بيع العائلة المالكة 

قصصها لإلعالم

تونس ـ محمد معمري

ســجــلــت الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــيــن 
الــتــونــســيــن فـــي تــقــريــرهــا الـــســـنـــوي حــول 
في  تراجعا  الصحافين،  على  االعــتــداءات 
عدد االعتداءات املسلطة على الصحافين 
و25   2019 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   1 بــن 
بلغت  والــتــي  األول 2020  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
155 اعتداًء، مقارنة بالسنة املنقضية التي 
سجلت 208 اعتداءات. وطاولت االعتداءات 
182 إعالميا، 117 صحافيا و65 صحافية. 
ــة مـــنـــع مــــن الــعــمــل  ــالـ ــــى 33 حـ وتــــوزعــــت إلـ
مــالحــقــة  حـــالـــة  مــضــايــقــة و17  حـــالـــة  و31 
عدلية خارج إطار املرسوم 115 و3 حاالت 
االعــتــداءات  النقابة أخطر  رقــابــة. وسجلت 
الــتــي يــمــكــن أن تــطــاول الــصــحــافــيــن وهــي 
العقوبات السالبة للحرية بصدور حكمي 
سجن في حق إعالمي في درجتي التقاضي 
)ابتدائي واستئناف(، كما سجلت حالتي 

احتجاز تعسفي.
 32 بينها  مــن  اعــتــداء خطيرا   66 وسجلت 
لــفــظــيــا و15 حـــالـــة تــحــريــض و12  ــتــــداء  اعــ
اعــتــداءات جسدية وحالة  و6  تهديد  حالة 
سرقة. وقد طاولت الصحافيات 9 اعتداءات 
قائمة على النوع االجتماعي. وقد توزعت 
االعـــــتـــــداءات فـــي الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي فـــي 36 

مناسبة. كما تواصل للسنة السادسة على 
للصحافين  الــقــســري  االخـــتـــفـــاء  الـــتـــوالـــي 
سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا 
الــتــي ســافــرا إلــيــهــا فــي 8 أيــلــول/ سبتمبر 
2014 إلجراء تحقيق صحافي لفائدة قناة 
»فــارســت تــي فـــي« الــخــاصــة ليختفيا بعد 

ذلك. وتضاربت األخبار حول مصيرهما.
وتــــصــــدرت تـــونـــس الــعــاصــمــة املــحــافــظــات 
األكــــثــــر خــــطــــورة عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــن بـــــ81 
حــالــة. ورفـــع الصحافيون 23 شــكــوى ضد 
املعتدين في 23 اعتداء من أصل 66 اعتداء 
ــد رفــعــت  تــتــطــلــب املـــالحـــقـــة الــقــضــائــيــة. وقــ
هذه الشكاوى في 7 مناسبات لدى النيابة 
األمــن،  وفــي 12 مناسبة في مراكز  العامة، 
الداخلية، وفي  وفي مناسبتن لدى وزارة 

مناسبتن لدى إدارات مؤسسات إعالمية.
ولــــم تــــدن الـــجـــهـــات الــرســمــيــة ســــوى %10 
مــن اعــتــداءات منظوريها فــي حــن بررتها 
منها.   %85 فــي  بالصمت  واكتفت   %5 فــي 
ــت الـــنـــقـــابـــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــبــ ــالــ وطــ
الــتــونــســيــة بـــاإلدانـــة الــعــلــنــيــة لــالعــتــداءات 
املــســلــطــة عـــلـــى حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة وحـــريـــة 
ــتــــصــــاف والـــعـــدالـــة  الــتــعــبــيــر لـــضـــمـــان االنــ
ــلــــى حــــمــــايــــة حــــريــــة الــتــعــبــيــر  والــــســــهــــر عــ
املتكررة  املحاوالت  والصحافة والنشر من 
ــادرات تــشــريــعــيــة  ــبــ لـــالنـــحـــراف بــهــا عــبــر مــ

غير دستورية يمكن أن تمثل خطرا كبيرا 
ــتــــي كــرســهــا  عـــلـــى مـــكـــتـــســـبـــات الــــحــــريــــة الــ
الـــدســـتـــور الــتــونــســي. كــمــا طــالــبــت رئــيــس 
الحكومة التونسية بإصدار إدانــات علنية 
الــتــي تــطــاول الصحافين في  لــالعــتــداءات 
تــونــس ووضـــع الــتــصــدي لــهــا ضــمــن خطة 
عملها السنوية وتركيز آلية وطنية دائمة 
املسلطة على  االعــتــداءات  ومستقلة لرصد 
لضمان  التعبير  وحــرّيــة  الصحافة  حــرّيــة 

االنتصاف والعدالة.

)Getty( كشفت األميرة ديانا تفاصيل شخصية بعد خداعها

)ناصر طالل/األناضول(

فــي حــدث منتظر منذ أشــهــر، طــرحــت »مــايــكــروســوفــت«، أمــس الــثــالثــاء، جهازها 
إطــالق »سوني«  من  يومن  قبل  بوكس سيريز«،  »إكــس  الفيديو  أللعاب  الجديد 
الجهاز املنافس »بــالي ستايشن 5«، لينطلق بذلك جيل جديد من هذه األجهزة. 
كــل منهما بنسختن وســعــريــن مختلفن،  يــتــوافــر  الـــلـــذان  الــجــهــازان  ويــتــنــافــس 
السنة، وهي  أعياد نهاية  الالعبن وجيوبهم خــالل موسم  خصوصا على قلوب 
بوكس  »إكــس  جهاز  »مايكروسوفت«  وتــطــرح  القطاع.  لهذا  األهمية  بالغة  فترة 
سيريس إكــس« مــن طــراز »بريميوم« بسعر 499 دوالرًا، والــطــراز األصــغــر »إكــس 
بوكس سيريز إس« وهو ذو مواصفات تقنية أدنى، فهو من دون قارئ أسطوانات 
وبحجم أقل وسعر أدنــى يبلغ 299 دوالرًا. وحققت مبيعات جهاز »إكــس بوكس 
التي سجلتها  تلك  تــوازي  مستويات  »مايكروسوفت«،  من  السابق  الطراز  وان«، 

منافستها اليابانية مع أجهزة »بالي ستايشن 4«، بعد صدورهما نهاية 2013.
غير أن هذه الصفحة الجديدة في مسار أجهزة ألعاب الفيديو لن تكون كسابقاتها، 
إذ لن تترافق عمليات اإلطالق مع أي أحداث ضخمة كتلك التي كانت تقام سابقا، 

وذلك بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود املفروضة في بلدان عدة.
وقال موريس غارارد املحلل في شركة »فيوتشرسكور« إن »الجائحة لها أثر بالغ« 
اإللــكــتــرونــيــة«،  للتجارة  الــنــطــاق  واســـع  »اعــتــمــاد  مــع  املستهلكن  على سلوكيات 

معتبرا أن أكثرية املشتريات ستحصل عن طريق طلبيات توصيل إلى املنازل.
أيــام إطــالق »بالي  أيــا من أجهزتها الجديدة في  وأعلنت »ســونــي« أنها لن تبيع 
ستايشن 5« )الخميس في بلدان عدة في آسيا - املحيط الهادئ وأميركا الشمالية، 
ثم في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في أوروبا(، »من أجل سالمة الالعبن والباعة«. 
أمــام  التجمع  تــفــادوا  املــاضــي »مــن فضلكم،  اليابانية األســبــوع  وقــالــت املجموعة 
املتاجر«. وتنظم »مايكروسوفت« سلسلة أحداث افتراضية عبر اإلنترنت ملناسبة 
ثم  الليل في نيوزيلندا،  بعّد عكسي عند منتصف  بــدءًا  الجديد،  إطــالق جهازها 
من خالل تقديم عاملي أللعاب الفيديو يجري بثه عبر البث التدفقي بدءًا من ظهر 

الثالثاء في الواليات املتحدة.
)فرانس برس(

مقابلة ديانا على BBC: تحقيق بعد ربع قرن

مقتل 
صحافي

ــان قـــد نــجــا من  قــتــل صــحــافــي فــيــلــبــيــنــي كــ
التظاهر  خــال  من  الغتياله  سابقة  محاولة 
بأنه ميت، أمام منزله الثاثاء وفق ما أعلنت 

السلطات. 
ــؤول فــــي الـــشـــرطـــة كــريــســتــيــان  ــســ ــال املــ ــ وقــ
عامًا(   62( ماغانيز  فيرجيليو  إن  ألــوكــود 
الذي كان معلقا في محطة »دي دبيو بي آر« 
)شمال(،  بانغاسينان  مقاطعة  في  اإلذاعية 

تعرض لست طلقات نارية من مسلحني على 
دراجـــة نــاريــة، وقــد تــوفــي على الــفــور. ودان 
الفيليبني  فــي  للصحافيني  الوطني  االتــحــاد 
جريمة القتل وهي الثامنة عشرة من نوعها 
منذ تولي الرئيس رودريغو دوتيرتي السلطة 

في العام 2016. 
وأوضــح االتحاد »مقتله دليل على أن حرية 
ــــت مـــوجـــودة فـــي الـــبـــاد«. الــصــحــافــة مـــا زالـ

وقالت الشرطة إن الدافع وراء جريمة القتل لم 
يتضح بعد.وأشار إلى أن ماغانيس نجا من 
حادثة إطــاق نــار في عــام 2016 »بتظاهره 

باملوت« بعد إصابته بالرصاص.
وكــتــبــت مــاحــظــة تــركــت فــي مــكــان الــحــادث 
خال املحاولة األولى الغتياله »أنا مخدر، ال 
الرسائل  هــذه  تعتبر  وكانت  مثلي«.  تفعلوا 
شائعة في عمليات القتل خال ذروة معركة 

الحكومة ضد املخدرات غير املشروعة والتي 
أسفرت عن مقتل اآلالف. ودعت »مراسلون 
با حدود« إلى تحقيق مستقل في القضية. 
التواصل  مــواقــع  عبر  صحافيون  دعــا  كما 
لتحقيق العدالة له. وتعد الفيليبني من أخطر 
دول العالم على الصحافيني وعادة ما يطلق 

سراح معظم القتلة.
)فرانس برس(

مستنداٍت  زّور  بشير  مارتن  الهيئة  صحافي  بأّن  ديانا  األميرة  أخو  صّرح  بعدما  سمعتها  تلّوثت  إذ  صعبة،  أيامًا  سي«  بي  »بي  تعيش 
وعرضها عليه، من أجل تحقيق مقابلة قبل 25 عامًا أثارت اهتمامًا واسعًا وشكلت نقطة تحول في مسيرته
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إلــى أشخاص  تــعــود  أو مقتنياٍت  قــطــٍع  جمع 
ــادة، مــن  ــ ــمـ ــ ــارف حـ ــعــ يـــقـــعـــون ضـــمـــن دائــــــــرة مــ
األقــــــــارب واألصـــــدقـــــاء مــــن مــخــتــلــف املــنــاطــق 

اللبنانية.
هــــذه املــقــتــنــيــات قـــد يـــكـــون بــعــضــهــا مــهــتــرئــا، 
وفي حالة سيئة، فتلجأ حمادة إلى ترميمها 
وإصالحها مع الحفاظ على شكلها األصلي. 
غــيــر أن هـــذه املــقــتــنــيــات، فــي الـــدرجـــة األولــــى، 
 تمّس مالكها قبل أن 

ً
 أو قضية

ً
تحمل حكاية

تــصــبــح جـــاهـــزة لــلــعــرض. ونــعــنــي بــالــعــرض، 
هـــنـــا، اإلطــــــار الـــحـــّســـي لـــغـــرض الــتــغــلــب على 

املادية املوصوفة ومنحها طابعا معنويا.
ال تــنــكــر حــــمــــادة تـــطـــويـــع عــمــلــهــا بـــعـــيـــدًا عــن 
سكملى في حاالت قليلة بحسب ظرف العرض 
أي على  أكــثــر.  التنسيقية ال  الــعــمــل  وشــــروط 
واألكسسوارات  والتصميم  الديكور  مستوى 
وجميع العناصر، التي تدخل في التشكيالت 
ــــرض، وهـــي  ــعـ ــ الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــة لـــلـــنـــص أو الـ

سالم أبو ناصر

، يكون لــأدوات والديكورات 
ً
عــادة

الفنية،  الــعــروض  فــي  املستخدمة 
 تخرج عن وظيفتها الشكلية 

ً
قيمة

في ملء الفراغ البصري، لتكوين معاٍن تخدم 
الفني وتكّمله على نحٍو يالئم نوع  املحتوى 
ــه وغــايــتــه. فــصــيــاغــة الــــدالالت  ــ الـــعـــرض وأدائــ
مــا هو  الفنية،  األشــكــال  فــي مختلف  املكانية 
إال توجيه للذاكرة، ملالمسة الرموز واإلشارات 
بعد تحررها من  األدوات  هــذه  التي تمنحها 
التي يشارك بها  ماديتها. لكن، في العروض 
»ســكــمــلــى - ســـتـــوري«، وهـــو مــشــروع أطلقته 
اللبنانية الشابة آالء حمادة قبل أربع سنوات، 
 ومختلفة، ذات مضامن 

ً
 فريدة

ً
ة قــراء سنجد 

قصصية تخرج عن املألوف في عملية تأليف 
اللغة البصرية املعتادة. 

في حديث خاص لـ »العربي الجديد«، تشرح 
حمادة طريقة عمل »سكملى« والغايات التي 
حــمــادة،  تــعــريــف  بحسب  وســكــمــلــى،  تمثلها. 
»هـــي كلمة أصــلــهــا تــركــي، جـــرى تــداولــهــا في 
لبنان وفلسطن والعراق، وتعني اصطالحا، 
على   ،

ً
أوال املــشــروع،  يعتمد  خشبيا«.  مقعدًا 

تسبب بعض األنواع
من الحميات إحساسًا 

دائمًا باإلرهاق والتعب

شاركت حمادة من خالل 
مشروعها في أعمال 

سينمائية وتلفزيونية

سبق وأن قّدم أغنية 
بعنوان »سوري قديم« لم 

تلق أي رواج يُذكر

2223
منوعات

لــذا،  املــخــرج.  مساحة غالبا تتحكم بها رؤيــة 
يقتصر دور حمادة، بصريا، بحكم تجاربها 
وخبراتها، على تحرير ما وراء النص والقصة 

بشكل يناسب متطلبات العمل.
بذلك، يكون مشروع سكملى ساريا من دون 
لها  التجارية، ومعبرًا  األعــمــال  االنــخــراط في 
ــمــــال الــســيــنــمــائــيــة  فـــي آٍن واحــــــد. بــعــض األعــ
والــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي شـــاركـــت فــيــهــا حـــمـــادة، 
فنية  وكمساعدة  مسرحي  ديــكــور  كمصممة 

لــلــمــخــرج اللبناني  لــلــمــخــرج، فــيــلــم »هــيــلــن« 
 مخرج 

َ
حسن ضــاهــر، عملت خــاللــه مــســاعــدة

رمــضــان،  روان  للمخرجة  »تــفــل«  وفيلم  فــنــي، 
الــذي شــارك في عــدد من املهرجانات املحلية 
ــان »األفــــــــــالم الــلــبــنــانــيــة  ــرجـ ــهـ ــمـ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
السينمائي  »الـــقـــدس  ومــهــرجــان  املــســتــقــلــة«، 
ــازن  ــر« لــلــمــخــرج مـ ــيـ ــارتـ ــــي«، وفــيــلــم »مـ ــــدولـ الـ
خالد، وهو أول عمل انطلقت منه حمادة، الذي 
بدوره شارك في العديد من املهرجانات، مثل 
الهندي، ومسلسل  »بانغلور كوير«  مهرجان 
ــــل« و«بــالــقــلــب«  »دفـــعـــة بـــيـــروت« و«خــيــبــة أمـ
و«أنـــــا« )إنـــتـــاج الــصــّبــاح( الـــجـــاري تــصــويــره 
 عن مشاركاتها العديدة 

ً
حاليا في لبنان. فضال

فـــي مــجــال اإلعـــالنـــات الــتــلــفــزيــونــيــة، وبــعــض 
املحاوالت في صناعة األفــالم الوثائقية، مثل 
فيلم »الحياة حلوة« الذي يسلط الضوء على 
لبناني خمسيني ال يملك بطاقة  حياة رجــل 
هــويــة، يــدعــى فــهــد بــيــروتــي، ويــعــمــل خطاطا 
ــالفــــت أن ســكــمــلــى وجــهــت  ــة نـــفـــســـه. الــ ــالــ إلعــ
بيروت«  »دفــعــة  القّيمن على مسلسل  أنــظــار 
العربي،  والخط  الكتابة  في  فهد  موهبة  إلــى 

فاستعانت به ضمن كادرها.
األشياء أو املقتنيات التي تملكها »سكملى«، 
رغــم تنوعها بــن مصابيح ولــوحــات وأرائـــك 
لتمنح  الوظيفي،  شكلها  تتجاوز  وكــراســّي، 
ــــرى اجــتــمــاعــيــة.  أبـــعـــادًا داللـــيـــة إنــســانــيــة وأخـ
فــــهــــي تــــــــرى أن كــــــل قــــطــــعــــة »تــــحــــكــــي قــصــة 
صــاحــبــهــا، فــقــيــمــة هــــذه املــقــتــنــيــات تــنــبــع من 
قيمة القصص التي تحتوي عليها«. يتمحور 
شــغــف حــمــادة حـــول نــبــش الــقــصــص مــن بن 
ثنايا تلك املقتنيات، كما لو أنها تسعى إلى 
ــرة وانــتــشــالــهــا مـــن مــخــبــأهــا  ــذاكــ تــحــريــض الــ
وإحـــيـــائـــهـــا لـــلـــخـــروج مــــن خــــانــــة الــتــوظــيــف 
الـــبـــصـــري، والــــوصــــول إلــــى مــشــهــديــة مــركــبــة 
الذاكرة  بن  نوستلجيا  تعاونا حسيا  تخلق 
وعدسة الكاميرا، وصواًل إلى الطموح األعلى 
في »تطوير اإلنتاج الفني والثقافي«، بحسب 

رؤية حمادة.
إحــــــدى تـــلـــك الـــقـــصـــص الـــتـــي تــخــبــرنــا عــنــهــا 
حــــمــــادة، قـــصـــة شـــــاب ســــــوري يـــدعـــى جــمــيــل 
مــحــمــد، يعمل بــوابــا ملصعد آلـــي، مــؤقــتــا، في 
أحــــد األبـــنـــيـــة الـــتـــي يـــعـــاد تــرمــيــمــهــا. يعتمد 
ــاب، ضــمــن ســـاعـــات دوام طــويــلــة،  ــشــ عــمــل الــ
واملــهــنــدســن وحفظ  املــوظــفــن  استقبال  على 
سالمتهم من مخاطر أعمال البناء. وألن عمله 
 في أثناء الدوام، سعت 

ً
يتطلب الوقوف طويال

الــشــركــة املــخــتــصــة بــأعــمــال الــبــنــاء إلـــى صنع 
ــبـــاء الــعــمــل  كـــرســـي خــــاص لـــه يــخــفــف عــنــه أعـ

الشاق، الذي أصاب ساقيه بمرض الفاريز.
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء عــمــلــيــات الـــبـــنـــاء، مــنــح جميل 
ــر 

ّ
مــحــمــد هــــذا الـــكـــرســـي إلــــى ســكــمــلــى لــتــســط

لــه قــصــة لطيفة تــضــاف إلـــى بــاقــي القصص 
األخــــرى فــي هـــذا املـــشـــروع. الــالفــت أن حــمــادة 
ــا أصـــحـــاب املــقــتــنــيــات لــلــحــضــور  تـــدعـــو دائـــمـ
إلى بعض معارضها أو مشاركاتها ملشاهدة 
أغــراضــهــم كــيــف تــحــولــت مــن قــطــٍع مهملة أو 
لها بصمة بصرية  فاعلة  أدوات  إلى  منسية، 
مــمــيــزة. مــن هـــذه الــفــعــالــيــات، حــفــل موسيقي 
بــعــنــوان  كــعــوش  أمـــل  الفلسطينية  للمغنية 
ــا اآلتــــــي«، أقــيــم الـــعـــام املـــاضـــي فـــي دار  ــررنـ »قـ
ــاوس« فـــي بـــيـــروت. وقـــد شــهــد هــذا  ــ »زيـــكـــو هـ
فيها  أخــرى شاركت  فعاليات وأنشطة  املكان 
»سكملى«، مثل معرض »سلم« الذي تناولت 
ــات نــهــضــويــة تــســعــى  ــوعـ فـــيـــه حــــمــــادة مـــوضـ
مـــن خــاللــهــا إلــــى »بـــنـــاء مــجــتــمــع مـــن أصــغــر 

التفاصيل« على حد تعبيرها.
ميرنا«  »أم  مقهى  عبر  سكملى،  تتيح  كــذلــك 
الثقافي، مساحة خاصة لكل من لديه حكاية 
أو قصة يرويها، وكذلك للمشتغلن في املجال 
الــفــنــي بمختلف أشــكــالــه: شــعــر، ومــوســيــقــى، 
وســيــنــمــا، وحــــرف يـــدويـــة، وفــنــون تشكيلية، 

وذلك لخلق حالة فنية عابرة للثقافات.

A A

ربيع فران

ــة: الــــــرد«،  ــبـ ــيـ ــهـ ــا مــســلــســل »الـ ــًيـ ــالـ يـــعـــرض حـ
استنزفت  التي  السلسلة  لتعويم  كمحاولة 
ــنـــوات. مــحــاولــة أخـــرى  نــفــســهــا مــنــذ أربــــع سـ
إلى  للعبور  )الــصــّبــاح(  املنتجة  الــشــركــة  مــن 
املــشــاهــد الــعــربــي عبر »الــتــشــويــق« األحـــادي 

الذي يضمن، برأي اإلنتاج، املتابعة.
بمجزرة  »الهيبة«  مــن  الثالث  الــجــزء  انتهى 
ذهــبــت ضــحــيــتــهــا عــائــلــة الــبــطــل جــبــل شيخ 
الــجــبــل )تــيــم حـــســـن(، لــيــبــدأ الـــجـــزء الــحــالــي 
بــمــجــمــوعــة مــن الــتــحــوالت الــتــي طــــرأت على 
مضمون القصة، ومنها التسويات، بعدما تم 
الجبل، ومحاكمته،  القبض على شيخ  إلقاء 

ثم خروجه من السجن.
ثمة ضعف واضح في السياق العام ألحداث 
املسلسل، يظهر من الحلقة األولــى، والسبب 
أو إخــراج تيم  بالطبع هو محاولة تأسيس 
حــســن مــن صــــورة الــبــطــل الــجــّبــار الــــذي كــان 
دافًعا أول ملتابعة السلسلة. لكن، ورغم نجاح 
الــجــزء األول )كــتــابــة هـــوزان عــكــو(، لــم تسلم 
األجــزاء األخــرى من أخطاء ظهرت ومــا زالت 

ــال الـــلـــجـــوء إلـــى  ــ ــالـــي، فــــي حـ ــتـ ــالـ الـــجـــســـم. وبـ
هــــذه الــحــمــيــة لــفــتــرة طـــويـــلـــة، يـــبـــدأ الــجــســم 
بــاالســتــعــانــة بــالــعــضــل لــتــأمــن الـــطـــاقـــة، ما 
يــــؤدي إلـــى خــفــض قــــدرة الــجــســم عــلــى حــرق 
الــوحــدات الــحــراريــة. ويـــؤدي ذلــك فــي مرحلة 
الحــقــة إلـــى اكــتــســاب الــكــيــلــوغــرامــات سريعا 
ــعــــدل الــــعــــضــــالت فــــي الــجــســم  النــــخــــفــــاض مــ

والقدرة على حرق الوحدات الحرارية«.
تضيف: »كما يسبب هذا النوع من الحميات 
إحــســاســا دائــمــا بـــاإلرهـــاق والــتــعــب. ويـــؤدي 
خــفــض كــمــيــة الـــوحـــدات الــحــراريــة الــتــي يتم 
إلــى مشاكل  الــحــد  إلــى هــذا  الحصول عليها 
صــحــيــة عــــديــــدة ال يــمــكــن االســـتـــهـــانـــة بــهــا، 
وأبــرزهــا مشكالت فــي القلب ونــقــص الــغــذاء 
في الجسم، مع ما ينتج من ذلــك من فقر دم 

وتعب«.
تشدد أبو رجيلي على خطورة خفض نشاط 
عملية األيض نتيجة هذا النوع من الحميات 
مع انخفاض معدل العضالت. فعندها حتى 
فــي حـــال األكـــل بــمــعــدل طبيعي يــزيــد الـــوزن 

بمعدل زائد أكثر من السابق.
الــحــمــيــة الـــتـــي تــرتــكــز عــلــى نــــوع واحـــــد من 
الطعام: يركز البعض على الحمية التي تدعو 
إلى تناول نوع واحد من الطعام، كالبطاطا 

كارين إليان ضاهر

 فــي 
ُ
ــب عـــلـــى الـــبـــعـــض الـــرغـــبـــة

ّ
عـــنـــدمـــا تــتــغــل

الــتــخــلــص مـــن الــكــيــلــوغــرامــات الـــزائـــدة الــتــي 
تــكــدســت مــع الـــوقـــت، ويـــجـــدون صــعــوبــة في 
التخلص منها، قد ُيلجأ إلى حميات صارمة 
غير صحية التباعها نتائج سلبية خطيرة 
أحــيــانــا عــلــى الــصــحــة. وفــيــمــا ثــمــة حــمــيــات 
إال  إليها،  باللجوء  عديدة صارمة ال ينصح 
أكثر خطورة بشكل خاص؛  أن هناك ما هو 
إذ يــجــب االمــتــنــاع تــمــامــا عــن اتــبــاعــهــا، وإن 
كــانــت تــدعــي أنــهــا قــــادرة عــلــى التخلص من 
الكيلوغرامات الزائدة بسرعة كبرى، بحسب 

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي.
تنصح اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي 
ــا بـــضـــرورة الــتــوجــه إلــــى اخــتــصــاصــيــة  ــ دومـ
تغذية لوصف الحمية املناسبة لكل شخص، 
 ثمة حمية مناسبة لكل حالة، وال 

ّ
العتبار أن

الصحية  املــخــاطــر  مــن  التعميم خــوفــا  يمكن 
الــعــديــدة لــبــعــض الــحــمــيــات، خــصــوصــا تلك 
التي يمكن أن تنشر عبر اإلنترنت. عن أبرز 
الــحــمــيــات الــتــي تــشــكــل خــطــرًا عــلــى الــصــحــة، 
والــتــي ال بــد مــن التحذير منها، تقول إنــه ال 

بد من الحذر من:
الحرارية:  الــوحــدات  قليلة  الصارمة  الحمية 
في هذه الحالة قد تحتوي الحمية على أقل 
من 1000 وحدة حرارية، ويعتمدها البعض 
بهدف خفض الوزن سريعا، لكنها ال تعتبر 
صــحــيــة أبــــدًا، وقـــد تــســبــب مــشــكــالت عــديــدة، 

خصوصا في حال اتباعها لفترة طويلة.
تقول أبــو رجيلي: »فــي هــذه الحالة، يحصل 
ــدات  ــ ــوحـ ــ ــن الـ ــ الـــجـــســـم عـــلـــى مــــعــــدل قـــلـــيـــل مـ
ــة، مــــا يــشــكــل خـــطـــرًا عـــلـــى وظـــائـــف  ــراريــ ــحــ الــ

تــظــهــر، ربــمــا بــســبــب الــتــغــيــيــر الـــطـــارئ على 
مهمة  إليهم  أوكــلــت  الــذيــن  اب 

ّ
الكت مجموعة 

كــتــابــة األجــــزاء الــثــالثــة األخــيــرة بــعــد هـــوزان 
عــكــو، وبــالــتــالــي اخــتــالف الـــرؤيـــة بــن كاتب 

وآخر.
ــزء الــــــرابــــــع، نـــشـــهـــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــجـ ــ ــــي الـ فـ
)الهيبة(  الــقــريــة  حــولــت  الضعيفة،  األحــــداث 
لقدر  متروكة  قرية  إلى  املعروفة بصالبتها، 
إلى  جبل  اتــجــه  فيما  تتخبط،  الــتــي  العائلة 
املنفى االختياري في الحقول والبراري، بعد 
فقدانه لعائلته التي ذهبت ضحية املصالح 
الحدودية بن  القرى  والثأراملسكون ببعض 

لبنان وسورية.
اب باالتفاق 

ّ
من الواضح أن قــرار ورشــة الكت

مــع شــركــة اإلنـــتـــاج اتــخــذ هـــذه املــــرة إلخـــراج 
تــيــم حــســن مــن »شــرنــقــة« الــبــطــل األوحــــد في 
الـــســـلـــســـلـــة، بـــعـــدمـــا تـــقـــاســـم الـــنـــجـــومـــيـــة مــع 
الجزء األول، ونيكول سابا  نادين نجيم في 
فــي الــجــزء الــثــانــي، وســيــريــن بــعــد الــنــور في 
الحالي،  الجزء  الثالث، فال حــاالت عشق في 
إال الــتــغــيــيــر الـــواضـــح فـــي شــخــصــيــة الــبــطــل 
ــة تــيــم حـــســـن، إذ بــدا  الـــوســـيـــم، لــجــهــة إطـــاللـ
خالل  سيطر  بعدما  الهموم  تتآكله  شاحًبا 
ثــــالث ســـنـــوات عــلــى اهــتــمــام املـــراهـــقـــن عبر 

تقليدهم لقّصة شعره ولحيته. 
ــتــــحــــّول واالســـتـــنـــجـــاد  هـــــذا االتـــــجـــــاه، أو الــ
ــهـــون »جـــبـــل« هــــذه املــــرة،  ــال« يـــواجـ ـــ«أبــــطــ بــ
كــاملــمــمــثــل الــلــبــنــانــي عـــــادل كـــــرم، واملــمــثــلــة 
ــفــــت، وضـــــــع رؤيـــــة  ــدلــ ــنــ ــة قــ ــ ــمـ ــ الـــــســـــوريـــــة ديـ
التشويق جانًبا، فلم يظهر عادل كرم حتى 
الحلقة الثامنة بمظهر رئيس العصابة التي 
»مصنع  إلنــشــاء  اللبنانية  الــقــريــة  اخــتــارت 
لحبوب الكبتاغون«. شخصية نمر السعيد 

ــرة  ــ ــرجــــت هــــــذه املـ ــي يـــجـــســـدهـــا كــــــرم خــ ــتــ الــ
بطريقة أقــرب إلــى الــهــزل منها إلــى الجدية 
في مثل هذه املواقف، وانقلبت من الحلقات 
األولــى على نفسها بالدرجة األولــى، لجهة 
االســـتـــخـــفـــاف فـــي الــــحــــوار، وطـــريـــقـــة األداء 
لــعــادل كـــرم الــتــي بـــدت أقــــرب إلـــى برنامجه 

ــــذي قـــدمـــه قــبــل ســـنـــوات، »هــيــدا  الــســاخــر الـ
حـــكـــي«. يــمــكــن اخـــتـــصـــار الــحــلــقــات األولــــى 
تبتعد عن  املواقف،  بمجموعة متهالكة من 
أن  املفترض  العصابات  حــروب  في  الجدية 
التي  السلسلة  ملتابعة  املشاهد طلبه  تمنح 
ــروب الــتــهــريــب  ــ ــ ــداث وحـ ــ ــ اعـــتـــمـــدت عـــلـــى أحـ

فـــي مــنــاطــق نـــائـــيـــة، وكــيــفــيــة نــشــاطــهــا، أو 
املشاركون  املخرجون  فيما صب  تحريكها، 
املشاهد  عــلــى  اهتمامهم  الــرابــع  الــجــزء  فــي 
الجيدة والنظيفة تقنًيا، خصوًصا املشاهد 
السياق  أهملوا  أنهم  والــواضــح  الطبيعية، 

املفترض للتسلسل الدارمي بشكل عام.

 أو اللنب. تقول: »هذا النوع من الحميات 
ً
مثال

يعتبر خطيرًا، الفتقاره إلى التنّوع األساسي 
ملـــّد الــجــســم بــالــعــنــاصــر الــغــذائــيــة كــافــة التي 
يــحــتــاجــهــا. لــذلــك، يــواجــه األشـــخـــاص الــذيــن 
الحميات مشكالت  النوع من  هــذا  يعتمدون 
عديدة، أهمها انخفاض معدل نشاط عملية 
األيــــض أيـــضـــا. كــذلــك يــكــونــون أكــثــر عــرضــة 
ومشكالت  الشعر  وتساقط  الحاد  الــدم  لفقر 
في جهاز املناعة والتعب، رغم خفض الوزن 
السريع ربما. فال بد من التوضيح أن خفض 
الوزن السريع له نتائج سلبية عديدة ال يمكن 
إهمالها، سواء على الصحة أو على الرشاقة، 
الرتفاع احتمال استعادة الكيلوغرامات التي 

ِسَرت بسرعة كبرى أيضا«.
ُ

خ
حــمــيــة أتــكــيــنــز: ظــهــرت هـــذه الــحــمــيــة فــي عــام 
ــدًا مــن  ــ 1960، وتــعــتــمــد عـــلـــى مـــعـــدل قــلــيــل جـ
النشويات. لها مخاطر عديدة العتبارها تدعو 
إلى االنقطاع تقريبا عن تناول النشويات في 
أولــى مراحلها، ما يــؤدي إلــى أعــراض عديدة 
ــاك والـــتـــعـــب والــــــــدوار.  ــ ــــسـ ــآالم الـــــــرأس واإلمـ ــ كــ
وبحسب أبو رجيلي، تؤدي هذه الحمية إلى 
الغذائية، ما يسبب  األلــيــاف  نقص في معدل 
حــكــمــا اإلمـــســـاك. تـــقـــول: »فـــي املــرحــلــة األولـــى 
ُيتناَول معدل 20 غراما من  من هــذه الحمية، 
الــجــســم حكما إلــى  الــنــشــويــات، فيما يــحــتــاج 
السكر مصدرًا للطاقة. ونتيجة غياب مصدر 
الــدهــون  إلــى حــرق  الطاقة هـــذا، يلجأ الجسم 
نــة، ويــفــرز مـــادة الــكــيــتــون مــع مــا ينتج 

ّ
املــخــز

ــار جــانــبــيــة كــثــيــرة، كــالــصــداع  مـــن ذلـــك مـــن آثــ
ــلـــة الــتــركــيــز والـــتـــعـــب الــذهــنــي  والـــغـــثـــيـــان وقـ
ورائــحــة فــم كريهة. مــع ضـــرورة التوضيح أن 
هذه الحمية ال تناسب الكل، وال بد من اتباعه 

دوما بإشراف اختصاصية تغذية. 

»الهيبة: الرد«... محاولة رقم 4حميات غذائية ال بد من الحذر منها
بدأ قبل أسبوع عرض 

الجزء الرابع، ما قبل 
األخير، من مسلسل 

»الهيبة: الرد«. هنا، قراءة 
في العمل الذي شهد 

تقلبات كثيرة

عمر بقبوق

ــام، أصــــدر املــمــثــل الـــســـوري قــصــي خــولــي  ــ قــبــل أيـ
كلها«،  »القصة  عنوان  راب جديدة حملت  أغنية 
بالشراكة مع الرابر السوري إسماعيل تمر. وهي 
الغناء،  الثانية لقصي خولي في مجال  التجربة 
بــعــد أن قـــدم قــبــل سنتن أولـــى أغــانــيــه، »ســـوري 
قديم«، بالتعاون مع إسماعيل تمر أيضا. وقد تم 
طرح األغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب 
على قناة إسماعيل تمر على يوتيوب، وهي من 
إخــــراج إبــراهــيــم قــاســم، وألـــحـــان وتـــوزيـــع جمال 

ياسن.
لــم تــحــقــق أغــنــيــة قــصــي خــولــي األولـــــى، »ســـوري 
ــاح ُيــــذكــــر، بــــل طـــاولـــهـــا، عــنــدمــا  ــجـ قــــديــــم«، أي نـ
رحت، وابل من االنتقادات والتعليقات السلبية؛ 

ُ
ط

لم يتقبل تحّول قصي خولي  فالجمهور عموما 
مـــن الــتــمــثــيــل نــحــو الــغــنــاء، وال ســيــمــا أن خــولــي 
ضعيفا  بــــدا  ه  وأداء جــمــيــل،  بـــصـــوت  يــتــمــتــع  ال 
عن  ناهيك  واالفتعال،  بالبكائية  ومغرقا  للغاية 
األغنية،  موضوع  تناول  بها  تم  التي  السطحية 
أي االغتراب والحنن، باستخدام كلمات مبتذلة 

وممجوجة يرافقها كليب رديء.
ــــك، جــعــل الــبــعــض يــصــفــون تــجــربــة قصي  كـــل ذلـ
خولي الغنائية بأنها األسوأ بن جميع التجارب 
املشابهة واملتزامنة معها، في املوجة التي ضمت 
عددا كبيرا من املمثلن السورين، الذين اتجهوا 

مثل  املاضية،  الخمسة  األعـــوام  فــي  فجأة  للغناء 
نــســريــن طـــافـــش وســـامـــر املـــصـــري وأيـــمـــن رضــا 
إلــى أن يتكهن  وديمة قندلفت؛ ما دفــع الجمهور 
، وهو 

ً
ثــانــيــة التجربة  لــن يكرر  بــأن قصي خولي 

أيضا ما جعل عودته للغناء مجددًا أمرًا مفاجئا 
تماما.

كلها«  »القصة  أغنية  أن  إنكار  يمكن  ال  بالتالي، 
جـــاءت أعــلــى مــن سقف الــتــوقــعــات، فهي بــال شك 
ــــوري قــــديــــم« بـــكـــل عــنــاصــرهــا؛  ــ تـــتـــفـــوق عـــلـــى »سـ
ــدا فـــيـــهـــا أفــــضــــل حــــااًل  ــ فــــصــــوت قـــصـــي خــــولــــي بــ
ــراب الـــتـــي يــؤديــهــا بـــتـــأٍن، ومــــن دون  ــ بــمــقــاطــع الــ
املبالغة فــي اســتــعــراض اإلحــســاس الــزائــف الــذي 
الــفــيــديــو كليب  اعــتــمــده بأغنيته األولــــى. وحــتــى 
بدا أفضل حــااًل رغم بساطته املفرطة واقتصاره 
ــل اســـتـــوديـــو  خـــــــذت داخــــ

ُ
عـــلـــى لـــقـــطـــات بــســيــطــة أ

الكافية،  الجمالية  للعناصر  وتفتقد  التسجيل 
ولكنه على األقــل يخلو أيضا مــن االبــتــذال الــذي 
اتــســم بهم الكليب املــاضــي. واألهـــم مــن ذلـــك، هو 

املوسيقى املستخدمة في األغنية الجديدة، التي 
بدت أكثر تطورًا وديناميكية من سابقتها، وفيها 
نــقــالت جميلة حــقــا بــن املــوســيــقــى اإللــكــتــرونــيــة 

واإليقاعات الشرقية.
ــتــــي صــنــعــهــا جــمــال  ــقـــى الــ ــيـ ــانــــت املـــوسـ ــا كــ ــمــ ربــ
لوال  بكثير  أفضل  أغنية  ستنتج  بإتقان  ياسن 
وإسماعيل  خــولــي  قصي  الثنائي،  صــوت  رداءة 
التي  بالالزمة  رداءتها  أوج  إلى  التي تصل  تمر، 
يـــؤديـــانـــهـــا مـــعـــا بــطــريــقــة الــــكــــورس عـــلـــى أنـــغـــام 
اإليقاعات الشرقية؛ لينتج عن ذلك صوت كورس 
هو األسوأ في املوسيقى العربية الحديثة، قوامها 
ذكــورتــهــا،  وعــريــضــة تستعرض  قبيحة  أصــــوات 
وتردد كلمات عن القيم واملثاليات في املجتمعات 

األبوية، لتزيد األمور سوءًا وقبحا.
تــزامــن مع  أن بثها  واألســـوأ مــن األغنية نفسها، 
اإلعـــالن عــن اخــتــيــار قصي خــولــي ليكون عضوًا 
برنامج  مــن  الــعــربــيــة  النسخة  تحكيم  لجنة  فــي 
بي  »إم  شبكة  تــعــده  الـــذي   ،The masked singer
سي«، وهو برنامج مسابقات للمواهب الخاصة 

بالغناء واألداء التمثيلي تحت القناع.
يــفــتــح ذلـــك أبــــواب الــتــســاؤل حـــول املــعــايــيــر التي 
يتم اختيار أعضاء لجان التحكيم وفقا لها؛ فهل 
تكفي النجومية التي حققها قصي خولي كممثل 
أن تضعه في هذه الخانة، ليقّيم تجارب املغنين 
املشاركن، وهو الــذي أثبت فشله في هذا املجال 

 تلو األخرى؟
ً
مرة

مجتمع من أصغر التفاصيل

تغير شكل تيم حسن في الجزء الرابع  )فيسبوك(

اختير ليكون 
عضوًا في 
لجنة تحكيم 
برنامج مواهب 
غنائية وتمثيلية 
)فيسبوك(

)Getty( حمية الكيتو رغم انتشارها إال أنه ينصح بتجنبها

من عرض مسرحي شاركت فيه حمادة )العربي الجديد(

تجمع آالء حمادة، في مشروعها »سكملى«، مقتنيات تعود إلى أشخاص يقعون ضمن 
دائرة معارفها، وتعيد ترميمها، وتعرضها في سياق فني يمنح هذه القطع بعدًا جديدًا

مشروع سكملى

قصي خولي و»القصة كلها«

فنون وكوكتيل
تجربة 

نقد

مسلسلصحة

تطرقت آالء حمادة، 
عبر »سكملى«، إلى 

قانون اإليجارات اللبناني، 
إذ تخشى إقرار هذا 

القانون من قبل السلطة، 
لما له من تداعيات قد 

تؤدي، بحسب رأيها، إلى 
»تغيير ثقافي وتوزيع 

مناطقي يمهد لتطورات 
وتعقيدات ديموغرافية، 
النسيج اللبناني بغنى عنه«. 
وكذلك قضية »ملّاحات 

إنفه«، وهي قضية تعنى 
بالشأن االقتصادي الوطني؛ 

إذ تنادي حمادة بإعادة 
تشغيل هذه الملّاحات أو 
ما تبقى منها، وإخراجها 
من دائرة االقتصاد الريعي.
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