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»غوغل« و»فيسبوك« تتآمران على الناشرين والمعلنين

»مايكروسوفت«: سنراجع سياسات التحرش الجنسي

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

تهم شركة »غوغل« في وثائق غير منقحة، 
ُ
ت

ضــمــن دعــــوى قــضــائــيــة ملــكــافــحــة االحــتــكــار 
بالتواطؤ  ضدها،  أميركية  واليــات  رفعتها 
مـــع شــركــة »فــيــســبــوك« املــنــافــســة، للتالعب 
في مبيعات اإلعالنات عبر شبكة اإلنترنت. 
 الــرئــيــســن 

ّ
ــم الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة أن ــزعـ وتـ

ــبـــوك«،  ــسـ ــيـ ــــل« و»فـ ــــوغـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــن فــــي »غـ
ساندر بيتشاي ومارك زوكربيرغ، كانا على 

عاها.
ّ
علم باالتفاقية، ووق

ملواجهة  »غوغل«  جــزء من جهود  االتفاقية 
الـــنـــاشـــرون  أراد  الـــتـــي  الــتــســعــيــر  عــــــروض 
ــا لـــكـــســـب املــــزيــــد مــــن األمـــــــوال  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ اسـ
مـــن اإلعــــالنــــات املـــوضـــوعـــة عــلــى مــواقــعــهــم 
ــاولـــت  ــا لــــلــــدعــــوى، حـ ــ ــقـ ــ ــيــــة. ووفـ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
ــرام  ــاءات عــبــر إبــ ــعـــطـ »غــــوغــــل« قــتــل رأس الـ
املــزايــدة  دعمت  التي  »فيسبوك«  مــع  صفقة 
الـــرأســـيـــة. وجــــاء فـــي الـــشـــكـــوى: »فــــي نــهــايــة 
ــرمـــت غـــوغـــل وفــيــســبــوك صفقة  املــــطــــاف، أبـ
ــد  ــعـ ــلــــى املــــســــتــــويــــات«، و»بـ ــلـــى أعــ ــفــــذت عـ نــ
االتـــفـــاقـــيـــة، قــلــصــت فـــيـــســـبـــوك مــشــاركــتــهــا 
ــزايــــدة الـــرأســـيـــة، مــقــابــل قـــيـــام غــوغــل  فـــي املــ
بإعطائها معلومات وسرعة ومزايا أخرى«. 
ــة، اتـــفـــقـــت املــنــصــتــان  ــيـ ــاقـ ــفـ وكــــجــــزء مــــن االتـ
عــلــى عـــدد املــــرات الــتــي ســتــفــوز فيها شركة 

»فيسبوك« بمزادات الناشرين.
ــرفـــوعـــة في  ــدعــــوى األصـــلـــيـــة املــنــقــحــة، املـ الــ
تــتــهــم  ــي،  ــ ــاضــ ــ املــ األول  ــبــــر/كــــانــــون  ديــــســــمــ
»غــوغــل« بــإبــداء »ســلــوك مــعــاٍد للمنافسة« 
وبالتحالف مع شبكة التواصل االجتماعي 
الــعــمــالقــة »فـــيـــســـبـــوك«. لــكــن الــنــســخــة غير 
تفاصيل  تقدم  الجمعة،  املــنــشــورة  املنقحة، 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  عــــن مـــشـــاركـــة الـــرئـ
»غــوغــل«، ســانــدر  »ألــفــابــت«، الــشــركــة األم لـــ
بـــيـــتـــشـــاي، والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
ــارك زوكــربــيــرغ، فــي املــوافــقــة  »فــيــســبــوك«، مـ
على الصفقة. غيرت »فيسبوك« اسمها إلى 

»ميتا« في أكتوبر/تشرين األول املاضي.
ووفـــقـــا لــلــدعــوى الــقــضــائــيــة، كــانــت رئــيــســة 
العمليات في »فيسبوك«، شيريل ساندبرغ، 
ـــــذه الـــصـــفـــقـــة كـــبـــيـــرة مــن  صـــريـــحـــة بـــــأن »هــ
الناحية االستراتيجية«، وفق ما أشارت في 
إلكترونية عام 2018، حول الصفقة،  رسالة 
تضمنت الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ. 
التنفيذين  املديرين  أسماء  تــزال  ال  وبينما 

منوعات
أخبار 
كاذبة

في سياق المنشورات التي تظهر 
ساخرة أول األمر ثم تنتشر بين 

الكثيرين على محمل الجّد، تداولت 
صفحات عدة تغريدة منسوبة لمن 

قيل إنّه رجل دين مسلم يحرّم على 
النساء شرب القهوة في المقاهي. 

لكّن التغريدة منشورة في األصل 
على حساب ساخر.

ظهرت صورة للممثلة لبنى عبد 
العزيز، مرفقة باّدعاء أنّها أول 

طالبة امرأة في الجامعة األميركية 
في القاهرة. الممثّلة درست فعًال 

في الجامعة المذكورة، لكنّها 
ليست أولى الطالبات فيها، والصورة 

ملتقطة أثناء زيارة لها للجامعة 
األميركية في بيروت.

انتشرت صورة طائرة مسيّرة 
قيل إنها طائرة تجسس تحمل 

اسم »براق« أعلنت وزارة الدفاع 
التونسيّة االنتهاء من تصنيعها بيد 

مهندسين تونسيين. لكن االدعاء 
زائف، إذ لم يصدر عن الوزارة إعالن 

مماثل، والصورة في الحقيقة 
لطائرة تجسس أميركية.

نشرت حسابات مقطع فيديو 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

أثناء استجابته لنداء طفلة في 
مؤتمر له، وزعمت أنّه ُصّور بالتزامن 

مع هبوط الليرة التركية أخيرًا. لكّن 
االدعاء مضلل، فالفيديو يعود 

لعام 2017، ولم يُلتقط بعد أزمة 
هبوط الليرة.

في »فيسبوك« محجوبة في الدعوى، إال أن 
مسمياتهم الوظيفية مرئية.

وتــشــيــر الــدعــوى الــقــضــائــيــة إلـــى أنـــه حن 
تــوصــل الجانبان إلــى اتــفــاق على شــروط 
إلكترونيا  بــريــدًا  الفريق  »أرســـل  الصفقة، 
التنفيذي«  الرئيس  إلــى  مباشرة  موجها 
اإللكتروني،  البريد  في  زوكــربــيــرغ. وجــاء 

التوقيع،  »نحن على وشك  للدعوى:  وفقا 
ونـــريـــد مــوافــقــتــك لــلــمــضــي قـــدمـــا«. وتفيد 
الدعوى بأن زوكربيرغ أراد لقاء ساندبرغ 
ــــن قــبــل  ــريـ ــ ــه الــتــنــفــيــذيــن اآلخـ ــيـ ومـــســـؤولـ

اتخاذ قرار نهائي.
 الشركتن وقعتا االتفاقية 

ّ
وتقول الدعوى إن

فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول عـــام 2018، وتــؤكــد أن 

ســـانـــدبـــرغ وبــيــتــشــاي شــخــصــيــا مـــن تــولــيــا 
داخليا،  »غــوغــل«،  املهمة. واستخدمت  هــذه 
لإلشارة   Jedi Blue بلو«  »جيداي  مصطلح 
سرًا،  وأبقته  »فيسبوك«  مع  اتفاقيتها  إلــى 

وفق ما تزعم الدعوى القضائية.
 »غـــوغـــل« حــافــظــت على 

ّ
تـــزعـــم الـــدعـــوى أن

ســيــطــرتــهــا عــلــى ســـوق مــبــيــعــات اإلعــالنــات 
ــات لــلــعــالمــات  ــالنــ عــبــر تــضــخــيــم ســعــر اإلعــ
الـــتـــجـــاريـــة وقـــمـــع املــنــافــســة مـــن الـــتـــبـــادالت 
ــــرى. ووفــقــا لصحيفة »وول  األخـ اإلعــالنــيــة 
 »غوغل 

ّ
ستريت جورنال«، تزعم الشكوى أن

أبلغته  السعر بن ما  فــرق  استحوذت على 
لــلــنــاشــريــن واملــعــلــنــن حـــول تكلفة اإلعـــالن، 
ــوال لــلــتــالعــب بــــاملــــزادات  ــ ــ واســتــخــدمــت األمـ
الــرقــمــي«.  احــتــكــارهــا  لتوسيع  املستقبلية، 
تــشــيــر الــوثــائــق كــذلــك إلـــى رســـائـــل داخــلــيــة 
 األمـــر يشبه 

ّ
قـــال فيها مــوظــفــو »غــوغــل« إن

اســتــخــدام »مــعــلــومــات داخــلــيــة« فــي تنمية 
األعمال التجارية.

عــبــر  »غـــــوغـــــل«  ــة  ــركــ املــــقــــابــــل، رّدت شــ ــــي  فـ
املـــتـــحـــدث بــاســمــهــا بــيــتــر شــوتــنــفــلــز الــــذي 
 الــدعــوى 

ّ
أصـــدر بــيــانــا الــجــمــعــة، قـــال فــيــه إن

الدقيقة،  القانونية »مليئة باملعلومات غير 
وتــفــتــقــر إلـــى األهــلــيــة الــقــانــونــيــة«. ووصــف 
 بــيــتــشــاي وافـــــق على 

ّ
ــم الــــدعــــوى بـــــأن ــزاعـ مـ

الصفقة مــع »فــيــســبــوك« بـــ »غــيــر الــدقــيــقــة«. 
 عام مما 

ّ
وأضاف: »نوقع مئات االتفاقات كل

التنفيذي، وهذه  الرئيس  ال يتطلب موافقة 
»لم  االتفاقية   

ّ
بــأن مــردفــا  لــم تكن مختلفة«، 

تكن سرية إطالقا«.
وقـــال املــتــحــدث بــاســم »مــيــتــا« كــريــس غــرو، 
الشركة  أبرمتها  التي  االتفاقية   

ّ
إن الجمعة، 

ــرى مــشــابــهــة،  مـــع »غـــوغـــل«، واتــفــاقــيــات أخــ
»ســـاعـــدت فـــي رفـــع مــســتــوى املــنــافــســة على 
 عــالقــات 

ّ
مـــواضـــع اإلعــــالنــــات«. وأضـــــاف أن

األعـــمـــال هــــذه تــســاعــد »مــيــتــا« فـــي »تــقــديــم 
املـــزيـــد مـــن الــقــيــمــة لــلــمــعــلــنــن، مـــع تعويض 
الناشرين بشكل عادل، ما يؤدي إلى نتائج 

أفضل للجميع«.
ــي الـــعـــام  ــدعــ ــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة املــ ــــدعـ يـــقـــود الـ
لوالية تكساس، كن باكستون، وانضم إليه 
املـــدعـــون الــعــامــون فــي أالســكــا وأركــنــســاس 
ــــو وإنــــديــــانــــا وكــنــتــاكــي  ــداهـ ــ ــلــــوريــــدا وأيـ وفــ
ولويزيانا وميسيسبي وميزوري ومونتانا 
ــادا ونــــــــورث داكـــــوتـــــا وبـــورتـــوريـــكـــو  ــفــ ــيــ ونــ

وساوث كارولينا وساوث داكوتا ويوتا.

أرادت »غوغل« الحفاظ 
على سيطرتها على 

سوق اإلعالنات

اتهامات لبيل غيتس 
بإقامة عالقة »غير 

الئقة« مع موظفة

واشنطن ـ العربي الجديد

فــــي اســـتـــجـــابـــة لـــضـــغـــوط املــســتــثــمــريــن فــي 
العمالقة  الشركة  أعلنت  »مــايــكــروســوفــت«، 
استجابتها  كيفية  فــي  تحقيقا  تفتح  أنــهــا 
ــنــــســــي فــــــي مـــــكـــــان الـــعـــمـــل  ــتــــحــــرش الــــجــ ــلــ لــ
والتمييز بن الجنسن، وكذلك في تعاملها 
مــع االدعــــاءات حــول املــؤســس املــشــارك فيها 
بــيــل غــيــتــس. يــأتــي قــــرار »مــايــكــروســوفــت« 
بعدما صوت ما يقرب من 78 في املائة من 
للشركة،  السنوي  االجتماع  في  املساهمن، 
فـــي 30 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، 
لـــة في  لــصــالــح املــطــالــبــة بــمــزيــد مـــن املـــســـاء
معالجة شكاوى التحرش الجنسي في مكان 
الــعــمــل. وفــشــل الــتــصــويــت عــلــى اقــتــراحــات 
أخـــرى خــالل االجــتــمــاع نفسه، بينها دعــوة 
لــتــقــديــم تـــقـــريـــر عــــن فــــجــــوات األجـــــــور عــلــى 
أساس العرق والجنس في الشركة والتعهد 
الوجه  إلى  التعرف  بحظر مبيعات تقنيات 

إلى الكيانات الحكومية.
»مايكروسوفت«،  لـ التنفيذي  الرئيس  وقال 
ســاتــيــا نـــاديـــال، فــي بــيــان الــخــمــيــس: »نحن 
مــلــتــزمــون لــيــس فــقــط بــمــراجــعــة الــتــقــريــر، 
من  نتمكن  حتى  التقييم،  مــن  التعلم  ولكن 

االستمرار في تحسن تجارب موظفينا«.
كــشــفــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
 مــســؤولــن 

ّ
األمـــيـــركـــيـــة، الـــعـــام املــــاضــــي، أن

ــي »مــــايــــكــــروســــوفــــت« حـــــذروا  تــنــفــيــذيــن فــ
فيها، بيل غيتس، بشأن  املــشــارك  املــؤســس 
عام  اإللــكــتــرونــي،  بالبريد  تبادلها  رســائــل 
برت غير الئقة، علما 

ُ
2008، مع موظفة، واعت

أثــار  املــاضــي  الــعــام  مــن منصبه  تنحيه   
ّ
أن

تقارير حول عالقة رومانسية كانت تربطه 
بموظفة في الشركة.

وأفــــادت »وول ســتــريــت جـــورنـــال« بـــأن بيل 

غيتس غـــازل مــوظــفــة فــي »مــايــكــروســوفــت« 
اإللــكــتــرونــي، ودعــاهــا  بالبريد  عبر رســائــل 
إلـــى لــقــائــه خــــارج الــعــمــل، حــن كـــان موظفا 

بدوام كامل ورئيسا للشركة، عام 2007.
وأصبحت الشركة على دراية بهذه الرسائل 
التنفيذيون  مسؤولوها  فأخبر   ،2008 عــام 
غيتس بأنها غير الئقة، وبأن عليه التوقف 
عن إرسالها. وأقر غيتس بما فعله، متعهدًا 
»وول ســتــريــت  ـــ ــ ــ ــر، وفـــقـــا لـ ــ ــرار األمــ ــكـ بـــعـــدم تـ

جورنال«. ولم يتخذ أعضاء مجلس اإلدارة 
ــراء عــنــد اطــالعــهــم على  ــ فـــي الــشــركــة أي إجـ
رئيسا  منصبه  مــن  غيتس  تنحى  املــســألــة. 
في  وبـــقـــي   ،2008 عــــام  »مـــايـــكـــروســـوفـــت«  لــــ
 .2020 آذار  مـــــارس/  حــتــى  اإلدارة  مــجــلــس 
في  ميليندا طالقهما  وزوجــتــه  هــو  وأعــلــن 
مــايــو/ أيــــار املـــاضـــي، بــعــد زواج اســتــمــر27 
عاما. وخالل العام املاضي، أقّر بيل غيتس 
 فــــادحــــا« عـــنـــدمـــا عــقــد 

ً
ــأ ــــه ارتــــكــــب »خــــطــ

ّ
بــــأن

لــقــاءات مــع جيفري إبــســتــن، رجــل األعــمــال 
جنسيا  الفتيات  عــشــرات  باستغالل  هم 

ّ
املت

في  ينتحر شنقا  أن  قبل  الفاخرة  دوره  فــي 
وقال   .2019 عــام  أغسطس/آب  في  زنزانته، 
أن«،  أن  غيتس، في تصريحات لقناة »ســي 
 فــادحــا أن أمــضــي وقــتــا معه 

ً
إنــه »كـــان خــطــأ

وأعطيه مصداقية بوجودي معه«. وأكد أنه 
اجــتــمــع بــإبــســتــن فــي ســيــاق حملته لجمع 
األموال ألنشطة خيرية. وأوضح بيل غيتس: 
»تناولت العشاء معه مّرات عّدة، على أمل أن 
يفي بوعوده بشأن منح مليارات الدوالرات 
بفضل مــعــارفــه ملــشــاريــع خــيــريــة فــي خدمة 
 
ّ
ه »عندما تبّن أن

ّ
الصحة العامة«، مؤّكدًا أن

هذه التعهدات لن تتبلور، انتهت العالقة«.
وكانت صحيفتا »نيويورك تايمز« و»وول 
ســتــريــت جــــورنــــال« قـــد تــطــّرقــتــا إلــــى مـــآدب 
لــة  الــعــشــاء تــلــك الـــتـــي كـــانـــت مـــوضـــع مــســاء
وأثــارت  »مايكروسوفت«  إدارة  مجلس  مــن 

خالفا مع زوجته ميليندا قبل طالقهما.
يــحــتــل غــيــتــس املــرتــبــة الـــرابـــعـــة بـــن أثــريــاء 
الــعــالــم، وفــقــا لقائمة »فـــوربـــس« عـــام 2021 
التي أشــارت إلى أن ثروته الشخصية تبلغ 

نحو 124 مليار دوالر.
ــة  ــركــ وشــــــــــــــارك غــــيــــتــــس فـــــــي تـــــأســـــيـــــس شــ
»مـــايـــكـــروســـوفـــت« الـــتـــي تــحــولــت إلــــى أكــبــر 
في  الــعــالــم،  على مستوى  برمجيات  شــركــة 
واستمر  العشرين،  الــقــرن  مــن  السبعينيات 
الشركة  الكامل في  الــدوام  العمل بنظام  في 
هــو  ثــــروتــــه   

ّ
أن ويــــرجــــح   .2008 ــام  ــ عـ حـــتـــى 

تــقــدر بمالين  عـــقـــارات  ومــيــلــيــنــدا تتضمن 
فــي واليـــات واشنطن،  األميركية  الــــدوالرات 
وفـــلـــوريـــدا، ووايـــومـــنـــغ. ويــقــع مــقــر اإلقــامــة 
الــزوجــان يعيشان فيه  كــان  الـــذي  الرئيسي 
 قيمته 

ّ
في مادينا، في واشنطن، ويرجح أن

تقدر بنحو 127 مليون دوالر.

وصفت »غوغل« مزاعم الدعوى بـ»غير الدقيقة« )بول فيث/فرانس برس(

)Getty/تنحى غيتس من منصبه رئيسًا لـ»مايكروسوفت« في 2008 )جيف جاي ميتشل

ضللت »غوغل« الناشرين والمعلنين لسنوات حول أسعار وعمليات مزادات اإلعالنات الخاصة بها، وابتكرت برامج سرية أدت إلى تقليص 
مبيعات بعض الشركات مع زيادة األسعار للمشترين، وأبرمت اتفاقية مع منافستها »فيسبوك« للحفاظ على نفوذها
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إلــى حــّد أنــه يــكــاد يــوحــي أن موليير ال يــزال 
جالسًا فــيــه«. وتــتــوزع فــي كــل أرجـــاء املبنى 
يحرص  املــســرحــي،  للكاتب  نصفية  تماثيل 
 فـــي أن تــأتــيــهــم 

ً
املــمــثــلــون عــلــى ملــســهــا أمـــــا

ــور لــــه أو  ــ بــالــتــوفــيــق وُحــــســــن الـــطـــالـــع، وصــ
ألعضاء من فرقته على غرار مدموازيل بوفال 
الــتــي جـــّســـدت شــخــصــيــات عــــدة مـــن أبــرزهــا 

زربينيت في مسرحية »مقالب سكابان«. 
أي   ،1680 عــام  فرانسيز«  »كوميدي  الـ ُولــدت 
بعد سبع سنوات من وفاة الكاتب املسرحي، 

عــنــدمــا قـــرر املــلــك لــويــس الـــرابـــع عــشــر الـــذي 
لــه، دمــج فرقته بــأخــرى.  كــان يــوفــر الحماية 
أربـــع صـــاالت مسرحية  الــفــرقــة بــن  وتنقلت 
قــبــل أن تــســتــقــر عــروضــهــا اعـــتـــبـــارًا مـــن عــام 
بــالــقــرب مــن قصر  قــاعــة ريشيليو  فــي   1799
»باليه رويال«، أي على مقربة من املنزل الذي 
موليير  وفــاة  ذكــر  وورد  موليير.  فيه  توفي 
»كوميدي فرانسيز«  في أهّم وثيقة تملكها الـ
 الغـــرانـــج«، وهـــو مجموعة 

ّ
»ســجــل ــعــرف بـــ

ُ
ت

الغــرانــج  موليير  اســم مساعد  تحمل  دفــاتــر 

باريس ـ العربي الجديد

ــم مــولــيــيــر يــقــتــرن منذ  ــزال اسـ ال يــ
»كـــومـــيـــدي  بـــالــــ ســـنـــة   400 نـــحـــو 
ــات بــمــثــابــة  ــ ــ ــز« حــــتــــى بـ ــيــ ــســ ــرانــ فــ
شفيعها، إلى درجة أن تسمية »دار موليير« 
ألقــدم  الشهير  الــبــاريــســي  املبنى  على  طلق 

ُ
ت

فــرقــة مــســرحــيــة ال تــــزال نــاشــطــة فـــي الــعــالــم، 
الفرنسي  املسرحي  والكاتب  الشاعر  أن  ولــو 
لــم يــطــأه يــومــًا.  داخـــل هــذا الــصــرح املــرمــوق، 
ثمة قطعة أثاث تحظى بالتبجيل تتمثل في 
كرسي خشبي بذراعن معروض داخل خزانة 
زجاجية. فعلى هذا املقعد نازَع جان باتيست 
بــوكــان )وهـــو اســـم مــولــيــيــر األصـــلـــي( خــال 
عرض ملسرحيته الشهيرة »املريض بالوهم«، 

قبل أن ُيسلم الروح الحقًا في منزله. 
»كــومــيــدي  وتــشــرح أمينة املــحــفــوظــات فــي الـــ
»فــرانــس  لوكالة  أغـــات ســانــجــوان  فرانسيز« 
بــرس« أن هــذا الكرسي »هــو نوعًا ما الشيء 
مــن مسرحه.  للمؤسسة  بقي«  الــذي  الوحيد 
وتــضــيــف أن لــلــمــقــعــد الـــــذي بــقــي املــمــثــلــون 
يستخدمونه حتى عام 1879 »حضورًا قويًا 

من الضروري الحرص 
على التوازن في األكل 

ال على الحرمان

الكوميديا يمكنها 
أن تعبر القرون إذا عرفنا 

ماذا نفعل

ال تحسب راجحة حسابًا 
للتنويع أو تقديم الرواية 

مصورة بتفاصيلها

2223
منوعات

ق 
ّ
)صاحب دور دوم جــوان(، وفيها كان يوث

أنشطة فرقة الكاتب. 
وتحتفظ الدار في مكتبتها )ومتحفها( بهذا 
قّبعة  بينها  أخــرى،  تذكارية   وبقطع 

ّ
السجل

وســـاعـــة ُحــفــر عــلــيــهــا اســـم مــولــيــيــر. وتشير 
أمــيــنــة املــحــفــوظــات أغــــات ســانــجــوان إلـــى أن 
أرشيف املؤسسة يبّن أن »أي سنة لم تمّر من 
فرانسيز( عروضًا  )كوميدي  الـ تقّدم  أن  دون 
ــر«. وتــنــتــهــج  ــيــ ــيــ ــولــ إلحــــــــدى مــــســــرحــــيــــات مــ
»كــومــيــدي فــرانــســيــز« مــبــدأ مقدسًا أرســاه  الـــ

تــقــّدم كل  الــتــنــاوب، بحيث  »شفيعها«، وهــو 
ليلة عرضًا مختلفًا، مما يستلزم نشاط فرق 
العمل من الصباح إلى املساء، على اختاف 

االختصاصات، بطريقة املداورة. 
ويؤكد مديرها العام املمثل إريــك روف أنها 
»املـــســـرح األول فــي فــرنــســا«، فــيــمــا عـــدا دور 
األوبــــرا »مــن حيث حجم الــنــشــاط«، إذ تضم 
»400 موظف في 70 اختصاصًا مهنيًا، و60 
الديكور  اختصاصيو  يعمل  وفيما   .»

ً
ممثا

والبناؤون في سارسيل بضواحي باريسي، 
يتخذ مصممو األزياء واملنّجدون والعاملون 
ــــوت ومــخــتــلــف  ــــصـ فــــي مــــجــــال اإلضـــــــــاءة والـ
املتعدد  املبنى  الفنية وسواهم في  الجوانب 

الطبقات الذي يضم قاعة ريشليو. 
ــزاء عـــدة من  ــاء وحـــدة أجــ ــ ويــشــغــل قــســم األزيـ
املـــقـــّر، ويـــضـــم نــحــو 50 ألــــف قــطــعــة. وتــقــول 
ــديــــرة خــــدمــــات املــــابــــس ســيــلــفــي لــومــبــار  مــ
عــمــل  لــــكــــل  زيـــــــًا  50 و70  بـــــن  مـــــا  ــنــــع  »نــــصــ
ــبــــرز كــبــيــر مــصــمــمــي األزيـــــاء  ــ مـــســـرحـــي«. وُي
لــيــونــيــل إرمـــويـــه الــجــانــب »الــنــفــســي« ألولــى 
عــمــلــيــات قــيــاس املـــابـــس، إذ ُيـــجـــري بعض 
املمثلن خالها تسميع نصوصهم بطريقة 

ممسرحة، أي مرفقة بالحركات املائمة.
»كوميدي  يعود الفضل في استمرارية دار الـ
فــرانــســيــز« هــــذا الـــزمـــن الــطــويــل إلــــى طــريــقــة 
العمل، إذ إن املمثلن هم أبرز صانعي القرار. 
ويــــشــــرح روف الــــــذي يــشــغــل مــنــصــبــه مــنــذ 
ذاتية  بتعاونية  أشبه  »الفرقة  أن   2014 عــام 
اإلدارة، ولم يتغير ذلك منذ موليير«. عندما 
يــنــضــم مــمــثــلــون جـــدد إلـــى الــفــرقــة، يوظفهم 
ملــدة سنة  مــوقــتــة،  اإلدارة بصيغة  مــســؤولــو 
قابلة للتجديد. ثم يمكن أن تختارهم لجنة 
بصفة  لتثبيتهم  ممثلن  سبعة  مــن  مكونة 
أعــضــاء دائــمــن. ولــهــذه اللجنة أيــضــًا الــقــرار 
الــرواتــب. وفــي كانون  فيما يتعلق بــزيــادات 
الثاني/يناير 2021، أصبحت املمثلة الكبيرة 
دومينيك بان العضو الدائم الرقم 538 منذ 
َول. وثــمــة مــقــولــة داخــلــيــة 

ُ
رفــقــاء مــولــيــيــر األ

مـــفـــادهـــا أن »املــــســــؤول يـــوظـــف، واملــمــثــلــون 
يصرفون«، إذ أن األعضاء هم أيضًا من يقرر 
االســتــغــنــاء عــن بــعــض املــمــثــلــن، مــا يتسبب 

أحيانًا في إثارة اعتراضات ومشاكل. 
وبعد جفاء طويل مع الجمهور في بريطانيا، 
املستندة  املــســرحــيــات  عـــادت  شكسبير،  بلد 
إلـــــى نــــصــــوص مـــولـــيـــيـــر أخــــيــــرًا لــتــســتــقــطــب 
املتعطشن  اإلنــكــلــيــز  مــن  كثيرين  متفرجن 
لــكــومــيــديــا عــــابــــرة لـــلـــزمـــن أبــــــدع بــكــتــابــتــهــا 
ــفــل 

ُ
املــــؤلــــف املـــســـرحـــي الـــفـــرنـــســـي الــــــذي احــت

السبت بالذكرى املئوية الرابعة لوالدته. وفي 
اعتاد  لندن حيث  فــي  الوطني  املــســرح  قاعة 
الجمهور على املشاهد الجّدية العميقة، علت 
ضــحــكــات الــحــاضــريــن خـــال مــشــهــد يغطي 
ــيـــر بـــدور  فــيــه املــمــثــل األمـــيـــركـــي دنـــيـــس أوهـ
شخصية Tartuffe الشهيرة ملوليير، خيانته 
مــن خـــال مــحــاكــاة ســاخــرة ملشهد فروسية 
وليامز.  أوليفيا  األخـــرى  البطلة  أمـــام  بـــريء 
وقال املمثل األميركي لوكالة »فرانس برس«: 
»الــكــومــيــديــا يــمــكــنــهــا أن تــعــبــر الــــقــــرون إذا 
عرفنا مــاذا نفعل«. وأشــار إلــى أن »جــزءًا من 
استند  فيما  اللغة،  على  قائمًا  كــان  الفكاهة 
جزء آخر على الباهة املطلقة. لكن ثمة أيضًا 
الشفقة والعاطفة تغني  لحظات عظيمة من 

العمل كثيرًا«. 
املستند  املسرحي  اإلنتاج  وأثبت نجاح هذا 
إلــى قصة »Tartuffe« عــام 2019 بــأن موليير 
قــــــادر عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب جـــمـــهـــور واســــــع فــي 
 الــــحــــال لــــم تـــكـــن كــذلــك 

ّ
ــن ــكـ بـــلـــد شــكــســبــيــر. لـ

على الــــدوام. يــقــول نــويــل بيكوك مــن جامعة 
غاسكو، وهو متخصص في أعمال موليير 
ما  »غالبا  باإلنكليزية:  الناطقة  البلدان  في 
كــــان عــــدد الــحــاضــريــن عــلــى خــشــبــة املــســرح 

يفوق أولئك املوجودين في الصالة«.

محمود الخطيب

ــه املــنــتــج املــصــري محسن جــابــر نصيحة  وّجـ
ملـــواطـــنـــه الـــفـــنـــان عـــمـــرو ديــــــاب، بــالــتــأنــي في 
الفترة  فــي  يقدمها  التي  الغنائية  اختياراته 
ــا يــعــكــس  ــرة، مــطــالــبــًا إيــــــاه بــتــقــديــم مــ ــ ــيـ ــ األخـ
النضج الفني الذي وصل إليه. وقال، في حوار 
»فنان ونجم  ديــاب  إن  الجديد«،  »العربي  مع 
كبير وذكي وصل إلى القمة بتعبه واجتهاده، 
وألنني أحبه، عليه أن يتأنى فيما يقدمه من 
أغـــان حاليًا ألنــهــا ال تعّبر عــنــه«. وبـــّن جابر 
أن املــقــارنــة بــن مــا يقدمه ديـــاب حاليًا، وبن 
بداية نجوميته  له في  أنتجها  التي  األغــانــي 
ـــي مــــعــــاك« و»قـــمـــريـــن« 

ّ
ــل ــبــــومــــات: »تـــمـ مـــثـــل ألــ

ــــد«: »صــعــبــة ولــيــســت فــي صالح  و»أكـــثـــر واحـ
املغني املصري«. من جانب آخر، حسم املنتج 
املصري الجدل الذي يثار بن الفينة واألخرى، 
حــول عــدم طرحه أللبوم بأربع أغنيات يملك 
حــقــوقــه لــلــفــنــانــة الــســوريــة مـــيـــادة الــحــنــاوي، 
والتي أعربت في تصريحات صحافية سابقة 

إلــى انحباس السوائل في  إنما  في الجسم 
الجسم بسبب كميات امللح الزائدة التي تم 

تناولها في فترة األعياد. 
التوازن  الحرص على  الــضــروري  كذلك من 
ــفـــوضـــى  ــبـــعـــد كـــــل الـ ــلــــى الـــــحـــــرمـــــان، فـ ال عــ
الــحــاصــلــة فــي فــتــرة األعــيــاد والــتــهــاون في 
النظام الغذائي املتبع، غالبًا ما يتم التفكير 
بالتوجه إلى حمية »ديتوكس« أو إلى أية 

حمية صارمة أخرى. 
لكن بحسب الحايك، هذا النوع من الحميات 
ــدم فــاعــلــيــتــه ويـــفـــشـــل فــــي مــعــظــم  ــ يــظــهــر عـ
الــحــاالت. فعند تقليص مــعــدالت الــوحــدات 
الحرارية التي يتم الحصول عليها إلى حد 
كبير، ترتفع معدالت هرمونات الجوع إلى 
ويشكل  الشهية  يزيد  مــا  عالية  مستويات 
بــالــتــالــي تــحــديــًا كــبــيــرًا فـــي مــواجــهــة إرادة 
الــفــرد لخفض الــــوزن واســتــعــادة الــرشــاقــة. 
ويـــجـــب الــتــركــيــز عــلــى الــبــروتــيــنــات قليلة 
الــدهــون خـــال الــوجــبــات العــتــبــارهــا تؤمن 
ما يساعد  أطــول  لفترات  بالشبع  إحساسًا 
ــــوزن واســتــعــادة  أكـــثـــر بــعــد عــلــى خــفــض الــ

الرشاقة. 
ــَصــــح بــــمــــعــــاودة الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــ

ْ
ــن ــك يــ ــذلــ كــ

الـــوجـــبـــات الـــصـــغـــيـــرة، ألنـــهـــا تــســاعــد على 

كارين إليان ضاهر

يتبع معظمنا نمط حياة صحيًا  أن  يمكن 
ــام الــعــاديــة، لــكــن فــي فــتــرة األعــيــاد،  فــي األيــ
ــام  ــن مــنــا ال يــتــنــاســى ذلـــــك، ويــضــعــف أمـ مـ
الغنية باألطعمة  املــوائــد  املــغــريــات فــي  كــل 
اللذيذة؟ قد ال تكون هذه مشكلة فعلية، لكن 
يبقى األهم أن ُيتخذ القرار بعدم االستمرار 
بــهــذه الــســلــوكــيــات الــخــاطــئــة إلـــى أجـــل غير 
مسّمى، وبالعودة إلى النظام املتوازن حتى 
تدريجًا  الــزائــدة  الكيلوغرامات  تتكدس  ال 
ــد صــعــوبــة الــتــخــلــص مــنــهــا عــنــدهــا،  وتـــزيـ
التي  الحرارية  الوحدات  أن عدد  خصوصًا 
يمكن تــنــاولــهــا يــومــيــًا خـــال فــتــرة األعــيــاد 
قـــد يــتــخــطــى الـــــــــ3000 وحـــــدة حــــراريــــة. أمــا 
التي  الــزائــدة  الــكــيــلــوغــرامــات  إلــى  بالنسبة 
ــــال فــتــرة  ــكـــون قــــد تـــكـــدســـت خـ يــمــكــن أن تـ
التغذية جوانا  األعياد فتقدم اختصاصية 
منها  للتخلص  الــازمــة  النصائح  الحايك 
تـــدريـــجـــًا وبــشــكــل خــــاص مـــن الــــدهــــون في 
اتباع  الجسم، فيما تشدد على أهمية عدم 
تساعد  ال  ألنها  حميات صــارمــة عشوائية 
عــلــى خــســارة الـــدهـــون، كــمــا أنـــه ســرعــان ما 
ــذي تــــم الــتــخــلــص مــنــه  ــ  نــســتــعــيــد الـــــــوزن الــ

بعد اتباعها.
وتــشــدد الــحــايــك عــلــى ضــــرورة اإلكـــثـــار من 
ــــرب املــــــاء وتـــرطـــيـــب الـــجـــســـم بــاســتــمــرار  شـ
ــن مــشــكــلــة انــحــبــاس  لــلــتــخــلــص ســـريـــعـــًا مــ
الــذي يمكن  السوائل في الجسم ومــن امللح 
 
ْ
أن يــكــون قــد تــراكــم فــي الــفــتــرة املــاضــيــة. إذ
بعد أيام قليلة من األعياد، من الطبيعي أن 
ال  والسبب  قياسه.   عند 

ً
قليا الـــوزن  يــزيــد 

يعود هنا فقط إلى زيــادة معدالت الدهون 

عن خيبة أملها من عدم طرح األلبوم، معيدة 
السبب في ذلك إلى جابر الذي يرفض، بحسب 
تــصــريــحــاتــهــا، طــــرح هــــذه األغــــانــــي. وألـــبـــوم 
ــن أربـــــع أغــنــيــات،  ــاوي الـــجـــديـــد يــتــألــف مـ ــنـ حـ
اثنتن من ألحان محمد سلطان هما: »رجعنا 
لبعضينا« و»أنا اللي جبته لنفسي«، وأغنية 
من كلمات عبد الــوهــاب محمد وألــحــان بليغ 
رابعة  وأغنية  بتنتسيش«،  »مــا  هــي:  حــمــدي 
ــح جابر األمر، 

ّ
من ألحان محمد ضياء. ووض

بقوله: »ميادة الحناوي جزء هام من تاريخي 
ــا عــلــى تـــواصـــل مــعــهــا، لــكــن بحكم  الــفــنــي وأنــ
الـــظـــروف الــســيــاســيــة فـــي بــلــدهــا ومــــا أصـــاب 
متاحًا  يكن  لــم  كــورونــا،  بفعل جائحة  العالم 
أن نلتقي«. وربط جابر مسألة طرح األغنيات 
األربع في »ميني ألبوم« قد يصدر خال العام 
املوسيقي لألغنيات  التوزيع  الحالي، بإعادة 
ــاريــــخــــي ال  ــددًا، مـــبـــيـــنـــًا: »تــ ــ ــجـ ــ وتــســجــيــلــهــا مـ
يسمح لي بطرح عمل فني غير مكتمل، فهذه 
األغــــانــــي ســـــواء صـــــدرت وحـــدهـــا فـــي )مــيــنــي 
ألبوم( أو ضمن ألبوم كامل، تحتاج إلى إعادة 
تــســجــيــلــهــا مـــجـــددًا كــونــهــا ســجــلــت قــبــل عــدة 

سنوات، واملوسيقى تطورت وتغيرت«.
املطلوبة  التعديات  على  مــثــااًل  وســاق جابر 
فــي هــذه األغــنــيــات، موضحًا: »فــي أغنية )ما 
بــتــنــتــســيــش( الـــتـــي ســجــلــنــاهــا فـــي الـــيـــونـــان، 
ــا بــتــنــتــســيــش مــا  ــ ــقـــول مــطــلــعــهــا: )مـ والــــتــــي يـ
غــيــرك صحيح بعيش/  ويــا  أنــا  بتنتسيش/ 
أن  اكتشفنا  مــا بتنتسيش(،  انــت برضه  بــس 
األغــنــيــة تــصــف حــــال املــطــربــة وهــــي مشتاقة 
لحبيبها السابق، وفحوى الكام أنها خائنة، 
فــأوقــفــت الــعــمــل وطــلــبــت حــيــنــهــا مـــن الــشــاعــر 
الـــراحـــل عــبــد الـــوهـــاب مــحــمــد تــعــديــل الــكــام 
بتنتسيش/  ما  بتنتسيش  )مــا  الــذي أصبح: 

أنــــا ويــــا غـــيـــرك صــحــيــح ح عـــيـــش/ بـــس انــت 
بــرضــه مــا بــتــنــتــســيــش(، فــهــذا الــعــمــل يحتاج 
إلعــادة تسجيل الغناء، حتى أستطيع طرحه 
لــلــجــمــهــور، وأنــــا كمنتج لــي تــاريــخــي أرفــض 
طــــرح عــمــل لــفــنــانــة بــقــيــمــة مـــيـــادة الــحــنــاوي، 
توحي بأنها ما زالت تعشق حبيبها السابق 

ــل آخــــــر«.وحــــــول دعـــوتـــه  ــ ــة رجـ ــ ــي عـــلـــى ذمـ ــ وهـ
بالسماح ملغنّي  املوسيقين املصرين،  نقابة 
املـــهـــرجـــانـــات بــمــمــارســة نــشــاطــاتــهــم الــفــنــيــة 
بعد أن تــم منعهم، قــال جــابــر: »لــم يــحــدث أن 
تـــم إيـــقـــاف أي فــنــان عـــن الــعــمــل، ألن فـــي ذلــك 
قطع أرزاق، فاملأمول هو استحداث لجنة في 

النقابة لتقييم األغنيات قبل السماح بطرحها 
ــد جـــابـــر أن »الــجــمــهــور هو  ــ لــلــجــمــهــور«. وأكـ
األغنية ستصل  وأن  فنان،  أي  مقياس نجاح 
للناس إذا أحبوها مهما جرى منعها، لذا بداًل 
مــن مــحــاربــة مغني املــهــرجــانــات فــي أرزاقــهــم، 

يمكن احتواؤهم وتقويم أعمالهم«.

ضــبــط مــســتــويــات الــســكــر فـــي الـــــدم وعــلــى 
إيجابًا  مــا ينعكس  تــوازنــهــا  الــحــفــاظ على 

حكمًا على مستويات الطاقة والنشاط. 
وعلى الرغم من أهمية الوجبات الصغيرة، 
الصحيحة.  بالطريقة  اعتمادها  مــن  بــد  ال 
ــاول الـــوجـــبـــات  ــ ــنـ ــ ــن تـ ــ فـــيـــجـــب االمــــتــــنــــاع عـ
ــر والــــــدهــــــون،  ــكـ ــالـــسـ ــة بـ ــيـ ــنـ ــغـ الــــصــــغــــيــــرة الـ
ــبــــات  ــلــــى الــــوجــ والــــتــــركــــيــــز فـــــي املــــقــــابــــل عــ
املكسرات  رأسها  وعلى  الصحية  الصغيرة 
النيئة والفاكهة الطازجة والخضر املقطعة، 
أي األطــعــمــة الــتــي تــكــون فــي مــتــنــاول الــيــد، 
الشعور  عند  وقــت  أي  فــي  تناولها  ويمكن 
بالجوع. علمًا أن الــدراســات قــد أظــهــرت أن 
تـــنـــاول الــســكــر يــمــكــن أن يــتــحــول إلــــى نــوع 
مـــن اإلدمــــــــان، مـــا يـــــؤدي إلــــى الــــدخــــول إلــى 
دوامة. هذا وتتكدس كميات السكر الزائدة 
فـــي الــجــســم بــشــكــل دهــــــون، ويــــــؤدي أيــضــًا 
 إلـــى الــرغــبــة فــي تــنــاول املــزيــد مــن األطعمة 

الغنية بالسكر.       
ويــنــَصــح بــالــحــرص عــلــى مــمــارســة ريــاضــة 
املــشــي مـــن جــديــد والـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــشــاط 
الــريــاضــة ال تساهم في  الــجــســدي. علمًا أن 
حـــرق الـــوحـــدات الــحــراريــة فــحــســب، بــل هي 
الثقة بالنفس وتنعكس  تساهم في تعزيز 
إيــجــابــًا عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة وتــزيــد من 
اإليــجــابــيــة لـــدى مـــن يــمــارســهــا، مـــا يشجع 
أكــثــر بــعــد عــلــى اتــبــاع نــظــام غــذائــي صحي 
والقيام باختيارات صحية في نمط الحياة. 
ــايـــك زيـــــــادة الــنــشــاط  فــيــكــفــي بــحــســب الـــحـ
الجسدي بشكل يرتفع فيه معدل الخطوات 
هذا  ليشكل  بها،  القيام  يتم  التي  اليومية 
مــســاهــمــة مــهــمــة فـــي الــطــريــق إلــــى تحقيق 

الهدف بخفض الوزن.

محسن جابر ينصح عمرو دياب ويوضح مصير ألبوم الحناويخطوات بسيطة لخفض الوزن بعد األعياد
في هذه الدردشة مع 

»العربي الجديد« يتحّدث 
المنتج المصري محسن 

جابر عن تراجع سوية 
أعمال عمرو دياب 

األخيرة، وسبب تأخير إصدار 
ألبوم ميادة الحناوي

ربيع فران

يــتــنــاول مسلسل »عــالــحــد« قــّصــة »لــيــلــى« )سافة 
يت 

ّ
 بعدما توف

ً
معمار( التي تصل إلى بيروت طفلة

أســـرتـــهـــا فــــي دمــــشــــق، وتـــعـــيـــش فــــي بــــيــــروت عــنــد 
خالتها. تدرس »ليلى« في كلية الصيدلة، وتتزّوج 
مــن »طــــارق«. ولــكــن بسبب الــظــروف الــراهــنــة التي 
يــمــّر بــهــا لــبــنــان، يــقــرر »طـــــارق« الــســفــر والــهــجــرة 
عن طــرق البحر إلــى أوروبـــا. يختفي »طــارق« ملّدة 
»تــالــة«  وابنتها  »لــيــلــى«  لتعيش  ســنــوات،  ثماني 
التي  الخالة  كنف  في  الكامل  االستقال  من  حالة 

تحيطهما بالحب والرعاية. 
 
ً
يطرح »عالحد« قضايا اجتماعية هامة، منها مثا
الــتــحــرش الجنسي ولــكــن مــن منظور ضيق جــًدا. 
حالة من االلتباس تخيم على الشخصّية الرئيسية 
ش. »مــروان« شاب يعيش في حّي  املتهمة بالتحرُّ
فــقــيــر، مــقــنــع الـــوجـــه ويــــرتــــدي قــــفــــازات، ويــاحــق 
ى ُيطَعن بسكن في 

ّ
، حت

ً
الشوارع ليا النساء في 

الــتــحــريــات ملعرفة  وتــبــدأ  خــاصــرتــه ويلقى حتفه. 
 الــســيــرة الــذاتــيــة 

ّ
قــاتــل »مـــــــروان«، خــصــوًصــا وأن

للقتيل »ال تشوبها شائبة« كما يقول سكان الحي 
ة. جريمة القتل تأخذ املسلسل إلى  وجيران الضحيَّ
ه غموض مصطنع وبارد 

ّ
عالم من الغموض، ولكن

ويـــزيـــد مـــن حــجــم الــضــعــف الــــذي يــعــانــيــه الــعــمــل. 
العمل من إخراج اللبنانية، ليال راجحة، وبتكليف 
لــم يسبق لراجحة  »الــصــبــاح« لإلنتاج.  مــن شركة 

أن قامت بــإخــراج مسلسل من قبل، ولكن كــان من 
األجدى بها دراسة تفاصيل دقيقة والعمل عليها، 

خصوًصا حركات املمثلن وطريقة التصوير. 
ورغـــــم الـــوقـــت الـــطـــويـــل الـــــذي اســتــغــرقــه تــصــويــر 
لم  النتيجة مخيبة.  جــاءت  )12 حلقة(،  »عــالــحــّد« 
الــعــمــل، في  الــســوريــة ســافــة مــعــمــار  تنقذ املمثلة 
الــدرامــا املشتركة،  كــان يعول عليها ضمن  تجربة 
وهــــــذا مــــا ظـــهـــر جـــلـــًيـــا مــــن ردود فـــعـــل املــتــابــعــن 
الــســوريــن عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ال 
التقنية،  الناحية  ليال راجحة على  تركز املخرجة 
مغلقة  مواقع تصوير ومسافات  على  تتمركز  بل 
وبــاهــتــة جـــدًا مــن حــيــث الــشــكــل، ســـواء فــي املــنــازل 
التي تظهر زاوية  الخارجية  أو حتى في املشاهد 
مثبتة، وال تحسب  الكاميرات  وكــأن  فقط.  واحـــدة 
راجحة حساًبا للتنويع، أو تقديم الرواية مصورة 
وكأنها  األداء.  نبض  وتغيير  العامة،  بتفاصيلها 
تحاول االنتهاء بسرعة من العمل لتقع في تنميط 
أوقــع بــدوره مجموعة من املمثلن في فخ الحفظ 

للشّد،  اآلخــر  هــو  يحتاج  لسيناريو  و»التسميع« 
أن  املفترض  مــن  التي  التشويق  لعناصر  ويفتقد 
تظهر بعد الحلقة الثانية أو الثالثة عند اكتشاف 
ـــتـــحـــرش، والـــتـــي تــقــوم بها 

ُ
جــريــمــة قــتــل الـــشـــاب امل

دمنة على املهدئات. 
ُ
»ليلى« امل

تــدخــل »لــيــلــى« رحــلــة االنــفــصــام والــغــمــوض التي 
وتداعيات  زوجــهــا  اختفاء  لحظة  إلــى  تعود  ربما 
املجتمع  أمــام تحديات  لثماني ســنــوات  االنــتــظــار 
ــرأة عــامــلــة تـــحـــاول تــحــيــيــد ابــنــتــهــا  ــ ويـــومـــيـــات امــ
الــواقــع وإمـــدادهـــا بالعاطفة والثقة  الــوحــيــدة عــن 
والــثــقــافــة. تغيب االنــفــعــاالت عــنــد املــمــثــل رودريـــغ 
الذي يقوم بدور »وليد« صديق »ليلى«.  سليمان 
قــدرة  كــان مــن املفترض أن يزيد مــن  أداء سليمان 
هذا املمثل املعروف بحرفّيته العالية، لكنه يظهر 
هنا من دون لون في رّدات الفعل الخاصة إلقناعنا 
زوجته،  صديقة  »ليلى«،  اختار  خائن  زوج  بــدور 

من أجل الهروب دون أي مبرر. 
السورية  للممثلة  األولــى  الخطوة  العمل هو  هــذا 
ــلـــســـات  ــمــــن »مــــــوضــــــة« املـــسـ ــار ضــ ــمــ ــعــ ــة مــ ــ ــــافـ سـ
إلــى التجارية، والتي دأبــت على  القصيرة األقــرب 
السعودية  »شــاهــد«  منصة  وتصديرها  إنتاجها 
منذ سنتن، وتطرح قضية أو التحقيق في جريمة 
ــدًا فــي  ــ ــيـــوط أصـــبـــحـــت مــســتــهــلــكــة جـ ــــق خـ قـــتـــل وفـ
الغامض  »املافيات«  عالم  تنقل   

ْ
إذ العربي،  العالم 

وفقأ ألهواء الكاتب واملخرج/ لكن كل من منظاره 
الشخصي وليس خدمة للقصة.

شفيع الـ»كوميدي فرانسيز« منذ أربعة قرون

جابر: ميادة الحناوي جزء هام من تاريخي الفني وأنا على تواصل معها )المكتب اإلعالمي(

تلعب سالفة 
معمار دور 
»ليلى« في 
المسلسل 
)سيدرز آرت 
برودكشن(

)Getty( تشدد الحايك على ضرورة اإلكثار من شرب الماء وترطيب الجسم باستمرار

إقبال في فرنسا وبريطانيا على مسرحيات موليير )رافاييل غيارد/فرانس برس(

»دار موليير« هو مبنى باريسي مشهور تأسس من أجل أقدم فرقة مسرحيَّة ال تزال نشطة 
فعليًا في العالم، رغم أّن الكاتب المسرحي الفرنسي لم يطأه يومًا

موليير المسرحي

»عالحد«... تشويق بال روح

فنون وكوكتيل
ذكرى 

مسلسل

دردشةصحة

لم يترك الكاتب المسرحي 
الفرنسي موليير أي أثر 

شخصي عنه، إذ ال مذكرات 
وال مراسالت وال حتى 

مالحظات تلقي الضوء 
على شخصية أعظم مؤلف 

كوميدي غربي. فابنته 
إسبري-مادلين، التي نجت 

وحدها من أوالده األربعة، 
أضاعت مخطوطاته، وال 
تزال أول سيرة ذاتية عنه 
نُشرت عام 1705 بعنوان 

»حياة السيد موليير«، مصدرًا 
لألساطير حول جان باتيست 
بوكالن المولود في طبقة 
البرجوازية الفرنسية والذي 

أصبح الكاتب المسرحي 
المفضل لدى الملك الفرنسي 

لويس الرابع عشر.

بال أثر 
شخصي
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