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MEDIA

أخبار
كاذبة

في سياق المنشورات التي تظهر
ساخرة أول األمر ثم تنتشر بين
الجد ،تداولت
الكثيرين على محمل
ّ
صفحات عدة تغريدة منسوبة لمن
قيل إنّه رجل دين مسلم يحرّم على
النساء شرب القهوة في المقاهي.
ّ
لكن التغريدة منشورة في األصل
على حساب ساخر.

ظهرت صورة للممثلة لبنى عبد
بادعاء أنّها أول
العزيز ،مرفقة ّ
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.
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نشرت حسابات مقطع فيديو
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
أثناء استجابته لنداء طفلة في
ور بالتزامن
مؤتمر له ،وزعمت أنّه ُ
ص ّ
ّ
لكن
مع هبوط الليرة التركية أخيرًا.
االدعاء مضلل ،فالفيديو يعود
لعام  ،2017ولم يُلتقط بعد أزمة
هبوط الليرة.

«غوغل» و«فيسبوك» تتآمران على الناشرين والمعلنين
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
سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

ُ
تتهم شركة «غوغل» في وثائق غير منقحة،
ضـمــن دعـ ــوى قـضــائـيــة ملـكــافـحــة االحـتـكــار
رفعتها واليــات أميركية ضدها ،بالتواطؤ
م ــع شــركــة «ف ـي ـس ـبــوك» امل ـنــاف ـســة ،للتالعب
في مبيعات اإلعالنات عبر شبكة اإلنترنت.
ّ
وت ــزع ــم ال ــدع ــوى ال ـق ـضــائ ـيــة أن الــرئـيـســن
ال ـت ـن ـف ـيــذيــن ف ــي «غـ ــوغـ ــل» و«ف ـي ـس ـب ــوك»،
ومارك زوكربيرغ ،كانا على
ساندر بيتشاي ّ
علم باالتفاقية ،ووقعاها.
االتفاقية جــزء من جهود «غوغل» ملواجهة
عـ ـ ــروض ال ـت ـس ـع ـيــر الـ ـت ــي أراد ال ـن ــاش ــرون
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ل ـك ـس ــب املـ ــزيـ ــد مـ ــن األم ـ ـ ــوال
م ــن اإلع ــان ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى مــواقـعـهــم
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة .ووف ـ ـقـ ــا لـ ـل ــدع ــوى ،ح ــاول ــت
«غ ــوغ ــل» ق ـتــل رأس ال ـع ـط ــاءات ع ـبــر إب ــرام
صفقة مــع «فيسبوك» التي دعمت املــزايــدة
ال ــرأس ـي ــة .وجـ ــاء ف ــي ال ـش ـك ــوى« :ف ــي نـهــايــة
املـ ـط ــاف ،أب ــرم ــت غ ــوغ ــل وف ـي ـس ـبــوك صفقة
نـ ـف ــذت ع ـل ــى أعـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات» ،و«ب ـع ــد
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،ق ـل ـصــت ف ـي ـس ـبــوك م ـشــارك ـت ـهــا
ف ــي امل ــزاي ــدة ال ــرأس ـي ــة ،م ـقــابــل ق ـي ــام غــوغــل
بإعطائها معلومات وسرعة ومزايا أخرى».
وكـ ـج ــزء م ــن االت ـف ــاق ـي ــة ،ات ـف ـق ــت امل ـن ـص ـتــان
عـلــى ع ــدد امل ــرات الـتــي سـتـفــوز فيها شركة
«فيسبوك» بمزادات الناشرين.
ال ــدع ــوى األص ـل ـي ــة امل ـن ـق ـحــة ،امل ــرف ــوع ــة في
ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر/ك ــان ــون األول امل ـ ــاض ـ ــي ،تـتـهــم
ـاد للمنافسة»
«غــوغــل» بــإبــداء «س ـلــوك م ـعـ ٍ
وبالتحالف مع شبكة التواصل االجتماعي
ال ـع ـمــاقــة «ف ـي ـس ـب ــوك» .ل ـكــن ال ـن ـس ـخــة غير
املنقحة ،املـنـشــورة الجمعة ،تقدم تفاصيل
ع ــن م ـش ــارك ــة ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
«أل ـفــابــت» ،الـشــركــة األم ل ــ«غــوغــل» ،ســانــدر
ب ـي ـت ـش ــاي ،وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـشــركــة
«فـيـسـبــوك» ،م ــارك زوكــرب ـيــرغ ،فــي املــوافـقــة
على الصفقة .غيرت «فيسبوك» اسمها إلى
«ميتا» في أكتوبر/تشرين األول املاضي.
ووف ـق ــا ل ـلــدعــوى الـقـضــائـيــة ،كــانــت رئـيـســة
العمليات في «فيسبوك» ،شيريل ساندبرغ،
ص ــري ـح ــة ب ـ ــأن «ه ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة ك ـب ـي ــرة مــن
الناحية االستراتيجية» ،وفق ما أشارت في
رسالة إلكترونية عام  ،2018حول الصفقة،
تضمنت الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ.
وبينما ال تــزال أسماء املديرين التنفيذيني

في «فيسبوك» محجوبة في الدعوى ،إال أن
مسمياتهم الوظيفية مرئية.
وتـشـيــر الــدعــوى الـقـضــائـيــة إل ــى أن ــه حني
تــوصــل الجانبان إلــى اتـفــاق على شــروط
الصفقة« ،أرس ــل الفريق بــريـدًا إلكترونيًا
موجهًا مباشرة إلــى الرئيس التنفيذي»
زوكــربـيــرغ .وجــاء في البريد اإللكتروني،

أرادت «غوغل» الحفاظ
على سيطرتها على
سوق اإلعالنات

وفقًا للدعوى« :نحن على وشك التوقيع،
ون ــري ــد مــوافـقـتــك لـلـمـضــي ق ــدم ــا» .وتفيد
الدعوى بأن زوكربيرغ أراد لقاء ساندبرغ
وم ـس ــؤول ـي ــه ال ـت ـن ـف ـيــذيــن اآلخـ ــريـ ــن قـبــل
اتخاذ قرار نهائي.
ّ
وتقول الدعوى إن الشركتني وقعتا االتفاقية
فــي سـبـتـمـبــر/أيـلــول ع ــام  ،2018وتــؤكــد أن

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

ســانــدبــرغ وبـيـتـشــاي شـخـصـيــا م ــن تــولـيــا
هــذه املهمة .واستخدمت «غــوغــل» ،داخليًا،
مصطلح «جيداي بلو»  Jedi Blueلإلشارة
إلــى اتفاقيتها مع «فيسبوك» وأبقته سرًا،
وفق ما تزعم الدعوى القضائية.
ّ
ت ــزع ــم ال ــدع ــوى أن «غ ــوغ ــل» حــاف ـظــت على
سـيـطــرتـهــا عـلــى س ــوق مـبـيـعــات اإلعــانــات
ع ـبــر تـضـخـيــم س ـعــر اإلع ــان ــات لـلـعــامــات
ال ـت ـج ــاري ــة وق ـم ــع امل ـنــاف ـســة م ــن ال ـت ـب ــادالت
اإلعــان ـيــة األخـ ــرى .ووف ـقــا لصحيفة «وول
ّ
ستريت جورنال» ،تزعم الشكوى أن «غوغل
استحوذت على فــرق السعر بني ما أبلغته
لـلـنــاشــريــن واملـعـلـنــن ح ــول تكلفة اإلع ــان،
واس ـت ـخــدمــت األم ـ ــوال لـل ـتــاعــب ب ــامل ــزادات
املستقبلية ،لتوسيع احـتـكــارهــا الــرقـمــي».
تـشـيــر الــوثــائــق كــذلــك إل ــى رس ــائ ــل داخـلـيــة
ّ
ق ــال فيها مــوظـفــو «غــوغــل» إن األم ــر يشبه
اس ـت ـخــدام «مـعـلــومــات داخ ـل ـيــة» فــي تنمية
األعمال التجارية.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــلّ ،
ردت ش ــرك ــة «غ ـ ــوغ ـ ــل» عـبــر
امل ـت ـح ــدث بــاس ـم ـهــا ب ـي ـتــر شــوت ـن ـف ـلــز ال ــذي
ّ
أص ــدر بـيــانــا الـجـمـعــة ،قــال فـيــه إن الــدعــوى
القانونية «مليئة باملعلومات غير الدقيقة،
وتـفـتـقــر إل ــى األهـلـيــة ال ـقــانــون ـيــة» .ووصــف
ّ
م ــزاع ــم ال ــدع ــوى بـ ــأن ب ـي ـت ـشــاي وافـ ــق على
الصفقة مــع «فـيـسـبــوك» ب ـ «غـيــر الــدقـيـقــة».
ّ
وأضاف« :نوقع مئات االتفاقات كل عام مما
ال يتطلب موافقة الرئيس التنفيذي ،وهذه
ّ
لــم تكن مختلفة» ،مــردفــا بــأن االتفاقية «لم
تكن سرية إطالقًا».
وق ــال املـتـحــدث بــاســم «مـيـتــا» كــريــس غــرو،
ّ
الجمعة ،إن االتفاقية التي أبرمتها الشركة
م ــع «غ ــوغ ــل» ،وات ـفــاق ـيــات أخ ــرى مـشــابـهــة،
«س ــاع ــدت فــي رف ــع مـسـتــوى املـنــافـســة على
ّ
م ــواض ــع اإلعـ ــانـ ــات» .وأض ـ ــاف أن عــاقــات
األع ـم ــال ه ــذه ت ـســاعــد «م ـي ـتــا» ف ــي «تـقــديــم
املــزيــد مــن الـقـيـمــة لـلـمـعـلـنــن ،مــع تعويض
الناشرين بشكل عادل ،ما يؤدي إلى نتائج
أفضل للجميع».
يـ ـق ــود الـ ــدعـ ــوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة امل ــدع ــي ال ـع ــام
لوالية تكساس ،كني باكستون ،وانضم إليه
امل ــدع ــون ال ـعــامــون فــي أالس ـكــا وأركـنـســاس
وفـ ـل ــوري ــدا وأيـ ــداهـ ــو وإن ــدي ــان ــا وك ـن ـتــاكــي
ولويزيانا وميسيسبي وميزوري ومونتانا
ونـ ـيـ ـف ــادا ونـ ـ ـ ــورث داكـ ــوتـ ــا وب ــورت ــوريـ ـك ــو
وساوث كارولينا وساوث داكوتا ويوتا.

«مايكروسوفت» :سنراجع سياسات التحرش الجنسي
واشنطن ـ العربي الجديد

ف ــي اس ـت ـج ــاب ــة ل ـض ـغ ــوط امل ـس ـت ـث ـمــريــن فــي
«مــايـكــروســوفــت» ،أعلنت الشركة العمالقة
أنـهــا تفتح تحقيقًا فــي كيفية استجابتها
لـ ـلـ ـتـ ـح ــرش الـ ـجـ ـنـ ـس ــي فـ ـ ــي مـ ـ ـك ـ ــان ال ـع ـم ــل
والتمييز بني الجنسني ،وكذلك في تعاملها
مــع االدع ــاءات حــول املــؤســس املـشــارك فيها
بـيــل غـيـتــس .يــأتــي قـ ــرار «مــاي ـكــروســوفــت»
بعدما صوت ما يقرب من  78في املائة من
املساهمني ،في االجتماع السنوي للشركة،
ف ــي  30نــوف ـم ـبــر/ت ـشــريــن ال ـثــانــي امل ــاض ــي،
ل ـصــالــح امل ـطــال ـبــة ب ـمــزيــد م ــن امل ـس ــاء ل ــة في
معالجة شكاوى التحرش الجنسي في مكان
ال ـع ـمــل .وف ـشــل ال ـتـصــويــت عـلــى اق ـتــراحــات
أخ ــرى خــال االجـتـمــاع نفسه ،بينها دعــوة
ل ـت ـقــديــم ت ـق ــري ــر ع ــن فـ ـج ــوات األج ـ ـ ــور عـلــى
أساس العرق والجنس في الشركة والتعهد
بحظر مبيعات تقنيات التعرف إلى الوجه
إلى الكيانات الحكومية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«مايكروسوفت»،
ســاتـيــا ن ــادي ــا ،فــي ب ـيــان الـخـمـيــس« :نحن
م ـل ـتــزمــون ل ـيــس ف ـقــط ب ـمــراج ـعــة ال ـت ـقــريــر،
ولكن التعلم مــن التقييم ،حتى نتمكن من
االستمرار في تحسني تجارب موظفينا».
كـشـفــت صـحـيـفــة «وول سـتــريــت ج ــورن ــال»
ّ
األم ـي ــرك ـي ــة ،الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،أن م ـســؤولــن
ت ـن ـف ـيــذيــن ف ــي «م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» ح ـ ــذروا
املــؤســس املـشــارك فيها ،بيل غيتس ،بشأن
رســائــل تبادلها بالبريد اإللـكـتــرونــي ،عام
ُ
 ،2008مع موظفة ،واعتبرت غير الئقة ،علمًا
ّ
أن تنحيه مــن منصبه ال ـعــام املــاضــي أثــار
تقارير حول عالقة رومانسية كانت تربطه
بموظفة في الشركة.
وأفـ ــادت «وول سـتــريــت ج ــورن ــال» ب ــأن بيل

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

غيتس غ ــازل مــوظـفــة فــي «مــايـكــروســوفــت»
عبر رســائــل بالبريد اإللـكـتــرونــي ،ودعــاهــا
إل ــى لـقــائــه خ ــارج الـعـمــل ،حــن ك ــان موظفًا
بدوام كامل ورئيسًا للشركة ،عام .2007
وأصبحت الشركة على دراية بهذه الرسائل
عــام  ،2008فأخبر مسؤولوها التنفيذيون
غيتس بأنها غير الئقة ،وبأن عليه التوقف
عن إرسالها .وأقر غيتس بما فعله ،متعهدًا
ب ـع ــدم ت ـك ــرار األم ـ ــر ،وف ـق ــا لـ ـ ــ«وول سـتــريــت

اتهامات لبيل غيتس
بإقامة عالقة «غير
الئقة» مع موظفة

جورنال» .ولم يتخذ أعضاء مجلس اإلدارة
ف ــي ال ـشــركــة أي إجـ ــراء عـنــد اطــاع ـهــم على
املـســألــة .تنحى غيتس مــن منصبه رئيسًا
ل ــ«م ــاي ـك ــروس ــوف ــت» ع ــام  ،2008وب ـق ــي في
مـجـلــس اإلدارة ح ـتــى م ـ ــارس /آذار .2020
وأع ـلــن هــو وزوج ـتــه ميليندا طالقهما في
مــايــو /أي ــار امل ــاض ــي ،بـعــد زواج اسـتـمــر27
عامًا .وخالل العام املاضيّ ،
أقر بيل غيتس
ً
ّ
ب ــأن ــه ارتـ ـك ــب «خـ ـط ــأ ف ــادح ــا» ع ـنــدمــا عـقــد

ل ـقــاءات مــع جيفري إبـسـتــن ،رجــل األعـمــال
ّ
املتهم باستغالل عـشــرات الفتيات جنسيًا
فــي دوره الفاخرة قبل أن ينتحر شنقًا في
زنزانته ،في أغسطس/آب عــام  .2019وقال
تصريحات لقناة «ســي أن أن»،
غيتس ،في ً
إنــه «كــان خـطــأ فــادحــا أن أمـضــي وقـتــا معه
وأعطيه مصداقية بوجودي معه» .وأكد أنه
اجـتـمــع بــإبـسـتــن فــي سـيــاق حملته لجمع
األموال ألنشطة خيرية .وأوضح بيل غيتس:
مرات ّ
«تناولت العشاء معه ّ
عدة ،على أمل أن
يفي بوعوده بشأن منح مليارات الدوالرات
بفضل مـعــارفــه ملـشــاريــع ّ خـيــريــة فــي خدمة
ّ ّ
ّ
تبي أن
الصحة العامة» ،مؤكدًا أنه «عندما
هذه التعهدات لن تتبلور ،انتهت العالقة».
وكانت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«وول
سـتــريــت ج ــورن ــال» ق ــد تـطـ ّـرقـتــا إل ــى م ــآدب
ال ـع ـشــاء ت ـلــك ال ـت ــي ك ــان ــت م ــوض ــع مـســاء لــة
مــن مجلس إدارة «مايكروسوفت» وأثــارت
خالفًا مع زوجته ميليندا قبل طالقهما.
يـحـتــل غـيـتــس املــرت ـبــة الــراب ـعــة ب ــن أثــريــاء
الـعــالــم ،وفـقــا لقائمة «ف ــورب ــس» ع ــام 2021
التي أشــارت إلى أن ثروته الشخصية تبلغ
نحو  124مليار دوالر.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك غ ـ ـي ـ ـتـ ــس ف ـ ـ ــي ت ـ ــأسـ ـ ـي ـ ــس ش ــرك ــة
«م ــاي ـك ــروس ــوف ــت» ال ـتــي ت ـحــولــت إل ــى أكـبــر
شــركــة برمجيات على مستوى الـعــالــم ،في
السبعينيات مــن الـقــرن العشرين ،واستمر
في العمل بنظام الــدوام الكامل في الشركة
ّ
ح ـت ــى عـ ــام  .2008وي ــرج ــح أن ث ــروت ــه هــو
ومـيـلـيـنــدا تتضمن ع ـق ــارات ت ـقــدر بماليني
ال ــدوالرات األميركية فــي والي ــات واشنطن،
وف ـل ــوري ــدا ،وواي ــوم ـن ــغ .وي ـقــع مـقــر اإلقــامــة
الرئيسي الــذي كــان الــزوجــان يعيشان فيه
ّ
في مادينا ،في واشنطن ،ويرجح أن قيمته
تقدر بنحو  127مليون دوالر.
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منوعات فنون وكوكتيل
ذكرى

باريس ـ العربي الجديد

ال ي ــزال اس ــم مــولـيـيــر يـقـتــرن منذ
نـ ـح ــو  400سـ ـن ــة ب ــالـ ــ«ك ــومـ ـي ــدي
ف ــرانـ ـسـ ـي ــز» حـ ـت ــى ب ـ ــات ب ـم ـثــابــة
شفيعها ،إلى درجة أن تسمية «دار موليير»
ُ
تطلق على املبنى الـبــاريـســي الشهير ألقــدم
فــرقــة مـســرحـيــة ال ت ــزال نــاشـطــة ف ــي الـعــالــم،
ولــو أن الشاعر والكاتب املسرحي الفرنسي
لــم يـطــأه يــومــا .داخ ــل هــذا الـصــرح املــرمــوق،
ثمة قطعة أثاث تحظى بالتبجيل تتمثل في
كرسي خشبي بذراعني معروض داخل خزانة
زجاجية .فعلى هذا املقعد َ
نازع جان باتيست
بــوكــان (وه ــو اس ــم مــولـيـيــر األص ـل ــي) خــال
عرض ملسرحيته الشهيرة «املريض بالوهم»،
قبل أن ُيسلم الروح الحقًا في منزله.
وتـشــرح أمينة املـحـفــوظــات فــي الــ«كــومـيــدي
فرانسيز» أغــات ســانـجــوان لوكالة «فــرانــس
بــرس» أن هــذا الكرسي «هــو نوعًا ما الشيء
الوحيد الــذي بقي» للمؤسسة مــن مسرحه.
وت ـض ـيــف أن لـلـمـقـعــد ال ـ ــذي ب ـقــي املـمـثـلــون
يستخدمونه حتى عام « 1879حضورًا قويًا

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

موليير المسرحي

شفيع الـ«كوميدي فرانسيز» منذ أربعة قرون

إلــى حـ ّـد أنــه يـكــاد يــوحــي أن موليير ال يــزال
جالسًا فـيــه» .وت ـتــوزع فــي كــل أرج ــاء املبنى
تماثيل نصفية للكاتب املـســرحــي ،يحرص
ً
امل ـم ـث ـلــون ع ـلــى مل ـس ـهــا أم ـ ــا ف ــي أن تــأتـيـهــم
بــال ـتــوف ـيــق ُ
وحـ ـس ــن الـ ـط ــال ــع ،وص ـ ــور ل ــه أو
ألعضاء من فرقته على غرار مدموازيل بوفال
ال ـتــي ج ـ ّـس ــدت شـخـصـيــات ع ــدة م ــن أبــرزهــا
زربينيت في مسرحية «مقالب سكابان».
ُولــدت الـ«كوميدي فرانسيز» عــام  ،1680أي
بعد سبع سنوات من وفاة الكاتب املسرحي،

عـنــدمــا ق ــرر امل ـلــك لــويــس ال ــراب ــع عـشــر ال ــذي
كــان يــوفــر الحماية لــه ،دمــج فرقته بــأخــرى.
وتنقلت الـفــرقــة بــن أرب ــع ص ــاالت مسرحية
ق ـبــل أن تـسـتـقــر عــروض ـهــا اع ـت ـب ــارًا م ــن عــام
 1799فــي قــاعــة ريشيليو بــالـقــرب مــن قصر
«باليه رويال» ،أي على مقربة من املنزل الذي
توفي فيه موليير .وورد ذكــر وفــاة موليير
في ّ
أهم وثيقة تملكها الـ«كوميدي فرانسيز»
ُ
ّ
ت ـعــرف ب ــ«س ـجــل الغ ــران ــج» ،وه ــو مجموعة
دفــاتــر تحمل اســم مساعد موليير الغــرانــج

الكوميديا يمكنها
أن تعبر القرون إذا عرفنا
ماذا نفعل

ّ
(صاحب دور دوم جــوان) ،وفيها كان يوثق
أنشطة فرقة الكاتب.
وتحتفظ الدار في مكتبتها (ومتحفها) بهذا
ّ
السجل وبقطع تذكارية أخــرى ،بينها ّ
قبعة
ُ
وس ــاع ــة ح ـفــر عـلـيـهــا اس ــم مــولـيـيــر .وتشير
أمـيـنــة املـحـفــوظــات أغ ــات ســان ـجــوان إل ــى أن
أرشيف املؤسسة ّ
يبي أن «أي سنة لم ّ
تمر من
دون أن ّ
تقدم الـ(كوميدي فرانسيز) عروضًا
إلحـ ـ ـ ــدى مـ ـس ــرحـ ـي ــات م ــولـ ـيـ ـي ــر» .وت ـن ـت ـهــج
الــ«كــومـيــدي فــرانـسـيــز» مـبــدأ مقدسًا أرســاه

بال أثر
شخصي
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  1705بعنوان
«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.

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

صحة

كارين إليان ضاهر

يمكن أن يتبع معظمنا نمط حياة صحيًا
فــي األي ــام ال ـعــاديــة ،لـكــن فــي فـتــرة األع ـيــاد،
م ــن م ـنــا ال ي ـت ـنــاســى ذل ـ ــك ،وي ـض ـعــف أم ــام
كــل املـغــريــات فــي املــوائــد الغنية باألطعمة
اللذيذة؟ قد ال تكون هذه مشكلة فعلية ،لكن
يبقى األهم أن ُيتخذ القرار بعدم االستمرار
بـهــذه الـسـلــوكـيــات الـخــاطـئــة إل ــى أج ــل غير
ّ
مسمى ،وبالعودة إلى النظام املتوازن حتى
ال تتكدس الكيلوغرامات الــزائــدة تدريجًا
وت ــزي ــد ص ـعــوبــة ال ـت ـخ ـلــص م ـن ـهــا ع ـنــدهــا،
خصوصًا أن عدد الوحدات الحرارية التي
يمكن تـنــاولـهــا يــومـيــا خ ــال فـتــرة األعـيــاد
ق ــد يـتـخـطــى ال ـ ـ ـ ــ 3000وح ـ ــدة حـ ــراريـ ــة .أمــا
بالنسبة إلــى الـكـيـلــوغــرامــات الــزائــدة التي
ي ـم ـكــن أن ت ـك ــون ق ــد ت ـك ــدس ــت خـ ــال ف ـتــرة
األعياد فتقدم اختصاصية التغذية جوانا
الحايك النصائح الــازمــة للتخلص منها
ت ــدري ـج ــا وب ـش ـكــل خـ ــاص م ــن ال ــده ــون في
الجسم ،فيما تشدد على أهمية عدم اتباع
حميات صــارمــة عشوائية ألنها ال تساعد
عـلــى خ ـســارة ال ــده ــون ،كـمــا أن ــه ســرعــان ما
نـسـتـعـيــد ال ـ ـ ــوزن الـ ـ ــذي ت ــم ال ـت ـخ ـلــص مـنــه
بعد اتباعها.
وت ـشــدد الـحــايــك عـلــى ضـ ــرورة اإلك ـث ــار من
شـ ــرب املـ ـ ــاء وت ــرط ـي ــب ال ـج ـس ــم بــاس ـت ـمــرار
ل ـل ـت ـخ ـلــص س ــري ـع ــا م ــن م ـش ـك ـلــة ان ـح ـبــاس
يمكن
السوائل في الجسم ومــن امللح الــذي
ْ
أن يـكــون قــد تــراكــم فــي الـفـتــرة املــاضـيــة .إذ
بعد أيام قليلة من األعياد ،من الطبيعي أن
ً
يــزيــد ال ــوزن قليال عند قياسه .والسبب ال
يعود هنا فقط إلى زيــادة معدالت الدهون

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

من الضروري الحرص
على التوازن في األكل
ال على الحرمان

مسلسل

«عالحد» ...تشويق بال روح
ربيع فران

ّ
(سالفة
يـتـنــاول مسلسل «عــالـحــد» قــصــة ً«لـيـلــى» ّ
معمار) التي تصل إلى بيروت طفلة بعدما توفيت
أس ــرت ـه ــا ف ــي دمـ ـش ــق ،وت ـع ـي ــش ف ــي بـ ـي ــروت عـنــد
ّ
وتتزوج
خالتها .تدرس «ليلى» في كلية الصيدلة،
مــن «ط ــارق» .ولـكــن بسبب الـظــروف الــراهـنــة التي
ي ـمـ ّـر بـهــا ل ـب ـنــان ،ي ـقــرر «ط ـ ــارق» الـسـفــر والـهـجــرة
عن طــرق البحر إلــى أوروبــا .يختفي «طــارق» ّ
ملدة
ثماني س ـنــوات ،لتعيش «لـيـلــى» وابنتها «تــالــة»
حالة من االستقالل الكامل في كنف الخالة التي
تحيطهما بالحب والرعاية.
ً
يطرح «عالحد» قضايا اجتماعية هامة ،منها مثال
الـتـحــرش الجنسي ولـكــن مــن منظور ضيق جـ ًـدا.
ّ
الشخصية الرئيسية
حالة من االلتباس تخيم على
ُّ
بالتحرش« .مــروان» شاب يعيش في ّ
حي
املتهمة
ف ـق ـيــر ،م ـق ـنــع ال ــوج ــه وي ــرت ــدي ق ـ ـفـ ــازات ،ويــاحــق
ً ّ
حتى ُي َ
طعن بسكني في
النساء في الشوارع ليال،
خــاصــرتــه ويلقى حتفه .وتـبــدأ الـتـحــريــات ملعرفة
ّ
قــاتــل «م ـ ـ ــروان» ،خ ـصـ ً
ـوصــا وأن ال ـس ـيــرة الــذاتـيــة
للقتيل «ال تشوبها شائبة» كما يقول سكان الحي
َّ
جريمة القتل تأخذ املسلسل إلى
الضحية.
وجيران
ّ
عالم من الغموض ،ولكنه غموض مصطنع وبارد
وي ــزي ــد م ــن ح ـجــم ال ـض ـعــف الـ ــذي يـعــانـيــه الـعـمــل.
العمل من إخراج اللبنانية ،ليال راجحة ،وبتكليف
مــن شركة «الـصـبــاح» لإلنتاج .لــم يسبق لراجحة

أن قامت بــإخــراج مسلسل من قبل ،ولكن كــان من
األجدى بها دراسة تفاصيل دقيقة والعمل عليها،
ً
خصوصا حركات املمثلني وطريقة التصوير.
ورغ ـ ــم ال ــوق ــت ال ـط ــوي ــل ال ـ ــذي اس ـت ـغــرقــه تـصــويــر
«عــالـحـ ّـد» ( 12حلقة) ،جــاءت النتيجة مخيبة .لم
تنقذ املمثلة الـســوريــة ســافــة مـعـمــار الـعـمــل ،في
تجربة كــان يعول عليها ضمن الــدرامــا املشتركة،
وهـ ـ ــذا م ــا ظ ـه ــر ج ـل ـ ًـي ــا م ــن ردود ف ـع ــل امل ـتــاب ـعــن
ال ـســوريــن عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .ال
تركز املخرجة ليال راجحة على الناحية التقنية،
بل تتمركز على مواقع تصوير ومسافات مغلقة
وبــاهـتــة ج ـدًا مــن حـيــث الـشـكــل ،س ــواء فــي املـنــازل
أو حتى في املشاهد الخارجية التي تظهر زاوية
واحــدة فقط .وكــأن الكاميرات مثبتة ،وال تحسب
ً
حسابا للتنويع ،أو تقديم الرواية مصورة
راجحة
بتفاصيلها العامة ،وتغيير نبض األداء .وكأنها
تحاول االنتهاء بسرعة من العمل لتقع في تنميط
أوقــع بــدوره مجموعة من املمثلني في فخ الحفظ

ال تحسب راجحة حسابًا
للتنويع أو تقديم الرواية
مصورة بتفاصيلها

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

ّ
للشد،
و«التسميع» لسيناريو يحتاج هــو اآلخــر
ويفتقد لعناصر التشويق التي مــن املفترض أن
الثانية أو الثالثة عند اكتشاف
تظهر بعد الحلقة ُ
جــريـمــة ُقـتــل ال ـشــاب امل ـت ـحــرش ،وال ـتــي ت ـقــوم بها
«ليلى» املدمنة على املهدئات.
تــدخــل «لـيـلــى» رحـلــة االنـفـصــام والـغـمــوض التي
ربما تعود إلــى لحظة اختفاء زوجـهــا وتداعيات
االنـتـظــار لثماني سـنــوات أمــام تحديات املجتمع
وي ــوم ـي ــات ام ـ ــرأة عــام ـلــة ت ـح ــاول تـحـيـيــد ابـنـتـهــا
الــوحـيــدة عــن الــواقــع وإم ــداده ــا بالعاطفة والثقة
والـثـقــافــة .تغيب االن ـف ـعــاالت عـنــد املـمـثــل رودري ــغ
سليمان الذي يقوم بدور «وليد» صديق «ليلى».
أداء سليمان كــان مــن املفترض أن يزيد مــن قــدرة
ّ
بحرفيته العالية ،لكنه يظهر
هذا املمثل املعروف
هنا من دون لون في ّ
ردات الفعل الخاصة إلقناعنا
بــدور زوج خائن اختار «ليلى» ،صديقة زوجته،
من أجل الهروب دون أي مبرر.
هــذا العمل هو الخطوة األولــى للممثلة السورية
سـ ــافـ ــة مـ ـعـ ـم ــار ضـ ـم ــن «مـ ـ ــوضـ ـ ــة» امل ـس ـل ـس ــات
القصيرة األقــرب إلــى التجارية ،والتي دأبــت على
إنتاجها وتصديرها منصة «شــاهــد» السعودية
منذ سنتني ،وتطرح قضية أو التحقيق في جريمة
ـوط أص ـب ـح ــت مـسـتـهـلـكــة ج ـ ـدًا فــي
ق ـت ــل وفـ ــق خ ـي ـ ْ
العالم العربي ،إذ تنقل عالم «املافيات» الغامض
وفقأ ألهواء الكاتب واملخرج /لكن كل من منظاره
الشخصي وليس خدمة للقصة.

دردشة

خطوات بسيطة لخفض الوزن بعد األعياد
في الجسم إنما إلــى انحباس السوائل في
الجسم بسبب كميات امللح الزائدة التي تم
تناولها في فترة األعياد.
كذلك من الـضــروري الحرص على التوازن
ال عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــرم ـ ــان ،ف ـب ـع ــد ك ـ ــل ال ـف ــوض ــى
الـحــاصـلــة فــي فـتــرة األع ـيــاد وال ـت ـهــاون 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
ي ـظ ـهــر ع ـ ــدم فــاع ـل ـي ـتــه وي ـف ـش ــل ف ــي مـعـظــم
ال ـحــاالت .فعند تقليص مـعــدالت الــوحــدات
الحرارية التي يتم الحصول عليها إلى حد
كبير ،ترتفع معدالت هرمونات الجوع إلى
مستويات عالية مــا يزيد الشهية ويشكل
بــالـتــالــي تـحــديــا كـبـيـرًا ف ــي مــواج ـهــة إرادة
ال ـفــرد لخفض ال ــوزن واس ـت ـعــادة الــرشــاقــة.
وي ـج ــب ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ـبــروت ـي ـنــات قليلة
الــدهــون خ ــال الــوجـبــات العـتـبــارهــا تؤمن
إحساسًا بالشبع لفترات أطــول ما يساعد
أك ـث ــر ب ـعــد ع ـلــى خ ـفــض ال ـ ــوزن واس ـت ـعــادة
الرشاقةْ .
كـ ــذلـ ــك ي ــن ـ َـص ــح ب ـ ـم ـ ـعـ ــاودة الـ ـت ــركـ ـي ــز عـلــى
ال ــوج ـب ــات ال ـص ـغ ـي ــرة ،ألن ـه ــا ت ـســاعــد على

«شفيعها» ،وهــو الـتـنــاوب ،بحيث تـقـ ّـدم كل
ليلة عرضًا مختلفًا ،مما يستلزم نشاط فرق
العمل من الصباح إلى املساء ،على اختالف
االختصاصات ،بطريقة املداورة.
ويؤكد مديرها العام املمثل إريــك روف أنها
«امل ـس ــرح األول فــي فــرن ـســا» ،فـيـمــا ع ــدا دور
األوب ــرا «مــن حيث حجم الـنـشــاط» ،إذ تضم
« 400موظف في  70اختصاصًا مهنيًا ،و60
ً
ممثال» .وفيما يعمل اختصاصيو الديكور
والبناؤون في سارسيل بضواحي باريسي،
ّ
واملنجدون والعاملون
يتخذ مصممو األزياء
فـ ــي مـ ـج ــال اإلض ـ ـ ـ ــاءة وال ـ ـصـ ــوت وم ـخ ـت ـلــف
الجوانب الفنية وسواهم في املبنى املتعدد
الطبقات الذي يضم قاعة ريشليو.
ويـشـغــل قـســم األزيـ ــاء وح ــدة أج ــزاء ع ــدة من
املـ ـق ـ ّـر ،وي ـض ــم ن ـحــو  50أل ــف ق ـط ـعــة .وت ـقــول
م ــدي ــرة خ ــدم ــات امل ــاب ــس س ـي ـل ـفــي لــوم ـبــار
«نـ ـصـ ـن ــع م ـ ــا ب ـ ــن  50و 70زي ـ ـ ــا لـ ـك ــل ع ـمــل
م ـس ــرح ــي»ُ .
ويـ ـب ــرز كـبـيــر مـصـمـمــي األزي ـ ــاء
لـيــونـيــل إرم ــوي ــه ال ـجــانــب «الـنـفـســي» ألولــى
عـمـلـيــات ق ـيــاس امل ــاب ــس ،إذ ُي ـج ــري بعض
املمثلني خاللها تسميع نصوصهم بطريقة
ممسرحة ،أي مرفقة بالحركات املالئمة.
يعود الفضل في استمرارية دار الـ«كوميدي
فــران ـس ـيــز» ه ــذا ال ــزم ــن ال ـطــويــل إل ــى طــريـقــة
العمل ،إذ إن املمثلني هم أبرز صانعي القرار.
ويـ ـش ــرح روف الـ ـ ــذي ي ـش ـغــل م ـن ـص ـبــه مـنــذ
عــام  2014أن «الفرقة أشبه بتعاونية ذاتية
اإلدارة ،ولم يتغير ذلك منذ موليير» .عندما
يـنـضــم مـمـثـلــون ج ــدد إل ــى ال ـفــرقــة ،يوظفهم
مـســؤولــو اإلدارة بصيغة مــوقـتــة ،ملــدة سنة
قابلة للتجديد .ثم يمكن أن تختارهم لجنة
مكونة مــن سبعة ممثلني لتثبيتهم بصفة
أعـضــاء دائـمــن .ولـهــذه اللجنة أيـضــا الـقــرار
فيما يتعلق بــزيــادات الــرواتــب .وفــي كانون
الثاني/يناير  ،2021أصبحت املمثلة الكبيرة
العضو الدائم الرقم  538منذ
دومينيك بالن ُ
رف ـقــاء مــولـيـيــر األ َول .وث ـمــة مـقــولــة داخـلـيــة
م ـف ــاده ــا أن «امل ـ ـسـ ــؤول ي ــوظ ــف ،وامل ـم ـث ـلــون
يصرفون» ،إذ أن األعضاء هم أيضًا من يقرر
االسـتـغـنــاء عــن بـعــض املـمـثـلــن ،مــا يتسبب
أحيانًا في إثارة اعتراضات ومشاكل.
وبعد جفاء طويل مع الجمهور في بريطانيا،
بلد شكسبير ،ع ــادت املـســرحـيــات املستندة
إل ـ ــى نـ ـص ــوص م ــول ـي ـي ــر أخ ـ ـي ـ ـرًا لـتـسـتـقـطــب
متفرجني كثيرين مــن اإلنـكـلـيــز املتعطشني
ل ـكــوم ـيــديــا ع ــاب ــرة ل ـل ــزم ــن أب ـ ــدع بـكـتــابـتـهــا
ُ
امل ــؤل ــف امل ـس ــرح ــي ال ـف ــرن ـس ــي الـ ـ ــذي احــت ـفــل
السبت بالذكرى املئوية الرابعة لوالدته .وفي
قاعة املـســرح الوطني فــي لندن حيث اعتاد
الجمهور على املشاهد ّ
الجدية العميقة ،علت
ضـحـكــات ال ـحــاضــريــن خ ــال مـشـهــد يغطي
ف ـيــه امل ـم ـثــل األم ـي ــرك ــي دن ـي ــس أوه ـي ــر ب ــدور
شخصية  Tartuffeالشهيرة ملوليير ،خيانته
مــن خ ــال مـحــاكــاة ســاخــرة ملشهد فروسية
ب ــريء أمــام البطلة األخ ــرى أوليفيا وليامز.
وقال املمثل األميركي لوكالة «فرانس برس»:
«ال ـكــوم ـيــديــا يـمـكـنـهــا أن تـعـبــر الـ ـق ــرون إذا
عرفنا مــاذا نفعل» .وأشــار إلــى أن «جــزءًا من
الفكاهة كــان قائمًا على اللغة ،فيما استند
جزء آخر على البالهة املطلقة .لكن ثمة أيضًا
لحظات عظيمة من الشفقة والعاطفة تغني
العمل كثيرًا».
وأثبت نجاح هذا اإلنتاج املسرحي املستند
إلــى قصة « »Tartuffeعــام  2019بــأن موليير
قـ ـ ــادر ع ـل ــى اس ـت ـق ـط ــاب ج ـم ـه ــور واسـ ـ ــع فــي
ّ
ب ـل ــد ش ـك ـس ـب ـيــر .ل ـك ــن الـ ـح ــال ل ــم ت ـك ــن كــذلــك
على ال ــدوام .يـقــول نــويــل بيكوك مــن جامعة
غالسكو ،وهو متخصص في أعمال موليير
في البلدان الناطقة باإلنكليزية« :غالبا ما
ك ــان ع ــدد ال ـحــاضــريــن ع ـلــى خـشـبــة امل ـســرح
يفوق أولئك املوجودين في الصالة».
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محسن جابر ينصح عمرو دياب ويوضح مصير ألبوم الحناوي
ض ـبــط م ـس ـتــويــات ال ـس ـكــر ف ــي ال ـ ــدم وعـلــى
الـحـفــاظ على تــوازنـهــا مــا ينعكس إيجابًا
حكمًا على مستويات الطاقة والنشاط.
وعلى الرغم من أهمية الوجبات الصغيرة،
ال بــد مــن اعتمادها بالطريقة الصحيحة.
ف ـي ـج ــب االم ـ ـت ـ ـنـ ــاع عـ ــن ت ـ ـنـ ــاول ال ــوجـ ـب ــات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ال ـغ ـن ـي ــة ب ــال ـس ـك ــر والـ ـ ــدهـ ـ ــون،
وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل عـ ـل ــى ال ــوجـ ـب ــات
الصغيرة الصحية وعلى رأسها املكسرات
النيئة والفاكهة الطازجة والخضر املقطعة،
أي األطـعـمــة الـتــي تـكــون فــي مـتـنــاول الـيــد،
ويمكن تناولها فــي أي وقــت عند الشعور
بالجوع .علمًا أن الــدراســات قــد أظـهــرت أن
ت ـن ــاول ال ـس ـكــر يـمـكــن أن ي ـت ـحــول إل ــى نــوع
م ــن اإلدمـ ـ ـ ــان ،م ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى ال ــدخ ــول إلــى
دوامة .هذا وتتكدس كميات السكر الزائدة
ف ــي ال ـج ـســم بـشـكــل دهـ ـ ــون ،ويـ ـ ــؤدي أيـضــا
إل ــى الــرغـبــة فــي ت ـنــاول املــزيــد مــن األطعمة
الغنية بالسكر.
ويـنـ َـصــح بــالـحــرص عـلــى مـمــارســة ريــاضــة
امل ـشــي م ــن جــديــد وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـنـشــاط
الـجـســدي .علمًا أن الــريــاضــة ال تساهم في
ح ــرق ال ــوح ــدات ال ـحــراريــة فـحـســب ،بــل هي
تساهم في تعزيز الثقة بالنفس وتنعكس
إي ـجــابــا عـلــى الـصـحــة الـنـفـسـيــة وتــزيــد من
اإلي ـجــاب ـيــة ل ــدى م ــن ي ـمــارس ـهــا ،م ــا يشجع
أكـثــر بـعــد عـلــى ات ـبــاع نـظــام غــذائــي صحي
والقيام باختيارات صحية في نمط الحياة.
ف ـي ـك ـفــي ب ـح ـســب ال ـح ــاي ــك زي ـ ـ ــادة ال ـن ـشــاط
الجسدي بشكل يرتفع فيه معدل الخطوات
اليومية التي يتم القيام بها ،ليشكل هذا
مـســاهـمــة مـهـمــة ف ــي ال ـطــريــق إل ــى تحقيق
الهدف بخفض الوزن.

في هذه الدردشة مع
يتحدث
«العربي الجديد»
ّ
المنتج المصري محسن
جابر عن تراجع سوية
أعمال عمرو دياب
األخيرة ،وسبب تأخير إصدار
ألبوم ميادة الحناوي
محمود الخطيب

ّ
وج ــه املـنـتــج امل ـصــري محسن جــابــر نصيحة
مل ــواط ـن ــه ال ـف ـن ــان ع ـم ــرو ديـ ـ ــاب ،بــال ـتــأنــي في
اختياراته الغنائية التي يقدمها فــي الفترة
األخ ـ ـيـ ــرة ،م ـطــال ـبــا إي ـ ــاه ب ـت ـقــديــم م ــا يـعـكــس
النضج الفني الذي وصل إليه .وقال ،في حوار
مع «العربي الجديد» ،إن ديــاب «فنان ونجم
كبير وذكي وصل إلى القمة بتعبه واجتهاده،
وألنني أحبه ،عليه أن يتأنى فيما يقدمه من
أغــان حاليًا ألنـهــا ال ّ
تعبر عـنــه» .وبـ ّـن جابر
أن املـقــارنــة بــن مــا يقدمه ديــاب حاليًا ،وبني
األغــانــي التي أنتجها له في بداية نجوميته
ّ
م ـث ــل ألـ ـب ــوم ــات« :ت ـم ــل ــي مـ ـع ــاك» و«ق ـم ــري ــن»
و«أك ـثــر واحـ ــد»« :صـعـبــة ولـيـســت فــي صالح
املغني املصري» .من جانب آخر ،حسم املنتج
املصري الجدل الذي يثار بني الفينة واألخرى،
حــول عــدم طرحه أللبوم بأربع أغنيات يملك
حـقــوقــه لـلـفـنــانــة ال ـســوريــة م ـي ــادة ال ـح ـنــاوي،
والتي أعربت في تصريحات صحافية سابقة

عن خيبة أملها من عدم طرح األلبوم ،معيدة
السبب في ذلك إلى جابر الذي يرفض ،بحسب
ت ـصــري ـحــات ـهــا ،طـ ــرح هـ ــذه األغـ ــانـ ــي .وأل ـب ــوم
ح ـن ــاوي ال ـج ــدي ــد ي ـتــألــف م ــن أربـ ــع أغ ـن ـيــات،
اثنتني من ألحان محمد سلطان هما« :رجعنا
لبعضينا» و«أنا اللي جبته لنفسي» ،وأغنية
من كلمات عبد الــوهــاب محمد وألـحــان بليغ
بتنتسيش» ،وأغنية رابعة
حـمــدي هــي« :مــا
ّ
من ألحان محمد ضياء .ووضــح جابر األمر،
بقوله« :ميادة الحناوي جزء هام من تاريخي
الـفـنــي وأن ــا عـلــى ت ــواص ــل مـعـهــا ،لـكــن بحكم
ال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة ف ــي ب ـلــدهــا وم ــا أص ــاب
العالم بفعل جائحة كــورونــا ،لــم يكن متاحًا
أن نلتقي» .وربط جابر مسألة طرح األغنيات
األربع في «ميني ألبوم» قد يصدر خالل العام
الحالي ،بإعادة التوزيع املوسيقي لألغنيات
وت ـس ـج ـي ـل ـهــا م ـ ـجـ ــددًا ،م ـب ـي ـن ــا« :ت ــاريـ ـخ ــي ال
يسمح لي بطرح عمل فني غير مكتمل ،فهذه
األغ ــان ــي س ـ ــواء ص ـ ــدرت وح ــده ــا ف ــي (مـيـنــي
ألبوم) أو ضمن ألبوم كامل ،تحتاج إلى إعادة
تـسـجـيـلـهــا م ـج ــددًا كــون ـهــا سـجـلــت ق ـبــل عــدة
سنوات ،واملوسيقى تطورت وتغيرت».
ً
وســاق جابر مـثــاال على التعديالت املطلوبة
فــي هــذه األغـنـيــات ،موضحًا« :فــي أغنية (ما
بـتـنـتـسـيــش) ال ـت ــي سـجـلـنــاهــا ف ــي ال ـي ــون ــان،
والـ ـت ــي ي ـق ــول م ـط ـل ـع ـهــا( :مـ ــا بـتـنـتـسـيــش مــا
بتنتسيش /أنــا ويــا غـيــرك صحيح بعيش/
بــس انــت برضه مــا بتنتسيش) ،اكتشفنا أن
األغ ـن ـيــة ت ـصــف ح ــال امل ـطــربــة وه ــي مشتاقة
لحبيبها السابق ،وفحوى الكالم أنها خائنة،
فــأوق ـفــت الـعـمــل وطـلـبــت حـيـنـهــا مــن الـشــاعــر
ال ــراح ــل ع ـبــد ال ــوه ــاب مـحـمــد ت ـعــديــل ال ـكــام
الــذي أصبح( :مــا بتنتسيش ما بتنتسيش/

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

أن ــا وي ــا غ ـي ــرك صـحـيــح ح ع ـي ــش /ب ــس انــت
بــرضــه مــا بـتـنـتـسـيــش) ،ف ـهــذا الـعـمــل يحتاج
إلعــادة تسجيل الغناء ،حتى أستطيع طرحه
لـلـجـمـهــور ،وأن ــا كمنتج لــي تــاريـخــي أرفــض
ط ــرح ع ـمــل لـفـنــانــة بـقـيـمــة م ـي ــادة ال ـح ـنــاوي،
توحي بأنها ما زالت تعشق حبيبها السابق

وهـ ــي ع ـل ــى ذمـ ــة رجـ ــل آخـ ـ ــر».وحـ ـ ــول دع ــوت ــه
ّ
ملغني
نقابة املوسيقيني املصريني ،بالسماح
امل ـه ــرج ــان ــات ب ـم ـمــارســة ن ـشــاطــات ـهــم الـفـنـيــة
بعد أن تــم منعهم ،قــال جــابــر« :لــم يـحــدث أن
ت ــم إي ـق ــاف أي ف ـنــان ع ــن ال ـع ـمــل ،ألن ف ــي ذلــك
قطع أرزاق ،فاملأمول هو استحداث لجنة في

النقابة لتقييم األغنيات قبل السماح بطرحها
ل ـل ـج ـم ـهــور» .وأكـ ــد ج ــاب ــر أن «ال ـج ـم ـهــور هو
مقياس نجاح أي فنان ،وأن األغنية ستصل
ً
للناس إذا أحبوها مهما جرى منعها ،لذا بدال
مــن مـحــاربــة مغني املـهــرجــانــات فــي أرزاق ـهــم،
يمكن احتواؤهم وتقويم أعمالهم».

