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سخرية إلكترونية من 
التجمعات المؤيدة لترامب

»بي بي سي«: األميرة ديانا برّأت 
مارتن بشير

ــي بـــفـــوز  ــالــ أشـــــــــادت أوســـــــــاط ســـيـــلـــيـــكـــون فــ
ــايـــدن فـــي االنــتــخــابــات  الــديــمــقــراطــي جـــو بـ
مواجهة  تتوقع  لكنها  األميركية،  الرئاسية 
عدم ثقة من السياسيني من جميع األطياف 
املطلقة  الــقــوة  إزاء  بالقلق  يــشــعــرون  الــذيــن 

لعمالقة التكنولوجيا.
ــــي مـــركـــز  ــبــــاحــــث فـ ــســــت الــ وقـــــــال داريـــــــــل ويــ
بروكينغز  معهد  في  التكنولوجي  االبتكار 
»تــعــرف شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى أن 
الجمهوريني والديمقراطيني على حد سواء 
يــشــتــكــون مـــن الــطــريــقــة الــتــي تــتــصــرف بها 
الــصــنــاعــة، ويــســتــعــدون ملـــزيـــد مـــن الــرقــابــة 
هذه  االنتقالية  املرحلة  وتــأتــي  والتنظيم«. 
فيما  التكنولوجيا«،  »ســطــوة  تــزايــد  وســط 
يــنــاضــل املـــشـــرعـــون وصـــانـــعـــو الــســيــاســات 
وتنظيم  االحــتــكــار  مكافحة  قــوانــني  إلنــفــاذ 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي والـــهـــجـــرة 

وغيرها من القضايا الخالفية.
ومن املقرر أن تستمر اإلجـــراءات القضائية 
ــات األمـــــيـــــركـــــيـــــة ضـــــــد »غــــــوغــــــل«  ــطــ ــلــ ــســ ــلــ لــ
و»أمـــــــــازون« و»فـــيـــســـبـــوك« و»آبـــل«، بـــســـبـــب 
تولي  بعد  النافذ  مركزها  استخدام  إســاءة 
جــو بــايــدن منصبه فــي 20 كــانــون الثاني/

ــن املــتــوقــع أن تــســتــمــر الــشــكــوى  يــنــايــر. ومــ
املـــقـــدمـــة مـــن الــحــكــومــة وواليـــــــات أمــيــركــيــة 
ــتــــوبــــر ضـــد مــجــمــوعــة  فـــي تــشــريــن األول/أكــ
بــســبــب سعيها االحــتــكــاري غير  »غـــوغـــل«، 
القانوني للبحث واإلعالنات عبر اإلنترنت 
لـــســـنـــوات. ويــمــكــن أيـــضـــا اســـتـــهـــداف »آبــــل« 
التي تواجه أصال  و»فيسبوك« و»أمـــازون« 
ــدة. ويـــرغـــب الــجــنــاح  ــ إجــــــــراءات قــانــونــيــة عـ
ــيـــســـاري املـــتـــطـــرف لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي  الـ

بالقضاء على هذه املجموعات.
ــال أيــــفــــز مــــن شــــركــــة »ويــــدبــــوش  ــ ــيـ ــ لـــكـــن دانـ
ســيــكــيــوريــايــز« قــــال »بـــمـــا أنــــه مـــن املــرجــح 
أن يــحــتــفــظ الـــجـــمـــهـــوريـــون بــالــغــالــبــيــة في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، يــســتــبــعــد املــســتــثــمــرون 
ــرار تــغــيــيــرات كــبــيــرة فـــي قــوانــني  ــ ــكـــان إقــ إمـ
مكافحة االحتكار«. وسيعتمد التوجه الذي 
ــاوى الــقــضــائــيــة أيــضــا  ــدعـ ــذه الـ ســتــتــخــذه هـ
على هوية وزير العدل ورئيس وكالة حماية 
املستهلك، وهما منصبان سيتعني على جو 

بايدن تجديدهما.
ومــع ذلـــك، يفترض أن تــكــون الــعــالقــات بني 
ــيــــض وعـــمـــالـــقـــة اإلنــــتــــرنــــت أقـــل  الـــبـــيـــت األبــ
فــي عهد دونالد  اضــطــرابــا مما كانت عليه 
تــرامــب، خــصــوصــا بــعــد حـــرص الــعــديــد من 
الوجوه التكنولوجية البارزة من أمثال بيل 
ساندبرغ  وشيريل  بيزوس  وجيف  غيتس 
عــلــى تــهــنــئــة جـــو بـــايـــدن بــعــد فـــــوزه. كــذلــك، 
تـــربـــط عـــالقـــة وثـــيـــقـــة بــــني نـــائـــبـــة الــرئــيــس 
املــنــتــخــب كـــامـــاال هـــاريـــس الـــســـنـــاتـــورة من 
االنتقال  ويأتي  بالقطاع.  كاليفورنيا  والية 
وسط نقاش حاد في واشنطن حول قواعد 

منوعات

اإلنــتــرنــت، بــمــا فــي ذلـــك مــســؤولــيــة وســائــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــخــصــوصــيــة على 
إثــارة  األكثر  املــوضــوع  أن  اإلنترنت. ويبدو 
لــلــجــدل هــو مــا يــســمــى بــقــانــون الــقــســم 230 
الــــذي يــحــمــي الــخــدمــات عــبــر اإلنــتــرنــت من 
مــســؤولــيــتــهــا عــــن املـــحـــتـــوى الــــــذي يــنــشــره 
اآلخرون. وكان هذا القانون هدفا النتقادات 
اليسار واليمني، رغم أن ناشطني في الحقوق 

ــه أســـــــاس لــحــريــة  ــ ــة حــــــــذروا مــــن أنــ ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
التعبير على اإلنترنت. وقال بايدن إنه يجب 
القسم 230، لكنه لم يقدم تفاصيل  »إلــغــاء« 
عن أي خطة إلصالح القانون. وقال روبرت 
أتــكــيــنــســون رئـــيـــس مــؤســســة تــكــنــولــوجــيــا 
بــايــدن  »تعليقات  إن  واالبــتــكــار  املــعــلــومــات 
هــي خــطــابــات انتخابية أكــثــر مــن أي شــيء 
آخر«، وال يتوقع دفعة قوية إللغاء القانون 

نــظــرًا إلـــى أهــمــيــتــه الــكــبــرى عــلــى اإلنــتــرنــت. 
ومـــن املــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســـع أن يعكس 
بـــايـــدن مــســار إدارة تـــرامـــب مـــن خــــالل دعــم 
ــذي يــتــطــلــب من  ــ ــر الـ ــ حـــيـــاديـــة الــشــبــكــة، األمـ
مزودي اإلنترنت السماح بالوصول إلى كل 

الخدمات دون تمييز أو رسوم غير عادلة.
ــا خــــيــــارات بــشــأن  وســـتـــواجـــه إدارتــــــــه أيـــضـ
الخصوصية عبر اإلنترنت ووصول جهات 
إنــفــاذ الــقــانــون إلـــى املــحــتــوى املــشــفــر، وهــي 
الرئيسية بــني واشنطن  الــخــالف  نــقــاط  مــن 
وسيليكون فالي. وأشار مساعدو بايدن إلى 
النمط  على  الخصوصية  »تــشــريــع  دعمهم 
األوروبـــــــي« لــلــتــحــكــم فـــي طــريــقــة اســتــخــدام 
الشخصية،  البيانات  التكنولوجيا  شركات 
يــواجــهــوا تحديات مع  أن  املحتمل  مــن  لكن 
الشيوخ،  مجلس  فــي  الجمهورية  األغلبية 
أنه  إلى  وفقا ألتكينسون. ولفت أتكينسون 
مــن املــرجــح أن يعكس بــايــدن خطوة ترامب 
املتحدة  الــواليــات  اقتصادي  »فصل«  بشأن 
والصني، األمر الذي سيشّكل مصدر ارتياح 
لــقــطــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا املــتــشــابــكــة بشكل 
متزايد في البلدين. وأضاف أن فريق بايدن 
يــضــم »أشــخــاصــا تــقــلــيــديــني فـــي الــســيــاســة 
اإلنسان  حقوق  فــي  سينظرون  الخارجية« 
واملصالح االستراتيجية إلى جانب العوامل 
االقتصادية، ما سيمكن شركات مثل »آبل« 

من االزدهار في عملياتها في البلدين.
وأشــــــار آخــــــرون إلــــى أن بـــايـــدن قـــد يضطر 
ــيـــارات لــأمــن الــقــومــي يمكن  إلـــى اتـــخـــاذ خـ
أن تغضب بــكــني، وتــؤثــر على شــركــات مثل 
»هــواوي« و»تيك تــوك« التي تم استهدافها 
ــــل  ــيـ ــ ــــي عـــهـــد تـــــرامـــــب.  وقـــــــال بــــــوب أودونـ فـ
املحلل في شركة »تيكناليسز«، »أشعر بأن 
بايدن سيبقى قاسيا مع الصني«. وأضاف 
»آمـــل بـــأن يتمكن مــن الــقــيــام بــذلــك بطريقة 
أكــثــر إنــتــاجــيــة. ال يــمــكــنــنــا تــجــاهــل حقيقة 
أنــنــا فــي اقــتــصــاد عــاملــي وهــنــاك الكثير من 
التبعية بــني الــبــلــديــن«. وأشــــار بــايــدن إلــى 
أنه سيلغي مراسيم ترامب القاضية بالحد 
الذين  من إعطاء تأشيرات للعمال األجانب 
تــســعــى شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــحــصــول 
عــلــى خــدمــاتــهــم، وهــــو فــــوز كــبــيــر لعمالقة 
»ستقدر  ويست  داريــل  وقــال  التكنولوجيا. 
ــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا إجــــــــراءات الــهــجــرة  شـ
األكـــثـــر عــــدال الـــتـــي اتــخــذهــا بـــايـــدن، والــتــي 
العالية  املـــهـــارات  ذوي  للعاملني  ستسمح 
بــدخــول الـــواليـــات املــتــحــدة ألنــهــا ضــروريــة 
ألعمالهم«. ومع ذلك، سيتوجب على بايدن 
توخي الحذر »حتى ال يعطي انطباعا بأن 
هـــذه اإلجــــــراءات تــضــر بــتــوظــيــف أشــخــاص 
محليني فــي الــواليــات املــتــحــدة«، كما يحذر 
باتريك مورهيد من شركة »مور إنسايست 

أند ستراتيجي«.
)فرانس برس(

إجراءات قضائية 
مرتقبة ضد غوغل وآبل 

وأمازون وفيسبوك

لندن ـ العربي الجديد

بي  »بــي  البريطانية  اإلذاعــــة  هيئة  كشفت 
ــي« أنـــهـــا عـــثـــرت عـــلـــى مــــذكــــرة مــكــتــوبــة  ــ سـ
بــخــط الــيــد مــن األمـــيـــرة ديــانــا تفيد بأنها 
تبرئ الصحافي، مارتن بشير، من ارتكاب 
مخالفات في ما يتعلق بمقابلته التاريخية 

عام 1995 مع العائلة املالكة البريطانية.
ـــص تــحــقــيــق داخـــلـــي إلــــى أن بــشــيــر لم 

ُ
وخـــل

ــراء املــقــابــلــة.  ــ ــيـــرة ديـــانـــا عــلــى إجـ يــجــبــر األمـ
أيضًا كلمتها  وقالت »بي بي سي«: »لدينا 

املكتوبة حول ذلك«. 
يأتي هــذا اإلعـــالن بعد أسابيع مــن الحملة 
ــتـــي شــنــهــا شــقــيــق األمــــيــــرة ديــــانــــا، إيــــرل  الـ
مــراًرا  بخداعها  بشيرا  فيها  هم 

ّ
يت سبنسر، 

مــن أجــل الــوصــول إلــى العائلة املــالــكــة، بعد 
ــيــــر تـــشـــارلـــز،  ــانــــا مــــن األمــ انـــهـــيـــار زواج ديــ
وأيضًا في الوقت الذي تستعد فيه قناة »آي 
تي في« لبث مقابلة مع مات ويسلر، مصمم 
ــــذي طــلــب مــنــه بــشــيــر مــحــاكــاة  الــغــرافــيــك الـ
إنها  ُيــقــال  التي  املزيفة  املصرفية  البيانات 
ســــاعــــدت الـــصـــحـــافـــي فــــي تــــأمــــني مــقــابــلــتــه 

الشهيرة.
أعطت  املـــزورة  الوثائق  إن  سبنسر  يوضح 
انــطــبــاعــًا بـــأن شــركــاء الــعــائــلــة املــالــكــة كــانــوا 
يبيعون قصصهم للصحف، وأن هذا األمر 

وغـــيـــره مـــن أســالــيــب الــــخــــداع، كــــان الــســبــب 
في تعريف أخته األميرة بـ بشير الــذي كان 

حينها ال يزال صحافيا مغمورًا
ــقـــة فــــي تــحــقــيــق  ــيـ ـــســـتـــخـــَدم الـــوثـ

ُ
وســـــــوف ت

مستقل يجري العمل عليه إلعادة التحقيق 
ولم  املقابلة.  على  بشير  حصول  كيفية  في 
يــقــدم مــتــحــدث بــاســم »بـــي بــي ســـي« نسخة 
مــن الــرســالــة أو يــشــرح مــكــان املــذكــرة، تقول 

»ذا غارديان«. 
ويـــتـــعـــلـــق هـــــذا الـــنـــقـــاش بــمــقــابــلــة أجـــراهـــا 
املـــراســـل الــتــلــفــزيــونــي فـــي »بــــي بـــي ســــي«،  
مـــارتـــن بــشــيــر، فـــي عــــام 1995، مـــع األمــيــرة 
شاهدها  والتي  ديانا،  الراحلة  البريطانية 
يــقــارب 23 مليون شخص. وبعد  ما  حينها 
ــــه تـــم إنــشــاء 

ّ
عــــم أن

ُ
وقـــت قــصــيــر مـــن بــثــهــا، ز

كــشــفــني مــصــرفــيــني مــزيــفــني، إلقـــنـــاع ديــانــا 
»بــي بي  أن  املقابلة. بيد  فــي  قــدًمــا  باملضي 
ـــذاك بــشــيــرا مـــن ارتــــكــــاب أي  ــ ــّرأت آنـ ــ ــي« بــ ســ

مخالفات في تحقيق أجرته عام 1996.
وشــّكــلــت املــقــابــلــة حــيــنــهــا نــقــطــة تـــحـــّول في 
تــفــاصــيــل  َرَوت  كــونــهــا  املــهــنــيــة،  مــســيــرتــه 
حميمية عــن الــــزواج الــفــاشــل ألمــيــر وأمــيــرة 
ويــلــز، وحــيــاة ديــانــا داخـــل الــعــائــلــة املــالــكــة، 
قبل عامني من وفاتها في حادث سيارة في 

فرنسا.
لكن مزاعم جديدة أشارت إلى تزوير وثائق 

واستخدام أساليب مشبوهة أخرى، لكسب 
ثــقــة عــائــلــة األمـــيـــرة، وإنــجــاز املــقــابــلــة. األمــر 
الذي دفع »بي بي سي«، إلى التعّهد بإجراء 
ــان«،  ــارديـ تــحــقــيــق مــســتــقــل. وبــحــســب »ذا غـ
تطرح هذه املشكلة أيضًا أسئلة حول امتثال 
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ُ
وتـــم رفـــض طــلــب ق

في  بالتحقيق  تتعلق  داخــلــيــة  وثــائــق  على 
مقابلة البشير مع ديانا على أساس أن »بي 
بي سي« لم تعد تحتفظ بأي من هذه املواد.

)Getty( 2019 مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ ماثًال أمام الكونغرس عام

)Getty/أنور حسين(

فيما يستمر الرئيس األميركي دونالد ترامب بنشر مزاعم عن »تزوير االنتخابات 
بالخسارة  اعترافه  وبعدم  بــايــدن«،  الديمقراطي جو  فــوز  إلــى  أدى  ما  األميركّية، 
وحشد جمهوره، يعمل معارضوه من حول العالم على السخرية منه على مواقع 
 البوب الكوري »الكيبوب« وسم 

ّ
التواصل االجتماعي. وهذه املرة، أغرق جمهور فن

يوم  تظاهرة  بينها  لترامب،  مــؤيــدة  لتجمعات  الحاشد   MillionMAGAMarch#
السبت في واشنطن، بصور فطائر )البانكيك( في خطوة احتجاجية. 

وحثت املمثلة شيا ديبمور متابعيها على »تويتر« و»تيك توك« على نشر صور 
الفطائر بداًل من االحتجاج على الحدث بالطريقة التقليدية. وقالت في دعوتها: 
»اصنعوا ألنفسكم بعض الفطائر، أو ابحثوا عن صورة جيدة وامأوا وسمًا. من 
فضلكم على أحد إخبار شباب الكيبوب بهذا«. واستجاب مشجعو الفن الكوري 
للفطائر. ونقل موقع »إنسايدر« عن  الوسم بصور ال حصر لها  للطلب، مغرقني 
الفطائر وهي تتساقط، هي  معلقني ترحيبهم بالخطوة، إذ قال أحدهم إن صور 
أن شباب  آخـــرون  اعتبر  املــقــابــل،  فــي  الفطائر.  باستخدام  مــصــورة  رئاسية  قصة 
الكيبوب »اختطفوا« الوسم، ما جعله غير قابل لالستخدام من قبل املوالني لترامب. 
املواطنني  األمــيــركــي يمنح  الــدســتــور  إن  الخطوة  لهذه  الــرافــضــون  املعلقون  وقــال 
املؤيدين لترامب حق التظاهر، ومن األفضل تجاهلهم وتركهم وشأنهم. وقد يكون 
تجّمع Million MAGA March أكبر تجّمع للجماعات اليمينية املتطرفة والقومية 
البيضاء منذ مسيرة »توحيد اليمني« في عام 2017، وفقًا ملوقع »ياهو«. وتجمع 
بــالزا«، في العاصمة واشنطن، وهــم يلّوحون  مؤيدو ترامب في ساحة »فــريــدوم 
ــرى«، فــي أجــــواء احتفالية تــذّكــر بمهرجان  بــرايــات ويــهــتــفــون: »أربــــع ســنــوات أخــ
تــرامــب املتظاهرين املؤيدين عبر  بـــرس«. وزار  ــه »فــرانــس  لترامب، وفــق مــا أوردتـ
موكب ضخم وحراسة مشّددة، ولــّوح ملؤيديه الذين قدموا من مختلف الواليات، 
ورّددوا مزاعمه بشأن تزوير االنتخابات، التي لم تجد أساسًا قانونّيًا لها حتى 
اآلن. ولم تتوقف السخرية من التجمع على جمهور الكيبوب، فقد اعتبر مغردون 

ها تذّكرهم بحشد مؤيدين لرؤساء مستبّدين، يهددون معارضيهم.
ّ
عرب أن

)العربي الجديد(

شركات التكنولوجيا تستعّد لرئاسة بايدن

يغيب فيديو نهاية العامأخبار
Rewind )استرجاع( عن موقع 

»يوتيوب« هذا العام، بسبب 
وباء كورونا. إذ قال القيمون عن 

الموقع في بيان إّن هذا العام 2020 
»كان مختلفًا، وليس من الصواب 

االستمرار في هذا المنحى كأنّه لم 
يكن كذلك«. 

يطلق »فيسبوك« مع ممثلي 
شركات في فرنسا أدوات 

لمساعدة صغار التجار في هذا 
البلد على اتخاذ التحول إلى التداول 

الرقمي ومقاومة تداعيات األزمة 
الصحية، يتضمن برنامجًا من 25 
جلسة تدريبية مجانية وأدوات 

للمنصات.

نعى مجلس نواب الشعب التونسي 
والنقابة الوطنية للصحافيين 

التونسيين اإلعالمي خالد الحداد 
الذي توفي السبت بعد أزمة 

قلبية حادة عن عمر يناهز 50 عامًا. 
وعمل الحداد في »الشروق« قبل 

أن يصبح مستشارًا لرئيس البرلمان راشد 
الغنوشي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسال 
إيلون ماسك إنه يعاني »على 
األرجح« من إصابة متوسطة 

بكوفيد-19، مع مواصلته التشكيك 
في دقة اختبارات الكشف عن 

المرض، مشيرًا إلى أّن فحوصات 
متعددة أظهرته سليمًا ومصابًا في 

اليوم نفسه.

وسط تزايد »سطوة التكنولوجيا« واستهداف إدارة ترامب لشركات ومحاباة أخرى، تستعّد شركات التكنولوجيا لرئاسة جو بايدن، في 
ظّل سعي المشّرعين إلنفاذ قوانين وإجراء محاكمات حول االحتكار وغيرها

Monday 16 November 2020
االثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  1  ربيع اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2268  السنة السابعة



جميعًا. أمــا األوبـــرا فــإن الــوقــوف على أي من 
مسارحها يعد شرفًا ألي فنان، ولطاملا وقف 
على منصة األوبــرا كبار املطربني واملطربات 

قديمًا، الذين تعلمنا منهم الكثير.

ــرددت قــبــل مــوافــقــتــك عــلــى املـــشـــاركـــة في  ــ ــ ¶ هـــل ت
املهرجان خاصة في ظل انتشار كورونا؟

ــة في  ــاركـ ال أســتــطــيــع أن أتــــــردد لــقــبــول املـــشـ
مــهــرجــان املــوســيــقــى الــعــربــيــة بــشــكــل خـــاص، 

وإن كــنــت قــد تــــرددت كــثــيــرًا أو ألــغــيــت كــثــيــًرا 
األمــر يتطلب  كــان  إذا  ارتباطاتي، خاصة  من 
السفر خارج لبنان، لكن أنا لدي ثقة كبيرة في 
الحفاظ  على  املهرجان  على  القائمني  حــرص 
اإلجـــراءات  كــل  على سالمة ضيوفه وتطبيق 
الذي  الفيروس،  انتشار  من  للحد  االحترازية 
ــود بــشــكــل  ــعــ نــتــمــنــى جــمــيــعــًا أن يــنــتــهــي ونــ
إلى حياتنا مثلما كانت. ألننا حتى  طبيعي 
لو بدأنا في ممارسة حياتنا بشكل طبيعي، 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يشارك  التوالي  على  الــرابــع  للعام 
املـــطـــرب الــلــبــنــانــي ســعــد رمــضــان 
ــفـــالت مـــهـــرجـــان املــوســيــقــى  فــــي حـ
الـــعـــربـــيـــة فــــي دورتـــــــه الـــــــــ29. ويــحــتــفــظ ســعــد 
بــقــاعــدة جــمــاهــيــريــة عــريــضــة فـــي مــصــر، لــذا 
تـــرفـــع دائـــمـــًا حــفــالتــه شـــعـــار »كـــامـــل الـــعـــدد«. 
وفي لقاء »العربي الجديد« معه في القاهرة، 
كشف رمضان عن كواليس تحضيراته للحفل 
القادمة، وكيف يعيش  الغنائية  واملشروعات 
ــل جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، ورؤيـــتـــه  ــي ظــ حـــيـــاتـــه فــ

لألوضاع في لبنان.

¶ لــلــمــرة الــرابــعــة تــشــارك فــي مــهــرجــان املوسيقى 
العربية بمصر فما شعورك؟

املهرجان  هــذا  والــفــخــر، ألن  بالسعادة  أشــعــر 
بشكل خاص، ودون كافة املهرجانات األخرى، 
ــا يــمــزج بــني الــلــون الــطــربــي القديم  هــو طــربــّيً
والحداثة. وأشكر كل فرد قائم على هذا الحدث 
 كـــان هـــذا املــهــرجــان، 

ْ
عــلــى مــــدار 29 عـــامـــًا، إذ

وســـيـــســـتـــمـــر، مــــن أهـــــم وأعــــــــرق املـــهـــرجـــانـــات 
ــــذي نعشقه  لــحــفــاظــه عــلــى الـــلـــون الـــتـــراثـــي الـ

عند وضع سجادة قرب 
كنبة، يُفتَرض أن تكون 

بدرجات ألوان الكنبة

منذ فترة طويلة لم 
أقدم أغاني جديدة بسبب 

فيروس كورونا

ظهرت أمل بوشوشة 
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ســنــظــل نــمــارســهــا وســــط بــعــض الــتــخــوفــات 
والــقــلــق بــالــتــأكــيــد. وأحـــب أن أقـــول ألصــحــاب 
املــهــرجــان إن إقــامــة هــذا الــحــدث الفني وسط 
الظروف الصعبة، إن دل على شيء، فإنه يدل 
مواجهة  على  ــادرة  وقــ عظيمة  مصر  أن  على 
الــتــحــديــات بــالــفــن فــي الــوقــت الـــذي ألــغــت فيه 

دول عديدة مهرجانات كثيرة.

¶ كيف كانت استعداداتك للحفل ومقابلة الجمهور؟

أعددت األغاني التي سأقدمها. ومثل كل عام، 
ا، إضافة 

ً
في هذا املهرجان أحب أن أقدم أيض

ــانــــي طــربــيــة  ــي، أغــ ــ ــى األغــــانــــي الـــخـــاصـــة بـ ــ إلـ
ــافـــظ وأم كــلــثــوم  لـــألســـاتـــذة عـــبـــد الــحــلــيــم حـ
ــة بــالــحــداثــة  ــالـ ــيـــروز، فــمــزج الــقــديــم واألصـ وفـ
أمر مهم خاصة في مناخ مهرجان املوسيقى 

العربية.

¶ هل ترى أن جمهور هذا املهرجان مختلف عن أي 
جمهور آخر؟

جمهور حفالت املوسيقى العربية يذهب إلى 
شراء تذاكر الحفالت من أجل »السلطنة«، فهو 
يــقــال عنهم  كــبــيــر، وكــمــا  جــمــهــور راٍق بشكل 
»سّميعة«، لذلك فإن انتقاء األغاني التي تقدم 

لهم يحتاج إلى مزيد من الوقت واملجهود.

¶ كيف تعيش حياتك في ظل جائحة كورونا؟
كــثــيــًرا بسبب  الــنــاس، تعطلُت  كــل  مثلي مثل 
ا، 

ً
نغير شيئ أن  ال نستطيع  ولكن  الــفــيــروس، 

فهي أزمــة عامة، وإن شــاء الله ستمر بسالم، 
وكنت طيلة فترة الحجر أحرص على ممارسة 

الرياضة، وقمت بالسياحة داخل لبنان.

¶ بــرأيــك كــيــف يــحــافــظ الــفــنــان عــلــى مــكــانــتــه وســط 
جمهوره؟

أهم شيء هو التطوير، وأن يشتغل الشخص 
عــلــى نــفــســه. فــالــتــعــلــيــم ال يــتــوقــف مــهــمــا كــان 
أشياء  نتعلم  أن  على  والــحــرص  الفنان،  عمر 
ــذاء عــقــولــنــا  ــ ــــوم هــــو بــمــثــابــة غــ جــــديــــدة كــــل يـ
وأرواحنا، فأنا حتى اآلن أحرص على دراسة 
املــوســيــقــى حــتــى أطــــور ذاتـــــي، وقــــد تــخــرجــت 
فــي الجامعة منذ عــدة أشــهــر، وانــدهــش مني 
ــالــــوا إنــــي أصــبــحــت ال  بــعــض األشــــخــــاص وقــ
أحتاج إلى دراسة املوسيقى. لكن ردي هو أني 
مؤمن بأننا دائمًا ال بد أن نتعلم يوميًا شيئًا 
الــثــقــافــات املوسيقية  جـــديـــدًا، ونــتــعــرف عــلــى 
األخــــرى والــجــديــد فــي عــالــم املــوســيــقــى. فأنا 
أتطلع، إن شاء الله، إلى أن أحضر املاجستير 
والدكتوراه في مجالي، وكل شخص يجب أن 
يفعل ذلــك فــي مجاله حتى يــكــون قـــادرًا على 
الــبــقــاء، فــنــجــاح اإلنـــســـان قــد يــكــون مــن خــالل 
أغنية واحدة، ولكن استمرار النجاح هو الذي 

يستحق مزيدًا من املجهود.

¶ ما جديدك بعد عودتك إلى لبنان؟
منذ فترة طويلة لم أقدم أغاني جديدة بسبب 
فــيــروس كـــورونـــا الــــذي ســّبــب الــعــجــز للعالم 
كله، ولم أقدم سوى أغنية واحدة بعد حادث 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، وتــوقــفــت ألن الــحــالــة 
العامة نفسيًا لم تكن تسمح بالغناء نهائيًا. 
املصرية  باللهجة  أغنية  ســأقــدم  قريبًا  ولكن 
الله  شــاء  وإن  اللبنانية،  باللهجة  وأغنيتني 

سيتم طرحها في الفترة القادمة.

؟
ً
¶ هل من املمكن أن نراك على الشاشة ممثال

ــك، والــتــمــثــيــل بــالــنــســبــة لـــي خــطــوة  أتــمــنــى ذلــ
أقــدم عليها، ولكن األمر  أن  أعتقد أنني ال بد 
يــتــوقــف عــلــى جــــودة وقــــوة مـــا ُيـــعـــرض عــلــي، 
ت علي، ولكن 

َ
فكم من مسلسالت وأفالم ُعِرض

كما يقال: لم أجــد نفسي بها. ووجــودي على 
أمٌر يستحق   ،

ً
الجمهور ممثال الشاشة وسط 

التفكير كثيرًا، وخطوة بالتأكيد ليست سهلة 
على اإلطالق.

¶ هــل تفكر فــي إنــجــاز مــشــروع خــاص بعيدًا عن 
الفن على غرار الكثيرين من الفنانني؟

الفكرة  لــم تتبلور  ذلــك كثيًرا لكن  فــي  فــكــرت 
أني  في ذهني بشكل كامل، وسبب تفكيري 
 نجومًا بال عمل، وحياتهم 

ً
رأيت حولنا فعال

فــكــرت كثيرًا في  لــذا  فنيًا،  لــم تعد مضمونة 
أن أقوم بتأمني نفسي، وخاصة أنه، لألسف 

الشديد، لبنان ال يؤّمن حياة الفنانني.

A A

ــيـــد-19 إلــى  ــؤّد ســيــنــاريــو جــائــحــة كـــوفـ ــ ــم يـ لـ
القضاء على قطاع إنتاج األفالم واملسلسالت 
ــــوى فــي  ــ ــــذي ُيــعــتــبــر مــــن األقـ الـــبـــريـــطـــانـــي، الــ
العالم، بل هو يحاول اإلفادة من طفرة البث 
 عن 

ً
التدفقي، في محاولة لطرح نفسه بديال

هوليوود.
بفضل مناظرها الخالبة وقالعها التاريخية 
ــا الـــطـــلـــيـــعـــيـــة، تــمــكــنــت  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــوهـ ــــوديـ ــتـ ــ واسـ
الــســنــوات مــن جــذب عدد  بريطانيا على مــر 
مــتــزايــد مـــن اإلنـــتـــاجـــات الــعــاملــيــة. وتــتــهــافــت 
ــركــــات اإلنــــتــــاج الــســيــنــمــائــيــة األمــيــركــيــة  شــ
العمالقة ومنصات الفيديو عند الطلب على 
تصوير أفالمها ومسلسالتها في بريطانيا، 
كمسلسل »غــيــم أوف ثــرونــز«، واألفــــالم ذات 
الشعبية الكبيرة كسلسلتي »جيمس بوند« 

و»ستار وورز«.
في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ــتـــوديـــوز«، غــــاري ديـــفـــي، لــوكــالــة  »ســـكـــاي سـ
السمعية  »الــصــنــاعــات  إن  بــــرس«،  »فـــرانـــس 
والبصرية في بريطانيا تحقق نجاحًا كبيرًا، 
الثقافة«  اقتصاد  فــي  رئيسي  مساهم  وهــي 

الــحــرص على تنسيق األلــوان  أساسيًا هــو 
املوجودة في السجاد بالشكل املناسب مع 
تلك التي في الغرفة. أما الشرط الثاني الذي 
النقوش  تشدد عليه سركيس، فهو تجنب 
املــبــالــغ فيها فــي الــســجــاد الـــذي يــوضــع في 
الخاصة  الــعــنــاصــر  مــن  الكثير  فيها  غــرفــة 
ــوارات  ــ ــســ ــ ــســ ــ ــــوش واإلكــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــور والـ ــكــ ــديــ ــالــ بــ

واأللوان.
فعند وضع سجادة قرب كنبة، ُيفتَرض أن 
تكون بدرجات ألوان الكنبة. في املقابل إذا 
لــم تــكــن الــســّجــادة مــوّحــدة الــلــون، ُيفترض 
ــوان الــتــي فــيــهــا، وفـــق درجـــات  ــ اخــتــيــار األلــ
قريبة من تلك التي لألثاث واإلكسسوارات 

املحيطة، من وسادات وستائر وغيرها.
أما بالنسبة إلى النقوش، فتشدد سركيس 
ــتـــمـــاد الـــســـجـــاد الــــــذي فــيــه  عـــلـــى تــجــنــب اعـ
 
ً
نــقــوش كثيرة فــي غــرفــة تــوجــد فيها أصــال
ــاث أو فـــي الــســتــائــر، ألن  ــ الــنــقــوش فـــي األثــ
الــنــتــيــجــة ســتــكــون ســلــبــيــة عــنــدهــا بسبب 
عنصر املبالغة الذي ال يعتبر مريحًا للنظر. 
اعتدنا على وضع السجاد على األرض في 
أماكن مختلفة في املنزل فيضفي أجواًء من 
الـــدفء والفخامة أيــضــًا فــي املــكــان. فله أثر 
 من يدخل 

ً
واضح يمكن أن يشعر به مباشرة

كارين إليان ضاهر

إحــــدى الـــخـــطـــوات األســـاســـيـــة فـــي الــديــكــور 
الــتــي ُيــفــتــرض الــقــيــام بــهــا فــي هـــذا املــوســم 
ــنـــاســـب لــلــمــنــزل.  ــاد املـ ــار الـــســـجـ ــيـ ــتـ هــــي اخـ
ولــكــل مــنــزل الــســجــاد املــنــاســب لـــه بحسب 
أسلوبه والجو العام املعتمد فيه. وبحسب 
ــور، ألـــكـــســـيـــا ســـركـــيـــس،  ــ ــكـ ــ ــديـ ــ مـــهـــنـــدســـة الـ
يستدعي االختيار النظر في تفاصيل عدة. 
تترك  فيها  الــوقــوع  الــتــي يمكن  فــاألخــطــاء 
أثرًا سلبيًا في تصميم املكان ككل. ويعتبر 
السجاد من اإلكسسوارات املكّملة للتصميم 
أو  أن ينعكس وجودها سلبًا  والتي يمكن 
معايير  ثمة  أن  ــح سركيس 

ّ
وتــوض إيجابًا. 

معينة يجب االستناد إليها العتبارها من 
أما  املــنــزل.  ديكور  في  األساسية  الخطوات 
عند  عليها  الحرص  يجب  التي  التفاصيل 
االختيار فهي: شكل السجاد، ونوعية املواد 

املستخدمة فيه، وحجم السجاد.
ــذه املــعــايــيــر الـــنـــقـــاط الـــتـــي يجب  تــعــتــبــر هــ
االنطالق منها في االختيار، على أن يكون 
الــســجــاد فـــي الــنــهــايــة مــنــســجــمــًا مـــع الــجــو 
الــعــام فــي املــنــزل، وبشكل خــاص مــع املكان 
املالئم  السجاد  الختيار  فيه.  يوضع  الــذي 
للجو العام في املنزل، يبدو املنطق مطلوبًا 
ثمة ســؤااًل  أن  كما  أواًل، بحسب ســركــيــس. 
يطرحه  أن  باالختيار  يقوم  مــن  على  مهمًا 
ـــل الــســجــاد املنسجم 

ّ
عــلــى نــفــســه: هـــل أفـــض

مــع أســلــوب املــكــان الــذي يوضع فيه، ســواء 
كانت غرفة جلوس أو صالونًا أو غرفة نوم، 
أم الهدف أن يضفي السجاد ملسة مجنونة 
الفــتــة فــيــه؟ فــمــا يــجــب أن يــعــرفــه أصــحــاب 
يعتبر  ومــا  ممكنان.  االختيارين  أن  املــنــزل 

على املستوى األوروبي. يعمل نحو 140 ألف 
شــخــص فــي هـــذا الــقــطــاع الـــذي يبلغ حجمه 
ويساهم  االسترلينية،  الجنيهات  مــلــيــارات 
رغم  الــثــقــافــي،  بريطانيا  تعزيز حــضــور  فــي 
السيطرة األميركية الساحقة في هذا املجال.

وفي خطوة تعّبر عن أهمية القطاع، سمحت 
الحكومة البريطانية في مطلع تموز/يوليو، 
إمبوسيبل  »ميشن  فيلم  تصوير  بــمــعــاودة 
الحجر  من  إعفاء  الفيلم  ومنحت طواقم   ،»7
الصحي. حتى أن وزير الثقافة، أوليفر دودن، 
تحدث إلى النجم توم كروز لطمأنته. وعاود 
الــقــطــاع الــعــمــل بــســرعــة بــعــد مــرحــلــة الحجر 
ة ملعاودة تصوير« األعمال، 

ّ
و»تم اإلعداد بدق

اســتــوديــوهــات  فــي  العمليات  مــديــر  بحسب 
»آي تي في«، ديفيد ماكغرينور.

 هـــذه الــعــودة مــشــروطــة بــالــتــزام شــروط 
ّ
لــكــن

ــايــــة، نــــّصــــت عــلــيــهــا  ــلــــغــ ــة صـــــارمـــــة لــ ــيـ صـــحـ
ــة مــــن 50 صـــفـــحـــة، تــحــّد  بــالــتــفــاصــيــل الئـــحـ
مـــن عـــدد األشـــخـــاص املـــوجـــوديـــن فـــي مــوقــع 
لوجه.  املمثلني وجهًا  التقاء  ومن  التصوير، 
ــــظ ديـــفـــي أن »املــنــتــجــني اضــــطــــروا إلــى  والحـ
ــادة  ــًا، مــن خـــالل إعـ ــداعـ أن يــصــبــحــوا أكــثــر إبـ
صــوغ أحـــداث القصة والــلــجــوء إلــى تقنيات 
جديدة كالتوليف عن ُبعد، لكي يتمكنوا من 
التزام  املــحــدد، مع  الوقت  إنجاز األعــمــال في 

املوازنات املحددة«.
البريطانية  السلطات  سمحت  جهتها،  مــن 
باالستمرار في تصوير األعمال خالل مرحلة 
الحجر الجديدة املقرر أن تستمر حتى مطلع 
كانون األول/ديسمبر املقبل. وإذا كانت دور 
السينما خالية أو مغلقة، إن بسبب الجائحة 
أو نــظــرًا إلــى عــدم إطـــالق أفـــالم جــاذبــة فيها، 
كـــ »جيمس بــونــد« الـــذي أرجـــئ إطــالقــه أكثر 

إلى  البريطانية  مــّرة، »سارعت الحكومة  من 
التصّرف، ما يجعل بريطانيا أكثر جاذبية« 
ــام لــشــركــة  ــعـ ــر الـ ــديـ ــق املـ ــذا املــــجــــال، وفــ فـــي هــ
فيكرام  الــهــنــديــة،  إنترتينمنت«  »أبــودانــتــيــا 

مالهوترا.
وقــال املنتج الــبــولــيــوودي، فــي تصريحات لـ 
دائمًا  كــانــت  »بريطانيا  إن  بـــرس«،  »فــرانــس 

مــوقــع الــتــصــويــر املــفــضــل للكثير مــن األفـــالم 
الهندية«. 

ــل الـــلـــغـــة اإلنــكــلــيــزيــة،  ــامـ ــــى عـ فـــبـــاإلضـــافـــة إلـ
ثــمــة عــنــاصــر اســتــقــطــاب أخــــرى، مــنــهــا وفــرة 
 عن 

ً
عـــدد املــمــثــلــني، واملـــهـــارة الــتــقــنــيــة، فــضــال

وائتمان  لإلنتاجات،  مناسب  نظام ضريبي 
ضــريــبــي مــنــذ عــــام 2007. فـــي ســـيـــاق آخـــر، 

ــة الصحية فــي إعــطــاء دفــع  قــد تــســاهــم األزمــ
قــــوي، ألن مــكــوث الـــنـــاس فـــي مــنــازلــهــم أمـــام 
الــشــاشــات بــســبــب الــحــجــر يـــســـّرع اســتــهــالك 
األفالم واملسلسالت. وأدى التحول إلى البث 
الــتــدفــقــي فــي الــســنــوات األخــيــرة إلـــى اإلقــبــال 

على االستوديوهات. 
)فرانس برس(

إلــى املنزل الــذي يزّينه السجاد املــالئــم. في 
الوقت نفسه، يحب البعض تعليق سجادة 
ــد اإلكــــســــســــوارات الــتــي  ــأحـ عـــلـــى الــــجــــدار كـ
من  الكثير  فيها  راقية  بطريقة  املكان  تزين 

الرفاهية. 
 إلى االبتكار 

ً
اللمسة ميال وقد تعكس هذه 

كانت بسيطة وال  وإن  التمّيز،  من  والكثير 
تــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد. هــــذا شــــرط أن 
الــتــي يــتــم اخــتــيــارهــا مميزة  تــكــون القطعة 
 وتــســتــحــق أن تــلــفــت األنــــظــــار إلــيــهــا. 

ً
فـــعـــال

ــة جـــلـــوس  ــرفــ ــــي غــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، فـ
تعليق سجادة  يمكن  األسلوب،  كالسيكية 
بتصميم الفــت ألحــد املصممني فيها جرأة 
في األلوان والنقوش. من املؤكد أنه سيكون 

لها حضوٌر واضح وأثٌر مميز في الغرفة.
اختيار السجاد يرتبط أيضًا حكمًا بمساحة 
املكان الذي توضع فيه، فيجب أال نغفل عن 
ذلــك. ومــن الــضــروري الحرص على اعتماد 
شكل الــســجــاد والــحــجــم الـــذي يتناسب مع 
أيضًا من  ليكون منسجمًا  الغرفة،  مساحة 
هـــذه الــنــاحــيــة مــع الــجــو الـــعـــام. وال يرتبط 
االخـــتـــيـــار بــاملــســاحــة فــحــســب، إنـــمـــا أيــضــًا 
بـــاألثـــاث املـــوجـــود فــي الــغــرفــة. انــطــالقــًا من 
ذلــك، تشدد سركيس على التأكد من الدور 
الـــذي يــجــب أن يلعبه الــســجــاد. فــقــد ُيــطــرح 
: هــل الــهــدف مــن اعتماد 

ً
الــســؤال اآلتــي مــثــال

الــســجــاد هـــو تــحــديــد املــســاحــات فـــي غــرفــة 
جلوس كبيرة جدًا أم أن الهدف منه إضفاء 
الدفء على املكان؟ من خالل التأكد من دور 
القيام باالختيار  املنزل، يمكن  السجاد في 
ــــذي لـــه أدوار  األفـــضـــل لـــهـــذا اإلكـــســـســـوار الـ
عديدة في املنزل، على رأسها تدفئة املكان 
وتزيينه، وأيضًا إضفاء أجواء من الرفاهية.

بريطانيا كاستوديو تصوير سينمائي ودراميسّجاد المنزل... فن توزيع المساحات
بعكس ما حصل في 

هوليوود، لم تتوقف 
ماكينة اإلنتاج الفني 

البريطانية، بل إنها 
تستقطب المزيد من 

األعمال السينمائية 
األميركية أيضًا

عدنان حمدان

الــدرامــا املشتركة بــدأ يظهر  تغريد خــارج السرب 
للعلن في اآلونــة األخــيــرة، بعدما شعر مجموعة 
 املــســلــســالت املــنــتــَجــة بــاتــت حكرًا 

ّ
مــن الــنــجــوم أن

على عدة أسماء تتكرر بشكل سنوي. وعالمة هذا 
التغريد أخذت تتكشف بإنتاج عربي يخلط نجوم 
سورية ولبنان والخليج مع نجوم مصر، ويكسر 
احتكار السوق املصرية لنجومها، في حني يصدر 
أســمــاء جــديــدة إلــى الــشــهــرة، ويعيد ألــق البطولة 

النسائية الغائبة في الدراما املشتركة.
ــر اســمــاعــيــل:  ــامـ ــرم وسـ ــادل كــ ــ ¶ نــيــلــلــي كـــريـــم وعــ
كريم  نيللي  املــصــريــة  الفنانة  حققته  نــجــاح  بعد 
فــي مسلسل »بــمــيــة وش« خـــالل مــوســم رمــضــان 
الفائت، تشاركت فيه البطولة مع الفنان املصري 
ــنــــان بــثــنــاء  آســــر يـــاســـني، وحـــظـــي مـــن خـــاللـــه االثــ
نيللي  اخــتــارت  والجمهور،  الصحافة  مــن  مــتــواز 
االتجاه شرقًا عبر عملني أسندت فيهما البطولة 
ــو قــلــيــل الــحــدوث  إلـــى فــنــانــني غــيــر مــصــريــني، وهـ
قــبــل، فسبق لها وأن وقفت  فــي أعــمــال نيللي مــن 
إلى جانب الفنان السوري عابد فهد في مسلسل 
»هـــدوء نــســبــي«، ولــكــن لــم تــصــدر حينها كنجمة 
بيروت  في  وتصور  اليوم  لتعود  للعمل،  وحيدة 
حلقة من مسلسل »نمرة 2« إلى جانب عادل كرم 
الذي يشق طريقه بني الدراما والبرامج والسينما، 
فــيــبــدو الــضــوء مــركــزًا عــلــى نيللي أكــثــر. وتتكرر 
الــتــجــربــة مـــع الــفــنــان الـــســـوري ســـامـــر اســمــاعــيــل 

ــاء 12« لــلــمــخــرج الــتــونــســي  ــثـــالثـ ضــمــن فــيــلــم »الـ
مجدي السميري، فرغم أن العمل قائم على بطولة 
نيللي وسامر، إال أن مشاهد نيللي في الفيلم شبه 
يــوم تصوير  إال  مستقلة، وال يجمعها مع سامر 

واحد.
ــبـــارك وعـــمـــرو يـــوســـف: غـــابـــت الــفــنــانــة  ¶ صــبــا مـ
الــدرامــا املشتركة خالل  األردنــيــة صبا مبارك عن 
ــنـــوات الـــفـــائـــتـــة، وحـــرصـــت عــلــى الــبــحــث عن  الـــسـ
الــضــوء عليها. فوقع  عــمــل يعيد تــصــويــب دائــــرة 
املصري  الفنان  مــع  بطولة حكاية  على  االخــتــيــار 
عمرو يوسف ضمن مسلسل »نمرة 2« حملت اسم 
»الناحية الثانية«، ليبرز أداء صبا كفنانة تعرف 
االنفعالية  فــي حاالتها  وتثبت  تــريــد،  مــاذا  جيدًا 
املــتــرنــحــة بــني الــرومــانــســيــة الــعــالــيــة والــالمــبــاالة 
الــحــديــث حولها كشخصية  أعـــاد  درامــيــًا  نضجًا 

قليلة التواجد في الدراما العربية.
¶ أمل بوشوشة وباسل خياط: لم تمانع الفنانة 
الــجــزائــريــة أمــل بــوشــوشــة مــن الــظــهــور فــي سابع 
حلقات مسلسل »النحات« الذي عرض في موسم 

رمـــضـــان الـــفـــائـــت، بـــل كـــســـرت الــــصــــورة الــنــمــطــيــة 
الحلقة  من  الظهور  في  املشتركة  األعــمــال  لنجمة 
األولى. وجاءت مالمحها كبيرة في العمر مناسبة 
لــلــشــخــصــيــة بــانــكــســارهــا الــعــاطــفــي وحــضــورهــا 
املتمكن في املشاهد ولو احتوى على جمل عديدة، 
في  قــديــرات  مــع ممثالت  املــجــال  لنفسها  فاسحة 
الــــدرامــــا مــثــل كــــــارول عـــبـــود ونـــــدى أبــــو فــرحــات 
 
ّ
ودارينا الجندي دون أن تسلب أي واحــدة منهن

الضوء عن أمل. ورغم عدم اكتمال تصوير حلقات 
الــعــمــل، وقـــلـــة مــشــاهــدهــا مـــع بــطــل الــعــمــل بــاســل 
خياط، إال أن أمــل أثبتت حضورًا ال يستهان فيه 

على صعيد اإلطاللة ورّدات الفعل.
¶ ديــمــة قــنــدلــفــت وتــيــم حــســن: انــضــمــت الــفــنــانــة 
الرابع  الــجــزء  بطولة  إلــى  قندلفت  ديمة  السورية 
من مسلسل »الهيبة« لتشارك مواطنها تيم حسن 
صدارة املسلسل، واستطاعت ديمة خالل حلقات 
الــعــمــل األولــــى إفــســاح مــســاحــة خــاصــة لظهورها 
حيث استقلت إلى حد ما في مشاهد جمعتها مع 
غالبية أبطال العمل، وبَدت وكأنها ليست جديدة 
عــلــى الــحــكــايــة، بـــل اســتــغــرقــت فـــي الــحــفــاظ على 
خصوصية حضورها دون االنجراف لصالح أحد 

أبطال املسلسل.
ــدارة األعــمــال  ــ وحـــضـــور نــجــمــات عــربــيــات فـــي صـ
املشتركة يدل على أن الهيمنة الذكورية قد تنتهي 
لصالح أداء نسائي يكسر الصورة النمطية، وهو 
أن الــجــمــال لــيــس فــقــط املــعــيــار الــوحــيــد الخــتــيــار 

البطلة.

ال بد أن نتعلم يوميًا شيئًا جديدًا

)Getty( سمحت السلطات البريطانية باستمرار مشروط للتصوير في فترة الحجر الصحي

غابت الفنانة 
األردنية صبا 
مبارك عن الدراما 
المشتركة خالل 
السنوات الفائتة 
)جوناثان رشاد/ 
)Getty

)Getty( اختيار السجاد يرتبط بمساحة المكان الذي توضع فيه

شارك للمرة الرابعة في مهرجان الموسيقى العربية )فيسبوك(

بمناسبة مشاركته في مهرجان الموسيقى العربيّة في دورته الـ29 في مصر، التقت »العربي 
الجديد« مع المطرب اللبناني سعد رمضان، وأجرت معه الحوار التالي

سعد رمضان

كسر هيمنة الذكور في الدراما

فنون وكوكتيل
حوار

نقد

متابعةديكور

اختتمت في الساعات 
األولى من صباح يوم 

األربعاء الماضي، الدورة 
الـ29 من مهرجان 

الموسيقى العربية بعدما 
شهدت عددًا من الحفالت 

ألبرز الفنانين في العالم 
العربي. أحيا الفنان التونسي 
صابر الرباعي حفل الختام 
وسط تدابير احترازية لمنع 

تفشي فيروس كورونا. 
وقد أقيم الحفل على 

خشبة مسرح النافورة في 
دار األوبرا المصرية، وغنى 

الرباعي عددًا كبيرًا من 
أبرز أعماله طوال ساعة 

ونصف.

ختام صابر 
الرباعي
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