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العراق: خطوات لفرض رقابة على مواقع التواصل

لعبة الكلمات »ووردل« تجتاح العالم

بغداد ــ أكثم سيف الدين

ــن تــحــركــهــا  أعــلــنــت الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة، عـ
ــوابـــط عــلــى الــشــركــات  لــفــرض ضـــرائـــب وضـ
ستخدم 

ُ
املسؤولة عن مواقع التواصل التي ت

 تلك 
ّ
ــراق، مـــؤكـــدة أن ــعــ ــع فـــي الــ ــ بــشــكــل واسـ

املــواقــع بــاتــت »تــمــس األمـــن القومي للبالد، 
ــانـــون«. وكــــان »مـــركـــز اإلعــــالم  ــقـ وتــخــالــف الـ
الرقمي« العراقي قد أكد أخيرًا، أن نحو 25 
مــلــيــون مــواطــن عــراقــي يستخدمون مــواقــع 
الــــتــــواصــــل، مــــن بــــن 40 مـــلـــيـــونـــا هــــم عـــدد 
سكان العراق الكلي.   ويقول رئيس الجهاز 
علي  واالتــصــاالت  اإلعـــالم  لهيئة  التنفيذي 
االجتماعي  الــتــواصــل  »شــركــات   

ّ
إن املــؤيــد، 

تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة 
بها، بغض النظر عن خصوصيات البلدان 
والـــــــدول املــســتــهــلــكــة، وتــســعــى لـــفـــرض تلك 
الـــشـــروط عــلــى الــجــمــيــع بــمــا تــتــمــتــع بـــه من 

انتشار وقوة مالية كبيرة«.
ونــقــلــت وكـــالـــة األنـــبـــاء الــعــراقــيــة الــرســمــيــة 
محاوالت  »هناك  إن  قوله  املؤيد  عن  )واع(، 
لتفاوض  مــنــفــردة  وبــصــورة  جمعي  بشكل 
الــعــراق مــع هـــذه الــشــركــات لــفــرض ضــوابــط 
وشــــروط عــمــل لــهــا، هـــذه املـــحـــاوالت ال تــزال 
املطروحة  اإلشــكــالــيــات  على  بــنــاء  مستمرة 
فــي الـــعـــراق وفـــي الــعــالــم، كــذلــك بخصوص 
عــمــل تــلــك الـــشـــركـــات«. وأضــــاف أن »الــعــراق 
ــذه الـــشـــركـــات لــفــرض  ــدة يـــحـــاور هــ ومـــنـــذ مــ
ضوابط وشروط على عملها، وهناك مرونة 
من هذه األطراف، ولكن لم تصل إلى مرحلة 
االتــفــاق والــعــمــل، وألســبــاب كــثــيــرة«، مؤكدًا 
ه »يتم التحرك لفرض الضرائب على هذه 

ّ
أن

الشركات والعمل مستمر في هذا املجال«.
ــا يـــســـمـــح بـــنـــشـــره عـــبـــر مـــواقـــع  ــ ـــأن مـ ــشــ ــ وبـ
ــن الـــقـــومـــي في  ــ ــر عــلــى األمـ ــؤثـ الـــتـــواصـــل ويـ
 »لــلــعــراق مطالب 

ّ
الـــعـــراق، أوضـــح املــؤيــد أن

بـــهـــذا الــخــصــوص مـــن تــلــك الـــشـــركـــات وفــق 
ثــنــائــيــة حــفــظ الـــحـــريـــات، ومــنــع مـــا يخالف 
القانون، ويمس األمن القومي العراقي ملنع 
املنظمة  بالجرائم  ويتصل  ينشر  ما  تــداول 
ــدرات، والــعــمــلــة  ــ ــخــ ــ ــار بـــالـــبـــشـــر، واملــ ــ ــــجـ )االتـ
ــزاز، واإلرهــــــــاب(  ــ ــتــ ــ املـــزيـــفـــة، وعـــمـــلـــيـــات االبــ
ــات األمـــنـــيـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــــت الــ ــانــ ــ ــا«. وكــ ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ وغــ
العراقية قد بــدأت في مايو/ أيــار من العام 
املـــاضـــي حــمــلــة مــتــابــعــة ومــراقــبــة ملـــا ينشر 
ــراءات  ــ عــبــر تــلــك املــنــصــات، كــمــا اتـــخـــذت إجـ

منوعات
أخبار

قانونية على من سّمتهم  سابقة وعقوبات 
لها«  الطائفية، واملروجن  »املحرضن على 

عبر مواقع التواصل في البالد.
من جهته، أكد عضو نقابة املحامن العراقية 
»االستخدام  محمد علي، وجود ما وصفه بـ
السيئ ملواقع التواصل االجتماعي وبكثرة 
في البالد، خصوصا في ما يتعلق بالتعدي 

ــيـــة واالبـــــــتـــــــزاز والـــتـــنـــمـــر  عـــلـــى الـــخـــصـــوصـ
وتشويه السمعة وإطالق الشائعات«.

ه »تم رصد 
ّ
»العربي الجديد« إن وقال علي لـ

والدينية،  األخــالقــيــة  منها  املخالفات  آالف 
واألمــنــيــة، وقـــد تــمــت إحــالــتــهــا الـــى الجهات 
الفتا  ضــدهــا«  القضائي  للتحرك  املختصة 
 »ســــوء اســتــخــدام مـــواقـــع الــتــواصــل 

ّ
إلـــى أن

فــي الـــعـــراق لــه تــأثــيــرات سلبية عــلــى األمــن 
املجتمعي«. ويحذر ناشطون، من استمرار 
ــع  ــواقــ ــلــــى مــ فـــــــرض الــــقــــيــــود والـــــــشـــــــروط عــ
الــتــواصــل، بــحــجــج تــهــديــد األمــــن ومخالفة 
الـــقـــانـــون، وقــــال الــنــاشــط هــــادي الــفــتــالوي، 
 »الــحــكــومــة تــربــط 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

أّي مــلــف تــريــد تــقــيــيــده، بــالــتــهــديــد األمــنــي، 
 تــحــركــهــا األخـــيـــر هـــو تــقــيــيــد لــحــريــات 

ّ
وأن

وتضييق  الــتــواصــل،  مــواقــع  عــلــى  التعبير 
ــه »ال يمكن 

ّ
على الــعــراقــيــن«. وشــدد على أن

ــذا الـــنـــهـــج. وضـــعـــت الــحــكــومــة  ــ اســـتـــمـــرار هـ
ــة األمــنــيــة،  ــابـ ــرقـ ــل تــحــت الـ ــتـــواصـ مـــواقـــع الـ
وفرضت عقوبات وغــرامــات مالية على من 
يــخــالــف شــروطــهــا بــالــنــشــر، ومــــن ثـــم تــريــد 
فرض قيود على شركات التواصل« معتبرًا 

 تلك اإلجراءات »تكميما لألفواه«.
ّ

كل
وبــيــنــمــا تــرتــفــع أصــــوات إضــافــيــة متخّوفة 
مــن الــتــضــيــيــق عــلــى املــحــتــوى اإللــكــتــرونــي، 
تتصاعد بشكل خطير ظاهرة االبتزاز عبر 
إلى  السلطات  فتسعى  الــعــراق،  فــي  الشبكة 
وضع الخطط والتعاون مع املنظمات املدنية 
الناشطة فــي املــجــال اإللــكــتــرونــي، للحد من 
الظاهرة. وبدأت الشرطة املجتمعية حمالت 
توعية في املدارس والجامعات، كما يجري 
ــارس الـــرقـــمـــي« في  ــحــ اإلعـــــــداد لــتــطــبــيــق »الــ
الهواتف كإجراء إلكتروني لكشف املبتزين.

وبـــشـــكـــل الفــــــت تـــنـــتـــشـــر ظـــــاهـــــرة االبـــــتـــــزاز 
اإللـــكـــتـــرونـــي فـــي الــــعــــراق، الـــتـــي تــمــارســهــا 
عـــــصـــــابـــــات مـــخـــتـــصـــة وأفــــــــــــــراد لــتــحــقــيــق 
مـــكـــاســـب مـــالـــيـــة وغــــايــــات أخـــــــرى، وبــيــنــمــا 
للحد  السعي  فــي  األمــنــيــة  الــجــهــات  تجتهد 
ضعف   

ّ
أن  

ّ
إال وتــحــجــيــمــهــا،  الـــظـــاهـــرة  مـــن 

إمكانية  مــن  يحّجم  اإللــكــتــرونــيــة  التقنيات 
السيطرة عليها. ووفقا للنقيب في الشرطة 
»املكتب   

ّ
فـــإن الــبــهــادلــي،  محمد  املجتمعية، 

أخيرًا  نشط  املجتمعية،  للشرطة  اإلعــالمــي 
بتنفيذ حمالت توعية يومية، في الجامعات 
املحافظات«. وأوضــح  فــي عموم  واملــــدارس، 
 »الـــحـــمـــالت بـــدأت 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن لــــ

 لدى فئة الشباب بشكل كبير، 
ً
تالقي تفاعال

خــصــوصــا مــع الــتــنــبــيــه عــلــى طـــرق االبــتــزاز 
عنها  يترتب  وما  وخطورتها،  اإللكتروني، 
»الحمالت   

ّ
أن وأضــاف  نتائج خطيرة«.  من 

تتضمن محاضرات تعليمية توجه الفتيات 
الــطــرق العلمية لعدم  اتــبــاع  إلـــى  والــشــبــاب 

االنجرار خلف االبتزاز اإللكتروني«.

يحذر ناشطون من 
استمرار فرض القيود 
على مواقع التواصل

تم تحويل »ووردل« 
أخيرًا إلى الفرنسية 
وسّميت »سوتوم«

عدد  اهتمام  على  »ووردل«  لعبة  استأثرت 
كبير من مستخدمي الشبكات االجتماعية، 
وُســـّجـــل إقــبــال واســــع عليها فــي األســابــيــع 
ــي تـــقـــوم عـــلـــى مـــبـــدأ بــســيــط،  ــ ــرة، وهـ ــ ــيـ ــ األخـ
يتمثل في اكتشاف كلمة كل يوم من خمسة 

أحرف، وبحد أقصى هو ست محاوالت.
وقالت سوزان دروبن )65 عاما( التي تلعب 
إنــهــا »رائـــعـــة »، والحــظــت  يــومــيــا  »ووردل« 
فـــي تــصــريــح لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس« أنــهــا 
تجعل الالعب »مدمنا عليها«. وتشرح املرأة 
املــتــقــاعــدة الــتــي تــعــيــش فــي مــيــريــالنــد على 
الساحل الشرقي للواليات املتحدة أن اللعبة 
ــــق«، واصـــفـــة  ــائـ ــ بـــضـــع دقـ تــســتــغــرق إال  »ال 
إياها بأنها »وسيلة تسلية ظريفة ومدتها 
ــرة«. وأفـــــــــادت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك  ــيــ قــــصــ
تــايــمــز« بـــأن عـــدد الــذيــن يــحــاولــون الــعــثــور 
الــيــوم ارتــفــع مــن 90 شخصا في  على كلمة 
الفائت  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  مــن  األول 
إلــــى أكـــثـــر مـــن 300 ألــــف بــعــد شـــهـــريـــن، في 

الثاني من هذا الشهر.
، ويــتــمــثــل في 

ً
ويـــبـــدو مـــبـــدأ الــلــعــبــة ســـهـــال

الـــعـــثـــور عــلــى الــكــلــمــة األنـــســـب املـــكـــونـــة من 
ــــاوالت كــحــد  ــــحـ خــمــســة أحـــــــرف، فــــي ســــت مـ
أقصى. ويظهر كل حرف في مكانه الصحيح 
باللون األخــضــر، وإذا كــان الــحــرف فــي غير 
األصفر. وينبغي على  باللون  مكانه يظهر 
ــدة يــومــيــا، هي  ــ كـــل العـــب إيـــجـــاد كــلــمــة واحـ
نــفــســهــا لــلــجــمــيــع، وإذا أخـــفـــق فـــي ذلـــــك، ال 

يمكنه إعادة املحاولة إال في اليوم التالي.
وما لبثت ســوزان دروبــن التي بدأت تلعب 
إلــــى اآلالف من  انــضــمــت  أن  قــبــل أســـابـــيـــع، 
نتائجهم  يــنــشــرون  الــذيــن  »ووردل«  هــــواة 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  اليومية 
Wordle#، على شكل ستة  باستخدام وســم 
مربعات  منها خمسة  كــل  يتضمن  خــطــوط 

مــلــونــة تــبــّن عـــدد املـــحـــاوالت الــتــي قـــام بها 
الالعب لفك اللغز.

وهـــو  مـــصـــمـــمـــهـــا،  أن  »ووردل«  يـــمـــيـــز  مــــا 
جوش  يــدعــى  بريطاني  كمبيوتر  مهندس 
واردل يعيش فــي نــيــويــورك، لــم يكن يهدف 
أرادهـــا  بــل  الــعــريــض،  إلــى بيعها للجمهور 
ببساطة وسيلة للترفيه، وقرر عدم تحقيق 
أربــــاح مــن خـــالل هـــذه الــلــعــبــة. وقــــال جــوش 
إن  ــز«  ــمـ ــايـ تـ ــويــــورك  ــيــ »نــ لــصــحــيــفــة  واردل 

املــســتــخــدمــن »يــســتــمــتــعــون بــــوجــــود هـــذه 
إلى  وطمأن  اإلنترنت«.  عبر  املسلية  اللعبة 
قدم على »أي أمر يثير الريبة 

ُ
أن »ووردل« ال ت

في ما يتعلق ببيانات الالعب الشخصية«.
املــــوقــــع، لكن  إعــــالنــــات عــلــى  تــظــهــر أي  وال 
البعض سبق أن حاولوا نسخ املبدأ، وكسب 
اللعبة  العثور على  املــال من خالله. ويمكن 
powerlanguage. األصلية على الرابط التالي

في  األبــحــاث  منسق  ورأى    .co.uk/wordle

مركز »غايم الب« لدراسات األلعاب الرقمية 
للتكنولوجيا  مــاســاتــشــوســتــس  معهد  فــي 
)إم آي تي( مايكل جاكوبسون، ان »ووردل« 
تــســاعــد فــي تــمــريــر الـــوقـــت، كــمــا فــي حــاالت 
»انــتــظــار حــافــلــة« عــلــى سبيل املـــثـــال. ورأى 
جـــاكـــوبـــســـون فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
بــــرس« أن نــجــاح الــلــعــبــة يــعــود جــزئــيــا إلــى 
شبكات  على  نتائجه  الــالعــب  نشر  سهولة 
التواصل االجتماعي. وقال: »تشعر بالفخر 
)بعد حل اللغز(، وما عليك سوى النقر على 
زر املشاركة الصغير، مما يتيح لك التباهي 
، وهـــو مــا نــحــب أن نفعله عــــادة«. أمــا 

ً
قــلــيــال

عاملة النفس املتخصصة في ألعاب الفيديو 
ــر يــقــع  ــ رايـــتـــشـــل كــــويــــرت فـــاعـــتـــبـــرت أن األمــ
تــحــت نــظــريــة املــقــارنــة االجــتــمــاعــيــة، لجهة 
أن كــل فـــرد يــرغــب فــي تــقــويــم نفسه مقارنة 
باآلخرين. واعتبرت أن »حصر إمكان اللعب 
بمرة واحدة يوميا يمنح إحساسا بالندرة 
النفسية... هذا ما يجعلك ترغب في العودة 

واللعب يوما بعد يوم«.
ولــلــعــبــة مــيــزة أخــــرى هــي أنــهــا فــي مــتــنــاول 
اللغة  املــســتــخــدم  أن يتقن  بــشــرط  الــجــمــيــع، 
قائما،  يعد  لــم  الــشــرط  هــذا   

ّ
لكن اإلنكليزية. 

إذ ســرعــان مــا تــم توفير نسخ منها بلغات 
أخـــــرى، نــظــرًا إلــــى شــعــبــيــتــهــا الـــواســـعـــة. تم 
الــفــرنــســيــة  ــى  ــ إلـ ــرًا  ــيــ أخــ »ووردل«  تـــحـــويـــل 
مؤلفة  التسمية  وهــذه  »ســوتــوم«.  وسّميت 
ــــوس« بــــاالتــــجــــاه  ــ ــوتـ ــ ــ ــلـــمـــة »مـ مـــــن أحــــــــرف كـ
ــــوس« لــعــبــة تــلــفــزيــونــيــة  ــوتـ ــ ــاكـــس، و»مـ ــعـ املـ
معروفة كانت تعرض على قنوات مجموعة 
»فـــرانـــس تــلــفــزيــون« الـــعـــامـــة. وعـــلـــى مــوقــع 
sutom.nocle.fr، ينبغي على املستخدم، كما 
فــي »ووردل«، إيــجــاد كــلــمــة الــيــوم فــي ست 

محاوالت فقط.
)فرانس برس(

تشرف هيئة اإلعالم واالتصاالت على عمل هذه المواقع )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty/ارتفع عدد مستخدمي اللعبة )ألكسي روزنفيلد

العمل على  المؤيد،  العراق علي  اإلعالم واالتصاالت في  لهيئة  التنفيذي  الجهاز  رئيس  أعلن  الحريات  في تطور خطير على صعيد 
فرض ضرائب وضوابط على مواقع التواصل
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أطلق اإلعالمي الساخر يوسف 
حسين، مقدم البرنامج الشهير »جو 

شو« في تلفزيون »العربي: أخبار«، 
حملة تبرعات لتشييد قرية للنازحين 
في الشمال السوري، عبر صفحاته 
على مواقع التواصل. وكشف في 

حديث مع »العربي الجديد« بدء 
الحملة فعليًا مساء الخميس المقبل.

ضجت وسائل التواصل في الكويت، 
بإدانات واسعة لإلعالمية فجر 

السعيد، عقب ما ُوصف بأنه إساءة 
عنصرية صدرت منها ضد النائب 
في مجلس األمة، حسن جوهر، 

باستهزائها بأصوله غير العربية ولهجته 
أثناء انتقادها له في برنامجها اليومي 

المسائي »هنا الكويت«.

قررت خدمة االشتراكات التلفزيونية 
»دايركت تي في« عدم تجديد 

عقدها مع قناة »َون أميركا نيوز 
نِتوورك« المؤيدة لنظريات المؤامرة 

وللرئيس السابق دونالد ترامب. 
وقال متحدث باسم »دايركت تي 

في«: »قررنا أننا ال ننوي توقيع عقد 
جديد عندما ينتهي العقد الحالي«.

قضت محكمة في موسكو،  
بسجن ثمانية قراصنة إلكترونيين 

احتياطيًا لمدة شهرين، في وقت 
تشن روسيا حملة تستهدف 

مجموعة »ريفيل« REvil للقرصنة 
بناء على طلب واشنطن. ويواجه 
الموقوفون عقوبة السجن حتى 

سبع سنوات في حال إدانتهم.



إلــى نظرٍة  وتــحــتــاج  املوسيقى صعبة  هــذه 
ق بصعوبة ضبط 

ّ
ُمــزدوجــٍة، فتتعل جمالّية 

وتـــحـــديـــد مـــيـــكـــانـــيـــزمـــات بـــعـــض الـــتـــجـــارب 
ينفي  أضــحــى  منها  الكثير   

ّ
ألن املــعــاصــرة، 

الـــتـــجـــربـــة الـــقـــديـــمـــة مــــن نـــاحـــيـــة ارتــبــاطــهــا 
ببعض اآلالت الهندية التقليدية وتوظيفها 
داخـــــــل بـــعـــض املـــقـــاطـــع الـــغـــنـــائـــيـــة، بــســبــب 
مارسه املوسيقى اإللكترونية 

ُ
التأثير الذي ت

وجمالّياتها  وآفــاقــهــا  بنموذجها  الــغــربــّيــة 
درتها على السفر الدائم صوب جغرافياٍت 

ُ
وق

أخــــرى مــن الــعــالــم. مــا يــجــعــل عملية ضبط 
ل 

ُ
نق لم   

ْ
إن ماهيتها وخصوصيتها صعبة 

الهندية  األغنية  ُمستحيلة. بحيث تتشابك 
 تــتــحــّول بعض 

ْ
مــع املــوســيــقــى الــغــربــّيــة، إذ

ــرة من 
ّ
الــتــجــارب الــهــنــديــة إلـــى نــســٍخ ُمــصــغ

جاهدة  وتلهث  الغربي،  املوسيقي  التأليف 
إلى محاكاة النموذج الغربي. 

ـــتـــابـــع عــلــى 
ُ
ــك، يــعــثــر امل ــ  فــــي مـــقـــابـــل ذلــ

ْ
ــن ــكـ لـ

الهندي  تــمــزج  ُمــذهــلــة  تــجــارب غنائية جــد 
صل 

ّ
القديم باآلخر الغربي الحديث في ما يت

أشرف الحساني

من الصعب تقييم ما وصلت إليه 
غنى  من  اآلن  الهندية  املوسيقى 
ــدرة جمالّية على التأثير 

ُ
ي وق

ّ
فن

فـــي املــوســيــقــى الــعــربــّيــة والــغــربــّيــة. بسبب 
الجغرافية  اخــتــراق  فــي  وقــّوتــهــا  مركزيتها 
على  جماهيرها  أذواق  واكــتــســاح  الهندية 
ــٌع إلـــى غـــزارة  ــ ــك راجـ ــســتــوى الــعــاملــي. وذلــ

ُ
امل

ــتـــاج الــهــنــدي وتــنــّوعــه وتــشــّعــبــه داخـــل  اإلنـ
ى األغنية 

ّ
طٍر جغرافّي واحــٍد، حيث تتشظ

ُ
ق

وتتنّوع املوسيقى وتخلق فيما بينها عناقا 
قـــا ال يــهــدم أو يــنــســف الــقــديــم 

ّ
جــمــالــيــا خـــال

ما ُيطوع موسيقيا 
ّ
الذي ال ُيعّول عليه، وإن

ــيــا ُيــمــّيــز 
ّ
 فــن

ً
وُيــســتــحــضــر بــاعــتــبــاره شـــكـــال

الــتــجــربــة املــوســيــقــّيــة الــهــنــديــة ويــخــلــق لها 
رّكب والخاّص. لذلك، فهذا التنّوع 

ُ
طابعها امل

الــــذي تــنــتــجــه الــســيــنــمــا الــهــنــديــة يستحيل 
 تــفــاصــيــلــه وَمــبــاهــجــه 

ّ
تـــأّمـــلـــه واإلملـــــــام بـــكـــل

شّكل 
ُ
لكثرة األنماط املوسيقّية التي باتت ت

ترسانة جمالّية لجمالّيات الفيلم الهندي. 
الــذي يجعل عملية تقييم  الثاني  أّمــا األمــر 

ساهم في إطالق 
عدد من المصممين 

أبرزهم جورجيو أرماني

يُؤمن رحمان أّن 
الجوائز ال تصنع موهبة 

الموسيقي

أثناء التصوير يجلس 
الممثلون اللبنانيون في 

غرف من دون تكييف

2223
منوعات

ـــف 
ّ
ـــؤل

ُ
بــالــصــنــاعــة املــوســيــقــيــة. يــبــرز اســـم امل

)1967( كأبرز  آر. رحــمــان  إيـــه.  واملــوســيــقــار 
الهندية.  السينما  داخـــل  املوسيقى  ــاع 

ّ
صــن

ق معها رحمان 
ّ
 موسيقّية فريدة حق

ٌ
تجربة

 الــُصــدفــة 
َّ
مـــا لـــم يــُكــن يــحــلــم بـــه يـــومـــا. إذ إن

قــادتــه يــومــا وبــطــريــقــة تلقائية وارتــجــالــيــة 
 ســرعــان ما 

ْ
لــكــن أغــانــيــه،  أّول  إلـــى تسجيل 

ــدٍر كــبــيــٍر في  ــ تــحــّولــت هــــذه الــصــدفــة إلــــى قـ
آر. رحمان وجعلته على  إيــه.  سيرة وحياة 
عرش املوسيقى الهندية املعاصرة وُمتّوجا 

بجائزة األوســكــار و»بافتا« و»غــرامــي« عن 
بــعــض مــوســيــقــاه داخـــــل أفـــــالم ســيــنــمــائــيــة 

تشّرد«)2008(. 
ُ
يبقى أشهرها »املليونير امل

ــز  ــوائــ ــجــ ــل الــ ــمــ ــجــ ــلــــى ُمــ ــه عــ ــولــ ورغـــــــــم حــــصــ
 ذلك لم يقف حاجزًا 

ّ
املوسيقّية العاملية، فإن

منيعا عند تقّدم تجربته وتقديم ستايالٍت 
الهندية  للموسيقى  ُمنفلٍت  وأفـــق  مــغــايــرٍة 
في  أكثر  ل 

ّ
تتوغ معاصرة  ة 

ّ
بحل وتقديمها 

كـــل مـــا هـــو روحــــــّي - صـــوفـــي وتــنــفــي معه 
ــارّي داخـــل  أّي طـــابـــٍع تــرفــيــهــي أو ُبـــعـــٍد تـــجـ
 شهرته تعّدت 

ّ
موسيقاه. وعلى الرغم من أن

الــحــّيــز الــجــغــرافــي الــهــنــدي واخــتــرقــت آفــاق 
ال تصنع  الجوائز   

ّ
أن رحمان  ُيؤمن  العالم، 

يـــهـــا روحـــيـــا، 
ّ
ـــغـــذ

ُ
مــوهــبــة املـــوســـيـــقـــي، وال ت

بــقــدر مـــا تــدفــع االجــتــهــاد وخــلــق الــتــجــديــد 
ــتـــعـــارف  ـ

ُ
وتــكــســيــر الـــقـــوالـــب املـــوســـيـــقـــّيـــة امل

 
ْ
عــلــيــهــا فـــي تـــاريـــخ األغـــنـــيـــة. فـــال غـــرابـــة أن
على  حصوله   

ّ
أن الهندي  املوسيقار  يعتبر 

»أوسكار« مجّرد حــدٍث عــادّي في حياته،  الـ
والخلق واالبتكار  زيد 

َ
امل إلــى  دام يطمح  ما 

وتجديد املوسيقى الهندية وجعلها مدرسة 
ــل املـــوســـيـــقـــى الــعــاملــيــة  ــ قـــائـــمـــة بـــذاتـــهـــا داخــ
ع دومــا بالبهاء والتوهّج في نفوس 

ّ
وتتمت

الناس وَمشاغلهم اليومّية.
 إيه. آر. رحمان خلق للموسيقى 

ّ
والحقيقة أن

نفوس  فــي  بـــارزة  مكانة  املعاصرة  الهندية 
موسيقاه   

ّ
أن للدهشة  ــثــيــر 

ُ
امل  

ّ
إن إذ  الــعــالــم. 

ساهمت في نجاح كثير من األفالم الهندية 
وخــلــقــت لــهــا جــمــهــورًا واســعــا. وهـــذا أمـــٌر ال 
إذ  الهوليوودية،  السينما  فــي  ى 

ّ
حت يوجد 

صبح مداخيل موسيقى الفيلم التصويرية 
ُ
ت

أكــبــر مـــن عـــائـــدات الـــصـــاالت وقــيــمــة إنــتــاج 
. ما جعله أكثر املوسيقين شهرة 

ّ
الفيلم ككل

وطلبا من مخرجن من مختلف دول العالم. 
 تجربة إيه. آر. رحمان تنبع من قناعاٍت 

ّ
لكن

ذاتّية في تعاملها مع الفيلم السينمائي، وال 
بالنسبة  فاقٍع  تجاري  هاجٍس  بــأّي  ترتبط 
ان وموسيقّي هندّي ُولد فقيرًا في مدينة 

ّ
لفن

اي( 
ّ
مــدراس )تحّول اسمها اليوم إلى تشين

 الـــســـابـــع إلــــى دراســــة 
ّ
وقــــــاده شــغــفــه بـــالـــفـــن

املــوســيــقــى الــكــالســيــكــيــة الــغــربــيــة والــعــمــل 
بموسيقى األفالم. 

 رحــمــان يــؤمــن فــي الــوقــت ذاتـــه، 
ّ

لــذلــك يــظــل
يقتضي  الــهــنــديــة  املــوســيــقــى  ُمستقبل   

ّ
بـــأن

أساسا االستناد إلى خلق نوٍع من التواصل 
الروحي مع نظيرتها الغربّية وإعادة إحياء 
أشـــكـــال املــوســيــقــى الــكــالســيــكــيــة فـــي الــعــالــم 
وفــــق قـــالـــٍب مــعــاصــٍر ُيـــراعـــي خــصــوصــيــات 
ع 

ّ
تتنط ها 

ّ
لكن الــوطــنــيــة،  املــوســيــقــى  وتــــراث 

دوما إلى التمّرد على هذا التراث الالمرئي 
تــراث  وذلـــك بنسج صــداقــات موسيقّية مــع 

ي واملوسيقي.
ّ
اآلخر الفن

ــمــــان عــلــى  ـــر إيــــــه. آر. رحــ
َّ
ــتـــوف ــا، ال يـ جـــســـديـ

 داخل 
ً
رًا وفاعال

ّ
صورة خارجية تجعله ُمؤث

خشبات املسارح العاملية عن طريق الرقص 
بــحــكــم شخصيته  الـــبـــصـــرّي،  والــكــلــيــشــيــه 
ــى الــصــمــت  االنـــطـــوائـــيـــة ونــــزوعــــه الــــدائــــم إلــ
املوسيقى  ــاع 

ّ
ببعض صــن مقارنة  والــتــأّمــل، 

داخـــــل الـــهـــنـــد. لـــذلـــك لــعــبــت الــســيــنــمــا دورًا 
مــحــوريــا فـــي ســيــرتــه املــوســيــقــّيــة وجــعــلــتــه 
 
ْ
ــســتــمــع الـــعـــاملـــي. لــكــن

ُ
ـــدان امل قــريــبــا مـــن وجـــ

تجربته  السينما وصنعت  أفـــادت  مــا  بقدر 
املوسيقّية داخل أضخم األفالم البوليوودية 
ـــق إيـــــه. آر. رحــمــان 

ّ
نــجــاحــا وانــــتــــشــــارًا، حـــق

ــــالم،  ــفـــرة مــلــمــوســة لـــهـــذه األفــ مــــن جــهــتــه طـ
 
ّ
الفن اق 

ّ
عش من   

ً
هائال عــددًا  لها  فاستقطب 

التي  الجديدة  الــوجــوه  من  وأيضا  السابع، 
ــورة الــســيــنــمــائــيــة  ــلــت إلــــى عــمــق الــــصــ

ّ
تــســل

ــحــــت تــصــنــع لـــهـــا مــوســيــقــيــا الـــحـــدث  وأضــ
الترفيهية  الهستيرية  املــوجــة  بــعــد  عــاملــيــا، 
الــتــي وســمــت الفيلم الــهــنــدي فــي الــســنــوات 

ا وُمرتبكا.
ّ

األخيرة وجعلته هش

ــرحـــــي والـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــســـ أكــــــــد املــــــخــــــرج املـــ
الروسي كيريل سيريبرينيكوف من مدينة 
إلــى روسيا  ــه سيعود 

َّ
أن ة  األملانيَّ هامبورغ 

في 22 كانون الثاني/يناير، في الليلة التي 
يقام فيها العرض األول ملسرحيته »الراهب 
األســــــــود«. ويـــــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، صــرح 
اإلذن  الــروســي، بعد حصوله على  املــخــرج 
ليست  أن  أملانيا،  إلــى  ملــدة قصيرة  بالسفر 
لديه »أدنــى فكرة« عن األسباب التي حَدت 
بموسكو إلى تعليق قرار منعه من مغادرة 

بلده.  
وأعطى سيريبرينيكوف هذه التصريحات 
ــــالل مـــؤتـــمـــر فــــي مــــســــرح ثــالــيــا  ســــاخــــرًا خــ
فــي هــامــبــورغ )شــمــال أملــانــيــا(، حــيــث يعّد 
املستوحاة من  األســود«  »الراهب  ملسرحية 
قــصــة قــصــيــرة ألنـــطـــون تــشــيــخــوف »ربــمــا 
كــان سلوكي جــيــدًا«. وأضــاف »قدمنا طلبا 
رسميا إلى السلطات للسفر إلى هامبورغ. 
وقــد منحتنا اإلذن بــهــذا املـــشـــروع«.  وقــال 
رفض  سابقا  عانى  الــذي  سيريبرينيكوف 
طلبات مماثلة ملشاريع أخرى »ليست لدي 

وقــتــهــا، وحفاظه  الــرائــجــة  تــلــك  عــن  املختلفة 
ــال تطوير  إدخــ مــع  التقليدية  الــقــصــات  عــلــى 
نجوم  مــن  مجموعة  ليجذب  عليها،  شبابي 
الفرنسية  تلك الحقبة، أبرزهم نجم السينما 

جان بول بلموندو.
فــي تــلــك الــفــتــرة كــذلــك أطــلــق شــيــروتــي أيضا 
توّسع  الــذي  النسائية،  لــألزيــاء  خطا خاصا 
ل في الثمانينيات وحتى اليوم 

ّ
تدريجا ليمث

حوالى 20 في املائة من إجمالي مبيعات دار 
األزيـــــــاء، لــيــواصــل الــتــجــريــة وتــوســيــع رقــعــة 
زبائنه مع إطالقه عام 1975 مجموعة خاصة 
بـــالـــكـــنـــزات الـــصـــوفـــيـــة والــقــطــنــيــة الــرجــالــيــة 
والــقــمــصــان غــيــر الــرســمــيــة، وهـــي املجموعة 
 ،Cerruti  1881  Brothers توقيع  حملت  التي 
الرسمية  املــالبــس  عــن خــط  تمييزها  بــهــدف 

التي اشتهرت بها الدار.
وفـــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات، أطــلــق أيــضــا أول 
عطر للرجال مرتبط بعالمته التجارية وحمل 
اسمه Nino Cerruti، لتنطلق معها اإلنتاجات 
أو الـــتـــصـــامـــيـــم فــــي مــخــتــلــف املـــــجـــــاالت مــن 
املالبس الرياضية إلى تلك الخاصة بالتزلج. 
عام  أكثر  التجارية  العالمة  وازدادت شعبية 
م رسمي لفريق  1994 عندما اختيَرت كمصمَّ

فيراري في سباقات فورموال 1.
ومــن باريس إلــى هوليوود، بــدأ يبني شبكة 

روما ـ العربي الجديد

توفي مصمم األزياء اإليطالي املعروف نينو 
شــيــروتــي عــن 91 عــامــا، وفــق مــا نقلت وكالة 
»فرانس بــرس« مساء السبت عن مصدر في 
ــه وسائل  مجال املــوضــة، فــي تأكيد ملــا أوردتـ
اإلعــــــــالم اإليـــطـــالـــيـــة. وذكــــــر مـــوقـــع صــحــيــفــة 
»كوريري ديال سيرا« أن شيروتي توفي في 
بييمونتي  فــي  فيرتشيلي  مستشفيات  أحــد 
ــد لــلــخــضــوع  ــرقـ ــان يـ ــ ــمــــال غــــــرب( حـــيـــث كـ )شــ

لجراحة في خاصرته.
رحلة طويلة  ليختم  رحيل شيروتي،  ويأتي 
نــجــح فــيــهــا املـــصـــّمـــم اإليـــطـــالـــي الــشــهــيــر في 
إحــداث ثــورة في عالم املالبس الرجالية منذ 
الستينيات، مساهما كذلك في تعريف العالم 
بمجموعة من املصممن الشباب وقتها مثل 

جورجيو أرماني، فاتحا له أبواب الشهرة.
وذكــــرت وكــالــة األنــبــاء اإليــطــالــيــة »البــريــس« 
إيطاليا،  غــرب  فــي شمال  توفي  أن شيروتي 
حــيــث تــديــر عــائــلــتــه شــركــة نــســيــج مــنــذ عــام 
عن  املهنة  هــذه  الشهير  املصمم  ورث   .1881
في  مقرها  يقع  إدارة شركة  متسلما  عائلته، 
 
ّ
في سن بييمونتي،  منطقة  في  بييال  مدينة 
الــعــشــريــن بــعــد وفـــاة والــــده عـــام 1950. أطلق 
أول شركة مالبس رجالية، Hitman، عام 1957 
بالقرب من ميالنو، التي تخصصت بصناعة 
املالبس الرجالية الشبابية الجاهزة، وهناك 
ـــف أرمــانــي ليعمل فــي املــصــنــع، منتصف 

ّ
وظ

الستينيات.
معلنا  الـــكـــبـــيـــرة،  خــطــوتــه  خــطــا   ،1967 عــــام 
 Cerruti تأسيس دار األزياء الرجالية الفاخرة
1881 فــي بــاريــس، مــع الــحــفــاظ على صناعة 
املالبس في إيطاليا. وجاء استخدامه لأللوان 

أدنى فكرة« عن سبب هذا القرار. وحال ذلك 
دون تمكن املخرج، في تموز/يوليو الفائت، 
الذي  من حضور مهرجان كان السينمائي 
ــارك فــيــلــمــه »بـــتـــروفـــز فـــلـــو« )»إنــفــلــونــزا  ــ شـ

بتروف«( في مسابقته الرسمية. 
وأكد سيريبرينكوف أنه سيعود إلى بلده. 
 فــي هــامــبــورغ »عــلــيَّ أن أعــود 

ً
وتــابــع قــائــال

ـــــــرض مـــنـــع ســفــر 
ُ
ــذلــــك«. وف ــــدت بــ ــنـــي وعــ ألنـ

عــلــى الــفــنــان الــبــالــغ 52 عـــامـــا بــعــد إدانـــتـــه 
ــعـــروف بــأعــمــالــه  ــتـــالس، عــلــمــا أنــــه مـ ــاالخـ بـ
الــجــريــئــة وانــتــقــاده لــنــزعــة نــظــام فالديمير 
بوتن االستبدادية.  وبدأت مشاكل املخرج 
2017، عندما  آب/أغسطس  في  القضاء  مع 
أوقفته الشرطة خالل تصوير فيلم »ليتو« 
 املدافعن 

ّ
بتهمة اخــتــالس املـــال الــعــام. لــكــن

ــان يــتــمــتــع  ــ ــــريء، الـــــــذي كــ ــجــ ــ عــــن الـــفـــنـــان الــ
ــه ُيــعــاقــب  ســابــقــا بــمــزايــا الــســلــطــة، يــــرون أنـ
قيد  سيريبرينكوف  وُوضـــع  مــواقــفــه.  على 
اإلقــامــة الجبرية أكثر من عــام ونصف عام 
والهاتف،  اإلنترنت  استخدام  عليه  وحظر 
ــــالء الـــدفـــاع عنه  لــكــنــه يــتــلــقــى بــواســطــة وكـ
مـــفـــاتـــيـــح »يـــــو إس بـــــي« تــتــضــمــن مــقــاطــع 
فيديو لبروفات عروضه التي يشرف عليها 
النحو  هــذا  على  وتمكن  نفسها،  بالطريقة 
 إلقامة أوبرا في هامبورغ. 

ً
من اإلعداد مثال

عليه  حــكــم   ،2020 ــيـــو  حـــزيـــران/يـــونـ وفــــي 
بــالــســجــن ثـــالث ســنــوات مــع وقـــف التنفيذ 
بتهمة االختالس، وُمنع من مغادرة روسيا 
خــالل هــذه املــدة. وأثــار هــذا الحكم ارتياحا 
نــظــرًا إلــى أنــه كــان يمكن أن تــكــون العقوبة 
ــفــــاذ. أزيــــح  ــنــ الـــســـجـــن ســـــّت ســــنــــوات مــــع الــ
 2021 شباط/فبراير  فــي  سيريبرينيكوف 
ــوغــــول« في  ــرًا ملـــســـرح »غــ مـــن مــنــصــبــه مـــديـ

مــوســكــو نــظــرًا لــعــدم تــمــديــد بــلــديــة املــديــنــة 
الرغم من هــذه الصعوبات، ال  عقده. وعلى 
يخطط املــخــرج لترك روســيــا. وقــال لوكالة 
ــــس بــــــــرس« عـــلـــى هــــامــــش املـــؤتـــمـــر:  ــرانــ ــ »فــ
»هــذا وطــنــي. أحبه كثيرًا ولــدي الكثير من 

األصــدقــاء فــي روســيــا. أحــالمــي ال تـــزال في 
روســـيـــا«. وعــلــى الــرغــم مــن ســنــوات إقامته 
الــجــبــريــة، أكـــد أنـــه يــشــعــر دائـــمـــا بــالــحــريــة. 
وأضــاف »جــزء من عملي أن أكــون حــرًا. من 
املــســرح من  أو  الفن  املستحيل أن أعمل فــي 

أو  دعــايــة  دون حــريــة. وإال فسيكون عملي 
: »حريتنا متأصلة 

ً
شيئا آخر«. وتابع قائال

الخارج، ولهذا  نتلقاها من  في داخلنا وال 
األمر عالقة بكيفية بناء حياتنا وأنفسنا«.
)فرانس برس(

عــالقــات ضــخــمــة، أدت إلـــى ظــهــور تصاميمه 
على الشاشة من قبل نجوم من طينة مايكل 
دوغــالس في فيلم Basic Instinct  عام 1992، 
وريتشارد غير في Pretty Woman عام 1990، 

وتوم هانكس في Philadelphia عام 1993.
األول  العقد  أوائـــل  فــي  الشركة  بــاع شيروتي 
أيضا  متخليا  والعشرين،  الحادي  القرن  من 
عن دوره في التصميم. لكنه لم يقطع عالقاته 
ــاء، حــتــى عــنــدمــا حـــّول تــركــيــزه من  ــ بـــدار األزيـ
إلـــى تــجــارة األقــمــشــة، فــكــان يظهر  التصميم 
دائما على املقاعد األولى في أسبوع املوضة 

في باريس.
ومع إعالن خبر وفاته، نعاه عدد من العاملن 
فــي مــجــال املـــوضـــة، وكـــان أبـــرزهـــم جورجيو 
أرمــانــي الـــذي أصـــدر بيانا جــاء فــيــه: »أتــذكــر 
نينو شيروتي كرائد أعمال مبدع يتمتع بعن 
الجرأة.  وقــدرة على  حــادة، وفضول حقيقي، 
أرمــانــي في  سنفتقد طريقة عمله«. وأضـــاف 
بيننا  االتــصــاالت  تراجعت  لــو  »حتى  بيانه: 
مــع مـــرور الــســنــوات، فقد كنت أعــتــبــره دائما 
أحد األشخاص الذين كان لهم تأثير حقيقي 
وإيـــجـــابـــي فـــي حــيــاتــي. تــعــلــمــت مــنــه أهــمــيــة 

الرؤية الشاملة كمصمم ورائد أعمال«.
ــا رئـــيـــس غـــرفـــة األزيــــــاء اإليـــطـــالـــيـــة، كــارلــو  أمــ
أرقــى  وأحــد  العظيم  »املبتكر  فنعى  كــابــاســا، 
الــرجــال في إيطاليا«. قــال كاباسا: »كــان أول 
من أدرك أهمية اإلبداع في املالبس الرجالية 
وأعطى مساحة ملصمم شاب يتمتع بمواهب 
هــائــلــة مــثــل جــورجــيــو أرمـــانـــي، غــّيــر معايير 
طــريــقــة ارتــــــداء املـــالبـــس. لــقــد كــــان مـــن أوائــــل 
ل 

ّ
الذين كان لهم حضور دولي قوي، حيث مث

للعالم هذا املزيج الفريد من اإلبداع والجودة 
الذي أعطى املوضة اإليطالية  تميزها«.

السينمائي كيريل سيريبرينيكوف عائد إلى روسياوفاة نينو شيروتي... المصمم اإليطالي الذي غيّر موضة الرجال
صرّح السينمائي الروسي 

كيريل سيريبرينيكوف 
من مدينة هامبورغ بأنّه 

ال يمتلك أدنى فكرة 
عن إزالة اسمه من قائمة 

منع مغادرة البالد من 
قبل السلطات

ربيع فران

تعتمد الدراما العربية في السنوات األخيرة على 
ة. وإن وضعنا  املحسوبيات والعالقات الشخصيَّ
املــتــطــلــبــات الــتــجــارّيــة لــإنــتــاج الــعــربــي املشترك 
ــا تـــعـــانـــي مــن  ــ ــدرامـ ــ ــذه الـ ــ  هـ

ّ
ــا، فــســنــجــد أن ــبـ ــانـ جـ

للتسلط  املنتجن  ممارسة  مثل  أخـــرى،  مشاكل 
معّينة  مجموعات  تجاه  خصوصا  والعنصرية 

من فريق عمل اإلنتاج. 
 ،2019 عــــــام  ــــن  مـ ــتــــوبــــر  أكــ األّول/  تـــشـــريـــن  ــــي  فـ
اندلعت في لبنان انتفاضة شعبية ضد املنظمة 
الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة، وأرخـــــــت تـــداعـــيـــات هـــذه 
االحــتــجــاجــات بــظــاللــهــا عــلــى معظم الــقــطــاعــات، 
ــة. حــرم معظم اللبنانين  وبــاألخــص االقــتــصــاديَّ
املـــودعـــن فـــي املـــصـــارف مـــن الــتــحــكــم بــأمــوالــهــم، 
ومن الطبيعي أن ينعكس هذا األمر على شركات 

ة.  اإلنتاج اللبنانيَّ
كرّد فعل على هذا، اعتمدت هذه الشركات صيغة 
ــة فــرضــتــهــا فــــي مـــعـــامـــالتـــهـــا، خــصــوصــا  ــاّصــ خــ
ــو الــقــبــض  ــ ـــة، وهــ ــنـــصـــات الــــعــــرض الـــخـــلـــيـــجـــيَّ مـ
بــالــدوالر. هــذا مــا حصل فعليا منذ الــيــوم األّول 
 نــشــطــت عــجــلــة اإلنـــتـــاج الــعــربــي في 

ْ
لـــألزمـــة، إذ

ــدوالر مقارنة   لــبــنــان بــعــد الــفــرق لسعر صـــرف الــ
 
ْ
ــّمــــة مـــشـــكـــلـــة، إذ ـــة. لـــكـــن ثــ  مــــع الـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيَّ

 
ّ
ــــدوالر، فـــي حـــن أن ــالـ ــ  يــقــبــض املــمــثــل الـــعـــربـــي بـ

املمثل اللبناني يقبض أجرته بالليرة اللبنانية. 
يـــــروي أحــــد املــمــثــلــن الــلــبــنــانــيــن املــخــضــرمــن 
تجربته فــي الــصــيــف املــاضــي بــعــدمــا شـــارك في 
مسلسل عربي مشترك في بيروت، حول تعامل 
الشركة املنتجة مع املمثلن من لبنان وزمالئهم 
 
ّ
مــن الخليج ودول عــربــيــة أخـــرى. ويــعــتــرف بــأن

املمثلن الــعــرب تــواجــدوا فــي مــقــصــورات مكيفة 
مــــعــــّدة خــصــيــصــا لـــلـــتـــصـــويـــر، فـــيـــمـــا املــمــثــلــون 
غرف  فــي  جلسوا  تــاريــخــهــم،  ورغـــم  اللبنانيون، 
مــن دون تكييف فــي عــز مــوســم الصيف والــحــر. 
ال يــريــد املمثل ذكــر اســمــه، خــوفــا على عمله مع 
 يعاني هو شخصيا من سوء 

ْ
الشركة املنفذة، إذ

 ثلث 
ّ
الوضع االقتصادي في لبنان، فيما يؤكد أن

بالدوالر  تكون  اللبنانين  املمثلن  بعض  أجــرة 
اللبنانية،  املبلغ يدفع بالليرة  األميركي، وباقي 

وهذا أقسى ما يمكن وصفه.
الــســؤال: ملــاذا ال تقوم شركات اإلنــتــاج اللبنانية 

بــدفــع املــبــالــغ بـــالـــدوالر، طــاملــا أن أجــــرة اإلنــتــاج 
بالكامل مكفولة من املحطات العربية والخليجية 
املساهمة حكما فــي هــذا اإلنــتــاج، بــل هــي املنتج 
الــشــركــات ســوى حــركــة تنفيذ إلتمام  األول ومــا 

املسلسل وشحنه.
ــلـــن املـــحـــتـــرفـــن  ــثـ ــمـ ــلـــم حـــتـــى بـــعـــض املـ  وال يـــسـ
املعنوي، خصوصا  الحق  لناحية  التهميش  من 
ــبــــنــــان لــيــس  لــ  بـــعـــضـــهـــم رغـــــــم تــــاريــــخــــه فـــــي 

ّ
 أن

ــاهـــرة. وهـــنـــا نصل  ــقـ مـــعـــروفـــا فـــي الــخــلــيــج أو الـ
األسماء  إضــافــة  فــي طريقة  الثانية  املشكلة  إلــى 
ــراعــى. لكن 

ُ
ت أن  التي من املفترض  التراتبية  إلــى 

ــرج أو مــســاعــديــه   ذلــــك يــقــع أمـــــام جــهــل املـــخـ
ّ

 كــــل
مـــن املــنــتــجــن املــنــفــذيــن بــقــيــمــة أو مــكــانــة املمثل 

واملمثلة من لبنان. 
ــــذا مـــا تــســبــب بــمــشــاكــل كــثــيــرة حــصــلــت قبل  وهـ
ــيــــوم مـــصـــدر خـــالف  ــر، ومـــــا زالــــــت حـــتـــى الــ ــهــ أشــ
اللبنانين.  املمثلن  وبــن  الــعــرب  املنتجن  بــن 
بعضهم أعلن بشكل نهائي عن عدم التعاون مع 
الشركة املنتجة واملخرجن بسبب سوء املعاملة 
وتــهــمــيــش تــاريــخــهــم الــفــنــي مــعــنــويــا. واملــعــروف 
أّي  باتا  العربية تمنع منعا  اإلنــتــاج   شــركــات 

ّ
أن

شرط إضافي على عقود العمل التي تجيزها مع 
الغرض  لهذا  وهــي وضعت  اللبنانين،  املمثلن 
بــنــدًا ضــمــن الــعــقــد لــتــكــفــل حــقــهــا بــاالســتــخــفــاف 

بجهود املمثلن اللبنانين.

موسيقى هندية تهجس بالسفر والتجديد

)Getty( »سيريبرينيكوف: »هذا وطني. أحبه كثيرًا ولدي الكثير من األصدقاء في روسيا

ال يسلم حتى 
بعض الممثلين 
اللبنانيين 
المحترفين 
من التهميش 
المعنوي 
)فيسبوك(

)Getty/رحل عن 91 عامًا )رافاييل غايار

)Getty/يسعى رحمان لخلق تواصل روحي مع الموسيقى الغربية )جورج بيمينتل

خلق الموسيقي الهندي، إيه. آر. رحمان، مكانة بارزة للموسيقى الهندية في نفوس العالم، 
فالُمثير للدهشة أّن موسيقاه ساهمت في نجاح كثير من األفالم الهندية

إيه. آر. رحمان

تهميش الممثل اللبناني عربيًا

فنون وكوكتيل
نقد

متابعة

رصدرحيل

أكد الموسيقار الهندي 
إيه. آر. رحمان، لـ »العربي 
الجديد«، في ديسمبر/ 

كانون األّول الماضي، أّن 
أعماله الموسيقية تنبع 

من تأثره بالموسيقى 
الصوفية المنتشرة في 

راجستان والهند وباكستان. 
وقال إّن الصوفية تعطي 
جميع الناس من مختلف 

الديانات بركة روحية، 
مضيفًا: »في الهند 

وحدت الصوفية المجتمع 
هناك، على اختالف بيئاته 
ودياناته، إذ يدرك الجميع 

أنها موسيقى روحانية، 
وأنا أستشعر السكينة 

والهدوء في هذا النوع 
من الموسيقى وأجده 

محفزًا لمخيلتي«.
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