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MEDIA

أخبار

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
«ون أميركا نيوز
عقدها مع قناة َ
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».

21

قضت محكمة في موسكو،
بسجن ثمانية قراصنة إلكترونيين
احتياطيًا لمدة شهرين ،في وقت
تشن روسيا حملة تستهدف
مجموعة «ريفيل»  REvilللقرصنة
بناء على طلب واشنطن .ويواجه
الموقوفون عقوبة السجن حتى
سبع سنوات في حال إدانتهم.

العراق :خطوات لفرض رقابة على مواقع التواصل
في تطور خطير على صعيد الحريات أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت في العراق علي المؤيد ،العمل على
فرض ضرائب وضوابط على مواقع التواصل
بغداد ــ أكثم سيف الدين

أع ـل ـنــت ال ـس ـل ـطــات ال ـع ــراق ـي ــة ،ع ــن تـحــركـهــا
ل ـفــرض ض ــرائ ــب وض ــواب ــط ع ـلــى ال ـشــركــات
ُ
املسؤولة عن مواقع التواصل التي تستخدم
ّ
بـشـكــل واسـ ــع ف ــي الـ ـع ــراق ،م ــؤك ــدة أن تلك
املــواقــع بــاتــت «تـمــس األم ــن القومي للبالد،
وت ـخــالــف ال ـق ــان ــون» .وكـ ــان «م ــرك ــز اإلع ــام
الرقمي» العراقي قد أكد أخيرًا ،أن نحو 25
مـلـيــون مــواطــن عــراقــي يستخدمون مــواقــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،مـ ــن بـ ــن  40م ـل ـي ــون ــا هـ ــم ع ــدد
سكان العراق الكلي .ويقول رئيس الجهاز
التنفيذي لهيئة اإلع ــام واالت ـصــاالت علي
ّ
املــؤيــد ،إن «شــركــات الـتــواصــل االجتماعي
تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة
بها ،بغض النظر عن خصوصيات البلدان
وال ـ ــدول املـسـتـهـلـكــة ،وت ـس ـعــى ل ـف ــرض تلك
ال ـش ــروط عـلــى الـجـمـيــع بـمــا تـتـمـتــع ب ــه من
انتشار وقوة مالية كبيرة».
ون ـق ـلــت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـعــراق ـيــة الــرسـمـيــة
(واع) ،عن املؤيد قوله إن «هناك محاوالت
بشكل جمعي وب ـصــورة مـنـفــردة لتفاوض
ال ـعــراق مــع ه ــذه الـشــركــات لـفــرض ضــوابــط
وش ــروط عـمــل لـهــا ،ه ــذه امل ـح ــاوالت ال تــزال
مستمرة بـنــاء على اإلشـكــالـيــات املطروحة
فــي ال ـع ــراق وف ــي ال ـعــالــم ،كــذلــك بخصوص
عـمــل تـلــك ال ـشــركــات» .وأضـ ــاف أن «ال ـعــراق
وم ـن ــذ م ــدة ي ـح ــاور ه ــذه ال ـش ــرك ــات لـفــرض
ضوابط وشروط على عملها ،وهناك مرونة
من هذه األطراف ،ولكن لم تصل إلى مرحلة
ّاالت ـفــاق والـعـمــل ،وألس ـبــاب كـثـيــرة» ،مؤكدًا
أنه «يتم التحرك لفرض الضرائب على هذه
الشركات والعمل مستمر في هذا املجال».
وب ـ ـشـ ــأن مـ ــا ي ـس ـم ــح بـ ـنـ ـش ــره عـ ـب ــر م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل وي ــؤث ــر ع ـلــى األمـ ــن ال ـق ــوم ــي في
ّ
ال ـع ــراق ،أوض ــح املــؤيــد أن «لـلـعــراق مطالب
ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص م ــن ت ـلــك ال ـش ــرك ــات وفــق
ثـنــائـيــة حـفــظ ال ـحــريــات ،وم ـنــع مــا يخالف
القانون ،ويمس األمن القومي العراقي ملنع
تــداول ما ينشر ويتصل بالجرائم املنظمة
(االت ـ ـجـ ــار ب ــال ـب ـشــر ،وامل ـ ـخ ـ ــدرات ،وال ـع ـم ـلــة
امل ــزيـ ـف ــة ،وع ـم ـل ـي ــات االب ـ ـت ـ ــزاز ،واإلرهـ ـ ـ ــاب)
وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــا» .وك ـ ــان ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األمـ ـنـ ـي ــة
العراقية قد بــدأت في مايو /أيــار من العام
امل ــاض ــي حـمـلــة مـتــابـعــة ومــراق ـبــة مل ــا ينشر
عـبــر تـلــك امل ـن ـصــات ،كـمــا ات ـخ ــذت إجـ ــراءات

سابقة وعقوبات قانونية على من ّ
سمتهم
«املحرضني على الطائفية ،واملروجني لها»
عبر مواقع التواصل في البالد.
من جهته ،أكد عضو نقابة املحامني العراقية
محمد علي ،وجود ما وصفه بـ«االستخدام
السيئ ملواقع التواصل االجتماعي وبكثرة
في البالد ،خصوصًا في ما يتعلق بالتعدي

يحذر ناشطون من
استمرار فرض القيود
على مواقع التواصل

عـ ـل ــى ال ـخ ـص ــوص ـي ــة واالبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاز وال ـت ـن ـم ــر
الشائعات».
وتشويه السمعة وإطالق
ّ
وقال علي لـ«العربي الجديد» إنه «تم رصد
آالف املخالفات منها األخــاقـيــة والدينية،
واألم ـن ـيــة ،وق ــد تـمــت إحــالـتـهــا ال ــى الجهات
املختصة للتحرك القضائي ضــدهــا» الفتًا
ّ
إل ــى أن «سـ ــوء اس ـت ـخــدام م ــواق ــع الـتــواصــل

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

فــي ال ـع ــراق لــه تــأث ـيــرات سلبية عـلــى األمــن
املجتمعي» .ويحذر ناشطون ،من استمرار
ف ـ ـ ــرض ال ـ ـق ـ ـيـ ــود والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط عـ ـل ــى م ــواق ــع
ال ـتــواصــل ،بـحـجــج تـهــديــد األم ــن ومخالفة
ال ـق ــان ــون ،وقـ ــال ال ـنــاشــط هـ ــادي ال ـف ـتــاوي،
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» إن «ال ـح ـكــومــة تــربــط
ّ
أي مـلــف تــريــد تـقـيـيــده ،بــالـتـهــديــد األم ـنــي،
ّ
وأن تـحــركـهــا األخ ـي ــر ه ــو تـقـيـيــد لـحــريــات
التعبير عـلــى مــواقــع ال ـتــواصـ ّـل ،وتضييق
على الـعــراقـيــن» .وشــدد على أنــه «ال يمكن
اس ـت ـم ــرار هـ ــذا ال ـن ـه ــج .وض ـع ــت ال ـح ـكــومــة
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ت ـحــت ال ــرق ــاب ــة األم ـن ـيــة،
وفرضت عقوبات وغــرامــات مالية على من
يـخــالــف شــروط ـهــا بــالـنـشــر ،وم ــن ث ــم تــريــد
فرض قيود على شركات التواصل» معتبرًا
ّ
كل تلك اإلجراءات «تكميمًا لألفواه».
ّ
وبـيـنـمــا تــرتـفــع أصـ ــوات إضــافـيــة متخوفة
مــن الـتـضـيـيــق عـلــى املـحـتــوى اإللـكـتــرونــي،
تتصاعد بشكل خطير ظاهرة االبتزاز عبر
الشبكة فــي ال ـعــراق ،فتسعى السلطات إلى
وضع الخطط والتعاون مع املنظمات املدنية
الناشطة فــي املـجــال اإللـكـتــرونــي ،للحد من
الظاهرة .وبدأت الشرطة املجتمعية حمالت
توعية في املدارس والجامعات ،كما يجري
اإلع ـ ــداد لـتـطـبـيــق «الـ ـح ــارس ال ــرق ـم ــي» في
الهواتف كإجراء إلكتروني لكشف املبتزين.
وبـ ـشـ ـك ــل الفـ ـ ــت ت ـن ـت ـش ــر ظـ ــاهـ ــرة االب ـ ـتـ ــزاز
اإلل ـك ـت ــرون ــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ال ـت ــي تـمــارسـهــا
عـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــات مـ ـخـ ـتـ ـص ــة وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ل ـت ـح ـق ـيــق
م ـك ــاس ــب م ــال ـي ــة وغـ ــايـ ــات أخ ـ ـ ــرى ،وبـيـنـمــا
تجتهد الـجـهــات األمـنـيــة فــي السعي للحد
ّ ّ
م ــن ال ـظ ــاه ــرة وت ـح ـج ـي ـم ـهــا ،إل أن ضعف
ّ
يحجم مــن إمكانية
التقنيات اإللـكـتــرونـيــة
السيطرة عليها .ووفقًا للنقيب في الشرطة
ّ
املجتمعية ،محمد الـبـهــادلــي ،ف ــإن «املكتب
اإلعــامــي للشرطة املجتمعية ،نشط أخيرًا
بتنفيذ حمالت توعية يومية ،في الجامعات
وامل ــدارس ،فــي عموم املحافظات» .وأوضــح
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن «ال ـح ـم ــات ب ــدأت
ً
تالقي تفاعال لدى فئة الشباب بشكل كبير،
خـصــوصــا مــع الـتـنـبـيــه عـلــى ط ــرق االب ـتــزاز
اإللكتروني ،وخطورتها ،وما يترتب عنها
ّ
من نتائج خطيرة» .وأضــاف أن «الحمالت
تتضمن محاضرات تعليمية توجه الفتيات
والـشـبــاب إل ــى ات ـبــاع ال ـطــرق العلمية لعدم
االنجرار خلف االبتزاز اإللكتروني».

لعبة الكلمات «ووردل» تجتاح العالم
استأثرت لعبة «ووردل» على اهتمام عدد
كبير من مستخدمي الشبكات االجتماعية،
ُ
وس ـ ّـج ــل إق ـبــال واس ــع عليها فــي األســابـيــع
األخ ـ ـيـ ــرة ،وهـ ــي ت ـق ــوم ع ـل ــى م ـب ــدأ بـسـيــط،
يتمثل في اكتشاف كلمة كل يوم من خمسة
أحرف ،وبحد أقصى هو ست محاوالت.
وقالت سوزان دروبني ( 65عامًا) التي تلعب
«ووردل» يــومـيــا إنـهــا «رائ ـع ــة « ،والحـظــت
ف ــي تـصــريــح لــوكــالــة «ف ــران ــس بـ ــرس» أنـهــا
تجعل الالعب «مدمنًا عليها» .وتشرح املرأة
املـتـقــاعــدة الـتــي تـعـيــش فــي مـيــريــانــد على
الساحل الشرقي للواليات املتحدة أن اللعبة
«ال ت ـس ـت ـغــرق إال ب ـض ــع دقـ ــائـ ــق» ،واص ـف ــة
إياها بأنها «وسيلة تسلية ظريفة ومدتها
قـ ـصـ ـي ــرة» .وأف ـ ـ ـ ــادت ص ـح ـي ـفــة «نـ ـي ــوي ــورك
تــايـمــز» ب ــأن ع ــدد الــذيــن ي ـحــاولــون الـعـثــور
على كلمة الـيــوم ارتـفــع مــن  90شخصًا في
األول مــن نوفمبر /تشرين الـثــانــي الفائت
إل ــى أك ـث ــر م ــن  300أل ــف ب ـعــد ش ـه ــري ــن ،في
الثاني من هذا الشهر.
ً
ويـ ـب ــدو م ـب ــدأ ال ـل ـع ـبــة سـ ـه ــا ،وي ـت ـم ـثــل في
ال ـع ـث ــور ع ـلــى ال ـك ـل ـمــة األن ـس ــب امل ـك ــون ــة من
خ ـم ـســة أح ـ ـ ــرف ،ف ــي س ــت م ـ ـحـ ــاوالت كـحــد
أقصى .ويظهر كل حرف في مكانه الصحيح
باللون األخـضــر ،وإذا كــان الـحــرف فــي غير
مكانه يظهر باللون األصفر .وينبغي على
ك ــل الع ــب إي ـج ــاد كـلـمــة واحـ ــدة يــوم ـيــا ،هي
نـفـسـهــا لـلـجـمـيــع ،وإذا أخ ـف ــق ف ــي ذل ـ ــك ،ال
يمكنه إعادة املحاولة إال في اليوم التالي.
وما لبثت ســوزان دروبــن التي بدأت تلعب
ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ،أن ان ـض ـمــت إل ــى اآلالف من
ه ــواة «ووردل» الــذيــن ي ـن ـشــرون نتائجهم
اليومية على وسائل التواصل االجتماعي
باستخدام وســم  ،#Wordleعلى شكل ستة
خـطــوط يتضمن كــل منها خمسة مربعات

ارتفع عدد مستخدمي اللعبة (ألكسي روزنفيلد)Getty/

مـلــونــة تـبـ ّـن ع ــدد امل ـح ــاوالت الـتــي ق ــام بها
الالعب لفك اللغز.
مـ ــا ي ـم ـي ــز «ووردل» أن م ـص ـم ـم ـه ــا ،وه ــو
مهندس كمبيوتر بريطاني يــدعــى جوش
واردل يعيش فــي نـيــويــورك ،لــم يكن يهدف
إلــى بيعها للجمهور الـعــريــض ،بــل أراده ــا
ببساطة وسيلة للترفيه ،وقرر عدم تحقيق
أربـ ــاح مــن خ ــال ه ــذه الـلـعـبــة .وق ــال جــوش
واردل ل ـص ـح ـي ـفــة «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» إن

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

امل ـس ـت ـخــدمــن «ي ـس ـت ـم ـت ـعــون ب ــوج ــود هــذه
اللعبة املسلية عبر اإلنترنت» .وطمأن إلى
ُ
أن «ووردل» ال تقدم على «أي أمر يثير الريبة
في ما يتعلق ببيانات الالعب الشخصية».
وال ت ـظ ـهــر أي إع ــان ــات ع ـلــى امل ــوق ــع ،لكن
البعض سبق أن حاولوا نسخ املبدأ ،وكسب
املــال من خالله .ويمكن العثور على اللعبة
األصلية على الرابط التالي powerlanguage.
 .co.uk/wordleورأى منسق األب ـحــاث في

مركز «غايم الب» لدراسات األلعاب الرقمية
فــي معهد مــاســاتـشــوسـتــس للتكنولوجيا
(إم آي تي) مايكل جاكوبسون ،ان «ووردل»
تـســاعــد فــي تـمــريــر ال ــوق ــت ،كـمــا فــي حــاالت
«ان ـت ـظــار حــافـلــة» عـلــى سبيل امل ـثــال .ورأى
ج ــاك ــوب ـس ــون ف ــي ح ــدي ــث ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس
ب ــرس» أن ن ـجــاح الـلـعـبــة ي ـعــود جــزئـيــا إلــى
سهولة نشر الــاعــب نتائجه على شبكات
التواصل االجتماعي .وقال« :تشعر بالفخر
(بعد حل اللغز) ،وما عليك سوى النقر على
زر املشاركة الصغير ،مما يتيح لك التباهي
ً
قـلـيــا ،وه ــو مــا نـحــب أن نفعله عـ ــادة» .أمــا
عاملة النفس املتخصصة في ألعاب الفيديو
راي ـت ـش ــل ك ــوي ــرت فــاع ـت ـبــرت أن األم ـ ــر يـقــع
تـحــت نـظــريــة امل ـقــارنــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،لجهة
أن كــل فــرد يــرغــب فــي تـقــويــم نفسه مقارنة
باآلخرين .واعتبرت أن «حصر إمكان اللعب
بمرة واحدة يوميًا يمنح إحساسًا بالندرة
النفسية ...هذا ما يجعلك ترغب في العودة
واللعب يوما بعد يوم».
ولـلـعـبــة مـيــزة أخ ــرى هــي أنـهــا فــي مـتـنــاول
الـجـمـيــع ،بـشــرط أن يتقن املـسـتـخــدم اللغة
ّ
اإلنكليزية .لكن هــذا الـشــرط لــم يعد قائمًا،
إذ ســرعــان مــا تــم توفير نسخ منها بلغات
أخ ـ ــرى ،ن ـظ ـرًا إل ــى شـعـبـيـتـهــا ال ــواس ـع ــة .تم
ت ـح ــوي ــل «ووردل» أخـ ـيـ ـرًا إلـ ــى ال ـفــرن ـسـيــة
ّ
وسميت «ســوتــوم» .وهــذه التسمية مؤلفة
م ـ ــن أحـ ـ ـ ــرف ك ـل ـم ــة «م ـ ــوت ـ ــوس» ب ــاالتـ ـج ــاه
امل ـع ــاك ــس ،و«مـ ــوتـ ــوس» ل ـع ـبــة تـلـفــزيــونـيــة
معروفة كانت تعرض على قنوات مجموعة
«ف ــران ــس ت ـل ـفــزيــون» ال ـع ــام ــة .وع ـل ــى مــوقــع
 ،sutom.nocle.frينبغي على املستخدم ،كما
فــي «ووردل» ،إي ـجــاد كـلـمــة ال ـيــوم فــي ست
محاوالت فقط.
(فرانس برس)
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

أشرف الحساني

من الصعب تقييم ما وصلت إليه
املوسيقى الهندية اآلن من غنى
ُ
ّ
ّ
جمالية على التأثير
فني وقــدرة
ّ
ّ
ف ــي املــوسـيـقــى ال ـعــربــيــة وال ـغــربــيــة .بسبب
مركزيتها وقـ ّـوتـهــا فــي اخ ـتــراق الجغرافية
ُالهندية واكـتـســاح أذواق جماهيرها على
امل ـس ـتــوى ال ـعــاملــي .وذل ــك راجـ ـ ٌـع إل ــى غ ــزارة
ُاإلن ـت ــاج ال ـه ـنــدي وت ـنـ ّـوعــه وتـشـ ّـعـبــه داخ ــل
ّ
ّ
جغرافي واحـ ٍـد ،حيث تتشظى األغنية
قطر
ٍ ّ
وتتنوع املوسيقى وتخلق فيما بينها عناقًا
ّ
ـدم أو يـنـســف الـقــديــم
جـمــالـيــا ُ خ ـ ّـاق ــا ال ي ـهـ ّ
ُ
الذي ال يعول عليه ،وإنما يطوع ّموسيقيًا
ً
ُ
ويـسـتـحـضــر بــاع ـت ـبــاره ش ـك ــا فــن ـيــا ُيـمـ ّـيــز
ّ
الـتـجــربــة ُ املــوسـيـقــيــة الـهـنــديــة ويـخـلــق لها
ّ
ّ
ّ
التنوع
والخاص .لذلك ،فهذا
طابعها املركب
الـ ــذي تـنـتـجــه الـسـيـنـمــا الـهـنــديــة يستحيل
ـأم ـل ــه واإلمل ـ ـ ــام ب ـك ـ ّـل تـفــاصـيـلــه َ
تـ ّ
وم ـبــاه ـجــه
ُ ّ
ّ
لكثرة األنماط املوسيقية التي باتت تشكل
ّ
ّ
لجماليات الفيلم الهندي.
جمالية
ترسانة
ّأمــا األمــر الثاني الــذي يجعل عملية تقييم

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

إيه .آر .رحمان

موسيقى هندية تهجس بالسفر والتجديد

هــذه املوسيقى صعبة وتـحـتــاج إلــى نظر ٍة
ّ
ّ
جمالية ُمــزدوجــةٍ  ،فتتعلق بصعوبة ضبط
وت ـح ــدي ــد م ـي ـك ــان ـي ــزم ــات ب ـع ــض ال ـت ـج ــارب
ّ
امل ـعــاصــرة ،ألن الكثير منها أضـحــى ينفي
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـق ــدي ـم ــة م ــن ن ــاح ـي ــة ارت ـبــاط ـهــا
ببعض اآلالت الهندية التقليدية وتوظيفها
داخ ـ ـ ــل ب ـع ــض املـ ـق ــاط ــع ال ـغ ـن ــائ ـي ــة ،بـسـبــب
ُ
التأثير الذي تمارسه املوسيقى اإللكترونية
ّ
وجمالياتها
الـ ُغــربـ ّـيــة بنموذجها وآفــاقـهــا
جغرافيات
وقدرتها على السفر الدائم صوب
ٍ

ضبط
أخ ــرى مــن ال ـعــالــم .مــا يـجـعــل عملية
ُ
ْ
ماهيتها وخصوصيتها صعبة إن لم نقل
ُمستحيلة .بحيث تتشابك ْ األغنية الهندية
مــع املــوسـيـقــى ال ـغــربـ ّـيــة ،إذ تـتـحـ ّـولّ بعض
ـخ ُم ـصــغــرة من
ال ـت ـجــارب الـهـنــديــة إل ــى ن ـسـ ٍ
التأليف املوسيقي الغربي ،وتلهث جاهدة
إلى ْمحاكاة النموذج الغربيُ .
ل ـك ــن ف ــي م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ي ـع ـثــر املـ ـت ــاب ــع عـلــى
ت ـجــارب غنائية جــد ُمــذهـلــة تـمــزج الهندي
ّ
القديم باآلخر الغربي الحديث في ما يتصل

يُؤمن رحمان ّ
أن
الجوائز ال تصنع موهبة
الموسيقي

ُ ّ
بــالـصـنــاعــة املــوسـيـقـيــة .ي ـبــرز اس ــم امل ــؤل ــف
واملـ ّـوسـيـقــار إي ــه .آر .رحـمــان ( )1967كأبرز
ـاع املوسيقى داخ ــل ّالسينما الهندية.
صــنـ ٌ
ّ
موسيقية فريدة حقق معها رحمان
تجربة
َّ
ُ
م ــا لــم يــكــن يـحـلــم ب ــه ي ــوم ــا .إذ إن الـ ُـصــدفــة
قــادتــه يــومــا وبـطــريـقــة تلقائية وارتـجــالـيــة
ْ
إل ــى تسجيل ّأول أغــان ـيــه ،ل ـكــن ســرعــان ما
ّ
ـدر ك ـب ـيـ ٍـر في
ت ـحــولــت ه ــذه ال ـصــدفــة إل ــى قـ ـ ٍ
سيرة وحياة إيــه .آر .رحمان وجعلته على
وم ّ
عرش املوسيقى الهندية املعاصرة ُ
توجًا

اتجاه صوفي
أكد الموسيقار الهندي
إيه .آر .رحمان ،لـ «العربي
الجديد» ،في ديسمبر/
األول الماضيّ ،
أن
كانون ّ
أعماله الموسيقية تنبع
من تأثره بالموسيقى
الصوفية المنتشرة في
راجستان والهند وباكستان.
وقال ّ
إن 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».

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

رحيل

وفاة نينو شيروتي ...المصمم اإليطالي الذي غيّر موضة الرجال
روما ـ العربي الجديد

توفي مصمم األزياء اإليطالي املعروف نينو
شـيــروتــي عــن  91عــامــا ،وفــق مــا نقلت وكالة
«فرانس بــرس» مساء السبت عن مصدر في
مجال املــوضــة ،فــي تأكيد ملــا أوردت ــه وسائل
اإلعـ ـ ــام اإليـ ـط ــالـ ـي ــة .وذكـ ـ ــر م ــوق ــع صـحـيـفــة
«كوريري ديال سيرا» أن شيروتي توفي في
أحــد مستشفيات فيرتشيلي فــي بييمونتي
(شـ ـم ــال غ ـ ــرب) ح ـي ــث كـ ــان ي ــرق ــد لـلـخـضــوع
لجراحة في خاصرته.
ويأتي رحيل شيروتي ،ليختم رحلة طويلة
ن ـجــح فـيـهــا امل ـص ـ ّـمــم اإلي ـط ــال ــي ال ـش ـه ـيــر في
إحــداث ثــورة في عالم املالبس الرجالية منذ
الستينيات ،مساهمًا كذلك في تعريف العالم
بمجموعة من املصممني الشباب وقتها مثل
جورجيو أرماني ،فاتحًا له أبواب الشهرة.
وذك ــرت وكــالــة األن ـبــاء اإليـطــالـيــة «البــريــس»
أن شيروتي توفي فــي شمال غــرب إيطاليا،
ح ـيــث تــديــر عــائـلـتــه شــركــة نـسـيــج م ـنــذ عــام
 .1881ورث املصمم الشهير هــذه املهنة عن
عائلته ،متسلمًا إدارة شركة يقع مقرها في
ّ
مدينة بييال في منطقة بييمونتي ،في سن
الـعـشــريــن بـعــد وف ــاة وال ــده عــام  .1950أطلق
أول شركة مالبس رجالية ،Hitman ،عام 1957
بالقرب من ميالنو ،التي تخصصت بصناعة
املالبس الرجالية الشبابية الجاهزة ،وهناك
ّ
وظ ــف أرمــانــي ليعمل فــي املـصـنــع ،منتصف
الستينيات.
عـ ــام  ،1967خ ـطــا خ ـطــوتــه ال ـك ـب ـي ــرة ،معلنًا
تأسيس دار األزياء الرجالية الفاخرة Cerruti
 1881فــي بــاريــس ،مــع الـحـفــاظ على صناعة
املالبس في إيطاليا .وجاء استخدامه لأللوان

املختلفة عــن تـلــك الــرائـجــة وقـتـهــا ،وحفاظه
عـلــى الـقـصــات التقليدية مــع إدخ ــال تطوير
شبابي عليها ،ليجذب مجموعة مــن نجوم
تلك الحقبة ،أبرزهم نجم السينما الفرنسية
جان بول بلموندو.
فــي تـلــك الـفـتــرة كــذلــك أطـلــق شـيــروتــي أيضًا
خطًا خاصًا لــأزيــاء النسائية ،الــذي ّ
توسع
ّ
تدريجًا ليمثل في الثمانينيات وحتى اليوم
حوالى  20في املائة من إجمالي مبيعات دار
األزي ـ ــاء ،ل ـيــواصــل ال ـت ـجــريــة وتــوس ـيــع رقـعــة
زبائنه مع إطالقه عام  1975مجموعة خاصة
ب ــال ـك ـن ــزات ال ـص ــوف ـي ــة وال ـق ـط ـن ـيــة الــرجــال ـيــة
والـقـمـصــان غـيــر الــرسـمـيــة ،وه ــي املجموعة
التي حملت توقيع ،Cerruti 1881 Brothers
بـهــدف تمييزها عــن خــط املــابــس الرسمية
التي اشتهرت بها الدار.
وف ــي نـهــايــة الـسـبـعـيـنـيــات ،أط ـلــق أي ـضــا أول
عطر للرجال مرتبط بعالمته التجارية وحمل
اسمه  ،Nino Cerrutiلتنطلق معها اإلنتاجات
أو ال ـت ـص ــام ـي ــم فـ ــي م ـخ ـت ـلــف املـ ـ ـج ـ ــاالت مــن
املالبس الرياضية إلى تلك الخاصة بالتزلج.
وازدادت شعبية العالمة التجارية أكثر عام
َّ
َ
كمصمم رسمي لفريق
اختيرت
 1994عندما
فيراري في سباقات فورموال .1
ومــن باريس إلــى هوليوود ،بــدأ يبني شبكة

ساهم في إطالق
عدد من المصممين
أبرزهم جورجيو أرماني
رحل عن  91عامًا (رافاييل غايار)Getty/

عــاقــات ضـخـمــة ،أدت إلــى ظـهــور تصاميمه
على الشاشة من قبل نجوم من طينة مايكل
دوغــاس في فيلم  Basic Instinctعام ،1992
وريتشارد غير في  Pretty Womanعام ،1990
وتوم هانكس في  Philadelphiaعام .1993
بــاع شيروتي الشركة فــي أوائ ــل العقد األول
من القرن الحادي والعشرين ،متخليًا أيضًا
عن دوره في التصميم .لكنه لم يقطع عالقاته
ب ــدار األزيـ ــاء ،حـتــى عـنــدمــا ح ـ ّـول تــركـيــزه من
التصميم إل ــى ت ـجــارة األقـمـشــة ،فـكــان يظهر
دائمًا على املقاعد األولى في أسبوع املوضة
في باريس.
ومع إعالن خبر وفاته ،نعاه عدد من العاملني
فــي مـجــال امل ــوض ــة ،وك ــان أب ــرزه ــم جورجيو
أرمــانــي ال ــذي أص ــدر بيانًا جــاء فـيــه« :أتــذكــر
نينو شيروتي كرائد أعمال مبدع يتمتع بعني
حــادة ،وفضول حقيقي ،وقــدرة على الجرأة.
سنفتقد طريقة عمله» .وأض ــاف أرمــانــي في
بيانه« :حتى لــو تراجعت االت ـصــاالت بيننا
مــع م ــرور الـسـنــوات ،فقد كنت أعـتـبــره دائمًا
أحد األشخاص الذين كان لهم تأثير حقيقي
وإي ـج ــاب ــي ف ــي ح ـيــاتــي .تـعـلـمــت م ـنــه أهـمـيــة
الرؤية الشاملة كمصمم ورائد أعمال».
أم ــا رئ ـيــس غــرفــة األزيـ ـ ــاء اإلي ـطــال ـيــة ،كــارلــو
كــابــاســا ،فنعى «املبتكر العظيم وأحــد أرقــى
الــرجــال في إيطاليا» .قــال كاباسا« :كــان أول
من أدرك أهمية اإلبداع في املالبس الرجالية
وأعطى مساحة ملصمم شاب يتمتع بمواهب
هــائـلــة مـثــل جــورجـيــو أرم ــان ــي ،غـ ّـيــر معايير
طــري ـقــة ارتـ ـ ــداء امل ــاب ــس .ل ـقــد ك ــان م ــن أوائ ّــل
الذين كان لهم حضور دولي قوي ،حيث مثل
للعالم هذا املزيج الفريد من اإلبداع والجودة
الذي أعطى املوضة اإليطالية تميزها».

بجائزة األوسـكــار و«بافتا» و«غــرامــي» عن
ب ـعــض مــوس ـي ـقــاه داخ ـ ــل أ ُف ـ ــام سـيـنـمــائـيــة
يبقى أشهرها «املليونير امل ّ
تشرد»(.)2008
ورغ ـ ـ ـ ــم حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى ُمـ ـجـ ـم ــل الـ ـج ــوائ ــز
ّ
ّ
املوسيقية العاملية ،فإن ذلك لم يقف حاجزًا
ّ
ستايالت
منيعًا عند تقدم تجربته وتقديم
ٍ
للموسيقى الهندية
نفلت
مـغــايــر ٍة وأف ــق ُم
ٍ
ّ
ّ
وتقديمها بحلة معاصرة تتوغل أكثر في
ك ــل م ــا ه ــو روحـ ـ ـ ّـي  -ص ــوف ــي وت ـن ـفــي معه
أي ط ــاب ــع تــرفـيـهــي أو ُب ـع ـ ٍـد ت ـج ـ ّ
ّ
ـاري داخ ــل
ٍ
ّ
ّ
موسيقاه .وعلى الرغم من أن شهرته تعدت
الـحـ ّـيــز الـجـغــرافــي الـهـنــدي واخ ـتــرقــت آفــاق
ّ
ُ
الجوائز ال تصنع
العالم ،يؤمن رحمان أن ُ ّ
مــوه ـبــة امل ــوس ـي ـق ــي ،وال ت ـغ ــذي ـه ــا روح ـي ــا،
ب ـقــدر م ــا تــدفــع االج ـت ـهــاد وخ ـلــق ُالـتـجــديــد
وت ـك ـس ـيــر الـ ـق ــوال ــب امل ــوس ـي ـق ـ ّـي ــة امل ـت ـع ــارف
ْ
عـلـيـهــا ف ــي ت ــاري ــخ األغ ـن ـي ــة .ف ــا غ ــراب ــة أن
ّ
يعتبر املوسيقار الهندي أن حصوله على
مجرد حــدث عـ ّ
ـادي في حياته،
الـ«أوسكار»
ّ َ ٍ
ما دام يطمح إلــى املزيد والخلق واالبتكار
وتجديد املوسيقى الهندية وجعلها مدرسة
ق ــائ ـم ــة ب ــذات ـه ــا داخ ـ ــل املــوس ـي ـق ــى ال ـعــاملـيــة
ّ
ّ
والتوهج في نفوس
وتتمتع دومــا بالبهاء
َ
ّ
الناس ومشاغلهم اليومية.
ّ
والحقيقة أن إيه .آر .رحمان خلق للموسيقى
املعاصرة مكانة ب ــارزة فــي نفوس
الهندية
ّ ُ
ّ
الـعــالــم .إذ إن املـثـيــر للدهشة أن موسيقاه
ساهمت في نجاح كثير من األفالم الهندية
وخـلـقــت لـهــا جـمـهــورًا واس ـعــا .وه ــذا أم ـ ٌـر ال
ّ
يوجد حتى فــي السينما الهوليوودية ،إذ
ُ
تصبح مداخيل موسيقى الفيلم التصويرية
أك ـبــر م ــن ع ــائ ــدات الـ ـص ــاالت وق ـي ـمــة إن ـتــاج
ّ
الفيلم ككل .ما جعله أكثر املوسيقيني شهرة
وطلبًا من مخرجني من مختلف دول العالم.
ّ
قناعات
لكن تجربة إيه .آر .رحمان تنبع من
ٍ
ّ
ذاتية في تعاملها مع الفيلم السينمائي ،وال
ترتبط بـ ّ
فاقع بالنسبة
هاجس تجاري
ـأي
ٍ
ٍ
ّ
ُ
ّ
ّ
مدينة
لفنان
وموسيقي هندي ولد فقيرًا في ّ
ّ
مــدراس (تحول اسمها اليوم إلى تشيناي)
ّ
وقـ ـ ــاده ش ـغ ـفــه ب ــال ـف ــن ال ـس ــاب ــع إلـ ــى دراسـ ــة
املــوس ـي ـقــى الـكــاسـيـكـيــة ال ـغــرب ـيــة والـعـمــل
بموسيقى األفالم.
ّ
لــذلــك ي ـظــل رح ـمــان يــؤمــن فــي الــوقــت ذات ــه،
ّ
ب ــأن ُمستقبل املــوسـيـقــى الـهـنــديــة يقتضي
نوع من التواصل
أساسًا االستناد إلى خلق ّ ٍ
الغربية وإعادة إحياء
الروحي مع نظيرتها
أش ـك ــال املــوسـيـقــى الـكــاسـيـكـيــة ف ــي الـعــالــم
وف ــق ق ــال ـ ٍـب م ـعــاصـ ٍـر ُي ــراع ــي خـ ّصــوصـيــات
ّ
وت ــراث املــوسـيـقــى الــوطـنـيــة ،لكنها تتنطع
ّ
التمرد على هذا التراث الالمرئي
دومًا إلى
ّ
بنسج صــداقــات موسيقية مــع تــراث
وذل ــك ّ
واملوسيقي.
ي
الفن
اآلخر
َّ
ج ـس ــدي ــا ،ال ي ـت ــوف ــر إيـ ـ ــهّ .آر .رحـ ـم ــان عـلــى
ً
صورة خارجية تجعله ُمؤثرًا وفاعال داخل
خشبات املسارح العاملية عن طريق الرقص
وال ـك ـل ـي ـش ـيــه الـ ـبـ ـص ـ ّ
ـري ،ب ـح ـكــم شخصيته
االن ـط ــوائ ـي ــة ون ــزوع ــه ال ــدائ ــم ّ إلـ ــى الـصـمــت
والـتـ ّ
ـأمــل ،مقارنة ببعض صــنــاع املوسيقى
داخ ـ ــل ال ـه ـن ــد .ل ــذل ــك ل ـع ـبــت ال ـس ـي ـن ـمــا دورًا
م ـحــوريــا ف ــي س ـيــرتـ ُـه املــوس ـي ـقـ ّـيــة وجـعـلـتــه
ْ
قــري ـبــا م ــن وجـ ـ ــدان امل ـس ـت ـمــع ال ـع ــامل ــي .لـكــن
بقدر مــا أف ــادت السينما وصنعت تجربته
ّ
املوسيقية داخل أضخم ّاألفالم البوليوودية
ن ـجــاحــا وانـ ـتـ ـش ــارًا ،ح ــق ــق إي ـ ــه .آر .رح ـمــان
ـذه األف ـ ــام،
م ــن ج ـه ـتــه ط ـف ــرة م ـل ـمــو
ســة ل ـه ـ ّ
ً
ّ
فاستقطب لها عــددًا هائال من عشاق الفن
السابع ،وأيضًا من الــوجــوه الجديدة التي
ّ
ت ـســل ـلــت إلـ ــى ع ـمــق الـ ـص ــورة الـسـيـنـمــائـيــة
وأضـ ـح ــت ت ـص ـنــع ل ـه ــا مــوس ـي ـق ـيــا ال ـح ــدث
عــاملـيــا ،بـعــد املــوجــة الهستيرية الترفيهية
الفيلم الـهـنــدي فــي الـسـنــوات
الـتــي وسـمــت
ّ
هشًا ُ
ومرتبكًا.
األخيرة وجعلته

متابعة

تهميش الممثل اللبناني عربيًا
ربيع فران

تعتمد الدراما العربية في السنوات األخيرة على
َّ
الشخصية .وإن وضعنا
املحسوبيات والعالقات
املـتـطـلـبــات الـتـجـ ّ
ـاريــة لــإنـتــاج الـعــربــي املشترك
ّ
ج ــان ـب ــا ،ف ـس ـن ـجــد أن ه ـ ــذه ال ـ ــدرام ـ ــا ت ـع ــان ــي مــن
مشاكل أخ ــرى ،مثل ممارسة املنتجني للتسلط
والعنصرية خصوصًا تجاه مجموعات ّ
معينة
من فريق عمل اإلنتاج.
فـ ــي تـ ـش ــري ــن ّ
األول /أكـ ـت ــوب ــر مـ ــن عـ ـ ــام ،2019
اندلعت في لبنان انتفاضة شعبية ضد املنظمة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـح ــاك ـم ــة ،وأرخ ـ ـ ــت ت ــداعـ ـي ــات ه ــذه
االحـتـجــاجــات بـظــالـهــا عـلــى معظم الـقـطــاعــات،
وبــاألخــص االقـتـصـ َّ
ـاديــة .حــرم معظم اللبنانيني
امل ــودع ــن ف ــي امل ـص ــارف م ــن الـتـحـكــم بــأمــوالـهــم،
ومن الطبيعي أن ينعكس هذا األمر على شركات
َّ
اللبنانية.
اإلنتاج
ّ
كرد فعل على هذا ،اعتمدت هذه الشركات صيغة
ّ
خ ــاص ــة فــرض ـت ـهــا ف ــي م ـع ــام ــات ـه ــا ،خـصــوصــا
م ـن ـص ــات ال ـ ـعـ ــرض ال ـخ ـل ـي ـج ـ َّـي ــة ،وه ـ ــو ال ـق ـبــض
بــالــدوالر .هــذا مــا حصل فعليًا منذ الـيــوم ّ
األول
ْ
ل ــأزم ــة ،إذ نـشـطــت عـجـلــة اإلنـ ـت ــاج ال ـعــربــي في
مقارنة
لـبـنــان بـعــد ال ـفــرق لسعر ص ــرف الـ ــدوالر
ْ
مـ ــع الـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـ َّـي ــة .ل ـك ــن ث ـ ّـم ــة م ـش ـك ـل ــة ،إذ
ّ
ي ـق ـبــض امل ـم ـثــل ال ـع ــرب ــي بـ ــالـ ــدوالر ،ف ــي ح ــن أن

املمثل اللبناني يقبض أجرته بالليرة اللبنانية.
ي ـ ــروي أحـ ــد امل ـم ـث ـلــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن امل ـخ ـضــرمــن
تجربته فــي الـصـيــف املــاضــي بـعــدمــا ش ــارك في
مسلسل عربي مشترك في بيروت ،حول تعامل
الشركة املنتجة مع املمثلني من لبنان وزمالئهم
ّ
مــن الخليج ودول عــربـيــة أخ ــرى .ويـعـتــرف بــأن
املمثلني الـعــرب تــواجــدوا فــي مـقـصــورات مكيفة
م ـ ـعـ ـ ّـدة خ ـص ـي ـصــا ل ـل ـت ـص ــوي ــر ،ف ـي ـم ــا امل ـم ـث ـلــون
اللبنانيون ،ورغ ــم تــاريـخـهــم ،جلسوا فــي غرف
مــن دون تكييف فــي عــز مــوســم الصيف والـحــر.
ال يــريــد املمثل ذ ْكــر اسـمــه ،خــوفــا على عمله مع
الشركة املنفذة ،إذ يعاني هو شخصيًا من سوء
ّ
الوضع االقتصادي في لبنان ،فيما يؤكد أن ثلث
أجــرة بعض املمثلني اللبنانيني تكون بالدوالر
األميركي ،وباقي املبلغ يدفع بالليرة اللبنانية،
وهذا أقسى ما يمكن وصفه.
الـســؤال :ملــاذا ال تقوم شركات اإلنـتــاج اللبنانية

أثناء التصوير يجلس
الممثلون اللبنانيون في
غرف من دون تكييف
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ال يسلم حتى
بعض الممثلين
اللبنانيين
المحترفين
من التهميش
المعنوي
(فيسبوك)

بــدفــع امل ـبــالــغ ب ــال ــدوالر ،طــاملــا أن أج ــرة اإلن ـتــاج
بالكامل مكفولة من املحطات العربية والخليجية
املساهمة حكمًا فــي هــذا اإلنـتــاج ،بــل هــي املنتج
األول ومــا الـشــركــات ســوى حــركــة تنفيذ إلتمام
املسلسل وشحنه.
وال ي ـس ـل ــم حـ ـت ــى بـ ـع ــض امل ـم ـث ـل ــن امل ـح ـت ــرف ــن
من التهميش لناحية الحق املعنوي ،خصوصًا
ّ
أن ب ـع ـض ـه ــم رغ ـ ـ ــم تـ ــاري ـ ـخـ ــه ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ل ـيــس
م ـع ــروف ــا ف ــي ال ـخ ـل ـيــج أو ال ـق ــاه ــرة .وه ـن ــا نصل
إلــى املشكلة الثانية فــي طريقة إضــافــة األسماء
ُ
إلــى التراتبية التي من املفترض أن تــراعــى .لكن
ّ
كـ ــل ذلـ ــك ي ـقــع أم ـ ــام ج ـهــل املـ ـخ ــرج أو مـســاعــديــه
م ــن املـنـتـجــن املـنـفــذيــن بـقـيـمــة أو مـكــانــة املمثل
واملمثلة من لبنان.
وهـ ــذا م ــا تـسـبــب بـمـشــاكــل ك ـث ـيــرة حـصـلــت قبل
أشـ ـه ــر ،وم ـ ــا زالـ ـ ــت ح ـت ــى الـ ـي ــوم مـ ـص ــدر خ ــاف
بــن املنتجني الـعــرب وبــن املمثلني اللبنانيني.
بعضهم أعلن بشكل نهائي عن عدم التعاون مع
الشركة املنتجة واملخرجني بسبب سوء املعاملة
وتـهـمـيــش تــاريـخـهــم الـفـنــي مـعـنــويــا .وامل ـعــروف
ّأن شــركــات اإلنـتــاج العربية تمنع منعًا باتًا ّ
أي
شرط إضافي على عقود العمل التي تجيزها مع
املمثلني اللبنانيني ،وهــي وضعت لهذا الغرض
ب ـن ـدًا ض ـمــن ال ـع ـقــد لـتـكـفــل حـقـهــا بــاالسـتـخـفــاف
بجهود املمثلني اللبنانيني.

رصد

السينمائي كيريل سيريبرينيكوف عائد إلى روسيا
صرّح السينمائي الروسي
كيريل سيريبرينيكوف
من مدينة هامبورغ بأنّه
ال يمتلك أدنى فكرة
عن إزالة اسمه من قائمة
منع مغادرة البالد من
قبل السلطات
أكـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـخـ ـ ــرج املـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي والـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي
سيريبرينيكوف من مدينة
الروسي كيريل َّ َّ
األملانية أنــه سيعود إلــى روسيا
هامبورغ
في  22كانون الثاني/يناير ،في الليلة التي
يقام فيها العرض األول ملسرحيته «الراهب
األسـ ـ ـ ــود» .وي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،صــرح
املـخــرج الــروســي ،بعد حصوله على اإلذن
بالسفر ملــدة قصيرة إلــى أملانيا ،أن ليست
لديه «أدنــى فكرة» عن األسباب التي َ
حدت
بموسكو إلى تعليق قرار منعه من مغادرة
بلده.
وأعطى سيريبرينيكوف هذه التصريحات
سـ ــاخ ـ ـرًا خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر فـ ــي مـ ـس ــرح ثــال ـيــا
فــي هــام ـبــورغ (ش ـمــال أملــان ـيــا) ،حـيــث ّ
يعد
ملسرحية «الراهب األســود» املستوحاة من
ق ـصــة ق ـص ـيــرة ألن ـط ــون ت ـش ـي ـخــوف «رب ـمــا
كــان سلوكي جـيـدًا» .وأضــاف «قدمنا طلبًا
رسميًا إلى السلطات للسفر إلى هامبورغ.
وقــد منحتنا اإلذن بـهــذا امل ـش ــروع» .وقــال
سيريبرينيكوف الــذي عانى سابقًا رفض
طلبات مماثلة ملشاريع أخرى «ليست لدي

أدنى فكرة» عن سبب هذا القرار .وحال ذلك
دون تمكن املخرج ،في تموز/يوليو الفائت،
من حضور مهرجان كان السينمائي الذي
شـ ــارك فـيـلـمــه «ب ـت ــروف ــز ف ـل ــو» («إن ـف ـلــونــزا
بتروف») في مسابقته الرسمية.
وأكد سيريبرينكوف أنه سيعود إلى بلده.
ً
ـورغ «عـلـ َّـي أن أعــود
وتــابــع قــائــا فــي هــامـبـ ُ
ألن ـن ــي وع ـ ــدت بـ ــذلـ ــك» .وف ـ ـ ــرض م ـن ــع سـفــر
ع ـلــى ال ـف ـنــان ال ـبــالــغ  52ع ــام ــا ب ـعــد إدان ـت ــه
ب ــاالخـ ـت ــاس ،عـلـمــا أنـ ــه مـ ـع ــروف بــأعـمــالــه
الـجــريـئــة وان ـت ـقــاده لـنــزعــة نـظــام فالديمير
بوتني االستبدادية .وبدأت مشاكل املخرج
مع القضاء في آب/أغسطس  ،2017عندما
أوقفته الشرطة خالل تصوير فيلم «ليتو»
ّ
بتهمة اخـتــاس امل ــال الـعــام .لـكــن املدافعني
عـ ــن الـ ـفـ ـن ــان ال ـ ـج ـ ــريء ،ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان يـتـمـتــع
ســابـقــا بـمــزايــا الـسـلـطــة ،ي ــرون أن ــه ُيـعــاقــب
على مــواقـفــهُ .
ووض ــع سيريبرينكوف قيد
اإلقــامــة الجبرية أكثر من عــام ونصف عام
وحظر عليه استخدام اإلنترنت والهاتف،
لـكـنــه يـتـلـقــى بــواس ـطــة وكـ ــاء ال ــدف ــاع عنه
م ـف ــات ـي ــح «ي ـ ــو إس ب ـ ــي» ت ـت ـض ـمــن م ـقــاطــع
فيديو لبروفات عروضه التي يشرف عليها
بالطريقة نفسها ،وتمكن على هــذا النحو
ً
من اإلعداد مثال إلقامة أوبرا في هامبورغ.
وفـ ــي ح ــزي ــران/ي ــون ـي ــو  ،2020ح ـكــم عليه
بــالـسـجــن ث ــاث س ـنــوات مــع وق ــف التنفيذ
بتهمة االختالسُ ،
ومنع من مغادرة روسيا
خــال هــذه املــدة .وأثــار هــذا الحكم ارتياحًا
نـظـرًا إلــى أنــه كــان يمكن أن تـكــون العقوبة
ال ـس ـج ــن س ـ ـ ّـت س ـ ـنـ ــوات مـ ــع الـ ـنـ ـف ــاذ .أزيـ ــح
سيريبرينيكوف فــي شباط/فبراير 2021
م ــن مـنـصـبــه م ــدي ـرًا مل ـس ــرح «غ ــوغ ــول» في

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

مــوسـكــو ن ـظ ـرًا ل ـعــدم تـمــديــد بـلــديــة املــديـنــة
عقده .وعلى الرغم من هــذه الصعوبات ،ال
يخطط املـخــرج لترك روسـيــا .وقــال لوكالة
«ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ـ ــرس» عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش امل ــؤتـ ـم ــر:
«هــذا وطـنــي .أحبه كثيرًا ولــدي الكثير من

األصــدقــاء فــي روس ـيــا .أحــامــي ال ت ــزال في
روس ـي ــا» .وعـلــى الــرغــم مــن س ـنــوات إقامته
ال ـج ـبــريــة ،أك ــد أن ــه يـشـعــر دائ ـم ــا بــالـحــريــة.
وأضــاف «جــزء من عملي أن أكــون ح ـرًا .من
املستحيل أن أعمل فــي الفن أو املـســرح من

دون حــريــة .وإال فسيكون عملي دعــايــة أو
ً
شيئًا آخر» .وتابع قائال« :حريتنا متأصلة
في داخلنا وال نتلقاها من الخارج ،ولهذا
األمر عالقة بكيفية بناء حياتنا وأنفسنا».
(فرانس برس)

