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ستطلق منصة «يوتيوب» خدمة
لبث الفيديوهات القصيرة في
الواليات المتحدة حيث تتطلع إلى
تعزيز مكانتها كمنافس لتطبيق
«تيك توك» .الخدمة تحمل اسم
«شورتس»  ،Shortsوهي عبارة عن
فيديوهات عمودية قصيرة مدتها
 60ثانية كحد أقصى.

أجرت «إدارة الطيران والفضاء
األميركية» (ناسا) ،يوم الخميس،
اختبارًا ناجحًا لمحركات على
صاروخ من صنع شركة «بوينغ»،
لبعثات «أرتيميس» الفضائية التي
تهدف إلى إعادة رواد فضاء
أميركيين إلى القمر بحلول عام
.2024

أطلقت شبكة «سبوتيفاي»
العمالقة للخدمات الصوتية
موقعًا إلكترونيًا جديدًا الخميس،
يتناول األسئلة بشأن طريقة تقاضي
مالكي الحقوق مستحقاتهم،
وسط نقاش عالمي متزايد حول
األموال الواجب دفعها للموسيقيين
في عصر البث التدفقي.
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أشارت منظمة «سكايز» ،الخميس،
إلى تراجع حرية التعبير واإلعالم
تدريجيًا خالل السنوات الماضية
في لبنان ،معتبرة أن سنة 2020
عزّزت هذه الثقافة عبر انتهاكات
مختلفة ،على يد األجهة األمنية
أو مليشيات األحزاب أو قوانين
فضفاضة.

أنقرة تطالب القنوات المصرية المعارضة بـ«ضبط خطابها»
بعد اإلعالن عن استعادة االتصاالت الدبلوماسية بين تركيا ومصر ،منذ قطع عالقاتهما في ُ ،2013
طلب من القنوات المعارضة في
إسطنبول «ضبط خطابها» ،مما أثار قلق حقوقيين
إسطنبول ـ جابر عمر

ف ــي خ ـطــوة مـفــاجـئــة تــزام ـنــت م ــع تـعــزيــز
العالقات بني تركيا ومصر أخيرًا ،طلبت
أنقرة من القنوات املصرية املعارضة في
ال ـبــاد «ضـبــط خـطــابـهــا اإلع ــام ــي» ،مما
أدى إلــى حجب الـبــرامــج السياسية التي
تعرضها هذه القنوات الليلة املاضية.
تبث قنوات «مكملني» و«وطن» و«الشرق»
املصرية من مدينة إسطنبول التركية منذ
سنوات ،ولم يسبق أن طلب منها «ضبط
خـ ـط ــابـ ـه ــا» .ل ـ ـ ــذا ،ش ـك ــل ال ـط ـل ــب ال ـت ــرك ــي
صــدمــة لـلـمـعــارضــة املـصــريــة الـتــي عملت
خالل  7سنوات في البالد بأريحية تامة،
وتحديدًا في مجال اإلعالم.
وتدور أحاديث أخيرًا في الوسط اإلعالمي
ح ـ ــول ت ــوج ــه ت ــرك ــي إل ـ ــى وق ـ ــف ال ـب ــرام ــج
وإغــاق القنوات املصرية املعارضة ،لكن
نفت مـصــادر عــدة صحتها ،مـشــددة على
ضـ ــرورة تغيير لـغــة ال ـخ ـطــاب اإلعــامــي،
ليناسب املرحلة التي تمر بها تركيا في
طريق التقارب مع مصر.
وأثـ ــار املــوقــف الـتــركــي قـلـقــا انـعـكــس عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،وخاصة بني
املستخدمني من الجاليات العربية املقيمة
في تركيا ،إذ عبرت عن مخاوفها إزاء أن
يـتـبــع ه ــذه ال ـخ ـطــوة أخـ ــرى ف ــي م ـجــاالت
مختلفة .وكـثــرت التحليالت واألحــاديــث
عن أن السياسة ومصالح الدول تعلو على
مصالح الشعوب ،فيما دافــع آخ ــرون عن
املوقف التركي ،مشيرين إلــى أن ضــرورة
املرحلة تقتضي منه املرونة في التعامل
مع السلطات املصرية.
وبينما لم توضح أي جهة رسمية تركية
هذااملوقف ،قال مستشار الرئيس التركي
رجب طيب أردوغــان ،ياسني أقطاي ،عبر
م ـن ـصــة «كـ ـل ــوب ه ـ ـ ــاوس» إن ـ ـ ــه «ال تــوجــد
أي إرادة تركية إلغــاق القنوات املصرية
امل ـع ــارض ــة ،وال تــوجــد إرادة الع ـت ـقــال أي
شـخـصـيــة ب ـط ـلــب م ــن م ـصــر أو أي جهة
خارجية للمتواجدين في تركيا».
وأض ـ ــاف أق ـط ــاي «امل ـص ــري ــون ف ــي تــركـيــا
م ـ ـتـ ــواجـ ــدون ب ـس ـب ــب ق ـض ـي ــة إن ـس ــان ـي ــة،
أو أن ـ ـهـ ــم الج ـ ـ ـئـ ـ ــون ،أو مـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــرون ،أو
ســائ ـح ــون ،وح ـقــوق ـهــم مـحـفــوظــة .مــوقــف
تــركـيــا إزاء حـ ـق ــوق اإلن ـس ــان م ـبــدئــي ،وال
يوجد وراءه حساب آخر .ومن يوزع هذه
األخبار يريد الفتنة عبر قنوات في بالد ال
تتوفر حقوق إنسان فيها ،يوجهون بهذا
االتـجــاه ،ويأملون أن يكون هناك تسليم
للمعارضة من تركيا» ،قاصدًا تناول قناة
«العربية» خبر إغالق القنوات.
وأش ـ ــار إلـ ــى أن «ت ــرك ـي ــا ت ـه ـتــم بــالــاجــئ
مــن أي بـلــد عــربــي ك ــان ،وه ــو مــرحــب بــه،

وت ــوف ــر ل ــه ال ـك ــرام ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .أري ــد أن
أط ـم ـئ ــن ال ـج ـم ـي ــع بـ ـع ــدم ال ـق ـل ــق مـ ــن ه ــذا
األم ــر ...تركيا لــم تعتقل ،ولــم تسلم ،ولن
تسلم أي أحد .هناك طلب ،ومصر ترغب
بالتوافق مــع تركيا السـتـخــراج الـثــروات
من شــرق املتوسط ،واملنطقة تحتاج إلى
االستقرار».
وأك ــد أق ـطــاي «ال يــوجــد أي ق ــرار بــإغــاق

أقطاي :ال نية تركية
إلغالق قنوات أو تسليم
معارضين

قنوات مصرية معارضة عدة تبث من إسطنبول بينها «الشرق» (أوزان كوسي/فرانس برس)

نسخة من «إنستغرام» لألطفال
دون  13عامًا
واشنطن ـ العربي الجديد

تدرس شركة «فيسبوك» إطالق نسخة من
منصتها الشهيرة «إنستغرام» لألطفال
دون  13ع ـ ــام ـ ــا ،وفـ ـ ــق م ـ ــا كـ ـش ــف م ــوق ــع
«بازفيد» اإلخباري يوم الخميس.
وأفـ ــاد «بــازف ـيــد» ب ــأن «فـيـسـبــوك» أعلنت
عـبــر مــذكــرة داخـلـيــة أنـهــا سـتـبــدأ تطوير
نسخة من «إنستغرام» مخصصة لألطفال
دون  13عــامــا ،كــي تمكنهم مــن استخدام
املنصة «بــأمــان» .ال تسمح الشركة حاليًا
لألشخاص دون هذا السن بإنشاء حساب
على منصتها.
وأكد متحدث باسم «فيسبوك» ،لصحيفة
«ذا غــارديــان» الجمعة ،أن الشركة تدرس
تصميم نسخة تخضع إلشراف األهل من
«إنستغرام» ،مشابهة لتطبيق «ماسينجز
ك ـ ـيـ ــدز»  Messenger Kidsامل ـخ ـص ـصــة
لألطفال بني  6و 12عامًا.
وقــال املتحدث باسم «فيسبوك»« :يسأل
األط ـف ــال أه ـل ـهــم بــاس ـت ـمــرار ع ـمــا إذا كــان
بإمكانهم االنضمام إلى التطبيق ملواكبة
أصدقائهم.
حاليًا ال تتوافر خـيــارات عــدة لألهل ،لذا
ن ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر م ـن ـت ـجــات إضــاف ـيــة
م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ل ـ ــأطـ ـ ـف ـ ــال ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف ع ـل ـي ـه ــا

القنوات ،لكن لم يكن هناك متابعة لهذه
القنوات سابقًا ،وبعد قدوم الطلب وجدت
السلطات ربما فجوة فــي البث .أعلم أنه
ال يــوجــد ق ــرار إغـ ــاق ،رب ـمــا ي ـكــون هـنــاك
نصيحة وتــواصــل مع القنوات محدودة،
لـكــي يـكــونــوا منتبهني وال يـعـمـلــوا على
ال ـت ـحــريــض وي ـخ ـف ـفــوا ل ـغــة االن ـت ـقــاد .فــي
النهاية ،هذه قنوات ليست تحت سيطرة

اآلب ـ ــاء» .وأضـ ــاف «نستكشف نسخة من
(إن ـس ـت ـغــرام) يتحكم بـهــا األهـ ــل ،لتمكني
األطفال من مواكبة األصــدقــاء ،واكتشاف
ه ــواي ــات واه ـت ـم ــام ــات ج ــدي ــدة ،وغـيــرهــا
الكثير».
ك ــان ــت ال ـش ــرك ــة أش ـ ـ ــارت خـ ــال األسـ ـب ــوع
ال ـ ـحـ ــالـ ــي إل ـ ـ ــى أن سـ ـ ـ ــؤال الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فــي
االنضمام إلــى «إنستغرام» عــن أعمارهم
لــم يمنعهم مــن ال ـكــذب ،مــن دون أن تذكر
مشروعها املوجه لألطفال .وقالت عمالقة
التواصل االجتماعي إلــى أنها ستتغلب
على هذه العقبة ،باستخدام التعلم اآللي
إلى جانب السؤال عند عملية التسجيل،
لتحديد أعمار األشخاص على منصتها.
أع ـل ـنــت ال ـش ــرك ــة أي ـض ــا ع ــن خ ـطــط لـطــرح
ميزات أمــان جديدة ،بينها منع البالغني
مــن تــوجـيــه رســائــل لــأشـخــاص مــن غير
مـتــابـعـيـهــم ال ــذي ــن ت ـقــل أع ـم ــاره ــم ع ــن 18
عامًا ،وإرس ــال إشـعــارات أمــان للمراهقني
حني يتلقون رسائل من شخص بالغ ّ
وجه
ٍ
سابقًا طلبات صداقة أو راســل أشخاصًا
ّ
وستصعب على البالغني
دون  18عامًا،
ال ـ ـع ـ ـثـ ــور عـ ـل ــى املـ ــراه ـ ـقـ ــن وم ـت ــاب ـع ـت ـه ــم
باستخدام وظيفة البحث في «إنستغرام».
وسـ ـتـ ـشـ ـج ــع املـ ـ ــراه ـ ـ ـقـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاد
وضعية «الخاص» في حساباتهم .يذكر

تــرك ـيــا ،وم ــع احـ ـت ــرام امل ـصــالــح ل ــن تـكــون
هـ ـن ــاك م ـش ـك ـل ــة» .مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،ق ــال
رئيس «اتـحــاد القوى الوطنية املصرية»
املـعــارض أيمن نــور ،لـ«العربي الجديد»،
إن الـكــام حــول وقــف الـبــرامــج السياسية
املـصــريــة فــي تركيا «غـيــر دق ـيــق» ،مشيرًا
إلــى أن «هناك حــوارا بــدأ الخميس معي،
خ ــال لـقــاء مــع بـعــض الـجـهــات املـســؤولــة
في تركيا ،بصفتي رئيس (اتحاد القوى
الوطنية املصرية)».
وأضــاف نور أن «الحوار كان حول ضبط
لغة الخطاب في بعض القنوات التي تملك
اس ـتــديــوهــات لـهــا ف ــي تــرك ـيــا ،والـحـقـيـقــة
أن هــذه الـقـنــوات ـ ـ خــافــا ملــا اثـيــر وأشيع
أخيرًا ـ ال تبث من تركيا .القنوات املصرية
تـبــث ع ـبــر األق ـمــار الـصـنــاعـيــة األوروب ـي ــة
وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وال يـ ــوجـ ــد ب ـ ــث عـ ـب ــر ق ـمــر
(توركسات) .وأوضح «توجد استديوهات
وشــركــات إنـتــاج تركية تخضع للقانون
ال ـتــركــي ،وت ـســدد ال ـضــرائــب ،وتـلـتــزم بما
ت ـل ـت ــزم بـ ــه كـ ــل الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــرك ـي ــة .ه ــذه
ال ـش ــرك ــات م ــوج ــودة م ـنــذ  7س ـن ــوات .م ــا
ح ـصــل ال ـخ ـم ـيــس ل ــم ي ـكــن ك ـمــا أث ـي ــر أنــه
توجيهات أو تعليمات ،بل بداية حوار لم
يحصل خالل السنوات املاضية إطالقًا».
وأفــاد بأن الجانب التركي «طلب االلتزام
بــال ـقــواعــد املـهـنـيــة واإلع ــام ـي ــة م ــن حيث
املوضوعية وعدم توجيه عبارات تحمل
م ـع ـنــى اإله ــان ــة أو ال ـس ــب ألشـ ـخ ــاص أو
لجهات ،لكن هذا ال يعني توقف أو تغير
توجه هذه القنوات .وأعتقد أن هذا الحوار
كــان محل قبول مــن جانبنا فــي إطــار أنه
ضبط ذاتــي للغة الخطاب ،وليس تغيير
التوجهات أو إلغاء برامج أو استبعاد أو
تسليم معارضني».
وأك ــد أيـمــن ن ــور «ل ــم يـتــم الـتـطــرق إطــاقــا
إلـ ــى وقـ ــف الـ ـقـ ـن ــوات أو وق ـ ــف ب ــرام ــج أو
اس ـت ـب ـعــاد إعــام ـيــن بـعـيـنـهــم أو تسليم
معارضني أو أي كالم في هذا االتجاه».
وأضــاف «نقدر أن هناك مصالح ،وأعتقد
أن ـنــا جميعًا نــرحــب ب ــأي ت ـقــارب مصري
تــركــي ،أو أي مصالحة عربية عربية ،أو
مصالحة عربية إسالمية .ونعتقد أن مثل
هــذه الـخـطــوات تحقق مصالح الشعوب،
وهـ ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـع ـن ـي ـن ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي نـتـمـنــى
أن هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوات تـ ـع ــود ع ـل ــى ش ـعــوب
املنطقة بالخير والحرية والديمقراطية.
مواقفنا واضحة وثابتة ( )...وسنستمر
فــي الـحــوار مــع الجانب التركي فــي إطــار
توضيح موقفنا ورؤيتنا».
ولفت في نهاية حديثه «أمامنا خيارات
أخرى إذا ما شعرنا بأن هذا التغيير في
لغة الخطاب ال يعبر عن رسالتنا التي من
أجلها خرجنا من أوطاننا».

«بي بي سي» تعزز حضورها
خارج لندن
لندن ـ العربي الجديد

(ستيفانو غويدو)Getty/

أن «ف ـي ـس ـب ــوك» و«إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» واج ـه ـتــا
انتقادات حادة في إيطاليا خالل يناير/
كانون الثاني املاضي ،في شأن استخدام
الـقـ ّـصــر هــاتــن الشبكتني االجتماعيتني،
بعد ساعات من اإلعالن عن وفاة فتاة في
الـعــاشــرة فــي بــالـيــرمــو (مـقــاطـعــة صقلية
جنوب إيطاليا) اختناقًا ،أثناء مشاركتها
في تحدي «لعبة الوشاح» ،خالل تصوير
نفسها بهاتفها عبر تطبيق «تيك توك».

أعلنت «هيئة اإلذاع ــة البريطانية» (بــي بي ســي) ،يــوم الخميس ،أنها ستنقل
املزيد من عملياتها اإلخبارية والتلفزيونية واإلذاعية إلى أجزاء عدة من اململكة
املـتـحــدة ،لتعكس جـمـهــورهــا بشكل أف ـضــل ،فــي خـطــوة س ـتــؤدي إل ــى نـقــل 400
وظيفة خارج العاصمة البريطانية لندن.
وقــال تيم دايـفــي ،املــديــر الـعــام لـ«هيئة اإلذاع ــة البريطانية» املمولة مــن رســوم
ترخيص تدفعها األســر التي تشاهد التلفزيون ،منذ سبتمبر/أيلول املاضي،
إن عليها تقديم خدماتها لبريطانيا كلها .وأضاف أن «هذه الخطة ستقربنا من
الجمهور ،وستخلق فرص عمل واستثمار ومواهب».
كانت انتقادات قد صوبت على مركزية «بــي بي ســي» في لندن ،متهمة إياها
َُ
بالفشل في تمثيل وجهات النظر املختلفة حول القضايا .وغالبًا ما تت َهم «بي
بي سي» باالنحياز ،سواء من اليسار أو من اليمني ،وخصوصًا في ظل التوتر
الذي رافق قضية انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي (بريكست).
وبموجب الخطة الجديدة ،سينتقل نصف فريق عمل األخبار التي تركز على
بريطانيا إلــى خــارج لندن ،في قــرار سيطاول مائتي صحافي ،وفقًا لـ«بي بي
س ــي» .وسـ ُـيـقــدم البرنامج اإلخ ـبــاري الــرائــد «نـيــوزنــايــت» مــن مــراكــز عــدة حول
اململكة املتحدة خالل العام ،أما برنامج «توداي» على «راديو  »4فسيشارك في
تقديمه مذيعون من خارج لندن ،ملا ال يقل عن مائة حلقة سنويًا.
سلسلتان دراميتان جديدتان طويلتان ـ واحدة من شمال إنكلترا واألخرى من
إحدى دول اململكة املتحدة ـ سيبدأ إنتاجهما في السنوات الثالث املقبلة ،كما
ُ
ستنتج غالبية برامج التلفزيون على مستوى اململكة املتحدة خارج لندن.
وستركز نصف ميزانية «بي بي سي» لإلذاعة واملوسيقى خارج لندن بحلول
عام  2027ـ  .2028الخطة تغطي الفترة من عام  2022إلى عام  ،2027وستؤدي إلى
إنفاق  700مليون جنيه إسترليني ( 978مليون دوالر أميركي) ،إضافي خارج
لندن ،وفقًا لـ«بي بي سي».
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

علي موره لي

راف ـ ــدان ُيـ ـع ـ ّـدان م ــن أركـ ــان الـغـنــاء
الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــي ،ي ـ ـ ُـص ـ ـ ّـب ـ ــان ف ـ ــي س ـي ــرة
ال ــراح ـل ــة مـ ـي ــادة ب ـسـيـلـيــس ،هما
الكنيسة الـشــرقـيــة ومــديـنــة حـلــب الـســوريــة.
ّ
وف ــر ت ــراث الـتــرتـيــل ال ـســريــانــي والـبـيــزنـطــي
سمعية جمالية نمت
السوري من جهة ،بيئة
ّ
بها األص ــوات وتـ ّ
ـدربــت وتهذبت ،حيث نشأ
ً
أصـحــا ًبـهــا مـنــذ الـصـغــر ،سـ ــواء عـلــى الـغـنــاء
ج ـمــاعــة أو ف ـ ــرادى ،واألداء أم ــام ج ـمــوع من
املــرتــاديــن ،أكــانــوا مستمعني فــي حـفــات ،أو
ّ
ُمصلني خالل طقوس العبادة.
جهة أ ّخ ــرى ،ألـقــى الترتيل الــديـنــي على
مــن
ُ
عــاتــق امل ـغــنــي امل ــول ــود مــن رح ـمــه مسؤولية
اجـتـمــاعـيــة ،بـحـكــم ارت ـب ــاط ح ـض ــوره الفني
بمؤسسة دينية ،بذلك تجعله يرى مخرجه
الفني مهما كان ،من منظور روحاني ،فينأى
بشخصه وصوته عن االبـتــذال أو تقديم ّ
أي
مــن الـتـنــازالت ،بغية الحصول على الشهرة
أو الـكـســب املـ ــادي .بــأثــر البيئة تـلــك ،يلمس
الجلي ّ
ّ
البي من
من يرى ويسمع بسيليس،
الرقي والوقار ،وذلك من اصطفائها لألغاني

نضج صوت الفنانة السورية الراحلة ،ميادة بسيليس ،في أروقة الكنيسة الشرقية ،وخصوصًا
الترتيل السرياني والبيزنطي ،األمر الذي أنقذها من االبتذال والتنازالت

ميادة بسيليس
امرأ ٌ
ة جعلت السوريين أقل تعاسة

أو األلـحــان ،إلــى السلوك واألداء على خشبة
اللبنانية،
املسرح .أما حلب ،فهي وطرابلس
ُ
ٌ
رؤوس ث ــاث ــة مل ـث ـلــث
واملـ ــوصـ ــل الـ ـع ــراقـ ـي ــة
املوسيقى والثقافة بشرقي حوض املتوسط.
لــذلــك ،فــإن مجرد سماع صــوت مـيــادة ،وهي
لــم تكن حينها قــد بلغت التاسعة ،مــن على
أث ـيــر إذاع ـت ـهــا سـنــة  ،1986ه ــو مــؤشــر على
صـ ــوت ج ــدي ــد وم ــوه ـب ــة أخ ـ ــرى م ــن سلسلة
األصـ ـ ــوات الـحـلـبـيــة ،ال ـتــي اعـ ـت ــادت معايير

ُمــرت ـف ـعــة ح ــدده ــا أهـ ُــل امل ــدي ـن ــة وتــاري ـخ ـهــا،
والنخبة املوسيقية املقيمة فيها ،من ملحنني
ومطربني ُ
ومنشدين.
ّ
حضور ُمحتشم ومتأن يفرض على من حوله
االح ـتــرام ،خــامــة صوتية منخفضة ودافـئــة،
رخيمة وممتدةّ ،
مدربة على أداء عديد األلوان
الـغـنــائـيــة ،مــن كنسي وطــربــي ،إل ــى شــاعــري
فيروزي وشرقي بلوزي بنكهة الجاز ،كلها
جعلت من ميادة بسيليس ،بشراكتها مع كل

أيقونة للغناء «الجاد»
المتجه نحو أسماع
الطبقة الوسطى

سمير
مــن زوجـهــا املـلـحــن وامل ــوزع ال ـســوري
ً
كــويـفــاتــي وال ـشــاعــر سـمـيــر ط ـح ــان ،أيـقــونــة
لـلـغـنــاء «ال ـج ــاد» املـتـجــه نـحــو أس ـمــاع طبقة
وسطى تبحث بــن األغــانــي ،عــن رومانسية
هـ ــادئـ ــة ،وع ـص ــري ــة ان ـف ـت ـحــت ع ـل ــى صـنــاعــة
ال ـف ـيــديــو مـنـتـصــف إل ــى آخ ــر الـتـسـعـيـنـيــات،
ّ
لتتوج من خالل أعمال ساهمت في اإلضاءة
على ميادة من املحيط إلى الخليج.
ُ
ت ـعــد حـقـبــة م ـي ــادة بـسـيـلـيــس ،أي ـض ــا ،طـ ّـيــا

بداية
من الصغر
بدأت الفنانة الراحلة
ميادة بسيليس رحلتها في
عالم الفن خالل طفولتها.
فلم تكن قد تجاوزت
التاسعة من العمر عندما
بدأت مشوارها الفني
عام  ،1976لتثبت جدارتها
بتقديم أوبريت غنائي حمل
عنوان «ملكة القطن
والشمس» عام  .1978ولم
تتوقف مسيرتها على هذا
اإلنجاز فقط ،إذ شاركت في
قدم على «إذاعة
برنامج ي ُ َّ
حلب» ،لتدخل عالم الفن
بصوت مميز ،ولتشارك
في مهرجانات سورية
وعربية ودولية.
غنّت بسيليس شارات أشهر المسلسالت الرمضانية السورية مثل أخوة التراب (فيسبوك)

متابعة

اليف ستايل

صيحات العام للشعر
كارين إليان ضاهر

م ــع ك ــل مــوســم ج ــدي ــد ،ت ـبــرز صـيـحــات ج ــدي ــدة في
ْعالم املوضة واألزيــاء ،كذلك في تسريحات الشعر،
إذ ي ـظ ـهــر ك ــل ج ــدي ــد ي ـج ــذب ك ـث ـي ــرات ،ويــدفـعـهــن
إلــى التغيير وإل ــى اعتماد القصات األكـثــر رواج ــا.
والتغيير ال يقتصر على قصات جديدة إنما يرتبط
بــألــوان جــديــدة للشعر وتسريحات تؤمن التجدد
الرائجة هذا
الشامل في اإلطاللة .ومن أهم القصات ْ
العام ،القصة الحادة املتساوية الطول .إذ تستمر
تلك القصة التي كانت األكثر رواجًا في العام املاضي
فـكــانــت ،عـلــى رأس الئـحــة الـقـصــات املـعـتـمــدة .هــذه
القصة املتساوية الطول من مختلف الجهات تعود
لتسيطر في هذا العام أيضًا ،خصوصًا تلك األقصر
ً
طوال ،بغض النظر عن شكل الوجه أو نوع الشعر،
ّ
فهي تالئم الكل بشكل عام ،بعكس ما قد يتصوره
البعضً .ومن أبرز الصيحات التي نشهدها في هذا
الـعــام أيــضــا ،تلك الـخــاصــة بالتعددية فــي األل ــوان
املعتمدة للشعر ،مــع تــدرجــات تضفي عليه املزيد
مــن الكثافة .وال يخفى على أحــد أن هــذه الطريقة
في تلوين الشعر مناسبة لروتني الحياة اليومية،
وحتى في حال عدم تصفيف الشعر .فيبدو عندها
مـفـعـمــا بــالـحـيــويــة واإلش ـ ـ ــراق م ــن خ ــال الـطـبـقــات
املتعددة بمعدل طبقتني أو ثــاث تجتمع معًا في
الشعر بطريقة منسجمة ،وهي تتداخل مع بعضها
البعض .بهذه الطريقة ،يبدو الشعر طبيعيًا على

الــرغــم مــن األل ــوان املـتـعــددة واملتداخلة فيه ،والتي
تسهل العناية بها والحفاظ على إشراقها.
وب ــدا ف ــي ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة وك ــأن اإلك ـس ـس ــوارات
أصبحت من املاضي ،فلم يعد من الرائج اعتمادها
عند تصفيف الشعر .أما اليوم فيبدو وكأنها تعود
إل ــى الــواج ـهــة وبــأح ـجــام كـبـيــرة أي ـضــا واألهـ ــم أنــه
تتوافر منها اختيارات ال تعد وال تحصى إلطالالت
مختلفة .وفي ذات السياق ،يصعب أن تزول صيحة
تـمــوجــات الـبـحــر لتسريحة الـشـعــر ،وه ــي ممتازة
ّ
لطلة طبيعية وشبابية تالئم مختلف املناسبات،
ْأيًا كان طول الشعر ولونه ،خصوصًا إذا كان أشقر،
إذ تبدو هذه التسريحة رائعة للخروج في أي وقت.
وي ـب ــدو أن جــائ ـحــة ك ــورون ــا انـعـكـســت ح ـتــى على
ّ
قصات الشعر ،كما تركت أثرها على كافة املجاالت.
فالظروف املرافقة النتشار الوباء والحجر دعت إلى
اعتماد القصات التي تبدو العناية بها أكثر سهولة،
ما ّ
يفسر رواج القصات القصيرة التي تبدو عملية
وفــي الــوقــت نفسه تــؤمــن إطــالــة جميلة ومريحة.

ثمة اتجاه أكثر إلى
ّ
أن تترك صاحبة الشعر
المجعد تموجات شعرها

وسـ ــواء ك ــان الـشـعــر أج ـعــد بطبيعته أم أم ـلــس أو
ً
ً
متموجا ،تتجه املوضة إلــى اإلبقاء على
ناعما أو
ه ــذه الـطـبـيـعــة كـيـفـمــا ك ــان ــت .ف ــاألم ــور تـتـجــه نحو
اإلط ــاالت الطبيعية األكـثــر بساطة ،والـتــي يسهل
الحصول عليها من دون جهد أو عناء .فيالحظ أنه
ثمة اتجاه أكثر فأكثر إلى أن تترك صاحبة الشعر
امل ـجـ ّـعــد ت ـمــوجــات ش ـعــرهــا ب ـعــد أن ت ـبــرزهــا أكـثــر
وتزيدها ،بعكس ما كان يحصل في السابق حيث
كان االتجاه إلى تمليس الشعر وتصفيفه بطريقة
َّ
مرتبة .وصحيح أن القصة املتساوية الطول تستمر
ف ــي الـ ـ ــرواج ل ـل ـعــام ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ل ـكــن في
الوقت نفسه بدأت تعود الطبقات املتعددة في ّ
قصة
الـشـعــر .فقد حــان الــوقــت لـلـعــودة إلــى الحيوية في
الشعر والحركة ألن التغيير يبقى ضروريًا في أي
وقت من األوقــات .لكن على الرغم من عــودة القصة
املتدرجة بطبقات متعددة في الشعر ،يبقى االتجاه
إلى الطبقات املتعددة بطريقة خفية فيما تتداخل
فــي الشعر ،وفــي الــوقــت نفسه تعطيه مظهرًا أكثر
حـيــويــة .علمًا أن الطبقات املـتـعــددة تضفي املزيد
من الحجم على الشعر األكثر نعومة عندما تكون
الطبقات من الوسط إلى األسفل.
أيــا كانت طبيعة الشعر ،تأتي الـغـ ّـرة على الجبني
لتحدث تغييرًا الفتًا فيه وتضفي عليه املــزيــد من
الجاذبية والحيوية أيضًا .وكأنها تبرز كإكسسوار
إض ــاف ــي ل ـتــزيــن ال ـش ـعــر ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن الـقـصــة
املعتمدة أو التسريحة.

زينة الشرفا ُتصور العنف ضد المرأة بـ«المكياج السينمائي»
األمـ ـي ــرك ــي ال ـب ــال ــغ  57ع ــام ــا إلـ ــى الـتـخـلــي
ع ــن دوره ف ــي ال ـف ـي ـلــم امل ـق ـب ــل م ــن سـلـسـلــة
«فانتاستيك بيستس» املقتبسة من قصص
للكاتبة ج .ك .رولـيـنــغ مــؤلـفــة كـتــب هــاري
بوتر.
وقال محامي جوني ديب إن القاضي كان له
رأي «مؤيد بشدة» ألمبير هيرد منذ البداية
وقد رد «بصورة ظاملة» أدلة ضدها ،بينها
تسجيالت ّ
تقر فيها بضرب املمثل .وبعد
رفــض هــذا القاضي منح اإلذن باستئناف
الحكم ،لجأ جوني ديب مباشرة إلى محكمة
االستئناف .لكن النتزاع الحق في محاكمة
ثانية ،يتعني على محامي ديــب االستناد
إلــى أدلــة جديدة لم ّ
يقدموها أمــام محكمة
البداية ،وفق ما أوضــح القاضي نيكوالس
أندرهيل الشهر املاضي.
وكـ ــانـ ــت امل ـح ــاك ـم ــة الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ال ـص ـيــف
ال ـف ــائ ــت وح ـض ــر ديـ ــب وط ـل ـي ـق ـتــه جـلـســات
كثيرة منها ،تطرقت إلى تفاصيل محرجة
عن حياتهما الخاصة ،بما في ذلــك إدمــان
جــونــي دي ــب امل ـخ ــدرات ،واتـهــامــاتــه ألمبير
ه ـي ــرد بــال ـخ ـيــانــة .وأق ـ ــر امل ـم ـثــل األم ـيــركــي
بتناوله املـفــرط للكحول وامل ـخ ــدرات ،لكنه
قال إنه لم يضرب زوجته يومًا ،وقد حظي
في هذه النقطة بدعم شريكتيه السابقتني

اضطر جوني ديب إلى
التخلي عن دوره في
سلسلة «فانتاستيك بيستس»
أقر ديب بتناوله المفرط للكحول والمخدرات ،لكنه قال إنه لم يضرب زوجته يومًا (فرانس برس)

الغرّة على الجبين
تحدث تغييرًا الفتًا
في الشعر ()Getty

رصد

محاكمة جديدة لجوني ديب؟
حاول فريق الدفاع عن النجم الهوليوودي
جــونــي دي ــب ،يــوم الخميس املــاضــي ،إقناع
القضاء البريطاني بإقامة محاكمة جديدة
أمـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف ب ـع ــد خ ـســارتــه
الـ ــدعـ ــوى ض ــد ص ـح ـي ـفــة «ذي ص ـ ــن» ال ـتــي
أوردت مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن ت ـع ـن ـي ـف ــه زوجـ ـت ــه
السابقة أمبير هيرد.
وف ــي ال ـثــانــي م ــن تـشــريــن الـثــانــي/نــوفـمـبــر
ال ـف ــائ ــت ،خ ـســر ن ـجــم «بــايــري ـتــس أوف ذي
ك ــاريـ ـبـ ـي ــن» الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ال ـ ـتـ ــي رفـ ـعـ ـه ــا ضــد
مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز» الناشرة
لصحيفة «ذي صن» بتهمة تشويه السمعة.
وكانت الصحيفة نشرت في نيسان/إبريل
 ،2018ب ــاالس ـت ـن ــاد خ ـص ــوص ــا إل ـ ــى أق ـ ــوال
ً
املمثلة ،مقاال تحدثت فيه عن تعنيف املمثل
زوجـ ـت ــه ال ـســاب ـقــة أرب ـ ــع ع ـش ــرة م ـ ــرة ،وهــي
اتهامات ينفيها جوني ديب.
وكشف أنــدرو كالديكوت محامي املمثل عن
«أدل ـ ــة ج ــدي ــدة» تـثـبــت أن أم ـب ـيــر ه ـي ــرد (34
عامًا) كذبت في قولها إنها تبرعت لجمعيات
بمبلغ سبعة ماليني دوالر تقاضته إثر إتمام
الطالق ،بهدف استثارة التعاطف معها .وقال
املحامي إن هذا االدعــاء كان «كذبًا محسوبًا
ً
موضحا أن هذه املعلومات
بهدف التالعب»،
كانت لتؤثر على نظرة القاضي إلى عناصر
األدلـ ــة امل ـقــدمــة مــن املـمـثـلــة ،لــو أن ـهــا تــوفــرت
خالل املحاكمة أمام املحكمة العليا في لندن.
وأش ــار املـحــامــي إلــى أن أدل ــة املمثلة كانت
«ت ــرم ــي ب ـمــا ال يـقـبــل ال ـش ــك إل ــى إظ ـهــارهــا
بمظهر امل ــرأة الفاضلة والـضـحـيــة» .ونفى
ممثل مجموعة «نيوز غــروب نيوزبيبرز»
آدم والنسكي هــذه االتـهــامــات .وإثــر الحكم
الذي وصفه بأنه «سريالي» ،اضطر املمثل

لـصـفـحــة مــاض ـيــة ك ــان ــت الـلـهـجــة املـصــريــة
فــي األغـنـيــة الـعــربـيــة هــي ال ـســائــدة ،مــاعــدا
ال ـت ـجــربــة الــرح ـبــان ـيــة وال ـل ـب ـنــان ـيــة عـمــومــا
ألس ـم ــاء الم ـع ــة ك ـف ـيــروز وم ــاج ــدة ال ــروم ــي
والراحل وديع الصافي .وفي ذلك افتراق عن
ميادة أخــرى حلبية ،هي ميادة الحناوي،
كانت قد احترفت ،خالل فترة الثمانينيات،
ال ـغ ـنــاء بــالـلـهـجــة امل ـصــريــة ،وأداء األل ـحــان
املصرية التقليدية.
م ـح ـطــة أخ ـ ــرى م ـ ـ ّـرت ب ـهــا س ـي ــرة بـسـيـلـيــس،
هــي ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـســوريــة ،والـتــي
ك ــان ــت ت ـش ـه ــد طـ ـف ــرة إنـ ـت ــاجـ ـي ـ ّـة وإب ــداعـ ـي ــة
أي ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـتـ ـسـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،إذ غ ـ ــن ـ ــت ش ـ ـ ـ ــارات
أش ـه ــر امل ـس ـل ـســات الــرم ـضــان ـيــة ،كــاملـلـحـمــة
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة «أخ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـتـ ـ ــراب» ل ـل ـم ـخــرج
السوري نجدة أنزور سنة  ،1996من مفرزات
الـعـمــل ضـمــن ال ــدرام ــا ،مـقـطــع أغـنـيــة «كــذبــك
حـلــو» الـتــي أخــرجـهــا أيـمــن زي ــدان بالتزامن
واالستفادة من وجود طاقم يصور مسلسل
«هوى بحري» لباسل الخطيب سنة .1997
ّأمـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـق ـ ـطـ ــع امل ـ ـ ـصـ ـ ــور ب ـ ـعـ ــض الـ ـحـ ـض ــور
لبسيليس عـلــى شــاشــات الـتـلـفــزيــون ،وعـ ّـد
صافرة البداية في ّ
توسع قاعدتها الشعبية.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن فـ ــوزه بــال ـجــائــزة الــذهـبـيــة
ع ــن أفـ ـض ــل أغ ـن ـي ــة ع ــرب ـي ــة س ـن ــة  1999ف ــإن
األغ ـن ـيــة ،بـفـضــاءاتـهــا الـشــاعــريــة وأجــوائـهــا
الرومانسية ،ظلت أبعد مــا تكون عــن هوى
الشارع ومزاجه الفني العام.
أتـقـنــت بسيليس طيفًا واس ـعــا ومـثـيـرًا من
االه ـ ـتـ ــزازات ال ـصــوت ـيــة  Vibratoح ـتــى تلك
التي لــم تكن لتناسب حنجرتها العريضة
ّ
التموج الشرقي الطربي
واملنخفضة .فمن
ال ـب ـطــيء إل ــى ال ـغــربــي ال ــدرام ــي ال ـتـغــريــدي
ً
ال ـ ـسـ ــريـ ــع ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى انـ ـ ــزالقـ ـ ــات الـ ـج ــاز
الصوتية .غزارة وتنوع تزخر بهما األغنية
وتعبر باملصغي من تجربة موسيقية إلى
أخرى ومن أسلوب غنائي إلى آخر يكاد أن
يكون النقيض.
في محاولة كل من سمير كويفاتي وسمير
طحان ،بصوت الراحلة بسيليس ،االقتراب
ّ
مــن األغـنـيــة الشبابية ،وإن دونـمــا تـخــل عن
امل ـس ــاف ــة االج ـت ـم ـُـاع ـي ــة م ــن امل ـ ـ ــادة امل ـع ـمــولــة
للرقص املحض ،أنتجت أغنية «عادي» .على
إيقاع الرومبا الالتيني وترديد الكورس في
أجــواء ساهرة راقصة ،يبدو توظيف املفردة
اللغوية كنواة تشكيل إيقاعية كـ «عادي» ،أما
لجهة الغناء ،فتظهر بقوى املقدرة الصوتية
الـتــي حــازتـهــا مـيــادة بسيليس ،فـهــي تغني
ّ
جل «كوبليه» األغنية بطبقة شديدة العلو،
ق ـيــاســا ب ـل ــون صــوت ـهــا امل ـن ـخ ـفــض وامل ـع ـتــم،
بالتصميم الطبيعي.
ّ
شكل ظهور مـيــادة بسيليس على الساحة
الغنائية في سورية منتصف التسعينيات
إح ـ ــدى ت ـل ــك امل ـ ـحـ ــاوالت األخ ـ ـيـ ــرة ال ـيــائ ـســة
فــي اسـتـمــالــة الــذائ ـقــة الـفـنـيــة ،ألب ـنــاء طبقة
وسطى بدت كما لو أنها تعاني االنكماش
املستمر ،وذلك بتقديم أغنية حديثة تسعى
إلــى ال ــرواج ،تستفيد كغيرها مــن مناخات
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـفـ ـن ــي ال ـ ـخـ ــاص الـ ـت ــي أص ـب ـحــت
س ــان ـح ــة ومـ ـت ــاح ــة ،وت ـت ـق ــاط ــع م ــع وسـيـلــة
جماهيرية أخ ــذت ت ــزداد أث ـرًا وانـتـشــارًا أال
وهي الدراما التلفزيونية.
أغـنـيــة تـطــرح عـلــى شـبــاب الطبقة الوسطى
ً
نـ ـم ــوذج ــا ب ـ ــدي ـ ــا ع ـ ــن األغـ ـنـ ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
بمقدماتها الرحبانية وبــارتــداداتـهــا األكثر
جدة وحداثة كأغاني ماجدة الرومي وجوليا
بطرس .مسعى قديم جديد منذ الثمانينيات
في جمع النخبوي بالتجاري والكالسيكي
بالشبابي .والراقص واملرح بالجاد وامللتزم،
أسـهــم فــي ذلــك الـطـ ُـرح أسـلــوب زوج الراحلة
سـمـيــر كــويـفــاتــي ،املـنـفـتــح عـلــى التطبيقات
اإللكترونية في املوسيقى الحية واملنتجة.
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فانيسا ب ــارادي ووايـنــونــا راي ــدر مــن خالل
ش ـهــادات خطية قــدمـتــاهــا للمحكمة .وهــو
ات ـهــم ف ــي امل ـقــابــل املـمـثـلــة ف ــي «ذي دانـيــش
غيرل» و«أكوامان» بضربه.
أمـ ــا أم ـب ـيــر ه ـي ــرد ال ـت ــي ك ــان ــت تـ ـش ــارك في
املحاكمة بصفة شــاهــدة ،فقد أص ـ ّـرت على
أقــوال ـهــا م ـن ــددة ب ـعــرض «أك ـث ــر الـتـفــاصـيــل
الـصــادمــة والحميمة» لحياتها مــع جوني
ديـ ــب أم ـ ــام ال ـق ـض ــاء و«ن ـش ــره ــا ف ــي الـعــالــم
أجمع» .وقد ّ
تعرف جوني ديب على أمبير
هـيــرد خ ــال تـصــويــر «ذي رام دايـ ــري» في
ال ـع ــام  2011وت ـ ّ
ـزوج ــا ف ــي ش ـبــاط/ف ـبــرايــر
ّ
 2015في لوس أنجليس .وتطلقا في مطلع
ال ـعــام  2017وس ــط ضـ ّـجــة إعــامـيــة كـبـيــرة.
ّ
وتحدثت املمثلة وقتها عــن «سـنــوات» من
العنف «الجسدي والنفسي» ،وهي اتهامات
نفاها جوني ديــب نفيا قاطعًا .وقــد أطلق
جوني ديب مسارًا قضائيًا آخر ضد أمبير
هيرد في الواليات املتحدة.
وكــان قاضي املحكمة العليا آنــدرو نيكول،
في نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،قد ّ
أقر
بأن ديب اعتدى بعنف على زوجته السابقة
املـمـثـلــة آم ـبــر ه ـيــرد خ ــال عــاقـتـهـمــا الـتــي
استمرت خمس سنوات وأنه جعلها أحيانا
تشعر بالخوف على حياتها .وفــي أعقاب
ذلك قال محامو ديب ،آنذاك ،إن الحكم معيب
لدرجة أنه سيكون من السخف عدم الطعن
عـلـيــه .وأض ــاف ــوا أن «امل ــزع ــج» فــي األم ــر أن
ً
القاضي اعتمد على شهادة هيرد متجاهال
أدل ــة ضـبــاط الـشــرطــة ورواي ــات مساعدتها
السابقة وشهود آخرين قال املحامون إنها
قوضت شهادتها.
(فرانس برس)

تستخدم الفنانة
الفلسطينية زينة
الشرفا تقنيات المكياج
السينمائي ،من أجل
تصوير العنف الممارس
ّ
بحق النساء في مختلف
المجاالت ،وخصوصًا
ّ
ظل أزمة كورونا
في
غزة ـ عالء الحلو

خرجت الفنانة الفلسطينية ،زينة الشرفا ،عن
حــدود إط ــارات اللوحات التشكيلية للتعبير
َ ّ
وجهها إلى لوحة
عن قضايا املرأة ،إذ حولت ُ
م ـل ـمــوســة ل ـت ـصــويــر ال ـع ـن ــف امل ـ ـمـ ــارس بـحــق
النساء في مختلف املجاالت.
وتـ ـح ــاول ال ـشــرفــا ع ـبــر امل ـك ـيــاج الـسـيـنـمــائــي
فضح مختلف املمارسات التي تتعرض لها
املــرأة ،وعلى وجه التحديد ،العنف الجسدي،
الـ ــذي ي ـسـ ّـبــب ك ــدم ــات وآث ـ ـ ــارًا ،إذ ذه ـبــت إلــى
ُ
ظهر
تجسيدها عبر األل ــوان الــداكـنــة ،الـتــي ت ِ
مدى الضرر الذي نتج منها.
وت ـهــدف الـشــرفــا عـبــر اسـتـغــال قــدرتـهــا على
الــرســم ودم ــج األلـ ــوان املـتـنــاسـبــة مــع الـفـكــرة،
إلــى تصوير ذلــك الــواقــع ،وإث ــارة ال ــرأي العام
حول قضايا املرأة ،بغرض التنبيه إلى آثارها
السلبية على مختلف شرائح املجتمع.
وبــدأت الشرفا التي تقيم في غــزة ،بممارسة

ّ
هــوايـتـهــا مــع الــرســم مـنــذ س ــن الـثــامـنــة ،حني
رس ـم ــت ل ــوح ــة ب ـس ـي ـطــة إلح ـ ــدى شـخـصـيــات
ال ـ ـكـ ــارتـ ــون  ،Donal duckوحـ ـ ـ ــازت إع ـج ــاب
األهـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء ،وقـ ــد ش ـ ّـج ـع ــوه ــا .وه ــذا
التشجيع دفعها إلــى البدء بتنمية مواهبها
ُّ
وت ـطــويــرهــا ع ـبــر ال ـت ـج ــارب وال ـت ـعــلــم الــذاتــي
ف ــي رس ــم الـشـخـصـيــات ال ـكــارتــون ـيــة ورس ــوم
«األن ـ ـي ـ ـمـ ــاشـ ــن» .وق ـ ــد ب ـ ـ ــدأت ب ــرس ــم ل ــوح ــات
طـبـيـعـيــة ،إل ــى ج ــان ــب الـ ـت ــردد ع ـلــى ع ــدد من
املــراكــز الـفـنـيــة ،واس ـت ـشــارة الـفـنــانــن ،إل ــى أن
أص ـب ـح ــت م ــدرب ــة ب ــورت ــري ــه ال ـف ـح ــم ف ــي أح ــد
ً
املراكز الفنية ،فضال عن املشاركة في العديد
م ــن امل ـع ــارض الـفـنـيــة ،وامل ـســاب ـقــات الـخــاصــة
بمناهضة العنف ضد املرأة .وبدأ تعاملها مع
ّ
فــن املكياج السينمائي بهدف الترفيه ،إال أن
ً
ذلك الهدف لم يستمر طويال ،حني أدركــت أن
بمقدورها إيصال رسائل أو قضايا ُ مختلفة،
وب ـش ـك ــل واقـ ـع ــي وأكـ ـث ــر ق ــرب ــا م ــن امل ـش ــاه ــد،
وأقدر على التأثير ،ما دفعها ُإلى استخدامه
لـتـجـسـيــد ت ـفــا ُص ـيــل ال ـع ـن ــف امل ـ ـمـ ــارس بـحــق
املرأة .وتقول الشرفا لـ«العربي الجديد» إنها
حاولت التركيز على قضية العنف ضد املرأة،
اعتبار أنها «مخفية ،وال تحظى بتسليط
على ُ
الضوء املناسب لحجم القضية ،حيث يتجه
الـجـمـيــع إل ــى الــرســم أو الـكـتــابــة عــن الـجــانــب
اإليـجــابــي للمرأة وقـصــص نجاحها ،فــي ظل
ت ـنــاســي وتـهـمـيــش ال ـحــديــث ع ــن االض ـط ـهــاد
والعنف الذي ّ
تمر به النساء ،وخاصة مع بدء
جائحة كورونا ،والزيادة امللحوظة في نسبة
العنف ضد النساء».
ُ
وت ِّ
عبر اللوحات التي ترسمها الفنانة زينة
عــن مختلف أن ــواع العنف ال ــذي تتعرض له
املرأة .ورسمت بورتريه فحم ّ
يعبر عن حرمان

رسمت الشرفا بورتريه فحم يعب ّر عن حرمان المرأة التعبير عن رأيها (عبد الحكيم أبو رياش)

املرأة التعبير عن رأيها ،إلى جانب حرمانها
ال ـحــديــث عـ ّـمــا ت ـت ـعــرض ل ــه م ــن ع ـنــف بــدافــع
الـ ـع ــادات وال ـت ـقــال ـيــد ،فـيـمــا َصـ ـ ـ َّـورت بـلــوحــة
أخــرى رسمتها باللونني األبـيــض واألســود
م ــا ي ـحــدث داخـ ــل ال ـب ـيــت م ــن ُع ـنــف ج ـســدي،
وقد ّ
عبرت عن فكرتها بمنازل ونوافذ ،يظهر
من خلف كل نافذة شكل من أشكال العنف.
وت ـح ــاول عـبــر املـكـيــاج السينمائي تصوير
آثـ ــار ال ـن ــدوب وال ـت ـشــوهــات وآث ـ ــار الـكــدمــات

ّ
على وجهها ،فترى أن من الضروري «تخيل
امل ـش ـه ــد ،ووضـ ـ ــع ن ـف ـس ـهــا مـ ـك ــان ال ـض ـح ـيــة،
بـُهــدف ال ـخــروج بنتيجة عـمــل أق ــرب للواقع
املراد تجسيده».
وتبدأ عملية الرسم باستخدام تلك التقنية،
بعد تحضير الفكرة ،ومن ثم تجهيز األدوات
الــازمــة إلكمال عناصر املكياج السينمائي،
ال ـ ُّـذي يرتكز على املـكـيــاج بــألــوانــه ،وعجينة
الندب ،والسائل األحمر للتعبير عن الجروح

والدم ،والبدء بتنفيذ الفكرة .وتعتقد الفنانة
الشرفا ،أن املكياج السينمائي هو الوسيلة
األقـ ــرب م ــن ب ــن ال ـف ـنــون الـتـشـكـيـلـيــة إلعـطــاء
نـتــائــج واق ـع ـيــة لـلـعـمــل ،وذل ــك بـسـبــب قــدرتــه
عـلــى إظ ـه ــار تـفــاصـيــل ون ـتــائــج ذل ــك الـعـنــف،
ً
فضال عن أنــه يوصل الفكرة بأسلوب قريب
ومباشر للجمهور ،فيما تسعى عبر أدواتها
إلــى ُمـحــاكــاة مختلف املـسـتـجــدات الـتــي ّ
تمر
فيها املرأة الفلسطينية.

