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ألعاب فيديو مرتقبة 
هذا العام

موظفة »هيومن رايتس 
ووتش« ُتستهدف بـ»بيغاسوس«

لندن ـ العربي الجديد

ــــول الــتــحــرش  أظــــهــــرت دراســـــــة جــــديــــدة حـ
 40 

ّ
الــجــنــســي فــــي اإلعــــــــام، األربـــــعـــــاء، أن

فـــي املـــائـــة مـــن الــصــحــافــيــات فـــي 20 دولـــة 
تعّرضن لنوع من أنواع التحرش الجنسي 
في مكان العمل، واختارت أقل من 20 في 

 اإلباغ عن املوضوع. 
ّ
املائة منهن

والدراسة الدولية التي توثق مدى انتشار 
ــار،  ــبــ ــتـــحـــرش الــجــنــســي فــــي غـــــرف األخــ الـ
في  األخبار«  في  »النساء  برنامج  أطلقها 
إيــفــرا«  »وان-  للصحف  الــعــاملــيــة  املــنــظــمــة 
بالشراكة مع جامعة »سيتي« بلندن، هي 
الكبرى من نوعها التي ترّكز على الرجال 
والنساء واألشخاص من هويات جندرية 

غير معيارية في مجال وسائل اإلعام. 
وبــحــســب مـــا أعــلــن الــبــرنــامــج فـــي مؤتمر 
ــاء، أجــريــت الـــدراســـة في  ــعـ صــحــافــي، األربـ
ــا، وجـــنـــوب  ــيـ ــقـ ــاء أفـــريـ ــحــ 20 دولــــــة فــــي أنــ
)روسيا( واملنطقة  آسيا، وأوراســيــا  شرق 
أمـــيـــركـــا  فـــــي  مــــخــــتــــارة  ودول  ــيــــة  ــربــ ــعــ الــ
الــــوســــطــــى. واســـتـــطـــلـــعـــت الـــــدراســـــة الــتــي 
أجــريــت فــي الــفــتــرة مــن نــوفــمــبــر/ تشرين 
 ،2021 أيــلــول  إلــى سبتمبر/   2020 الثاني 
أكثر من ألفي شخص وتضمنت مقابات 
مع 85 من كبار املديرين/ات التنفيذيني/

ات.
تـــــعـــــّرض مـــــا يـــــقـــــارب 30 فـــــي املـــــائـــــة مــن 
الـــصـــحـــافـــيـــات والـــصـــحـــافـــيـــني لــلــتــحــرش 
الـــجـــســـدي، بحسب  الــلــفــظــي أو  الــجــنــســي 
ــة. وأظـــهـــرت الــنــتــائــج الــعــاملــيــة أن  ــدراســ الــ
حــوالــي 40 فــي املــائــة مــن الصحافيات قد 
 لــلــتــحــرش الــجــنــســي الــلــفــظــي أو 

َ
تــعــّرضــن

الجسدي في مكان العمل. مع ذلك، أبلغت 
 5 صحافيات عــن الــحــادثــة. على 

ّ
1 مــن كــل

بالرجال  الجنسي  التحرش   
ّ
أن مــن  الــرغــم 

ــهــم لــم يــنــجــوا مــنــه، إذ 
ّ
 أن

ّ
أقـــل انــتــشــارًا، إل

 12 في املائة من الرجال 
ّ
أظهرت النتائج أن

تعّرضوا للتحرش الجنسي اللفظي و/أو 
الجسدي.

ــــعــــّرف بــرنــامــج »الـــنـــســـاء فـــي األخـــبـــار«  وُي
ــه ســــلــــوك غــيــر  ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــنـــســـي بـ ــتــــحــــرش الـــجـ الــ

مرغوب فيه وعدائي، ذو طبيعة جنسية، 
يــنــتــهــك كــــرامــــة الـــشـــخـــص ويـــجـــعـــلـــه/هـــا 
الترهيب  أو  الــخــوف  أو  بــاإلهــانــة  يــشــعــر 
أو الــتــهــديــد. وتــرتــكــز هـــذه الـــدراســـة على 
دراسة أخرى قام بها برنامج »النساء في 
ــبـــار« عـــام 2018، وحــــددت نــقــصــا في  األخـ
الجنسي  التحرش  املتاحة حول  البيانات 
ــــام مـــن الــبــلــدان فـــي هــذه  فـــي وســـائـــل اإلعـ

املناطق على وجه التحديد. 
الــدراســة  استطلعت  العربية،  املنطقة  فــي 
526 إعـــامـــيـــا وإعـــامـــيـــة، غــالــبــّيــتــهــم من 
مــصــر واألردن ولــبــنــان وفــلــســطــني، وكــان 

منوعات

أكثر من نصفهم بقليل من النساء، بنسبة 
ــارك 7 إعــامــيــني  ــ 54 فــــي املــــائــــة. فــيــمــا شــ
بــالــدراســة مــن خــارج البلدان املــذكــورة في 

املنطقة العربية.
 3 نساء 

ّ
كمعدل وسطي، تعّرضت 1 من كل

للتحرش الجنسي في العمل مقابل 1 من 
 6 رجال. 52 في املائة من النساء تعّرضن 

ّ
كل

تعّرضن  املــائــة  فــي  اللفظي و19  للتحرش 

املــتــوســط، أبلغ  الــجــســدي. وفــي  للتحرش 
15 فــي املــائــة فقط مــن األشــخــاص الــذيــن/
الجنسي  للتحرش  تــعــّرضــوا/ن  الــلــواتــي 
 اإلعامية عن املوضوع. من 

ّ
مؤسساتهم/ن

بني جميع املناطق التي شملتها الدراسة، 
يــعــّد هــذا الــرقــم األدنـــى مــن حيث معدلت 
اإلبــاغ. ومن بني جميع حــوادث التحرش 
املؤسسات  اتخذت  عنها،  املبلغ  الجنسي 

اإلعامية إجراءات اتجاه املوضوع بنسبة 
حوالي 46 في املائة.

التنفيذية لبرنامج »النساء  املديرة  وقالت 
ــار«، مـــيـــانـــي والــــكــــر: »الـــنـــســـاء  ــ ــبــ ــ فــــي األخــ
واألشـــــخـــــاص مــــن هــــويــــات جـــنـــدريـــة غــيــر 
ـــرون بــشــكــل غــيــر متناسب 

ّ
مــعــيــاريــة يـــتـــأث

في  اإلعـــام.  الجنسي في قطاع  بالتحرش 
ــا نــعــلــم عـــن حــــالت الــتــحــرش 

ّ
ـــنـــا كــن

ّ
حـــني أن

ظهر 
ُ
الجنسي من خال القصص املتناقلة، ت

 التحرش الجنسي 
ّ
الــدراســة أن نتائج هــذه 

مــشــكــلــة مــســتــوطــنــة فـــي املـــجـــال اإلعـــامـــي، 
ــرافــــي«.  ــغــ ــع الــــجــ ــ ــوقـ ــ ــن املـ ــ بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
وأضـــافـــت: »يـــعـــود األمــــر ألصـــحـــاب العمل 
فــي معالجة هــذه املشكلة مــن خــال اتخاذ 
مــــوقــــف واضــــــــح وصـــــــــارم ضــــــّد الـــتـــحـــرش 
الــجــنــســي، ومــــن خــــال وضــــع الــســيــاســات 
الــتــحــّرش  حـــالت  إلدارة  الــازمــة  واألدوات 
أجــل حماية موظفيها/ مــن  وقــوعــهــا  عند 
مــوظــفــاتــهــا، وخــلــق بــيــئــة آمــنــة لــلــجــمــيــع«. 
وتابعت والكر: »هدفنا هو جعل البيانات 
متاحة  الجنسي  التحرش  اتجاهات  حــول 
بشكل أكبر، والسماح لشركائنا اإلعاميني 
بالطاع بشكل  العشرين  البلدان  في هذه 
أفـــضـــل عــلــى املــشــكــلــة املـــهـــّمـــة والــحــقــيــقــيــة 
ــار  ــبــ ــــي غــــــرف األخــ ــلـــتـــحـــرش الـــجـــنـــســـي فـ لـ
الــخــاصــة بــهــم. عــلــى مـــدار ســنــوات عــديــدة، 
لــشــركــائــنــا كجزء  واملـــــوارد  األدوات  قــّدمــنــا 
التدريب والتوعية.  من جهودنا في مجال 
نعتقد أن هذه البيانات ستساعد جهودنا 
وإحداث  مناسبة،  آليات  الجماعية إلنشاء 
الــتــغــيــيــر الـــثـــقـــافـــي الـــــضـــــروري، لجــتــثــاث 

التحرش الجنسي إلى األبد«.
 غالبية الــحــالت 

ّ
وأشـــارت الــدراســة إلــى أن

املائة.  فــي  اإلبـــاغ عنها، بنسبة 80  يتم  ل 
ويـــعـــود ذلــــك بــنــســبــة كــبــيــرة إلــــى الـــخـــوف، 
كــالــخــوف مـــن الــتــأثــيــر الــســلــبــي، والــخــوف 
ــقــــدان الـــوظـــيـــفـــة، والــــخــــوف مــــن عـــدم  مــــن فــ
وقال  النتقام.  من  والخوف   ،

ّ
تصديقهم/ن

غوا 
ّ
ــهــم لــم يبل

ّ
 4 مــشــاركــني إن

ّ
واحـــد مــن كــل

عن التحرش الجنسي ألن منظمتهم تفتقر 
هم لم 

ّ
إلى اآللية املناسبة للقيام بذلك، أو ألن

يعرفوا كيف يفعلون ذلك. وأفادت نسبة 11 
بأنهم  املــائــة فقط ممن تمت مقابلتهم  فــي 
يــعــرفــون مــا إذا كــانــت مــؤســســاتــهــم لديها 
سياسة تحرش جنسي. ومن بني الحالت 
ــتـــي تــــم اإلبـــــــاغ عـــنـــهـــا، اتـــخـــذت  الــقــلــيــلــة الـ
املؤسسة إجراءات في نصف الحالت فقط 
واقتصرت هذه اإلجــراءات في الغالب على 

ش، بنسبة 41 في املائة. تحذير املتحرِّ
 التحرش 

ّ
وأظــهــرت أرقـــام الــدراســة أيضا أن

الجنسي ُيرتكب بشكل كبير من قبل زماء 
العمل بنسبة 39 في املائة، أو من قبل اإلدارة، 
بنسبة 19.1 في املائة من قبل اإلدارة العليا، 

و18.9 في املائة من قبل املشرف املباشر.

40 في المائة من النساء 
و12 في المائة من 

الرجال تعرضوا للتحرش

بيروت ـ العربي الجديد

أعــلــنــت منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش«، 
 مديرة قسم األزمات والنزاعات 

ّ
األربعاء، أن

بيروت،  اللبنانية  العاصمة  مكتب  ومديرة 
هدفت ببرمجية »بيغاسوس« 

ُ
ملا فقيه، است

للتجسس خمس مرات، بني إبريل/ نيسان 
وأغسطس/ آب املاضيني. 

مجموعة  تــطــّورهــا  »بــيــغــاســوس«  برمجية 
الــهــايــتــك والــبــرمــجــة اإلســرائــيــلــيــة »إن إس 
السنوات  مــدى  على  استغالها  وثبت  أو«، 
ــلـــى مـــعـــارضـــني  األخـــــيـــــرة فــــي الـــتـــجـــســـس عـ
وناشطني حقوقيني ومسؤولني وصحافيني 

حول العالم. 
فـــي 24 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
 مهاجمني 

ّ
أخــطــرت شــركــة »آبــــل« فــقــيــه بــــأن

تــدعــمــهــم إحــــدى الــــدول اســتــهــدفــوا هاتفها 
الشخصي من نوع »آيفون«. وتأكد فريق أمن 
املعلومات في »هيومن رايتس ووتش« من 
والسابقة  الحالية  »آيــفــون«  أجهزة  اخــتــراق 
الخاصة بلما فقيه، ببرمجية »بيغاسوس« 
اإلســرائــيــلــيــة، بــعــد تحليل جــنــائــي. وراجـــع 
ــريـــق مــخــتــبــر األمــــــن فــــي »مــنــظــمــة الــعــفــو  فـ

الدولية« التحليل، وأكد النتائج. 
»هــيــومــن رايــتــس ووتــــش«، اخــتــرق  ووفــقــا لـــ
»زيرو-كليك«؛  ثغرة  باستغال  فقيه  هاتف 

أي من دون أن تفعل صاحبته أي شيء، مثل 
النقر على رابط. هذه تقنية هجوم متطورة، 
ــراق األجــــهــــزة  ــ ــتـ ــ ــقــــدة، وفـــعـــالـــة فــــي اخـ ــعــ ومــ
اكتشافها  ــســتــهــَدف 

ُ
امل على  أيــضــا  ويصُعب 

أو منعها. 
تشرف فقيه، وهي مواطنة أميركية-لبنانية، 
عـــلـــى الســـتـــجـــابـــة لــــأزمــــات فــــي دول مــثــل 
سورية وميانمار ولبنان وفلسطني املحتلة 
وفضح  توثيق  عملها  يشمل  وأفغانستان. 
النــتــهــاكــات الــحــقــوقــيــة والـــجـــرائـــم الــدولــيــة 
الخطيرة أثناء النزاعات املسلحة، والكوارث 
اإلنــســانــيــة، والضـــطـــرابـــات الجــتــمــاعــيــة أو 
رايتس  ورأت »هيومن  الشديدة.  السياسية 
 هــذا العمل »ربــمــا جــذب انتباه 

ّ
ووتـــش« أن

فيهم بعض عماء  بمن  حكومات مختلفة، 
›إن إس أو‹ أو املشتبه فيهم«.

ــيـــومـــن رايـــتـــس  ــالــــت فــقــيــه فــــي بـــيـــان »هـ وقــ
تــســتــخــدم  ووتــــــــــــش«: »لــــيــــســــت صــــدفــــة أن 
لستهداف  تجسس  برمجيات  الــحــكــومــات 
ــيــــني، وهـــــــم الــــذيــــن  ــافــ ــحــ الــــنــــاشــــطــــني والــــصــ
يبدو  التعسفية.  ممارساتها  عــن  يكشفون 
تعزيز  على  يساعدها  ذلــك   

ّ
أن تعتقد  أنــهــا 

ســلــطــتــهــا، وإســــكــــات املــــعــــارضــــة، وحــمــايــة 
تاعبها بالحقائق«.

وفي السياق نفسه، صّرحت فقيه، لصحيفة 
»ذا غارديان« البريطانية األربعاء، بأنها في 

»بيغاسوس«  هدفت فيها بـ
ُ
الفترة التي است

كانت ترّكز على التحقيق حول انفجار مرفأ 
الــذي وقــع في الرابع من أغسطس/  بيروت 
شخصا   215 بــحــيــاة  وأودى   2020 عـــام  آب 
على األقل وإصابة 6500 آخرين. كان سبب 
نيترات  من  كبيرة  كميات  تخزين  النفجار 
األمونيوم من دون إجـــراءات وقــايــة، وتبنّي 
أن مسؤولني على مستويات عدة سياسية 
وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر 
كما شاركت  يحركوا ساكنا.  ولــم  تخزينها 
في ذلك الوقت في مشاريع شملت قطاع غزة 

»ذا غارديان«. وإثيوبيا، وفق ما قالته لـ

)Getty /هنديات يحتججن ضد التحرش في اإلعالم خالل أكتوبر الماضي )مهد زكير/هندستان تايمز

)صباح عرار/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

الفيديو، ما جعل  ألعاب  كــورونــا بتأخير صــدور مجموعة من  تسبب فيروس 
طرحها يتأجل من 2021 إلى 2022، لتضاف إلى ألعاب أخرى سوف تطرح في 

هذا العام كما كان مقررًا. 
وبسبب هذا التراكم، هناك أكثر من 100 لعبة مقرر إصدارها في عام 2022. في 

ما يلي عينة من أبرزها:
 The Legend of املغامرات والحركة  ■ Breath of the Wild 2: استمرارية للعبة 
Zelda: Breath of the Wild التي صدرت عام 2017، من تطوير »نينتندو« من أجل 

منصة »نينتندو سويتش«.
 Sony Interactive مــن شــركــة  قــادمــة  مــغــامــرات  لعبة   :God of War Ragnarok  ■
Entertainment. مــن املــقــرر إطــاقــهــا هـــذا الــعــام عــلــى أجــهــزة »بــايــســتــيــشــن 4« 

و»بايستيشن 5«. 
 Bethesda Bethesda Game Studios وتطرحها  أدوار طورتها  لعبة   :Starfield  ■
 ،2018 عــام  »بيثيسدا«  اللعبة رسميا خــال مؤتمر  عن  اإلعــان  تم   .Softworks

وُوصفت بأنها تجربة جديدة تنتمي إلى الجيل التالي.
 Bandai Namco وتطرحها   FromSoftware طورتها  أدوار  لعبة   :Elden Ring  ■
مع  بالتعاون  وُصنعت  مــيــازاكــي  هيديتاكا  إخـــراج  مــن  اللعبة   .Entertainment

الروائي الخيالي، جورج آر. مارتن.
في  أحداثها  املفتوح تجري  العالم  في  قادمة  أدوار  لعبة   :Hogwarts Legacy  ■
 Warner وتطرحها   Avalanche Software طورتها  عشر.  التاسع  الــقــرن  أواخـــر 

Bros. Interactive Entertainment تحت عامة Portkey Games الخاصة بها.
تطرحها  أخـــرى  مــغــامــرات  لعبة   :Suicide Squad: Kill the Justice League  ■
 .Rocksteady Studios وطّورتها ،Warner Bros. Interactive Entertainment شركة 
وتــدور في مدينة ميتروبوليس الخيالية التي تجري فيها عــادة أحــداث عالم 

»دي سي«.

30 في المائة من الصحافيين تعرّضوا للتحرش

أخبار 
تِك

أعلنت »تويتر« أن الحكومات في 
جميع أنحاء العالم طالبت بحذف 

المحتوى في عدد قياسي من 
حسابات المستخدمين، من يناير/

كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران من 
العام الماضي، إذ قدمت 43887 

طلبًا قانونيًا لحذف المحتوى من 
196878 حسابًا.

تتطلع »يوتيوب« إلى جعل 
»إن إف تي« في المستقبل 

مصدرًا آخر إليرادات المبدعين، 
بحسب ما كشفته رسالة نشرتها 
اليوم الرئيسة التنفيذية للشركة، 
سوزان وجسيكي. و»إن إف تي« 
أسلوب تشفير يمنح شهادة غير 

قابلة للخرق والنسخ نظريًا.

قبل خمس سنوات أطلقت 
»فيسبوك« خدمة إنترنت مجانية 

في الدول النامية، لكن العديد من 
سكانها يدفعون أثناء استخدام 
التطبيقات في الوضع المجاني. 
ويصل مجموع هذه المبالغ إلى 

ماليين الدوالرات كل شهر، وفقًا 
لـ»وول ستريت جورنال«.

يختبر »تيك توك« ميزات 
جديدة، أبرزها البث الحي 

المقتصر على الصوت فقط، في 
محاولة متأخرة على ما يبدو 

الستنساخ تطبيق البث الصوتي 
»كلوب هاوس«، باإلضافة إلى 

ميزات اشتراك شبيهة بخدمة بث 
األلعاب »تويتش«.

أكدت دراسة دولية تعّرض 30 في المائة من الصحافيين والصحافيات حول العالم للتحرش الجنسي، فيما تبقى 80 في المائة من 
الحاالت من دون إبالغ. عربيًا، تتعرض ثلث اإلعالميّات للتحرش اللفظي أو الجسدي
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فيلم »ورشة« 
عن اإلنسان 

الذي يستطيع 
مشاهدة العالم

يغيب الفنان العراقي 
كاظم الساهر عن 
اإلصدارات الغنائية

بدا العمل كاعتراف 
بتحّمل سلطان مسؤولية 

الخالف مع محروس

أروي للناس قصصًا 
عن عالم يُفترض بهم 

أْن يعيشوا فيه

2223
منوعات

ــي فـــيـــلـــمـــهـــا الـــقـــصـــيـــر، »ورشــــــــة«  ــ فـ
اللبنانية  املخرجة  تبتعد   ،)2021(
دانــيــا بــديــر عــن مــواضــيــع مرتبطة 
بالتاريخ والذاكرة واأليديولوجيا والقومية 
ر ذاتــهــا ومــشــاعــرهــا  والــيــســار، ألنــهــا تــصــوِّ
 مـــســـّراتـــهـــا 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــا، بـ ــ ــهــ ــ ــــامــ ــا وأحــ ــ ــارهــ ــ ــكــ ــ وأفــ

اتها، ل بما يجعل هذه الذاتية تحتكم  ونتوء
النفسية والتخييلية،  إلى هواجس الجسد، 
بل بوصفها جسدًا، له تاريخه وذاكرته في 

قه بالواقع.
ّ
تعل

ــــق وجــــــــــود الـــجـــســـد 
ّ
ــق ــتــــحــ ــا، يــ ــ ــهــ ــ ــــامــ فــــــي أفــ

خال  مــن  والتخييلية،  الفكرية  وإمــكــانــاتــه، 

الشرط الواقعي. فيلمها »باألبيض« )2017(، 
 

ّ
بقدر مــا ُيشّكل ثــورة على هــذا الــواقــع، بكل

فكريا   سندًا 
ّ

يظل وتقاليده وعاداته،  أفكاره 
ــهـــوم الـــتـــخـــيـــيـــل فــــي تــجــربــتــهــا  ــفـ لـــتـــبـــلـــور مـ

السينمائية.
فــي »ورشـــة«،  يــتــكــّرر سينمائيا  األمـــر نفسه 
ــاء، تــقــهــره  ــ ــنـ ــ ــل بـ ــامــ الـــــــذي يـــــــروي حـــكـــايـــة عــ
تـــقـــالـــيـــد الـــــواقـــــع مــــن الـــتـــعـــبـــيـــر بــــحــــّريــــة عــن 
لـــه، بصريا،  بــديــر  فتبحث  بــالــرقــص،  شغفه 
العني والتفكير  ربقة  مــن  ُمــتــحــّرر  عــن فضاء 
مــاديــات  مــن  الجسد  ت 

ّ
فيتفل الــديــمــاغــوجــي، 

ــة، شــعــوريــة  ــقـ ــع، ويــخــضــع لــُســلــطــة دفـ ــواقــ الــ

ـــي ويــرقــص 
ّ
وروحــــيــــة، تــجــعــلــه ُيـــبـــدع ويـــغـــن

ويحلم نشدانا للحياة. هكذا، ُيصبح للسماء 
إلى  تــرمــز  أنطولوجّية،  دللٍت  »ورشـــة«  فــي 
 ،

ّ
 الحلم يظل

ّ
الــصــفــاء والــحــريــة والــحــلــم. لــكــن

 
ْ
بــدوره، خاضعا للشرط الواقعي، الذي ـ وإن
 مّرة تجاوزه سينمائيا 

ّ
حاولت بدير في كل

داخليا  ودافــعــا  للحلم،  قويا  تتويجا  يبقى  ـ 
إلى الثورة عليه، بصريا. عن »ورشــة«، وعن 
حــاورت  والجمالّية،  الفنية  وَمعامله  كتابته 

»العربي الجديد« مخرجته دانيا بدير.

■ اختير جديدك »ورشة« للُمشاركة في »مهرجان 

الـــ38« ))2022(. ماذا يعني  صندانس  السينمائي 
هذا لك؟

املهرجانات  أهــم  مــن   » »مــهــرجــان صندانس 
في العالم. كنُت أحلُم دائما بعرض فيلم لي 
فيه، فاملهرجان معروف عامليا، بمنطق القّوة 
واملنافسة. تختار إدارته 0.7 باملائة فقط من 
ه مشهور 

ّ
م إليها. إن األفام القصيرة التي تقدَّ

أيـــضـــا بـــكـــونـــه يــكــتــشــف مـــخـــرجـــني وأفـــامـــا 
 أنا، 

ٌ
ة. لهذا، فرحة

ّ
جديدة في السينما املستقل

 أناسا يذهبون إليه وفي نّيتهم مشاهدة 
ّ
ألن

فيلمي، الذي سيكون عرضه كبيرًا بالنسبة 
 لــلــذهــاب إلــى 

ٌ
إلــــّي كــمــخــرجــة. أنـــا مــتــحــّمــســة

هناك، إذا سمح كورونا بذلك. هناك، أستطيع 
ــشــاهــديــن، ومــعــرفــة آرائــهــم 

ُ
الســتــمــاع إلـــى امل

بـــه، وشــعــورهــم لــحــظــة مــشــاهــدتــه. أستطيع 
الــتــعــّرف أيــضــا عــلــى مــنــتــجــني، يستطيعون 

مساعدتي على إخراج أفامي املقبلة.

قك وجدانيًا بحكاية الفيلم؟ ما 
ّ
، ماذا عن تعل

ً
■ كتابة

مدى ارتباطه واقعيًا باالجتماع اللبناني؟
بـــدأت الفكرة تتشّكل فــي ذهــنــي، حــني كــنــُت ـ 
 
ً
في أحد أيام عام 2016 أو ربما 2017 ـ جالسة

 على 
ّ

ــطــل
ُ
فــي شــرفــة املــنــزل فــي لــبــنــان، الــتــي ت

 بيروت 
ّ
ها. املنظر طبيعي جدًا، ألن

ّ
بيروت كل

تــتــمــّيــز بــمــعــمــاٍر مــخــتــلــف الــحــجــم والـــطـــول. 
 واقفا على السطح. خفُت، 

ً
حينها، رأيُت رجا

ه 
ّ
أن إلــى  انتبهُت لحقا   ،

ْ
األمــر. لكن في بداية 

 وقــت غــروب 
ً
ــي. كــان املنظر جميا

ّ
كــان ُيــصــل

الشمس، والرجل يقف لوحده على السطح.
هــكــذا صــــرُت أهـــتـــّم بــعــالــم »الـــونـــيـــشـــة«، كما 
ــّس بــاإلنــســان  ــرُت أحــ نــســّمــيــه فـــي لــبــنــان. صــ
ــذي يــســتــطــيــع مـــشـــاهـــدة الـــعـــالـــم، ول أحــد  ــ الـ
إلـــى ورٍش،  ــُب  ــ أذهـ أصــبــحــُت  ــك.  ذلــ يستطيع 
وجميعهم  وأسألهم،  ُمهندسني،  مع  وأحكي 
الونيشة شخٌص يجلس فوق،   

ّ
أن أخبروني 

 يأتي صباحا ويصعد إلى هناك، ول يعود 
ْ
إذ

إلى األرض إّل في آخر اليوم. في السطح، ل 
يستطيع سماع أّي ضجيٍج.

ــدأُت أفـــّكـــر فـــي عــالــم الــونــيــشــة، الـــذي  ــ هــكــذا بـ
 
ً
ــم حـــضـــرت حــفــلــة ل نـــعـــرف عـــنـــه الـــكـــثـــيـــر. ثــ
ــان جّيد. 

ّ
 وراقـــص وفــن

ٍّ
ُمــغــن »خنسا«، وهــو  لـ

ه مرّكب للغاية. تحّدثت 
ّ
 فن

ّ
أحببُت عمله، ألن

إليه، فأخبرني عن فيلم »الونيش« الذي أريد 
الونيش يريد   

ّ
إن لــي   

ً
قــائــا الشــتــغــال عليه، 

 
ّ

كل مــن  ليهرب  السفلي،  العالم  مــن  يهرب   
ْ
أن

شيء: هوية أو إحساس أو حلم ل يستطيع 
التعبير عنه على األرض مع الشغيلة.

ــّور، فــبــدأت  ــطـ ــتـ ــم بـــــدأت الـــفـــكـــرة تــنــضــج وتـ ثـ
يعملون  رجــاٍل سوريني   

َ
فكرة أحببت  أكتب. 

في لبنان. اللبنانّي ل يفّكر كثيرًا في العامل 
السوري، وفي حلمه وطموحه. أحببُت أكثر 
فكرة هذا الرجل القادم إلى البلد لاشتغال، 
وُيشارك بيته مع نحو 10 أشخاص يعملون 
س 

ّ
ــر عــلــى مــكــان فسيح يتنف

ّ
يــتــوف مــعــه، ول 

ي ويرقص.
ّ
فيه، أو يغن

كثيرًا،  بــي  ق 
ّ
يتعل األمـــر   

ّ
أن أعتقد  وجــدانــيــا، 

ي أجد نفسي دائما أروي للناس قصصا 
ّ
ألن

 
ْ
أن ُيفترض بهم  عــالــٍم  عــن شخصياٍت، وعــن 

يا 
ّ
كل مختلفة  هوية  مقابل  في  فيه،  يعيشوا 

في دواخلهم.

■ ماذا عن مرحلتي التصوير واملونتاج: هل هناك 
تغييرات في البنية األولى للسيناريو؟

 عــلــى 
ً
ــا ــ ــويــ ــ ــُت طــ ــلــ ــغــ ــتــ ـــــــــي اشــ

ّ
ل أعــــتــــقــــد، ألن

 الفيلم كان يحتاج إلى وقٍت 
ّ
السيناريو، وألن

الطموح  لتحقيقه، بسبب  املــال  أطــول لجمع 
أشتغل  جعلني  هــذا  فــيــه.  العالية  والتقنية 
ونيشا  يتناول  الـــذي  أكــثــر،  السيناريو  على 
يريد الهروب إلى حّيز ُيتيح له التعبير عن 
شيٍء فيه. بعدها، طّورت السيناريو، فأصبح 
فيه حواٌر. في فترٍة ما، جّربت سيناريو يعّبر 
 ،

ْ
أمــام رفيقه. لكن فيه املمثل/البطل عن ذاتــه 

م، بل 
ّ
 يتكل

ْ
ي ل أريــده أن

ّ
في ما بعد، قــّررت أن

 يكون شخصا كتوما.
ْ
أن

ــر، قــبــل  ــ ــّربــــت ســـيـــنـــاريـــو آخــ فــــي الـــنـــهـــايـــة، جــ
أريــد ذلك.  ــي ل 

ّ
أن اكتشفُت  البدء بالتصوير. 

ه 
ّ
لحظة وصوله إلــى فــوق، ل وقــت لديه، لكن

ــهــا تــحــرقــه من 
ّ
يمتلك صـــورة فــي جــيــبــه، كــأن

بالنظر  لــه  أوحــت  فالصورة  كثرة حماسته، 
موسيقى،  واضــعــا  عليها  وبــالــتــفــّرج  فــيــهــا، 
فينسى حاله، ويتذّكر أّمــه واأليــام التي كان 
يسمع فيها هذه األغنية عندما كان صغيرًا. 
هــذا آخــر ما تغّير فعليا، بني آخــر سيناريو 

والتصوير.

ـــف عـــلـــى الـــصـــورة 
ّ
ــث ــكـ  ُمـ

ٌ
ــي الـــفـــيـــلـــم، اشــــتــــغــــال ■ فــ

ملاذا  متصّدع.  واقــٍع  رصــد  في  ية، 
ّ
الفن وعناصرها 

ها خالٌص؟
ّ
تبدو السماء، جماليًا، كأن

ي اشتغلُت كثيرًا على املوضوع 
ّ
صحيح، ألن

ــبــــان، ومـــســـؤولـــة  ــــــصــــــّور شـــــــادي شــــعــ
ُ
ــع امل ــ مـ

الديكور ريتا شاغوري، ومع املنتجني، لخلق 
شاهدين 

ُ
عالٍم واقعي متصّدع، فهذا يجعل امل

 في 
ٌ
يــشــعــرون بــالخــتــنــاق، وتــنــتــابــهــم رغـــبـــة

ر على مكان 
ّ
س. شخصية محّمد ل تتوف

ّ
التنف

 
ْ
س فيه. حاولُت، بالصورة والتلوين، أن

ّ
تتنف

أجعله دائما مع رفاقه في كل مكان، إلظهار 
هذا الختناق، وإلظهار الصورة أيضا بشكٍل 

أكثر تركيبا.
لذلك، كان »فوقـ  السماء« املكان الوحيد الذي 
يستطيع الهروب إليه. صّورت السماء رائقة 
ــــه يقبل 

ّ
ــاء، مــع غـــيـــوٍم. بــهــذا، يــتــبــّدى أن ــ وزرقــ

 الخاص موجوٌد في 
ّ
الذهاب إلى الخطر، ألن

السماء فقط.

■ هــل الــواقــع الــعــربــي مــهــزوم إلـــى هـــذا الــحــّد، الــذي 
تجعلني فيه بطل فيلمك القصير يهرب إلى سماء 

بيروت، لُيمارس شغفه بالرقص والتعبير؟
ــربـــي مـــضـــغـــوط فــــي مــســتــويــات  ــعـ الــــواقــــع الـ
عـــــّدة: الــثــقــافــة والـــديـــن والــعــائــلــة واملــجــتــمــع 
والـــســـيـــاســـة والقــــتــــصــــاد. اإلنــــســــان الــعــربــي 
 يلتزمها 

ْ
فرض عليه قواعد ينبغي عليه أن

ُ
ت

ُسلطتها  تمارس  القواعد   
ّ

فتظل حياته،  في 
 هناك طريقة 

ّ
هم يعتبرون أن

ّ
على األجيال، ألن

واحدة للعيش.

مريم الحبيب

ــّدت فـــصـــولـــهـــا بــني  ــ ــتـ ــ ــلــــة طـــويـــلـــة، امـ بـــعـــد رحــ
املحاكم وبرامج التلفزيون والصحافة، ُعقدت 
جــلــســة صــلــح مــنــتــظــرة، بـــني املــنــتــج املــصــري 
نصر محروس والفنان بهاء سلطان، لتنتهي 
بذلك واحدة من أطول رحات الحتكار الفني، 
ويــعــلــن ســلــطــان عــن صـــدور ألــبــومــه الــجــديــد، 

»سيجارة«، مع شركة »فري ميوزيك«.
حــتــى اآلن، صـــــدرت ســبــع أغــــــاٍن جـــديـــدة من 
أدلــعــك« )كلمات وألحان  األلــبــوم هــي »تعالى 
عــزيــز الــشــافــعــي(، و»عــامــلــني الــصــح« )كلمات 
ــان مـــحـــمـــد يـــحـــيـــى(،  ــ ــحـ ــ ــروس، وألـ ــ ــحـ ــ نـــصـــر مـ
ــالـــي طـــويـــلـــة« )كـــلـــمـــات نــصــر مــحــروس  ــيـ و»لـ
الـــشـــافـــعـــي(، و»ده حـــب ول«  عـــزيـــز  ــان  ــحــ وألــ
ــزيـــز  ــان عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــروس وألـ ــحــ ــ ــر مــ ــــات نــــصــ ــمـ ــ ــلـ ــ )كـ
الــشــافــعــي(، و»أنــــا غــلــطــان« )كــلــمــات وألــحــان 
ــــك« )كـــلـــمـــات نــصــر  ــالـ ــ ــافـــعـــي(، و»مـ عـــزيـــز الـــشـ
و»يومني  وألــحــان حسني محمود(،  محروس 
حـــلـــويـــن« )كـــلـــمـــات نـــصـــر مــــحــــروس وألـــحـــان 

حسني محمود(.
ــانــــي مـــن نــــــواٍح كـــثـــيـــرة، فــتــدور  تــتــشــابــه األغــ
ــلـــح بــــني ســلــطــان  ــلـــك الـــصـ فــــي أغـــلـــبـــهـــا فــــي فـ
 املــثــال الــفــاقــع على »ثيمة« 

ّ
ومــحــروس. ولــعــل

أغنية »تعالى  األلبوم هــذه، هو فيديو كليب 
الشريط املصّور فكرة وإخــراج نصر  أدلعك«. 
محروس، وقد جاءت كل مشاهده لتبدو تتمة 
ملــســلــســل الــظــلــم بــحــق بــهــاء ســلــطــان. فنتابع 
الــفــنــان املــصــري وهـــو يــدخــل بــيــت مــحــروس، 
ــم يـــبـــدأ الــغــنــاء،  الـــجـــالـــس كــزعــيــم مــنــتــصــر، ثـ
متوجها إلى املنتج الشهير، مرددًا عبارات من 
نــوع »ده إنــت فــوق دماغي وحقك عليا، طّول 
خصامنا زلزلني«، ثّم »تاتة بالعظيم مقامك 
عــظــيــم، خــافــنــا واخــتــافــنــا مــوضــوع قــديــم«، 
محروس  مــن  مفهومة  غير  ابتسامات  وســط 
ــز الـــشـــافـــعـــي الــــذي  ــزيـ وســـلـــطـــان، ومــعــهــمــا عـ
يــشــارك فــي الــكــلــيــب. بـــدت األغــنــيــة والــفــيــديــو 
الخاص بها، كاعتراف بتحّمل سلطان وحده 
مسؤولية الخاف الطويل الذي أضاع سنوات 
من عمره الفني، ليختفي عن الساحة وهو في 

قمة تألقه ونجاحه قبل ثماني سنوات.
ــا؟ يـــمـــكـــن اخـــتـــصـــار  ــهــ ــتــ ــا الـــــــذي حـــصـــل وقــ ــ مـ
ألبوم  فجرها  كلها  األزمـــة  بسطرين:  القصة 
»ســيــجــارة« عــام 2014، الــذي كــان يفترض أن 
يكون آخــر ألــبــوم يــصــدره مــحــروس لسلطان، 
الــصــري  املــنــتــج  لــكــن  بينهما.  الــعــقــد  وينتهي 
رفض ذلــك، وامتنع عن إصــدار العمل إل بعد 
تــوقــيــع ســلــطــان عــقــدًا جــديــدًا يتيح ملــحــروس 
احتكار أعماله مدى الحياة. هذه رواية الفنان 
املصري. أما رواية محروس، فتقول إن األلبوم 

العقود الخاصة بإحياء حفات ما بني دبي 
والــــريــــاض. وفــــي مــعــلــومــات خـــاصـــة، يــنــوي 
الـــســـاهـــر إصــــــدار أغــــــاٍن جـــديـــدة قــريــبــا على 
ــعــَرف بــعــد الشركة 

ُ
طــريــقــة »ســيــنــغــل«، ولـــم ت

التي ستتبنى هذه األغاني املسجلة منذ ما 
يــقــارب ســنــتــني، بــعــدمــا تــفــرغ الــســاهــر خــال 
فترة الحجر األولــى إلعــادة تنفيذ مجموعة 
ــــي ذلــــــك الــــوقــــت،  ــــن األلــــــحــــــان، وســـجـــلـــهـــا فـ مـ
حاليا  عليها  األخــيــرة  اللمسات  يضع  وهــو 

إلصدارها في أقرب فرصة.
قـــبـــل شـــهـــريـــن، انـــتـــهـــى الـــتـــعـــاقـــد بــــني شــركــة 
الزغبي،  نــوال  اللبنانية  واملغنية  »روتــانــا«، 
التي كانت قد أصدرت ألبومها األخير وعليه 
لــوغــو »روتـــانـــا«. وحققت فــي آخــر اغنياتها 

إبراهيم علي

لـــم تــســتــطــع اإلصـــــــدارات الــغــنــائــيــة الــجــديــدة 
اللحاق بركب فصل الشتاء الحالي. ربما أنقذ 
عيد الحب ســوق اإلصـــدارات من الستراحة 

الطويلة التي مكث فيها ألشهر.
ــيــــاب اإلصــــــــــدارات  ــــي غــ ــبـــب فـ ــكــــون الـــسـ ــــد يــ قـ
الــغــنــائــيــة هــو الــوضــع الــعــربــي عــمــومــا. لكن 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــتـــشـــار مـــتـــحـــورات  ذلـــــــك، عـ
فــيــروس كــورونــا، لــم يــوفــر تنظيم مــزيــد من 
العربي،  الخليج  فــي  واملهرجانات  الحفات 
السعودية،  العربية  اململكة  تحديدًا  ومنها 
الــتــي قــدمــت هـــذا املـــوســـم مــجــمــوعــة مـــن أهــم 
العروض الغنائية والستعراضية التي لقت 

استحسانا عند الجمهور السعودي.
تــحــاول شــركــة روتــانــا، رغــم انــحــســار عملها 
ــفـــات واملــــهــــرجــــانــــات الــفــنــيــة،  بــتــنــظــيــم الـــحـ
املغنني واإلسهام  أو مباركة  متابعة عملها، 

في إصداراتهم املوسيقية الغنائية.
اإلصـــدارات  عــن  الساهر  كــاظــم  الفنان  يغيب 
ــأنـــه يــعــتــكــف لــيــقــدم شــيــئــا ما  الــغــنــائــيــة، وكـ
بعض  الساهر  نفذ  نفسه،  الوقت  في  لحقا. 

، ولـــفـــك الـــعـــقـــد يـــجـــب عــلــى 
ً
ــم يـــســـّجـــل أصـــــــا لــ

بــنــدء جــزائــي قيمته 2.5 مليون  دفــع  سلطان 
ــا ســـبـــق بــجــلــســة صــلــح  انـــتـــهـــى كــــل مــ دولر. 
واملمثلة  اإلعامية  برعايتها  قامت  مضحكة، 

إسعاد يونس. 
فنيا، نجح عزيز الشافعي في إعــادة سلطان 
اشتهر  الــذي  الشعبي/الرومنسي  الــلــون  إلــى 

فـــيـــه. ورغـــــم الـــطـــابـــع الــعــاطــفــي لــكــل األغـــانـــي 
السبع، فإن اإلسقاط واضح بشكل ل يحتمل 
الشك، على عاقة سلطان بمحروس، وهو ما 

جعل تعامل الجمهور مع األغاني حذر.
ــانــــي نــجــاحــا  حــتــى الـــســـاعـــة لقــــت أغـــلـــب األغــ
مــتــوقــعــا فـــي ظـــل حــمــاســة الــجــمــهــور لــعــودة 
ــت بــتــكــلــمــنــي«. لكن  ــوم وإقــــف وإنــ صــاحــب »قــ
بــعــد فـــك ارتــبــاطــه اإلنــتــاجــي بــمــحــروس، هل 
وهل  النجاح،  طريق  املصري  الفنان  سيكمل 
يــكــفــي اعــتــمــاده عــلــى صــوتــه املــمــيــز والــفــريــد 
املقبلة  خياراته  ان  أّم  العربية؟  الساحة  على 
سيتحمله إلى نجاح إضافي؟ وهل سيخطو 
على خطى شيرين عبد الوهاب وتامر حسني 
الـــلـــذيـــن نـــجـــوا مـــن احـــتـــكـــار نــصــر مـــحـــروس، 

وسارا على طريق النجاح لوحدهما؟
الصوت  النجاح، من  يمتلك سلطان مقومات 

ــــى قــــدرتــــه عـــلـــى الــتــنــقــل  الــجــمــيــل واملـــتـــقـــن، إلـ
ــل األشــــكــــال  ــ ــــني كـ بـــســـاســـة وبــــــا مـــجـــهـــود بـ
الغنائية بنفس الجودة، وهو ما جعل نجاحه 
مختلفا عن نجاح زمائه في الحقبة نفسها. 
لكن حال الساحة الغنائية تغير منذ آخر مرة 
بــهــاء ســلــطــان، أي عـــام 2014. فا  ــى فيها 

ّ
غــن

املــوســيــقــى الــســائــدة ل تـــزال هــي نــفــســهــا، ول 
وســائــل نــشــر األعــمــال هــي نفسها، ول حتى 
التوزيعات املوسيقية هي هي.  أمام سلطان 
طــريــق طــويــل، وضــع خــطــواتــه األولـــى بألبوم 
»سيجارة«، لكن األكيد أن الغناء أمام محروس 
وله، لن يكون كافيا لستمراره على الساحة، 
في ظل منافسة لم يعرفها الغناء املصري منذ 
املهرجانات  ي 

ّ
مغن سيطرة  مــع  طويلة،  فترة 

على الجمهور واملنصات واإلعانات، وكل ما 
يدور في فلك اإلنتاج املوسيقي املصري.

تقدما ملحوظا لجهة نسب الستماع، وكذلك 
عــودتــهــا إلــى الــحــفــات واملــهــرجــانــات مــا بني 
التي  األميركية  املتحدة  والــوليــات  الخليج 
زارتها قبل أسابيع قليلة، والتقت الجاليات 

العربية هناك في أكثر من حفل  وفعالية.
صدر أي جديد غنائي، بعدما 

ُ
نجوى كرم لم ت

مصورتني،  أغنيتني  املاضي  الخريف  قدمت 
وهي تعمل حاليا على مجموعة جديدة من 

األغاني، لكن من دون أي موعد إلصدارها.
إليسا مجموعة  املغنية  من جهتها، سجلت 
من األغاني الجديدة، فيما تتحدث معلومات 
ــرب طـــرحـــهـــا ألغـــنـــيـــة واحـــــــدة تـــزامـــنـــا،  ــ عــــن قـ
فــبــرايــر/شــبــاط(،  الــحــب« )14  ملناسبة »عــيــد 
ولــــم يــعــرف مـــا إذا كــانــت ســتــســلــم جــديــدهــا 
ــا كـــتـــوزيـــع، أو ســتــتــكــفــل هي  ــانــ لــشــركــة روتــ
بإنتاجه ونشره بمفردها، بعدما أعلنت أنها 
وحفظ  بنفسها،  ألــبــومــاتــهــا  تنتج  أن  تــريــد 

حقوق ملكيتها.
أكثر،  ناشطة  اإلصــــدارات  تبدو  الخليج،  فــي 
الــفــنــانــة أحــــام أصــــدرت قــبــل أســابــيــع قليلة 
مجموعة من األغاني، وربحت بذلك جولة من 

الحفات واملناسبات في الدول الخليجية.

اإلنتاج الغنائي العربي: استراحة الشتاء

ملتقى ُقمرة 2022 
في دورة افتراضية

بهاء سلطان و»سيجارة« مع نصر محروس

دانيا بدير
فنون وكوكتيل

رصد

مقابلة

إصدارمتابعة

الدوحة ـ العربي الجديد

ستقام النسخة املقبلة من ملتقى »قمرة« السينمائي افتراضيا، وستضم مجموعة 
العملية،  مسيرتهم  خــال  الناشئة  املــواهــب  لــدعــم  املصممة  األنــشــطــة  مــن  متنوعة 

ابتداًء بالفكرة وكتابة النص وصوًل إلى عرض الفيلم على الشاشة.
 فعاليات دورة 2022 

ّ
بــأن لــأفــام«، التي تنظم امللتقى،  الــدوحــة  وأفـــادت »مؤسسة 

ستقام بني 18 و23 مارس/آذار املقبل.
»مؤسسة الدوحة لأفام«، فاطمة حسن الرميحي بأنه  وقالت الرئيسة التنفيذية لـ
»على الرغم من كل التحديات التي يشهدها العالم حاليا، نستضيف ملتقى قمرة 
السينمائي 2022 بطريقة افتراضية، إليماننا القوي بأهمية مواصلة مسيرة الدعم 
اإلبداعي  العمل  فيها  التي يكون  األوقـــات  هــذه  الجديدة، خصوصا في  لــأصــوات 
 
ّ
أكثر أهمية«، وفقا ملا نقلته »وكالة األنباء القطرية« )قنا(. وأشارت الرميحي إلى أن
مهمة »قمرة« األساسية هي »مساندة املشهد السينمائي العاملي وتمكني األصوات 
الناشئة والواعدة، بهدف تقديم أفام ملهمة ومساعدتهم على ممارسة تعبيرهم 
 املؤسسة ستواصل 

ّ
اإلبداعي لتحويل القصص إلى أفام مشهورة«. وأوضحت أن

»دعم صناع األفام طيلة هذه الفترة الصعبة«. برامجها عبر اإلنترنت، لـ
إلكترونيا  برنامجا  الفــتــراضــيــة  نسخته  فــي  السينمائي  »قــمــرة«  ملتقى  يعتمد 
متقدما ملشاريع مختارة تتضمن جلسات توجيهية، وموائد مستديرة، واجتماعات 
وجلسات تعارف، كما سيضم جلسات مكرسة لستكشاف وتطوير مشاريع جديدة 
من املنطقة. ُيشار إلى أن األمر ذاته قد حصل في الــدورة املاضية أيضا؛ إذ اضطر 
املسؤولون عن امللتقى، إلى إقامته افتراضيا، بسبب جائحة كورونا. وشهدت دورة 
السينمائي  واملــصــّور  دينيس،  كلير  الفرنسية  السينمائية  املخرجة  عــودة   ،2021
ــي أوســكــار وبــافــتــا، فــيــدون باباميتشيل، بــاإلضــافــة إلـــى املــخــرج 

َ
ــرشــح لــجــائــزت

ُ
امل

العاملي جيمس غراي، واملخرجة والكاتبة السينمائية الحائزة جائزة األسد الفضي 
جيسيكا هاوسنر، ومصّمم الصوت الحائز جائزة األوسكار مارك مانجيني.

تستمر المخرجة اللبنانية، دانيا بدير، في قراءة التفاصيل الصغيرة لشخصياٍت، تروي حكاياتها 
الرقص، فيواجه  يرغب في  الذي يحكي قصة شاٍب  آخرها »ورشة«،  لها،  أفالٍم قصيرة  في 

تحّديات كثيرة؛ إذ يعمل في ورشة بناء في بيروت؛ عمل يتناقض، اجتماعيًا، مع رغبته في أن 
غيمس والجنسية يكون راقصًا. هنا، مقابلة مع بدير، تحدثنا فيها عن »ورشة«، وتطلعنا على كواليسه

الفرنسية

أملــــــح وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــفـــرنـــســـي 
جــيــرالــد دارمــــانــــان، الـــثـــاثـــاء، إلــى 
صـــعـــوبـــة حــــصــــول مـــغـــنـــي الــــــراب 
غــيــمــس )الـــــصـــــورة(، املـــتـــحـــدر من 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وعــــاش 
فـــي فــرنــســا طــيــلــة حــيــاتــه تــقــريــبــا، 
مشيرًا  الفرنسية،  الجنسية  على 
ـــرفـــض »بـــصـــورة عــامــة 

ُ
إلـــى أنــهــا ت

لأشخاص الذين يعتنقون مبادئ 
اإلسام املتشدد«.

وكــــــان مــغــنــي الـــــــراب الــكــونــغــولــي 
أعــــلــــن عــــزمــــه تـــقـــديـــم طـــلـــب جــديــد 
للحصول على الجنسية الفرنسية 
وأثــــــار  األول،  طـــلـــبـــه  رفــــــض  بـــعـــد 
ــيــــرة،  ــــال األســـابـــيـــع األخــ ــدًل خـ جــــ
عــبــر نــشــره مقطعا مــصــورًا مطلع 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، انــتــقــد فيه 
اآلخرين  يعايدون  الذين  املسلمني 

برأس السنة.

دعوى قضائية ضد 
»يونيفرسال بيكتشرز«

ــان مــــن مــعــجــبــي املــمــثــلــة  ــنــ رفـــــع اثــ
)الـــــــــصـــــــــورة(  أرمــــــــــــــــاس  دي  آنـــــــــــا 
ــتـــديـــو  ــة ضـــــد اسـ ــيـ ــائـ دعــــــــوى قـــضـ
»يــونــيــفــرســال بــيــكــتــشــرز«، بــزعــم 
خــداعــهــمــا ودفــعــهــمــا لســتــئــجــار 
فــيــلــم، ظــنــا منهما أنــهــا ســتــشــارك 
فــيــه، بــعــدمــا ظــهــرت فـــي املــحــتــوى 

الدعائي.
ــــف وبــيــتــر  واملــعــجــبــان كـــونـــور والـ
ــا قـــّدمـــا مــلــف الــدعــوى  مــايــكــل راشــ
 
ّ
أن وزعما  األميركي،  القضاء  أمــام 

الـــدعـــايـــة الـــتـــي ســبــقــت طــــرح فيلم 
كــانــت   ،2019 عـــــام  ــرداي«،  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »يـ
و»مخادعة«،  و»كــاذبــة«  »مضللة« 
 دي أرماس ل تظهر في النسخة 

ّ
ألن

النهائية من العمل، رغم حضورها 
ــة.  ــيـ ــرويـــجـ ــتـ ــيــــديــــوهــــات الـ ــفــ ــي الــ فـــ
تعويض  على  للحصول  يسعيان 

ل يقل عن 5 مايني دولر.

دينكالج و»بياض الثلج«
ــــروش«،  ــعـ ــ انـــتـــقـــد نـــجـــم »صــــــــراع الـ
ــتـــاج »ديـــزنـــي«  بــيــتــر ديـــنـــكـــاج، إنـ
»بياض  فيلم  مــن  جــديــدة  لنسخة 
ــزام الــســبــعــة«، معتبرًا  الــثــلــج واألقـــ
ــوراء. وقــــال إن  ــ أنــهــا خــطــوة إلـــى الــ
ــادة إنـــتـــاج نسخة  ــ »ل مــعــنــى« إلعـ
ــزام  ــ مـــن فــيــلــم »بـــيـــاض الــثــلــج واألقـ
الـــــســـــبـــــعـــــة« حـــــتـــــى لـــــــو اخــــــتــــــارت 
لتكون  خــاســيــة  ممثلة  »ديـــزنـــي« 
ــاف: »تــكــون تقدميا  ــ الــبــطــلــة. وأضـ
تحكي  زلـــت  مــا  لكنك  مـــا،  بطريقة 
قـــصـــة مــتــخــلــفــة عــــن ســبــعــة أقـــــزام 
يعيشون معا في كهف«. وأوضــح 
أنه ل يــزال باإلمكان روايــة القصة 
بما  تعديلها  يجب  لكن  األصــلــيــة، 

يتناسب مع معايير اليوم.

قبلة ريتشارد غير

ــة شــيــلــبــا  ــديـ ــنـ ــهـ ُبــــرئــــت املـــمـــثـــلـــة الـ
شيتي الثاثاء من تهمة »الفحش« 
الــتــي وجــهــت إلــيــهــا قــبــل 15 عــامــا، 
حــــــني قـــبـــلـــهـــا املــــمــــثــــل األمــــيــــركــــي 
ريــتــشــارد غــيــر عــلــى الــعــلــن، خــال 
فعالية توعوية حول مرض اإليدز. 
من  عــاصــفــة  حينها  القبلة  ــارت  أثــ
الغضب محليا، إذ أحرق هندوس 
شيتي  شكل  على  دمــى  متطرفون 
اعتبروه  ما  احتجاجا على  وغير، 
ــة. وبـــعـــد  ــديــ ــنــ ــهــ ة لـــلـــقـــيـــم الــ إســــــــــاء
ــدر قــاض  هـــذه الحــتــجــاجــات، أصــ
مـــــذكـــــرات تـــوقـــيـــف بـــحـــق املــمــثــلــة 
ــم  ــهــ ــ

ُ
ــر، وات ــ ــيـ ــ الـــهـــنـــديـــة شـــيـــتـــي وغـ

بالفحش وعدم الحتشام.  الثنان 
وسرعان ما سحبت التهم املوجهة 
ــر، مــــا ســـمـــح لــــه بـــالـــعـــودة  ــيـ ــــى غـ إلـ

لحقا إلى الهند ولقاء دالي لما.
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