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MEDIA

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
 196878حسابًا.

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».

21

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».

 30في المائة من الصحافيين تعرّضوا للتحرش
أكدت دراسة دولية تع ّرض  30في المائة من الصحافيين والصحافيات حول العالم للتحرش الجنسي ،فيما تبقى  80في المائة من
الحاالت من دون إبالغ .عربيًا ،تتعرض ثلث اإلعالميّات للتحرش اللفظي أو الجسدي
لندن ـ العربي الجديد

أظـ ـه ــرت دراس ـ ـ ــة ج ــدي ــدة حـ ــول ال ـت ـحــرش
ّ
ال ـج ـن ـســي ف ــي اإلعـ ـ ـ ــام ،األربـ ـ ـع ـ ــاء ،أن 40
ف ــي امل ــائ ــة م ــن الـصـحــافـيــات ف ــي  20دول ــة
ّ
تعرضن لنوع من أنواع التحرش الجنسي
في مكان العمل ،واختارت أقل من  20في
ّ
املائة منهن اإلبالغ عن املوضوع.
والدراسة الدولية التي توثق مدى انتشار
ال ـت ـح ــرش ال ـج ـن ـســي ف ــي غ ـ ــرف األخـ ـب ــار،
أطلقها برنامج «النساء في األخبار» في
املـنـظـمــة الـعــاملـيــة للصحف «وان -إي ـفــرا»
بالشراكة مع جامعة «سيتي» بلندن ،هي
ّ
الكبرى من نوعها التي تركز على الرجال
والنساء واألشخاص من هويات جندرية
غير معيارية في مجال وسائل اإلعالم.
وبـحـســب م ــا أع ـلــن ال ـبــرنــامــج ف ــي مؤتمر
صـحــافــي ،األرب ـع ــاء ،أجــريــت ال ــدراس ــة في
 20دولـ ـ ــة ف ــي أنـ ـح ــاء أف ــري ـق ـي ــا ،وج ـن ــوب
شرق آسيا ،وأوراسـيــا (روسيا) واملنطقة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ودول م ـ ـخ ـ ـتـ ــارة ف ـ ــي أمـ ـي ــرك ــا
ال ــوسـ ـط ــى .واس ـت ـط ـل ـع ــت ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـتــي
أجــريــت فــي الـفـتــرة مــن نــوفـمـبــر /تشرين
الثاني  2020إلــى سبتمبر /أيـلــول ،2021
أكثر من ألفي شخص وتضمنت مقابالت
مع  85من كبار املديرين/ات التنفيذيني/
ات.
تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض م ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــارب  30ف ـ ــي امل ـ ــائ ـ ــة مــن
ال ـص ـح ــاف ـي ــات وال ـص ـح ــاف ـي ــن ل ـل ـت ـحــرش
الـجـنـســي الـلـفـظــي أو ال ـج ـس ــدي ،بحسب
ال ــدراس ــة .وأظـ ـه ــرت ال ـن ـتــائــج ال ـعــامل ـيــة أن
حــوالــي  40فــي املــائــة مــن الصحافيات قد
َ
ت ـعـ ّـرضــن لـلـتـحــرش الـجـنـســي الـلـفـظــي أو
الجسدي في مكان العمل .مع ذلك ،أبلغت
ّ
 1مــن كــل  5صحافيات عــن الـحــادثــة .على
ّ
التحرش الجنسي بالرجال
الــرغــم مــن أن ّ ّ
أق ــل ان ـت ـشــارًا ،إل أن ـهــم لــم يـنـجــوا مـنــه ،إذ
ّ
أظهرت النتائج أن  12في املائة من الرجال
ّ
تعرضوا للتحرش الجنسي اللفظي و/أو
الجسدي.
ُ
ويـ ـع ـ ّـرف بــرنــامــج «ال ـن ـس ـ ّـاء ف ــي األخ ـب ــار»
الـ ـتـ ـح ــرش ال ـج ـن ـس ــي ب ـ ــأن ـ ــه س ـ ـلـ ــوك غـيــر
مرغوب فيه وعدائي ،ذو طبيعة جنسية،
ي ـن ـت ـهــك كـ ــرامـ ــة ال ـش ـخ ــص وي ـج ـع ـل ــه/ه ــا
يـشـعــر بــاإلهــانــة أو ال ـخــوف أو الترهيب
أو ال ـت ـهــديــد .وتــرت ـكــز ه ــذه ال ــدراس ــة على
دراسة أخرى قام بها برنامج «النساء في
األخ ـب ــار» ع ــام  ،2018وحـ ــددت نـقـصــا في
البيانات املتاحة حول التحرش الجنسي
فــي وســائــل اإلعـ ــام مــن ال ـب ـلــدان فــي هــذه
املناطق على وجه التحديد.
فــي املنطقة العربية ،استطلعت الــدراســة
 526إع ــام ـي ــا وإع ــامـ ـي ــة ،غــال ـبـ ّـي ـت ـهــم من
مـصــر واألردن ولـبـنــان وفـلـسـطــن ،وكــان

أكثر من نصفهم بقليل من النساء ،بنسبة
 54ف ــي املـ ــائـ ــة .ف ـي ـمــا ش ـ ــارك  7إعــام ـيــن
بــالــدراســة مــن خــارج البلدان املــذكــورة في
املنطقة العربية.
ّ
كمعدل وسطيّ ،
تعرضت  1من كل  3نساء
للتحرش الجنسي في العمل مقابل  1من
ّكل  6رجال 52 .في املائة من النساء ّ
تعرضن
للتحرش اللفظي و 19فــي املــائــة ّ
تعرضن

 40في المائة من النساء
و 12في المائة من
الرجال تعرضوا للتحرش

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

موظفة «هيومن رايتس
ووتش» تُستهدف بـ«بيغاسوس»
بيروت ـ العربي الجديد

أعـلـنــت منظمة «ه ـيــومــن راي ـتــس ووت ــش»،
ّ
األربعاء ،أن مديرة قسم األزمات والنزاعات
ومديرة مكتب العاصمة اللبنانية بيروت،
ُ
ملا فقيه ،استهدفت ببرمجية «بيغاسوس»
للتجسس خمس مرات ،بني إبريل /نيسان
وأغسطس /آب املاضيني.
برمجية «بـيـغــاســوس» تـطـ ّـورهــا مجموعة
الـهــايـتــك وال ـبــرم ـجــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة «إن إس
أو» ،وثبت استغاللها على مــدى السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي ال ـت ـج ـس ــس ع ـل ــى م ـع ــارض ــن
وناشطني حقوقيني ومسؤولني وصحافيني
حول العالم.
ف ــي  24نــوفـمـبــر /تـشــريــن ال ـثــانــي املــاضــي،
ّ
أخ ـطــرت شــركــة «آب ــل» فـقـيــه ب ــأن مهاجمني
تــدعـمـهــم إح ــدى الـ ــدول اسـتـهــدفــوا هاتفها
الشخصي من نوع «آيفون» .وتأكد فريق أمن
املعلومات في «هيومن رايتس ووتش» من
اخـتــراق أجهزة «آيـفــون» الحالية والسابقة
الخاصة بلما فقيه ،ببرمجية «بيغاسوس»
اإلســرائـيـلـيــة ،بـعــد تحليل جـنــائــي .وراج ــع
ف ــري ــق م ـخ ـت ـبــر األم ـ ــن ف ــي «م ـن ـظ ـمــة الـعـفــو
الدولية» التحليل ،وأكد النتائج.
ووفـقــا لــ«هـيــومــن رايـتــس ووت ــش» ،اخـتــرق
هاتف فقيه باستغالل ثغرة «زيرو-كليك»؛

للتحرش الـجـســدي .وفــي املـتــوســط ،أبلغ
 15فــي املــائــة فقط مــن األشـخــاص الــذيــن/
الـلــواتــي ت ـعـ ّـرضــوا/ن للتحرش الجنسي
ّ
مؤسساتهم/ن اإلعالمية عن املوضوع .من
بني جميع املناطق التي شملتها الدراسة،
يـعـ ّـد هــذا الــرقــم األدن ــى مــن حيث معدالت
اإلبــاغ .ومن بني جميع حــوادث التحرش
الجنسي املبلغ عنها ،اتخذت املؤسسات

أي من دون أن تفعل صاحبته أي شيء ،مثل
النقر على رابط .هذه تقنية هجوم متطورة،
ومـ ـعـ ـق ــدة ،وفـ ـع ــال ــة فـ ـ ُـي اخ ـ ـتـ ــراق األجـ ـه ــزة
ُ
ويصعب أيـضــا على املـسـتـهـ َـدف اكتشافها
أو منعها.
تشرف فقيه ،وهي مواطنة أميركية-لبنانية،
ع ـل ــى االس ـت ـج ــاب ــة لـ ــأزمـ ــات ف ــي دول مـثــل
سورية وميانمار ولبنان وفلسطني املحتلة
وأفغانستان .يشمل عملها توثيق وفضح
االن ـت ـهــاكــات الـحـقــوقـيــة وال ـجــرائــم الــدولـيــة
الخطيرة أثناء النزاعات املسلحة ،والكوارث
اإلنـســانـيــة ،واالض ـطــرابــات االجـتـمــاعـيــة أو
السياسية الشديدة .ورأت «هيومن رايتس
ّ
ووت ــش» أن هــذا العمل «ربـمــا جــذب انتباه
حكومات مختلفة ،بمن فيهم بعض عمالء
‹إن إس أو› أو املشتبه فيهم».
وق ــال ــت ف ـق ـيــه ف ــي بـ ـي ــان «ه ـي ــوم ــن راي ـت ــس
ووتـ ـ ـ ـ ـ ــش»« :لـ ـيـ ـس ــت صـ ــدفـ ــة أن ت ـس ـت ـخــدم
الـحـكــومــات برمجيات تجسس الستهداف
الـ ـن ــاشـ ـط ــن والـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن ،وه ـ ــم ال ــذي ــن
يكشفون عــن ممارساتها التعسفية .يبدو
ّ
أنـهــا تعتقد أن ذلــك يساعدها على تعزيز
س ـل ـط ـت ـهــا ،وإس ـ ـكـ ــات املـ ـع ــارض ــة ،وح ـمــايــة
تالعبها بالحقائق».
وفي السياق نفسهّ ،
صرحت فقيه ،لصحيفة
«ذا غارديان» البريطانية األربعاء ،بأنها في

اإلعالمية إجراءات اتجاه املوضوع بنسبة
حوالي  46في املائة.
وقالت املديرة التنفيذية لبرنامج «النساء
ف ــي األخ ـ ـب ـ ــار» ،م ـي ــان ــي وال ـ ـكـ ــر« :ال ـن ـس ــاء
واألشـ ـ ـخ ـ ــاص ّمـ ــن هـ ــويـ ــات جـ ـن ــدري ــة غـيــر
م ـع ـيــاريــة ي ـت ــأث ــرون بـشـكــل غ ـيــر متناسب
الجنسي في قطاع اإلع ــام .في
بالتحرش ّ
ّ
حــن أن ـنــا كــنــا نـعـلــم عــن ح ــاالت الـتـحــرش
ُ
الجنسي من خالل القصص املتناقلة ،تظهر
ّ
نتائج هــذه الــدراســة أن التحرش الجنسي
مـشـكـلــة مـسـتــوطـنــة ف ــي امل ـج ــال اإلع ــام ــي،
بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن املـ ــوقـ ــع الـ ـجـ ـغ ــراف ــي».
وأض ــاف ــت« :ي ـع ــود األمـ ــر ألص ـح ــاب العمل
فــي معالجة هــذه املشكلة مــن خــال اتخاذ
مـ ــوقـ ــف واضـ ـ ـ ــح وص ـ ـ ـ ــارم ضـ ـ ـ ّـد ال ـت ـح ــرش
ال ـج ـن ـســي ،ومـ ــن خـ ــال وضـ ــع ال ـس ـيــاســات
واألدوات الــازمــة إلدارة ح ــاالت الـتـحـ ّـرش
عند وقــوعـهــا مــن أجــل حماية موظفيها/
مــوظـفــاتـهــا ،وخ ـلــق بـيـئــة آم ـنــة لـلـجـمـيــع».
وتابعت والكر« :هدفنا هو جعل البيانات
حــول اتجاهات التحرش الجنسي متاحة
بشكل أكبر ،والسماح لشركائنا اإلعالميني
في هذه البلدان العشرين باالطالع بشكل
أف ـض ــل ع ـلــى امل ـش ـك ـلــة امل ـه ـ ّـم ــة والـحـقـيـقـيــة
ل ـل ـت ـح ــرش ال ـج ـن ـس ــي فـ ــي غـ ـ ــرف األخـ ـب ــار
الـخــاصــة بـهــم .عـلــى م ــدار س ـنــوات عــديــدة،
قـ ّـدمـنــا األدوات وامل ـ ــوارد لـشــركــائـنــا كجزء
من جهودنا في مجال التدريب والتوعية.
نعتقد أن هذه البيانات ستساعد جهودنا
الجماعية إلنشاء آليات مناسبة ،وإحداث
ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـث ـق ــاف ــي الـ ـ ـض ـ ــروري ،الج ـت ـثــاث
التحرش الجنسي إلى األبد».
ّ
وأش ــارت الــدراســة إلــى أن غالبية الـحــاالت
ال يتم اإلب ــاغ عنها ،بنسبة  80فــي املائة.
وي ـع ــود ذل ــك بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة إل ــى ال ـخ ــوف،
كــال ـخــوف م ــن الـتــأثـيــر الـسـلـبــي ،وال ـخــوف
م ــن فـ ـق ــدان ال ــوظ ـي ـف ــة ،وال ـ ـخـ ــوف م ــن ع ــدم
ّ
تصديقهم/ن ،والخوف من ّ االنتقام .وقال
ّ
ّ
واح ــد مــن كــل  4مـشــاركــن إنـهــم لــم يبلغوا
عن التحرش الجنسي ألن منظمتهم ّتفتقر
إلى اآللية املناسبة للقيام بذلك ،أو ألنهم لم
يعرفوا كيف يفعلون ذلك .وأفادت نسبة 11
فــي املــائــة فقط ممن تمت مقابلتهم بأنهم
يـعــرفــون مــا إذا كــانــت مــؤسـســاتـهــم لديها
سياسة تحرش جنسي .ومن بني الحاالت
ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـت ــي ت ــم اإلب ـ ــاغ ع ـن ـه ــا ،ات ـخ ــذت
املؤسسة إجراءات في نصف الحاالت فقط
واقتصرت هذه اإلجــراءات في الغالب على
ِّ
املتحرش ،بنسبة  41في املائة.
تحذير
ّ
وأظـهــرت أرق ــام الــدراســة أيضًا أن التحرش
الجنسي ُيرتكب بشكل كبير من قبل زمالء
العمل بنسبة  39في املائة ،أو من قبل اإلدارة،
بنسبة  19.1في املائة من قبل اإلدارة العليا،
و 18.9في املائة من قبل املشرف املباشر.

ألعاب فيديو مرتقبة
هذا العام
واشنطن ـ العربي الجديد

(صباح عرار/فرانس برس)

ُ
الفترة التي استهدفت فيها بـ«بيغاسوس»
ّ
كانت تركز على التحقيق حول انفجار مرفأ
بيروت الــذي وقــع في الرابع من أغسطس/
آب ع ــام  2020وأودى بـحـيــاة  215شخصًا
على األقل وإصابة  6500آخرين .كان سبب
االنفجار تخزين كميات كبيرة من نيترات
ّ
وتبي
األمونيوم من دون إج ــراءات وقــايــة،
أن مسؤولني على مستويات عدة سياسية
وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر
تخزينها ولــم يحركوا ساكنًا .كما شاركت
في ذلك الوقت في مشاريع شملت قطاع غزة
وإثيوبيا ،وفق ما قالته لـ«ذا غارديان».

تسبب فيروس كــورونــا بتأخير صــدور مجموعة من ألعاب الفيديو ،ما جعل
طرحها يتأجل من  2021إلى  ،2022لتضاف إلى ألعاب أخرى سوف تطرح في
هذا العام كما كان مقررًا.
وبسبب هذا التراكم ،هناك أكثر من  100لعبة مقرر إصدارها في عام  .2022في
ما يلي عينة من أبرزها:
■  :2 Breath of the Wildاستمرارية للعبة املغامرات والحركة The Legend of
 Zelda: Breath of the Wildالتي صدرت عام  ،2017من تطوير «نينتندو» من أجل
منصة «نينتندو سويتش».
■  :God of War Ragnarokلعبة مـغــامــرات قــادمــة مــن شــركــة Sony Interactive
 .Entertainmentمــن امل ـقــرر إطــاقـهــا ه ــذا ال ـعــام عـلــى أج ـهــزة «بــايـسـتـيـشــن »4
و«باليستيشن .»5
■  :Starfieldلعبة أدوار طورتها  Bethesda Game Studiosوتطرحها Bethesda
 .Softworksتم اإلعــان عن اللعبة رسميًا خــال مؤتمر «بيثيسدا» عــام ،2018
ُ
ووصفت بأنها تجربة جديدة تنتمي إلى الجيل التالي.
■  :Elden Ringلعبة أدوار طورتها  FromSoftwareوتطرحها Bandai Namco
 .Entertainmentاللعبة مــن إخ ــراج هيديتاكا مـيــازاكــي ُ
وصنعت بالتعاون مع
الروائي الخيالي ،جورج آر .مارتن.
■  :Hogwarts Legacyلعبة أدوار قادمة في العالم املفتوح تجري أحداثها في
أواخ ــر الـقــرن التاسع عشر .طورتها  Avalanche Softwareوتطرحها Warner
 Bros. Interactive Entertainmentتحت عالمة  Portkey Gamesالخاصة بها.
■  :Suicide Squad: Kill the Justice Leagueلعبة مـغــامــرات أخ ــرى تطرحها
ّ
وطورتها .Rocksteady Studios
شركة ،Warner Bros. Interactive Entertainment
وتــدور في مدينة ميتروبوليس الخيالية التي تجري فيها عــادة أحــداث عالم
«دي سي».
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منوعات فنون وكوكتيل
مقابلة

أجراها أشرف الحساني

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

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

دانيا بدير

أروي للناس قصصًا
عن عالم يُفترض بهم
أنْ يعيشوا فيه
ـار مـخـتـلــف ال ـح ـجــم وال ـط ــول.
تـتـمـ ّـيــز ب ـم ـع ـمـ
ُ ٍ ً
رجال واقفًا على السطح .خفتُ،
حينها ،رأيت
ّ
ْ
ُ
انتبهت الحقًا إلــى أنه
في بداية األمــر .لكن،
ّ
ً
كــان ُيـصــلــي .كــان املنظر جميال وقــت غــروب
الشمس ،والرجل يقف لوحده على السطح.
ه ـكــذا صـ ـ ُ
ـرت أه ـت ـ ّـم بـعــالــم «الــون ـي ـشــة» ،كما
ُ
نـسـ ّـمـيــه ف ــي ل ـب ـنــان .ص ــرت أح ـ ّـس بــاإلنـســان
الـ ــذي يـسـتـطـيــع م ـش ــاه ــدة ال ـع ــال ــم ،وال أحــد
ورش،
يستطيع ذل ــك .أص ـب ـحـ ُـت أذهـ ـ ُـب إل ــى
ٍ
وأحكي مع ُمهندسني ،وأسألهم ،وجميعهم
ّ
ٌ
شخص يجلس فوق،
ْأخبروني أن الونيشة
إذ يأتي صباحًا ويصعد إلى هناك ،وال يعود
ّ
إلى األرض إال في آخر اليوم .في السطح ،ال
يستطيع سماع ّ
ضجيج.
أي
ٍ
ُ ّ
ـذي
ه ـكــذا بـ ــدأت أف ــكــر ف ــي عــالــم الــون ـي ـشــة ،ال ـ ً
ال نـ ـع ــرف ع ـن ــه ال ـك ـث ـي ــر .ث ــم حـ ـض ـ ّـرت حـفـلــة
لـ«خنسا» ،وهــو ُمـغـ ٍّـن وراق ــص وفــنــان ّ
جيد.
ّ ّ
ّ
ُ
مركب للغايةّ .
تحدثت
أحببت عمله ،ألن فنه
إليه ،فأخبرني عن فيلم «الونيش» الذي أريد
ً
ّ
االشـتـغــال عليه ،قــائــا لــي إن الونيش يريد
ّ
ْ
أن يهرب مــن العالم السفلي ،ليهرب مــن كل
شيء :هوية أو إحساس أو حلم ال يستطيع
التعبير عنه على األرض مع الشغيلة.
ث ــم بـ ــدأت ال ـف ـك ــرة تـنـضــج وت ـت ـط ـ ّـور ،ف ـبــدأت
َ
ـال سوريني يعملون
أكتب .أحببت فكرة رجـ ّ ٍ
ّ
اللبناني ال يفكر كثيرًا في العامل
في لبنان.
ُ
أحببت أكثر
السوري ،وفي حلمه وطموحه.

فيلم «ورشة»
عن اإلنسان
الذي يستطيع
مشاهدة العالم

ّ
يفكر كثيرًا في العامل السوري (المخرجة)
اللبناني ال
ّ

ّ
ألن الخالص موجودٌ في السماء فقط (رامي منصور)

ُ
عالم واقعي متصدّ ع (المخرجة)
اشتغلت كثيرًا على خلق
ٍ

فـ ــي ف ـي ـل ـم ـه ــا الـ ـقـ ـصـ ـي ــر« ،ورشـ ـ ـ ــة»
( ،)2021تبتعد املخرجة اللبنانية
دان ـيــا بــديــر عــن مــواضـيــع مرتبطة
بالتاريخ والذاكرة واأليديولوجيا والقومية
وال ـي ـســار ،ألن ـهــا ت ـصـ ِّـور ذات ـهــا ومـشــاعــرهــا
ّ
وأف ـ ـك ـ ــاره ـ ــا وأح ـ ــام ـ ـه ـ ــا ،ب ـ ـكـ ــل مـ ـس ـ ّـراتـ ـه ــا
ونتوءاتها ،ال بما يجعل هذه الذاتية تحتكم
إلى هواجس الجسد ،النفسية والتخييلية،
بل بوصفها جسدًا ،له تاريخه وذاكرته في
ّ
تعلقه بالواقع.
ّ
فـ ـ ــي أف ـ ــام ـ ـه ـ ــا ،يـ ـتـ ـح ــق ــق وجـ ـ ـ ـ ــود ال ـج ـس ــد
وإمـكــانــاتــه ،الفكرية والتخييلية ،مــن خالل

رصد

اإلنتاج الغنائي العربي :استراحة الشتاء
إبراهيم علي

ل ــم تـسـتـطــع اإلص ـ ـ ــدارات الـغـنــائـيــة الـجــديــدة
اللحاق بركب فصل الشتاء الحالي .ربما أنقذ
عيد الحب ســوق اإلص ــدارات من االستراحة
الطويلة التي مكث فيها ألشهر.
قـ ــد يـ ـك ــون ال ـس ـب ــب فـ ــي غـ ـي ــاب اإلصـ ـ ـ ـ ــدارات
الـغـنــائـيــة هــو الــوضــع الـعــربــي عـمــومــا .لكن
ذل ـ ــك ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن انـ ـتـ ـش ــار م ـت ـح ــورات
فـيــروس كــورونــا ،لــم يــوفــر تنظيم مــزيــد من
الحفالت واملهرجانات فــي الخليج العربي،
ومنها تحديدًا اململكة العربية السعودية،
ال ـتــي قــدمــت ه ــذا امل ــوس ــم مـجـمــوعــة م ــن أهــم
العروض الغنائية واالستعراضية التي القت
استحسانًا عند الجمهور السعودي.
تـحــاول شــركــة روتــانــا ،رغــم انـحـســار عملها
ب ـت ـن ـظ ـيــم ال ـح ـف ــات واملـ ـه ــرج ــان ــات ال ـف ـن ـيــة،
متابعة عملها ،أو مباركة املغنني واإلسهام
في إصداراتهم املوسيقية الغنائية.
يغيب الفنان كــاظــم الساهر عــن اإلص ــدارات
ال ـغ ـنــائ ـيــة ،وك ــأن ــه يـعـتـكــف ل ـي ـقــدم شـيـئــا ما
الحقًا .في الوقت نفسه ،نفذ الساهر بعض

العقود الخاصة بإحياء حفالت ما بني دبي
والـ ــريـ ــاض .وف ــي م ـع ـلــومــات خ ــاص ــة ،يـنــوي
ـان ج ــدي ــدة قــري ـبــا على
ال ـس ــاه ــر إصـ ـ ــدار أغـ ـ ـ
ٍ ُ
طــريـقــة «سـيـنـغــل» ،ول ــم ت ـعـ َـرف بـعــد الشركة
التي ستتبنى هذه األغاني املسجلة منذ ما
ي ـقــارب سـنـتــن ،بـعــدمــا تـفــرغ الـســاهــر خــال
فترة الحجر األولــى إلعــادة تنفيذ مجموعة
مـ ــن األل ـ ـ ـحـ ـ ــان ،وس ـج ـل ـه ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك ال ــوق ــت،
وهــو يضع اللمسات األخ ـيــرة عليها حاليًا
إلصدارها في أقرب فرصة.
ق ـب ــل ش ـه ــري ــن ،ان ـت ـه ــى ال ـت ـع ــاق ــد ب ــن شــركــة
«روتــانــا» ،واملغنية اللبنانية نــوال الزغبي،
التي كانت قد أصدرت ألبومها األخير وعليه
لــوغــو «روت ــان ــا» .وحققت فــي آخــر اغنياتها

يغيب الفنان العراقي
كاظم الساهر عن
اإلصدارات الغنائية

تقدمًا ملحوظًا لجهة نسب االستماع ،وكذلك
عــودتـهــا إلــى الـحـفــات واملـهــرجــانــات مــا بني
الخليج والــواليــات املتحدة األميركية التي
زارتها قبل أسابيع قليلة ،والتقت الجاليات
العربية هناك في أكثر من حفل وفعالية.
ُ
نجوى كرم لم تصدر أي جديد غنائي ،بعدما
قدمت الخريف املاضي أغنيتني مصورتني،
وهي تعمل حاليًا على مجموعة جديدة من
األغاني ،لكن من دون أي موعد إلصدارها.
من جهتها ،سجلت املغنية إليسا مجموعة
من األغاني الجديدة ،فيما تتحدث معلومات
ع ــن قـ ــرب ط ــرح ـه ــا ألغ ـن ـي ــة واح ـ ـ ــدة ت ــزام ـن ــا،
ملناسبة «عـيــد الـحــب» ( 14فـبــرايــر/شـبــاط)،
ول ــم ي ـعــرف م ــا إذا كــانــت سـتـسـلــم جــديــدهــا
ل ـشــركــة روت ــان ــا ك ـت ــوزي ــع ،أو سـتـتـكـفــل هي
بإنتاجه ونشره بمفردها ،بعدما أعلنت أنها
تــريــد أن تنتج ألـبــومــاتـهــا بنفسها ،وحفظ
حقوق ملكيتها.
فــي الخليج ،تبدو اإلص ــدارات ناشطة أكثر،
الـفـنــانــة أح ــام أصـ ــدرت قـبــل أســابـيــع قليلة
مجموعة من األغاني ،وربحت بذلك جولة من
الحفالت واملناسبات في الدول الخليجية.

الشرط الواقعي .فيلمها «باألبيض» (،)2017
ّ
ّ
بقدر مــا ُيشكل ثــورة على هــذا الــواقــع ،بكل
ّ
أفكاره وتقاليده وعاداته ،يظل سندًا فكريًا
ل ـت ـب ـل ــور م ـف ـه ــوم ال ـت ـخ ـي ـي ــل فـ ــي ت ـجــرب ـت ـهــا
السينمائية.
األم ــر نفسه يـتـكـ ّـرر سينمائيًا فــي «ورش ــة»،
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــروي حـ ـك ــاي ــة ع ــام ــل ب ـ ـنـ ــاء ،ت ـق ـهــره
ت ـق ــال ـي ــد ال ـ ــواق ـ ــع مـ ــن ال ـت ـع ـب ـي ــر بـ ـح ـ ّـري ــة عــن
شغفه بــالــرقــص ،فتبحث بــديــر ل ــه ،بصريًا،
عــن فضاء ُمـتـحـ ّـرر مــن ربقة العني والتفكير
ّ
الــديـمــاغــوجــي ،فيتفلت الجسد مــن مــاديــات
ُ
ال ــواق ــع ،وي ـخ ـضــع لــسـل ـطــة دف ـق ــة ،شـعــوريــة

ّ
وروح ـ ـيـ ــة ،تـجـعـلــه ُيـ ـب ــدع وي ـغ ــن ــي ويــرقــص
ويحلم نشدانًا للحياة .هكذاُ ،يصبح للسماء
ّ
أنطولوجية ،تــرمــز إلى
دالالت
فــي «ورش ــة»
ٍ
ّ
ّ
الـصـفــاء والـحــريــة والـحـلــم .لـكــن الحلم يظل،
ْ
بــدوره ،خاضعًا للشرط الواقعي ،الذي ـ وإن
حاولت بدير في ّكل ّ
مرة تجاوزه سينمائيًا
ـ يبقى تتويجًا قويًا للحلم ،ودافـعــا داخليًا
إلى الثورة عليه ،بصريًا .عن «ورشــة» ،وعن
كتابته َ
ّ
والجمالية ،حــاورت
ومعامله الفنية
«العربي الجديد» مخرجته دانيا بدير.
■ اختير جديدك «ورشة» ُ
للمشاركة في «مهرجان

متابعة

ً
ّ
■ كتابة ،ماذا عن تعلقك وجدانيًا بحكاية الفيلم؟ ما
مدى ارتباطه واقعيًا باالجتماع اللبناني؟
ّ
ب ــدأت الفكرة تتشكل فــي ذهـنــي ،حــن كـنـ ُـت ً ـ
في أحد أيام عام  2016أو ربما  2017ـ جالسة
ُ ّ
فــي شــرفــة املـنــزل فــي لـبـنــان ،الـتــي تـطــل على
ّ
ّ
بيروت كلها .املنظر طبيعي جدًا ،ألن بيروت

■ ماذا عن مرحلتي التصوير واملونتاج :هل هناك
البنية األولى للسيناريو؟
تغييرات في ّ
ً
ال أع ـ ـت ـ ـقـ ــد ،ألن ـ ـ ـ ــي اشـ ـتـ ـغـ ـل ـ ُـت ط ـ ــوي ـ ــا ع ـلــى
ّ
وقت
السيناريو ،وألن الفيلم كان يحتاج إلى ٍ

ٌ
ّ
■ ف ــي ال ـف ـي ـل ــم ،اشـ ـتـ ـغ ــال ُم ـك ــث ــف ع ـل ــى الـ ـص ــورة
ّ
ّ
وعناصرها الفنية ،في رصــد واقـ ٍـع متصدع .ملاذا
ّ
ٌ
تبدو السماء ّ ،جماليًا ،كأنها خالص؟
ُ
اشتغلت كثيرًا على املوضوع
صحيح ،ألني
ُ
مـ ــع امل ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـور ش ـ ـ ــادي شـ ـعـ ـب ــان ،ومـ ـس ــؤول ــة
املنتجني ،لخلق
الديكور ريتا شاغوري ،ومع
ُ
ّ
شاهدين
امل
يجعل
متصدع ،فهذا
عالم واقعي
ٍ
ٌ
ي ـش ـ ّعــرون بــاالخ ـت ـنــاق ،وتـنـتــابـ ّهــم رغ ـبــة في
التنفس .شخصية ّ
محمد ال تتوفر على مكان
ّ
ْ
ُ
حاولت ،بالصورة والتلوين ،أن
تتنفس فيه.
أجعله دائمًا مع رفاقه في كل مكان ،إلظهار
بشكل
هذا االختناق ،وإلظهار الصورة أيضًا
ٍ
أكثر تركيبًا.
لذلك ،كان «فوق ـ السماء» املكان الوحيد الذي
يستطيع الهروب إليهّ .
السماء رائقة
صورت
ّ
ّ
ـوم .ب ـهــذا ،يـتـبــدى أن ــه يقبل
وزرق ـ ــاء ،مــع غ ـي ـ
ٍ ّ
ٌ
موجود في
الذهاب إلى الخطر ،ألن الخالص
السماء فقط.
■ هــل الــواقــع الـعــربــي م ـهــزوم إل ــى ه ــذا ال ـحـ ّـد ،الــذي
تجعلني فيه بطل فيلمك القصير يهرب إلى سماء
بيروتُ ،ليمارس شغفه بالرقص والتعبير؟
الـ ــواقـ ــع ال ـع ــرب ــي م ـض ـغ ــوط ف ــي م ـس ـتــويــات
ع ـ ـ ّـدة :ال ـث ـقــافــة وال ــدي ــن وال ـعــائ ـلــة واملـجـتـمــع
وال ـس ـي ــاس ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد .اإلنـ ـس ــان ال ـعــربــي
ُ
ْ
تفرض عليه قواعد ينبغي عليه أن يلتزمها
ّ
ُ
فتظل القواعد تمارس سلطتها
في حياته،
ّ
ّ
على األجيال ،ألنهم يعتبرون أن هناك طريقة
واحدة للعيش.

إصدار

بهاء سلطان و«سيجارة» مع نصر محروس
مريم الحبيب

من دورة عام ( 2019تيم وايتبي )Getty /

ملتقى قُ مرة 2022
في دورة افتراضية
الدوحة ـ العربي الجديد

لم تصدر كرم
أي جديد
غنائي منذ
ثالثة أشهر
(ذبيان سعد)

صندانس السينمائي الــ .)2022(( »38ماذا يعني
هذا لك؟
«مـهــرجــان صندانس » مــن أهــم املهرجانات
في العالمُ .
ُ
أحلم دائمًا بعرض فيلم لي
كنت
ّ
فيه ،فاملهرجان معروف عامليًا ،بمنطق القوة
باملائة فقط من
واملنافسة .تختار إدارته 0.7
ّ
األفالم القصيرة التي َّ
تقدم إليها .إنه مشهور
أيـ ـض ــا ب ـك ــون ــه ي ـك ـت ـشــف م ـخ ــرج ــن وأف ـ ٌـام ــا
ّ
جديدة في السينما املستقلة .لهذا ،فرحة أنا،
ّ
ّ
ألن أناسًا يذهبون إليه وفي نيتهم مشاهدة
فيلمي ،الذي سيكون عرضه ٌكبيرًا بالنسبة
إلـ ـ ّـي كـمـخــرجــة .أن ــا مـتـحـ ّـمـســة ل ـلــذهــاب إلــى

هناك ،إذا سمح ُكورونا بذلك .هناك ،أستطيع
االسـتـمــاع إل ــى املـشــاهــديــن ،ومـعــرفــة آرائـهــم
ب ــه ،وش ـعــورهــم لـحـظــة مـشــاهــدتــه .أستطيع
ال ـت ـعـ ّـرف أي ـضــا عـلــى مـنـتـجــن ،يستطيعون
مساعدتي على إخراج أفالمي املقبلة.

فكرة هذا الرجل القادم إلى البلد لالشتغال،
ُ
يعملون
ويشارك بيته ّمع نحو  10أشخاص
ّ
مـعــه ،وال ّيـتــوفــر عـلــى مـكــان فسيح يتنفس
فيه ،أو يغني ويرقص.
ّ
ّ
و ّجــدانـيــا ،أعتقد أن األم ــر يتعلق بــي كثيرًا،
ألني أجد نفسي دائمًا أروي للناس قصصًا
ْ
شخصيات ،وعــن عــالـ ٍـم ُيفترض بهم أن
عــن
ٍ
ّ
يعيشوا فيه ،في مقابل هوية مختلفة كليًا
في دواخلهم.

أطــول لجمع املــال لتحقيقه ،بسبب الطموح
والتقنية العالية فـيــه .هــذا جعلني أشتغل
على السيناريو أكـثــر ،الــذي يتناول ونيشًا
يريد الهروب إلى ّ
حيز ُيتيح له التعبير عن
شيء فيه .بعدهاّ ،
طورت السيناريو ،فأصبح
ٍ
ّ
حوار .في فتر ٍة ماّ ،
ٌ
جربت سيناريو يعبر
فيه
ْ
فيه املمثل/البطل ّعن ذاتــه أمــام رفيقه .لكن،
ّ
ْ
في ما بعد ،قـ ّـررت أني ال أريــده أن يتكلم ،بل
ْ
أن يكون شخصًا كتومًا.
ّ
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ج ــرب ــت س ـي ـن ـ ّـاري ــو آخ ـ ــر ،قـبــل
ُ
ذلك.
البدء بالتصوير .اكتشفت أنــي ال أريــد ّ
لحظة وصوله إلــى فــوق ،ال ّوقــت لديه ،لكنه
يمتلك ص ــورة فــي جـيـبــه ،كــأنـهــا تـحــرقــه من
كثرة حماسته ،فالصورة أوحــت لــه بالنظر
فـيـهــا ،وبــالـتـفـ ّـرج عليها واض ـعــا موسيقى،
ّ
فينسى حاله ،ويتذكر ّأمــه واأليــام التي كان
يسمع فيها هذه األغنية عندما كان صغيرًا.
هــذا آخــر ما ّ
تغير فعليًا ،بني آخــر سيناريو
والتصوير.

ستقام النسخة املقبلة من ملتقى «قمرة» السينمائي افتراضيًا ،وستضم مجموعة
متنوعة مــن األنـشـطــة املصممة لــدعــم املــواهــب الناشئة خــال مسيرتهم العملية،
ً
ً
ابتداء بالفكرة وكتابة النص وصوال إلى عرض الفيلم على الشاشة.
ّ
وأفــادت «مؤسسة الــدوحــة لــأفــام» ،التي تنظم امللتقى ،بــأن فعاليات دورة 2022
ستقام بني  18و 23مارس/آذار املقبل.
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«مؤسسة الدوحة لألفالم» ،فاطمة حسن الرميحي بأنه
«على الرغم من كل التحديات التي يشهدها العالم حاليًا ،نستضيف ملتقى قمرة
السينمائي  2022بطريقة افتراضية ،إليماننا القوي بأهمية مواصلة مسيرة الدعم
لــأصــوات الجديدة ،خصوصًا في هــذه األوق ــات التي يكون فيها العمل اإلبداعي
ّ
أكثر أهمية» ،وفقًا ملا نقلته «وكالة األنباء القطرية» (قنا) .وأشارت الرميحي إلى أن
مهمة «قمرة» األساسية هي «مساندة املشهد السينمائي العاملي وتمكني األصوات
الناشئة والواعدة ،بهدف تقديم أفالم ملهمة ومساعدتهم على ممارسة تعبيرهم
ّ
اإلبداعي لتحويل القصص إلى أفالم مشهورة» .وأوضحت أن املؤسسة ستواصل
برامجها عبر اإلنترنت ،لـ«دعم صناع األفالم طيلة هذه الفترة الصعبة».
يعتمد ملتقى «ق ـمــرة» السينمائي فــي نسخته االفـتــراضـيــة برنامجًا إلكترونيًا
متقدمًا ملشاريع مختارة تتضمن جلسات توجيهية ،وموائد مستديرة ،واجتماعات
وجلسات تعارف ،كما سيضم جلسات مكرسة الستكشاف وتطوير مشاريع جديدة
من املنطقةُ .يشار إلى أن األمر ذاته قد حصل في الــدورة املاضية أيضًا؛ إذ اضطر
املسؤولون عن امللتقى ،إلى إقامته افتراضيًا ،بسبب جائحة كورونا .وشهدت دورة
ُ ،2021عــودة املخرجة السينمائية الفرنسية كلير دينيس ،واملـصـ ّـور السينمائي
َ
املــرشــح لـجــائــزتــي أوس ـكــار وبــافـتــا ،ف ـيــدون باباميتشيل ،بــاإلضــافــة إل ــى املـخــرج
العاملي جيمس غراي ،واملخرجة والكاتبة السينمائية الحائزة جائزة األسد الفضي
ّ
ومصمم الصوت الحائز جائزة األوسكار مارك مانجيني.
جيسيكا هاوسنر،

ب ـع ــد رحـ ـل ــة ط ــويـ ـل ــة ،ام ـ ـتـ ـ ّـدت ف ـص ــول ـه ــا بــن
املحاكم وبرامج التلفزيون والصحافةُ ،عقدت
جـلـســة ص ـلــح م ـن ـت ـظــرة ،ب ــن امل ـن ـتــج امل ـصــري
نصر محروس والفنان بهاء سلطان ،لتنتهي
بذلك واحدة من أطول رحالت االحتكار الفني،
ويـعـلــن سـلـطــان عــن ص ــدور ألـبــومــه الـجــديــد،
«سيجارة» ،مع شركة «فري ميوزيك».
ـان ج ــدي ــدة من
ح ـتــى اآلن ،ص ـ ــدرت س ـبــع أغـ ـ ـ ٍ
األلـبــوم هــي «تعالى أدلـعــك» (كلمات وألحان
عــزيــز الـشــافـعــي) ،و«عــامـلــن الـصــح» (كلمات
ن ـص ــر م ـ ـحـ ــروس ،وأل ـ ـحـ ــان م ـح ـم ــد ي ـح ـي ــى)،
و«ل ـي ــال ــي ط ــوي ـل ــة» (ك ـل ـم ــات ن ـصــر م ـحــروس
وألـ ـح ــان ع ــزي ــز ال ـش ــاف ـع ــي) ،و«ده ح ــب وال»
(ك ـ ـل ـ ـمـ ــات نـ ـص ــر م ـ ـح ـ ــروس وألـ ـ ـح ـ ــان ع ــزي ــز
ال ـشــاف ـعــي) ،و«أنـ ــا غـلـطــان» (كـلـمــات وأل ـحــان
ع ــزي ــز ال ـش ــاف ـع ــي) ،و«مـ ــالـ ــك» (ك ـل ـم ــات نـصــر
محروس وألـحــان حسني محمود) ،و«يومني
ح ـل ــوي ــن» (ك ـل ـم ــات ن ـصــر مـ ـح ــروس وأل ـح ــان
حسني محمود).
ـواح ك ـث ـي ــرة ،ف ـتــدور
ـ
ـ
ـ
ن
ـن
ـ
م
ـي
ـ
ت ـت ـشــابــه األغ ــان
ٍ
فـ ــي أغ ـل ـب ـه ــا فـ ــي ف ـل ــك ال ـص ـل ــح بـ ــن س ـل ـطــان
ّ
وم ـحــروس .ولـعــل املـثــال الـفــاقــع على «ثيمة»
األلبوم هــذه ،هو فيديو كليب أغنية «تعالى
ّ
املصور فكرة وإخــراج نصر
أدلعك» .الشريط
محروس ،وقد جاءت كل مشاهده لتبدو تتمة
ملـسـلـســل الـظـلــم بـحــق ب ـهــاء س ـل ـطــان .فنتابع
الـفـنــان امل ـصــري وه ــو يــدخــل بـيــت م ـحــروس،
ال ـج ــال ــس كــزع ـيــم م ـن ـت ـصــر ،ث ــم ي ـب ــدأ ال ـغ ـنــاء،
متوجهًا إلى املنتج الشهير ،مرددًا عبارات من
نــوع «ده إنــت فــوق دماغي وحقك علياّ ،
طول
خصامنا زلزلني»ّ ،
ثم «تالتة بالعظيم مقامك
عـظـيــم ،خــافـنــا واخـتــافـنــا مــوضــوع قــديــم»،
وســط ابتسامات غير مفهومة مــن محروس
وسـ ـلـ ـط ــان ،وم ـع ـه ـمــا ع ــزي ــز ال ـش ــاف ـع ــي ال ــذي
ي ـشــارك فــي الـكـلـيــب .ب ــدت األغـنـيــة والـفـيــديــو
ّ
بتحمل سلطان وحده
الخاص بها ،كاعتراف
مسؤولية الخالف الطويل الذي أضاع سنوات
من عمره الفني ،ليختفي عن الساحة وهو في
قمة تألقه ونجاحه قبل ثماني سنوات.
مـ ــا ال ـ ـ ــذي حـ ـص ــل وقـ ـتـ ـه ــا؟ ي ـم ـك ــن اخ ـت ـص ــار
القصة بسطرين :األزم ــة كلها فجرها ألبوم
«سـيـجــارة» عــام  ،2014الــذي كــان يفترض أن
يكون آخــر ألـبــوم يـصــدره مـحــروس لسلطان،
وينتهي الـعـقــد بينهما .لـكــن املـنـتــج الـصــري
رفض ذلــك ،وامتنع عن إصــدار العمل إال بعد
تــوقـيــع سـلـطــان عـقـدًا جــدي ـدًا يتيح ملـحــروس
احتكار أعماله مدى الحياة .هذه رواية الفنان
املصري .أما رواية محروس ،فتقول إن األلبوم
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غيمس والجنسية
الفرنسية

أملـ ـ ــح وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ــي
ج ـيــرالــد دارمـ ــانـ ــان ،ال ـث ــاث ــاء ،إلــى
صـ ـع ــوب ــة ح ـ ـصـ ــول م ـغ ـن ــي الـ ـ ــراب
غ ـي ـمــس (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،امل ـت ـح ــدر من
ال ـك ــون ـغ ــو ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وعـ ــاش
ف ــي فــرنـســا طـيـلــة حـيــاتــه تـقــريـبــا،
على الجنسية الفرنسية ،مشيرًا
ُ
إل ــى أن ـهــا ت ــرف ــض «ب ـص ــورة عــامــة
لألشخاص الذين يعتنقون مبادئ
اإلسالم املتشدد».
وكـ ـ ــان م ـغ ـنــي ال ـ ـ ــراب ال ـكــون ـغــولــي
أعـ ـل ــن ع ــزم ــه ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب جــديــد
للحصول على الجنسية الفرنسية
بـ ـع ــد رفـ ـ ــض ط ـل ـب ــه األول ،وأثـ ـ ــار
ً
جـ ـ ــدال خـ ــال األس ــابـ ـي ــع األخـ ـي ــرة،
عـبــر نـشــره مقطعًا م ـصــورًا مطلع
يـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي ،انـتـقــد فيه
املسلمني الذين يعايدون اآلخرين
برأس السنة.

دعوى قضائية ضد
«يونيفرسال بيكتشرز»

رف ـ ــع اثـ ـن ــان م ــن م ـع ـج ـبــي املـمـثـلــة
آن ـ ـ ـ ـ ــا دي أرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس (الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة)
دعـ ـ ـ ــوى قـ ـض ــائـ ـي ــة ض ـ ــد اس ـت ــدي ــو
«يــون ـي ـفــرســال ب ـي ـك ـت ـشــرز» ،بــزعــم
خــداع ـه ـمــا ودف ـع ـه ـمــا السـتـئـجــار
فـيـلــم ،ظـنــا منهما أن ـهــا سـتـشــارك
ف ـيــه ،بـعــدمــا ظ ـهــرت ف ــي املـحـتــوى
الدعائي.
وامل ـع ـج ـبــان ك ــون ــور والـ ــف وبـيـتــر
مــايـكــل راش ــا ق ـ ّـدم ــا مـلــف الــدعــوى
ّ
أمــام القضاء األميركي ،وزعما أن
ال ــدع ــاي ــة ال ـت ــي سـبـقــت ط ــرح فيلم
«ي ـ ـس ـ ـتـ ــرداي» ،ع ـ ــام  ،2019كــانــت
«مضللة» و«كــاذبــة» و«مخادعة»،
ّ
ألن دي أرماس ال تظهر في النسخة
النهائية من العمل ،رغم حضورها
ف ـ ــي الـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات ال ـت ــروي ـج ـي ــة.
يسعيان للحصول على تعويض
ال يقل عن  5ماليني دوالر.

دينكالج و«بياض الثلج»
ان ـت ـق ــد ن ـج ــم «صـ ـ ـ ــراع ال ـ ـعـ ــروش»،
بـيـتــر دي ـن ـك ــاج ،إن ـت ــاج «دي ــزن ــي»
لنسخة جــديــدة مــن فيلم «بياض
الـثـلــج واألق ـ ــزام الـسـبـعــة» ،معتبرًا
أن ـهــا خ ـطــوة إل ــى ال ـ ــوراء .وق ــال إن
«ال مـعـنــى» إلعـ ــادة إن ـت ــاج نسخة
م ــن فـيـلــم «ب ـي ــاض الـثـلــج واألقـ ــزام
الـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــة» حـ ـ ـت ـ ــى ل ـ ـ ــو اخ ـ ـ ـتـ ـ ــارت
«دي ــزن ــي» ممثلة خــاسـيــة لتكون
الـبـطـلــة .وأض ـ ــاف« :ت ـكــون تقدميًا
بطريقة م ــا ،لكنك مــا زل ــت تحكي
ق ـص ــة م ـت ـخ ـل ـفــة ع ــن س ـب ـعــة أق ـ ــزام
يعيشون معًا في كهف» .وأوضــح
أنه ال يــزال باإلمكان روايــة القصة
األصـلـيــة ،لكن يجب تعديلها بما
يتناسب مع معايير اليوم.
قبلة ريتشارد غير

نجح عزيز الشافعي في إعادة سلطان إلى اللون الشعبي/الرومنسي الذي اشتهر فيه (الحساب الرسمي لبهاء سلطان/تويتر)

بدا العمل كاعتراف
بتحمل سلطان مسؤولية
ّ
الخالف مع محروس
ً
ل ــم ي ـس ـ ّـج ــل أص ـ ـ ــا ،ول ـف ــك ال ـع ـق ــد ي ـج ــب عـلــى
سلطان دفــع بـنــدء جــزائــي قيمته  2.5مليون
دوالر .ان ـت ـه ــى ك ــل م ــا س ـب ــق ب ـج ـل ـســة صـلــح
مضحكة ،قامت برعايتها اإلعالمية واملمثلة
إسعاد يونس.
فنيًا ،نجح عزيز الشافعي في إعــادة سلطان
إلــى الـلــون الشعبي/الرومنسي الــذي اشتهر

ف ـي ــه .ورغ ـ ــم ال ـط ــاب ــع ال ـعــاط ـفــي ل ـكــل األغ ــان ــي
السبع ،فإن اإلسقاط واضح بشكل ال يحتمل
الشك ،على عالقة سلطان بمحروس ،وهو ما
جعل تعامل الجمهور مع األغاني حذر.
ح ـتــى ال ـس ــاع ــة القـ ــت أغ ـل ــب األغ ــان ــي نـجــاحــا
م ـتــوق ـعــا ف ــي ظ ــل ح ـمــاســة ال ـج ـم ـهــور ل ـعــودة
صــاحــب «ق ــوم وإق ــف وإن ــت بـتـكـلـمـنــي» .لكن
بـعــد ف ــك ارت ـبــاطــه اإلن ـتــاجــي ب ـم ـحــروس ،هل
سيكمل الفنان املصري طريق النجاح ،وهل
يـكـفــي اع ـت ـمــاده عـلــى صــوتــه املـمـيــز والـفــريــد
على الساحة العربية؟ ّأم ان خياراته املقبلة
سيتحمله إلى نجاح إضافي؟ وهل سيخطو
على خطى شيرين عبد الوهاب وتامر حسني
ال ـل ــذي ــن ن ـج ــوا م ــن اح ـت ـك ــار ن ـصــر م ـح ــروس،
وسارا على طريق النجاح لوحدهما؟
يمتلك سلطان مقومات النجاح ،من الصوت

ال ـج ـم ـيــل واملـ ـتـ ـق ــن ،إلـ ــى ق ــدرت ــه ع ـل ــى الـتـنـقــل
بـ ـس ــاس ــة وبـ ـ ــا مـ ـجـ ـه ــود بـ ــن كـ ــل األشـ ـك ــال
الغنائية بنفس الجودة ،وهو ما جعل نجاحه
مختلفًا عن نجاح زمالئه في الحقبة نفسها.
لكن حال الساحة الغنائية تغير منذ آخر مرة
ّ
غــنــى فيها بـهــاء سـلـطــان ،أي ع ــام  .2014فال
املــوسـيـقــى ال ـســائــدة ال ت ــزال هــي نـفـسـهــا ،وال
وســائــل نـشــر األع ـمــال هــي نفسها ،وال حتى
التوزيعات املوسيقية هي هي .أمام سلطان
طــريــق طــويــل ،وضــع خـطــواتــه األول ــى بألبوم
«سيجارة» ،لكن األكيد أن الغناء أمام محروس
وله ،لن يكون كافيًا الستمراره على الساحة،
الغناء املصري منذ
في ظل منافسة لم يعرفها ّ
فترة طويلة ،مــع سيطرة مغني املهرجانات
على الجمهور واملنصات واإلعالنات ،وكل ما
يدور في فلك اإلنتاج املوسيقي املصري.

ُبـ ــرئـ ــت امل ـم ـث ـل ــة ال ـه ـن ــدي ــة شـيـلـبــا
شيتي الثالثاء من تهمة «الفحش»
الـتــي وجـهــت إلـيـهــا قـبــل  15عــامــا،
حـ ـ ــن قـ ـبـ ـلـ ـه ــا امل ـ ـم ـ ـثـ ــل األم ـ ـيـ ــركـ ــي
ري ـت ـشــارد غـيــر عـلــى ال ـع ـلــن ،خــال
فعالية توعوية حول مرض اإليدز.
أث ــارت القبلة حينها عــاصـفــة من
الغضب محليًا ،إذ أحرق هندوس
متطرفون دمــى على شكل شيتي
وغير ،احتجاجًا على ما اعتبروه
إسـ ـ ـ ـ ــاءة ل ـل ـق ـي ــم الـ ـهـ ـن ــدي ــة .وب ـع ــد
ه ــذه االح ـت ـجــاجــات ،أصـ ــدر قــاض
م ـ ــذك ـ ــرات ت ــوقـ ـي ــف بـ ـح ــق امل ـم ـث ـلــة
ُ
الـ ـهـ ـن ــدي ــة ش ـي ـت ــي وغ ـ ـيـ ــر ،واتـ ـه ــم
االثنان بالفحش وعدم االحتشام.
وسرعان ما سحبت التهم املوجهة
إلـ ــى غ ـي ــر ،م ــا س ـم ــح ل ــه ب ــال ـع ــودة
الحقًا إلى الهند ولقاء داالي الما.

