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مؤسسات حقوقية تتهم 
»فيسبوك« بـ»التمييز العرقي«

وسائل اإلعالم األميركية 
وتنصيب دونالد ترامب

عماد مفرح مصطفى

مــا إن يقع أي اعــتــداء إرهــابــي فــي الــغــرب، 
حــتــى تــتــجــه بــعــض الــظــنــون نــحــو تـــورط 
ــر، على  أحـــد الــاجــئــن الــســوريــن فــي األمــ
بعض  ساهمت  التي  صورتهم  أن  اعتبار 
التلفزيونات الغربية اليمينية بتشكيلها، 
متفاعلتن  قضيتن  بــأهــم  تــرتــبــط  بــاتــت 
عــلــى املـــســـتـــوى الــــدولــــي، وهـــمـــا اإلرهـــــاب 

واللجوء.
ــم إعـــــــــادة تـــركـــيـــبـــهـــا عـــلـــى وقـــع  ــ صــــــــورة تـ
تــفــاعــات الــحــالــة الـــســـوريـــة وتــأثــيــراتــهــا، 
وبــمــا يــتــنــاســب والــحــســابــات الــســيــاســيــة 
ــلــــدول الـــغـــربـــيـــة ومــصــالــحــهــا،  الـــدقـــيـــقـــة لــ
 بذلك تحول تلك الصور إلى أيقونة 

ً
مانعة

لقضية إنسانية كبيرة، أو تعنون قصص 
املعاصر.  اإلنــســان  ألزمــة  كرمز  أصحابها 
عــلــى الـــعـــكـــس، تـــم تــطــويــع ذلــــك األلـــــم في 
قــــوالــــب ســيــاســيــة وأيـــديـــولـــوجـــيـــة تــخــدم 
قــضــايــا مــعــقــدة ومــتــداخــلــة، كــانــت سباقة 
م 

ّ
نتكل وهنا  ومأساتها.  السورية  للحظة 

ــن اإلعـــــــام الــيــمــيــنــي إن  بــشــكــل خـــــاص عــ
كـــان فــي اوروبــــا أو فــي الـــواليـــات املتحدة 
ــا ركـــلـــة املـــصـــورة املــجــريــة  األمـــيـــركـــيـــة، ومــ
بيترا الزلو، سوى جزء صغير من السياق 

اليميني العام الكاره لاجئ.
 تقديم الجانب السياسي 

ّ
وبهذا املعنى، فإن

وتــاعــبــاتــه عــلــى اإلنـــســـانـــي وضــــروراتــــه، 
ــورة  ــادر، وصــ ــهــ ــول الـــوجـــع الــــســــوري الــ حــ
ــــوت والـــحـــرب،  الـــاجـــئـــن الـــهـــاربـــن مـــن املـ
ــــوة بـــشـــريـــة تـــهـــدد الـــكـــيـــان الــغــربــي  ــــى قـ إلـ
وسماته، وتزيد من الفجوة واألشكال في 
نظام العاقة بن الدولة الغربية الحديثة 

وبعض مواطنيها الهامشين.
ــذا، ومـــــــع االعـــــتـــــقـــــاد بـــــــأن الـــاجـــئـــن  ــ ــكــ ــ هــ
الهامشين  كتلة  إال  يــزيــدوا  لــم  السورين 
 ومتانة، أصبحت قضيتهم 

ً
في الغرب قوة

ــثــــر مــن  ــــس، أكــ ــواجـ ــ ــهـ ــ تـــثـــيـــر املـــــخـــــاوف والـ
ــتــــعــــاطــــف والــــتــــراحــــم  ــل الــ ــبـ ــا لـــسـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ إثـ
اإلنساني. جرى ذلك بعد أن تمت شيطنة 
الــاجــئ، وتــصــويــر أســبــاب لــجــوئــه بأنها 
ــزوة  ــ مــــشــــاركــــة عـــضـــويـــة وفـــعـــلـــيـــة فــــي »غــ
ــان فــــي صــحــف  ــ ــدة«، إن كـ ــ ــديـ ــ إســـامـــيـــة جـ
وقنوات يمينية في أوروبا بشكل خاص... 
وصــــــــواًل إلـــــى أســـالـــيـــب إعـــامـــيـــة أخـــــرى، 
ــات عــلــى مــواقــع  مــثــل املــلــصــقــات واإلعــــانــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ونــذكــر منها هنا 
فجأة  ظهرت  التي  »يوكيمون«  مصلقات 
في شوارع لندن واملحرضة على الاجئن 
وعلى املسلمن، كما نذكر امللصقات التي  
لقد  علينا:  تفرضهم  »الــدولــة  عليها  كتب 
ــلــــوا... إنــهــم فـــي قــلــب املــديــنــة« والــتــي  وصــ
انــتــشــرت عــلــى شــكــل الفـــتـــات إعــانــيــة في 
شــــــــوارع مـــديـــنـــة بـــيـــزيـــيـــه الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 

منوعات

B

ــلـــى نـــفـــس الـــافـــتـــات صــــورت  فـــرنـــســـا. وعـ
كــنــائــس بـــدت كــأنــهــا مــحــاصــرة ومــحــاطــة 

بالاجئن امللتحن. 
في املقابل، لم تقف تلك »العقلية الغربية« 
املـــنـــفـــعـــلـــة، واملـــســـكـــونـــة بــــأوهــــام الــعــظــمــة 
ــام الــاجــئــن  ــهــ ــة، عـــنـــد حــــــدود اتــ ــيـ ــقـــومـ الـ
بمحاولة تغير مامح »أوروبا املسيحية« 
فـــي تــحــلــيــاتــهــا الــتــلــفــزيــونــيــة وصـــورهـــا 

ــاء الــخــطــاب املــتــنــاســق في  املــرافــقــة، بــل جـ
فــضــاءات  فــي  املتصاعد  الشعبوي  نهجه 
ــيـــاســـة الـــغـــربـــيـــة، لـــيـــحـــّمـــل الــضــحــيــة  الـــسـ
ــبــــاب عـــجـــز االقـــتـــصـــاديـــات  الــــســــوريــــة، أســ
ــة الـــكـــبـــيـــرة، وتـــصـــويـــر الـــاجـــئ،  ــ ــيـ ــ األوروبـ
أســـرة وحــيــاة في  بقايا  الـــذي يجر وراءه 
»الجنة األوروبية«، كنقطة عطالة في تلك 
قادم  كشحاذ،  إليه  والنظر  االقتصاديات 

من »الشرق املتدين«، فقط من أجل التنعم 
»براتب اإلعانة« و»السوسيال«.

هكذا باتت صورة الاجئ السوري، السائلة 
على بعض التلفزيونات الغربية اليمينية، 
هي صورة الضحية املجردة من الحاجات 
اإلنــســانــيــة والــســيــاســيــة، بــعــد الــتــشــويــش 
على حقيقة نــزوحــهــا وشـــرودهـــا، وإعـــادة 
أســـبـــاب نــزوحــهــا إلــــى إرهـــــاب الــجــمــاعــات 
»اإلســـامـــيـــة الــســنــيــة« فــقــط، وتــنــاســي ما 
أقدمت عليها املليشيات الطائفية األخرى، 
ــــح الـــغـــربـــيـــة  ــالـ ــ ــــصـ وهـــــــو مـــــا يــــتــــوافــــق واملـ

وسياساتها في املنطقة.
حقيقة، ال تكمن صعوبة األمر في مقاصد 
الـــتـــشـــويـــش ومـــــأربـــــه، بــــل فــــي مـــحـــاصـــرة 
الـــاجـــئ بـــصـــور يــســتــوجــب مــنــه تبنيها 
ــتـــه. صـــــور تــحــاصــره  ــقـــافـ حـــــول نــفــســه وثـ
بــمــا هـــو مــطــلــوب مـــنـــه، وتـــذكـــره بــالــشــكــل 
والــصــيــغــة الـــتـــي عــلــيــه اتــبــاعــهــا مـــن أجــل 
أن يستوفي شـــروط وجـــوده وحــيــاتــه في 
الغرب. صور تسمح لنفسها بالتدخل في 
تــكــويــن الــذهــنــي لــاجــئ بــكــونــه الضعيف 
الرجل  مقابل  في  و»الجاهل«،  والهامشي 

الغربي، األبيض، السيد، العارف.
اإلشـــكـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة، لــــم تـــعـــد مــقــتــصــرة 
أيضا  فالثقافي  اإلعـــامـــي،  الــجــانــب  عــلــى 
بــات رهــن ذلــك التدخل. وعلى الاجئ أن 
يتهيأ لدورة الحياة والذوبان في اللحظة 
فـــــإن طــريــقــه  الـــغـــربـــيـــة وراهـــنـــيـــتـــهـــا، وإال 
الوحيد لدفاع عن نفسه، وردة فعله على 
لن  ربما  للدولة،  والجبارة  الناعمة  القوة 
يــكــون ســـوى االنــتــحــار فــي تــيــارات دينية 

متطرفة.
وبــــعــــيــــًدا عـــــن صــــــور الـــتـــعـــالـــي الـــغـــربـــيـــة 
ونظرتها إلى ذاتها بكونها مركز كل علم 
وإبــداع وقيم مثلى في العالم، فإن صورة 
تكشف  رغم هشاشتها،  السوري،  الاجئ 
عـــن حـــاجـــة الــنــظــام الــســيــاســي األوروبـــــي 
ــلــــيــــة إلــــــى ضــحــيــتــهــا  وتــــحــــوالتــــهــــا الــــداخــ
ــورة  ــ ــن أجــــــل تــحــمــيــلــهــا صـ ــ ــة، مـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الضحية  تلك  مــن  املــوقــف  عجزها، وجعل 
ــكــــات األكــــبــــر  ــشــ املـــــهـــــرب األســـــهـــــل مـــــن املــ
واألعــقــد، التي تعاني منها تلك األوســاط 
الاجئن  ملف  أصبح  بحيث  السياسية، 
الخطاب  الستثمار  خصوبة  األكثر  امللف 

الشعبوي حوله.
كــل ذلـــك ال يــخــفــي حقيقة تــعــاطــف بعض 
ــن املــجــتــمــعــات الــغــربــيــة مع  الــقــطــاعــات مـ
الــاجــئــن الــســوريــن، وهـــو تــعــاطــف نابع 
ــيـــق، بـــشـــرعـــة حــقــوق  ــمـ ــانـــهـــم الـــعـ ــمـ مــــن إيـ
اإلنسان والحرية والعدالة، أي ذات الجذر 
أجلها،  السوريون من  ثار  التي  واملفاهيم 
وقــبــلــت بــالــرصــاص والــــدم والــقــتــل، حتى 
يتم تحويلهم إلى شعب، تحت خط الفقر 

واملوت والرحمة.

جّرد بعض اإلعالم 
صورة الالجئ  من 
الحاجات اإلنسانية

واشنطن ـ العربي الجديد

دونالد  الجديد  األميركي  الرئيس  تنصيب 
للصحف  الشاغل  الشغل  كــان  اليوم  ترامب 
ــل اإلعــــــــام األمــــيــــركــــيــــة. فـــالـــعـــنـــوان  ــ ــائـ ــ ووسـ
الــرئــيــســي لصحيفة واشــنــطــن بــوســت كــان 
»رياح التغيير تهب مع وصول ترامب«. وفي 
التنصيب،  الفرعية قرأنا »عشية  عناوينها 
ــتـــحـــدث عــــن »تــغــيــيــر  الــــرئــــيــــس املـــنـــتـــخـــب يـ
حقيقي«. وفي عنوان آخر »ترامب على حق، 
هــو لــم يخلق االنــقــســامــات األمــيــركــيــة، لكن 
ــهــــا؟«. ونـــشـــرت أيــضــا  هـــل ســيــتــمــكــن مـــن رأبــ
مـــقـــااًل عـــن اشـــتـــبـــاكـــات بـــن أنـــصـــار تــرامــب 
ومــعــارضــيــه فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن. وفــي 
مـــقـــاالت الــــــرأي بــالــصــحــيــفــة نــفــســهــا قــرأنــا 
»عــصــر تــرامــب هــو قــفــزة فــي الـــظـــام«. فيما 
حمل مقال آخر عنوان » تنصيب ترامب هو 

يوم لاحتفال«.
أما صحيفة نيويورك تايمز فكان عنوانها 
الــخــامــس واألربـــعـــون...  الرئيسي »الــرئــيــس 
في عشية تنصيب ترامب، أبهى الفعاليات«. 
وفي مادة تتعلق بتنصيب ترامب املنتظر، 
ــاءة »مـــن لينكولن إلـــى أوبـــامـــا، كــيــف تم  جـ
ــام الــكــونــغــرس«. وفــي  إحــصــاء الــحــشــود أمــ
عــنــوان آخـــر »شـــركـــاء تــرامــب تــمــحــصــوا في 
الــعــاقــات بــروســيــا«. وعـــن كــيــف يــبــدو يــوم 

الــرحــيــل فــي البيت األبــيــض »رئــيــس يغادر 
وآخـــر يــدخــل، أنــت ال تستأجر فقط عاملن 
الــبــيــت  فـــي  إيــفــانــكــا  ــنـــة«، و»دور  مـــع شـــاحـ
األبـــيـــض بــعــهــد تــــرامــــب«. كــمــا ورد الــعــديــد 
بنهاية عهد  تتعلق  الــتــي  املــوضــوعــات  مــن 
أوبــامــا ورحــيــلــه عــن البيت األبــيــض، فنقرأ 
ــا مــنــذ اآلن«،  ــامـ عــنــوانــا »افــتــقــاد بـــــاراك أوبـ
أوباما يتألق  البيت األبيض،  و»قبل إخــاء 
 »CNN« في جولة وداعــيــة«. أمــا على موقع
ــرامـــب يحط  فــاملــقــاالت األســاســيــة كــانــت »تـ
للحظة  تستعد  و»واشنطن  العاصمة«،  في 
ــــال فــــي فــريــق  ــتــ ــ ــبــــرى«، و»االخــ ــكــ ــرامــــب الــ تــ
تـــرامـــب«، ونــقــرأ أيــضــا »حــقــائــق طــريــفــة من 
الــســابــقــة«، »أمـــن تــرامــب  حــفــات التنصيب 
ــام«. وفـــي النسخة  خـــال الــتــنــصــيــب بــــاألرقــ
الــعــربــيــة مـــن املـــوقـــع تــصــدر مــقــال بــعــنــوان: 
»القسم.. كلمات تحول الشخص العادي إلى 
إلى جانب مقال عن  املوقع،  أميركا«  رئيس 

»الخطط العسكرية املقترحة لترامب«.
أمـــا الــعــنــوان الــرئــيــســي فـــي مــوقــع »فــوكــس 
ــــذي يـــرثـــى لـــه،  ــوز«  فـــكـــان »االنــــقــــســــام الــ ــيــ نــ
ــات  ــرخـ مـــــؤيـــــدو تـــــرامـــــب يـــســـتـــقـــبـــلـــون بـــصـ
املعارضن«،  قبل  من  والتهديدات  الشتائم 
باملراسم  التنصيب  عشية  م 

ّ
يعل و»تــرامــب 

واالحتفال«، باإلضافة إلى استعراض صور 
تاريخية من مراسم تنصيب سابقة.

وعلى موقع »هافينغتون بوست« فشاهدنا 
فـــي صــفــحــتــهــا الــرئــيــســيــة رســـمـــا بـــاألســـود 
ــا، مــع عــبــارة »الــنــهــايــة«، وفــي  لــشــكــل أوبـــامـ
عنوان آخر »البيت األبيض هو سجل فارغ 
بــانــتــظــار تـــرامـــب«، و»عــائــلــة أوبـــامـــا تــغــادر 
التواصل  وسائل  ليس  لكن  األبيض  البيت 
االجـــتـــمـــاعـــي«، و»تــــرامــــب يــصــل إلــــى الــبــيــت 
ـــر لـــلـــعـــديـــد مــــن األوامـــــــر 

ّ
ــــض، ويـــحـــض ــيـ ــ األبـ

الــتــنــفــيــذيــة«. كــمــا جـــاء فــي املــوقــع مــقــال عن 
أساليب للكفاح من أجل العدالة االجتماعية 
في عهد ترامب، واالحتجاجات في العاصمة 

واشنطن عشية تنصيبه.

)Getty/سبنسر بالت(

)Getty( األنظار متوجهة لحفل التنصيب

واشنطن ـ العربي الجديد

دعت أكثر من 70 مؤسسة في مجال العدالة االجتماعية والعرقية موقع »فيسبوك« 
الــذي يتضمن إســـاءات أو  إلــى تبني إصــاحــات، لتحسن إمكانية حــذف املحتوى 
مضايقات. ورأت هذه املؤسسات أن موقع »فيسبوك« يسمح »للعنصرين البيض 
بحملة  املتعلقة  املــنــشــورات  يحجب  بينما  املــوقــع،  على  العنيفة  تهديداتهم  بنشر 
)حياة السود مهمة( ومنشورات الناشطن من العرق غير األبيض«، وطالبت املوقع 
بإصاح نظامه »املتحيز عرقيا«، في رسالة وجهتها إلى مؤسس »فيسبوك«، مارك 

زوكربيرغ، أمس األربعاء.
 »ناشطن 

ّ
وجاء في نّص الرسالة التي نشرتها صحيفة »ذا غارديان« البريطانية، أن

في حملة )حياة السود مهمة( اشتكوا باستمرار من حذف منشوراتهم حول التمييز 
العنصري على املوقع، باإلضافة إلى حذف صور من االحتجاجات التي قاموا بها، 
بحجة انتهاكها ملعايير املوقع«. وأضافت »في الوقت نفسه، تنتشر التعليقات التي 
تستهدف الناشطن على أساس العرق والدين وامليول الجنسية على املوقع«. وحثت 
املنظمات املوقعة على الرسالة »فيسبوك« على تبني إصاحات، للحّد من املحتوى 

املسيء على املوقع، من دون فرض رقابة على الخطاب السياسي.
انتقادات واســعــة، على  الرسالة في وقــت يواجه فيه »فيسبوك« حملة  وتأتي هــذه 
خلفية املــنــشــورات على املــوقــع أو تلك الــتــي يــتــّم حــذفــهــا، وكـــان قــد اتــهــم مـــرات عدة 

بفرض رقابة على املستخدمن في األشهر األخيرة.
وكانت هذه املؤسسات قد وجهت رسالة إلى »فيسبوك« في أكتوبر/تشرين األول 
اآللية  بيانات حول  وتوفير  املعايير،  الشفافية حول  بزيادة  فيها  طالبته  املاضي، 
»تــدقــيــق خـــارجـــي«. بـــــدوره، أصــدر  املــتــبــعــة عــنــد حـــذف مــنــشــور مــعــن، والــســمــاح بـــ
»فيسبوك« بيانا في ديسمبر/كانون األول املاضي ردًا على الرسالة، لكن الناشطن 
أشاروا إلى أنه لم يتناول مخاوفهم على الحقوق املدنية. من هنا جاءت املطالبات 
بإدخال تحسينات على املحتوى وعدم السماح بنشر نصوص وصور وفيديوهات 

ودعوات قد تعتبر مسيئة بالنسبة لهذا الجزء أو ذاك من املجتمع.

صورة الالجئ السوري وشاشات اليمين الغربي

تطبيقات 
تجهلها

نور الدين إبراهيم

أغــلــب مــســتــخــدمــي هـــواتـــف أنـــدرويـــد يبحثون 
عـــن جـــديـــد الــتــطــبــيــقــات عــبــر بــرنــامــج »غــوغــل 
بــايــســتــور« املــثــبــت عــلــى كــل هــواتــف أنــدرويــد. 
لكن يوجد عدد من البرامج الرائعة غير املدرجة 
بمتجر غوغل. إليك قائمة بأفضل تلك البرامج 

وكيفية تنزيلها.

مشاهدة  محبي  مــن  كنت  إذا   :TubeMate  ■
يوتيوب، فيجب أن تستخدم هذا البرنامج. فهو 
بأعلى  يــوتــيــوب  فــيــديــوهــات  بتنزيل  لــك  يسمح 

جودة ممكنة. 
إدارة  بــرامــج  مــن  العديد  هناك   :MiXplorer  ■
امللفات على متجر غوغل. لكن لن تجد بجمال 
 .Mixplorer ــانــــات  ــكــ إمــ تـــنـــوع  وال  تــصــمــيــم 
فّك  من  نك 

ّ
يمك الجميل،  للتصميم  فباإلضافة 

امللفات املضغوطة، البحث خال الهاتف بأكمله، 
السحابي  التخزين  منصات  كافة  مع  التكامل 
وإدارة ملفاتك بها والعديد من املميزات األخرى.

األلــعــاب؟ هذا  أنــت مــن محبي  ■ Snes9x: هــل 
التطبيق يعد أفضل مشغلي ألعاب التسعينيات 
الــقــديــمــة. مــن خــالــه يمكنك االســتــمــتــاع بلعب 
»مـــورتـــال كـــومـــبـــات«، و»ســتــريــت فــايــتــر« وكــل 

األلعاب التي نشأت على إدمانها صغيرًا.

■ MIUI Music: يعد MIUI أشهر تطبيقات 
لكن  اآلســيــويــة.  الــقــارة  فــي  املنتشرة  املوسيقى 
العربية.  املنطقة  فــي  مــشــهــورًا  ليس  مــا  لسبب 
الرائعة  املــمــيــزات  مــن  العديد  على  يحتوي  فهو 
فيمكنك من البحث عن املوسيقى التي تفضلها. 
كما يمكنك من تنزيل كلمات أغانيك املفضلة، 
ويــحــتــوي عــلــى نــمــط الـــكـــاريـــوكـــي حــيــث يــقــوم 

بتشغيل موسيقى األغنية ليمكنك من الغناء.

اإلنساني مع قضيّتهم،  التعاطف  بذلك  اإلرهاب واللجوء، مانعًة  السوريين بقضيتي  الالجئين  اليمينية صورة  الغربية  الشاشات  ربطت 
ورغم عدم تورط السوريين باالرهاب فإن تعميم هذه الصورة هدفه انتخابي
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محمد جابر

ــايــــة الـــــعـــــام املــــــاضــــــي، لــم  مـــــع نــــهــ
جيدًا   

ً
مستقبا يتوقع  أحــد  يعد 

ــلـــبـــشـــريـــة: الــــصــــعــــود املـــتـــســـارع  لـ
لــلــتــيــار الــيــمــيــنــي فـــي الـــعـــالـــم )وعـــلـــى رأســـه 
دونالد ترامب في أميركا( إلى جانب تنامي 
الــعــنــف واإلرهــــــاب والــتــدمــيــر وتـــزايـــد أعـــداد 
الاجئن والصراعات السياسية، كلها تنبئ 
 .

ً
ــة مــســتــقــبــا بــمــزيــد مـــن الــقــلــق والــــســــوداويــ

السينما في املقابل دائما ما حاولت أن تتنبأ 
بــمــا ســنــكــون عــلــيــه، مــنــذ انــطــاقــتــهــا املبكرة 
القمر«  إلـــى  »رحــلــة  فيلم جـــورج ميلييه  فــي 
قبل  للقمر  الــوصــول  يتخيل  )الـــذي   ،)1902(
ــرورًا بــأفــام  ــ عــقــود مــن حــدوثــه الــفــعــلــي(، ومـ
لــكــوبــريــك،  الـــفـــضـــاء«  أوديــــســــا   :2001« مــثــل 
ووصواًل للسنوات األخيرة التي كثرت فيها 
أفام الخيال العلمي ذات اإلطــار املستقبلي، 
ومن آخرها Passengers، الذي يعرض حاليا 
 ،2049  Blade Runner أو  السينما،  دور  فــي 
الــــذي ســيــعــرض الحــقــا لــيــنــظــر لــلــعــالــم )كــمــا 
يتضح من اسمه( بعد 32 عاما من لحظتنا 
لـــعـــام 2049 مــع  الــــوصــــول  الـــحـــالـــيـــة. وقـــبـــل 
التقرير  هــذا  فــي  نتناول  فإننا  رانـــر«،  »بليد 
»صـــورة املستقبل« فــي عــدد مــن أهــم األفــام 

السينمائية خال السنوات األخيرة.

 A.I. Artificial Intelligence
إخراج: ستيفن سبيلبرغ )2001(

الــفــيــلــم الــــذي كــــان مـــن املــفــتــرض أن يــخــرجــه 
ستانلي كوبريك، قبل أن تؤدي وفاته بالعمل 
فــي مستقبل  يــــدور  إلـــى ستيفن ســبــيــلــبــرغ، 
الذكاء  غير قريب )وغير محدد( يتطور فيه 
ذا هيئة  اآللــــي  اإلنـــســـان  الــصــنــاعــي ليصبح 
بــشــريــة، ومــــع الـــوقـــت يــتــطــور أكــثــر ليصبح 
لديه »مشاعر«، في تناول مبكر للفكرة التي 
أصبحت مطروحة أكثر بعد ذلك وآخرها في 
مسلسل Westworld الذي حقق نجاحا كبيرًا 

عند عرضه التلفزيوني في 2016.

Minority Report
إخراج: ستيفن سبيلبرغ )2002(

يكتشف   ،2054 ســنــة  مــحــدد،  هــنــا  املستقبل 
وقوعها  قبل  الــجــرائــم  ملعرفة  طريقة  البشر 
والـــقـــبـــض عــلــى مــرتــكــبــيــهــا، والــنــتــيــجــة هي 
ــن الــــجــــرائــــم لـــســـنـــوات  ــ ــطــــن خـــالـــيـــة مـ ــنــ واشــ
ــــل شــــــيء حــن  ــتـــالـــيـــة، قـــبـــل أن يـــتـــغـــيـــر كـ ــتـ مـ
أنــه املتهم  أنــدرتــون(  يكتشف املحقق )جــون 
فيهرب  القبض عليه،  يتم  أن  ويــجــب  الــقــادم 
تــه، وأنــه »لــن يقتل«، كما  سعيا إلثــبــات بــراء
 
ً
يـــقـــول املــتــنــبــئــون. ســبــيــلــبــرغ يــبــتــكــر شــكــا
في  فقط  ليست  تفاصيله  للمستقبل،  رائــعــا 

للمرة األولى 
يكتب أفليك سيناريو 

الفيلم وحيدًا

2223
منوعات
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حملة

خليل العلي

البلدان  فــي معظم  »الــفــريــكــة«  حــبــوب  تنتشر 
 في باد الشام، وهي عبارة 

ً
العربّية وخاّصة

ــحــصــد 
ُ
عـــن حـــبـــوب الــقــمــح الـــخـــضـــراء الـــتـــي ت

ــم تــعــريــضــهــا  ــتـ ســنــابــلــهــا قـــبـــل أن تـــجـــف، ويـ
القشرة الخارجّية ثم  للحرارة وحرقها إلزالة 

يتم جرشها كالبرغل. 
اللحم  أو  الــدجــاج  طهى »الفريكة« عــادة مــع 

ُ
ت

الـــدجـــاج   وخــــاصــــة 
ّ
ــكـــان األرز ــــي تــحــتــل مـ وهـ

املحشي الذي يتم حشوه بالفريكة. 
ستخدم »الفريكة« سابقا في إعداد أطباق 

ُ
لم ت

السلطة أو املقبات، لكن في جنوب لبنان تم 
إعداد »سلطة الفريكة«، ويقول الشيف بدري 
»الــعــربــي الــجــديــد«: قــمــنــا بــإعــداد  أبـــوديـــاب لـــ
سلطة »الفريكة«، املكونة من الفريكة والفواكه 
والبندورة  الخيار  مثل  الخضار  مع  فة 

ّ
املجف

)الطماطم( والرمان وخل التفاح البلدي وزيت 
الزيتون البلدي وامللح، وكلها منتجات بلدّية.
ــذه الـــخـــطـــوة هــــي لــتــســويــق  ــ ــــى أن هـ ــفـــت إلـ ولـ
كــي تنافس  عــاملــيــة  بــطــرق  اللبنانية  الــفــريــكــة 
ــوا« املــــعــــروفــــة عـــاملـــيـــا وهـــي  ــنــ ــيــ ــكــ ســـلـــطـــة »الــ
ــد انــتــشــرت  مـــصـــدرهـــا أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة وقــ
وغنّية  فوائد صحّية  من  لها  ملا  كبير  بشكل 

بالبروتينات والفيتامينات. 
»الــفــريــكــة« خصائص  لـــ ــاب أن  أبـــوديـ ويـــؤكـــد 
ص 

ّ
التخل »الكينوا«، منها  عــّدة تفوق  غذائّية 

ــا غـــنـــّيـــة بـــاأللـــيـــاف  ــهــ ــن الـــــــــوزن الـــــزائـــــد ألنــ ــ مـ
ــن يــتــنــاولــهــا  ـــشـــعـــر مــ

ُ
والـــبـــروتـــيـــنـــات الـــتـــي ت

هذا  فيهما  يختلف  عنصران  هناك  العصر. 
السابقة؛  الثاثة  أفليك  بــن  أفـــام  عــن  الفيلم 
الــعــنــصــر األول هــو أنـــه لــيــس فــيــلــم »حــبــكــة« 
»أفليك« كمخرج  تميز  فيلم »شخصية«،  بل 
ــبـــط بــشــكــل أســـاســـي بـــأنـــه يـــقـــدم »قــصــة«  ارتـ
قــويــة ويــجــيــد ســردهــا بــإيــقــاع ال َيــفــلــت منه 
ولـــــو لـــلـــحـــظـــة. إذا تـــذكـــرنـــا تـــتـــابـــع »هـــــروب 
األميركين من مطار إيران« )الذي امتد على 
 )Argo الشاشة لنصف ساعة تقريبا في فيلم
القلق  هــذا  اإلخــراجــيــة،  قيمته  فهو يختصر 
والـــتـــوتـــر والـــشـــعـــور بــالــضــغــط ورغــبــتــك في 
 Live By Night معرفة ما سيحدث. في فيلم
يختلف األمر تماما، يكون العنصر األساسي 
الـــــذي يـــحـــرك الــفــيــلــم هـــو شــخــصــيــة »جـــوي 
كــوغــلــن«، والــتــغــيــرات الــنــفــســيــة والــدرامــيــة 
التي يمر بها. يسائل أفليك من خاله »كيف 
يمكن أن تعيش وسط مجتمع بهذا الفساد؟« 
ويـــحـــاول الــحــفــاظ عــلــى خــيــط رفــيــع بــن أنــه 
»يــتــعــامــل مــع الــفــســاد ولــكــنــه لــيــس فــاســدًا«. 
فهو شخص يشعر بالذنب والتأنيب وعدم 
االنــتــمــاء لــلــعــالــم، وهـــو جــانــب مـــن الـــدراســـة 

لــم يــتــم الــتــعــامــل يــومــا مــع بــن أفــلــيــك كممثل 
كبير، ولكن حن بدأ مسيرته اإلخراجية قبل 
10 سنوات طرح نفسه كمشروع ملخرج كبير 
جدًا، يصنع أفام إثارة مشدودة الوتر بشكل 
في  ذلــك  أثبت  القليلون،  إال  فيه  يضاهيه  ال 
 The 2007( ثم( Gone Baby Gone فيلمه األول
Town )2010( قبل أن يصل للقمة في فيلمه 
الثالث Argo الذي نال جائزة أوسكار أفضل 
أفــلــيــك كمخرج  ــــن اســـم 

ّ
فيلم عـــام 2012 ودش

مهم. 
 Live By لذلك انتظر الجميع فيلمه الجديد
بــعــد 5  يــقــدمــه  أن  مـــاذا يمكن  Night، ملــعــرفــة 
سنوات من نجاح Argo التاريخي، خصوصا 
مـــع أجـــــواء الــفــيــلــم املــخــتــلــفــة الــتــي تــــدور في 
الذي  املميز  العصابات  وعالم  العشرينيات، 
هجرته السينما األميركية منذ وقت ويبدو 

دائما بيئة خصبة لتقديم الجديد. 
يدور الفيلم حول شخصية »جوي كوغلن« 
)يــؤديــهــا بــن أفــلــيــك بــنــفــســه(، االبـــن األصــغــر 
لــقــائــد شـــرطـــة بـــوســـطـــن، والـــجـــنـــدي الــعــائــد 
ــذي يــقــرر  ــ ــ مــــن الــــحــــرب الـــعـــاملـــيـــة األولــــــــى، والـ
ــاريـــخ الــشــخــصــي  ــتـ أن يــعــطــي ظـــهـــره لــكــل الـ
عالم  فــي  ببطء  وينغمس  املــشــرف  والعائلي 
الــجــريــمــة والـــفـــســـاد فـــي بــوســطــن منتصف 
العشرينيات. يبدأ من عمليات سرقة صغيرة 
بمساعدة أصدقائه، ويتعرف على أحد رجال 
فينغمس  معه،  العمل  في  ويبدأ  العصابات 
أحد  أن يصبح  إلــى  املظلم  الجانب  فــي  أكثر 
أكبر أسماء تجارة الكحول املمنوعة في هذا 

بــالــشــبــع لــفــتــراٍت طــويــلــٍة مـــا يــســاعــد فـــي قلة 
تــنــاول الــطــعــام الــغــنــي بــالــســعــرات الــحــراريــة، 
وهــــي قــلــيــلــة الــكــربــوهــيــدرات وتــحــتــوي على 
النشا الـــذي يــســاِعــد أيــضــا فــي خفض الـــوزن، 
كــمــا تــحــمــي الــجــهــاز الــهــضــمــّي مـــن اإلمــســاك 
ــيــــاف  ــّيــــات األلــ ــمــ ــــدة بـــســـبـــب كــ ــعـ ــ وأمــــــــــراض املـ
ض 

ّ
م نسبة السكر في الدم وتخف

ّ
الكبيرة، وتنظ

مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول فــي الــجــســم. وقـــال: 
هدفنا أن تدخل الفريكة إلى األطباق العاملّية، 
إلــى بلدان  الفريكة  يــصــّدر  أن لبنان  وخــاصــة 
إعــداد أطباق  عــّدة ونحن بدأنا بإدخالها في 
لبنانّية وعاملّية عّدة، كما أن عملنا يساعد في 
الفريكة عوضا  مــن  ــي 

ّ
املــحــل اإلنــتــاج  تصريف 

عــن اســتــيــراد »الــكــيــنــوا« مــن خـــارج لــبــنــان. لم 
السلطة  إعــداد  في  الفريكة  استخدام  يقتصر 
فقط، بل تعداها إلى حشو »الكّبة اللبنانّية« 

 .
ّ
بها، كذلك أوراق العنب بداًل من األرز

السلوكية ال يبدو أفليك فيه متميزًا بأي قدر. 
فالشخصية عانت مــن ارتــبــاك واضــح طــوال 
األحــــــداث، ال يــتــعــاطــف املــشــاهــد مــعــهــا وفــي 

نفس الوقت ال يكرهها.
أمـــا الــعــنــصــر الــثــانــي فــهــو أنــهــا املـــرة األولـــى 
منفردًا،  السيناريو  أفليك  فيها  يكتب  الــتــي 
على  أفليك  كاتب جيد )حصل  بالتأكيد  هو 
األوسكار عام 1997 مناصفة مع مات ديمون 
 )Good Will Haunting فــيــلــم  ســيــنــاريــو  عــن 
ولكن كل أعماله السابقة كانت برفقة آخرين. 
في هــذه املــرة يقتبس روايــة صعبة للروائي 
ــد، وهــو  ديــنــيــس لــيــهــان دون شـــراكـــة مـــع أحــ
ــواء فــــي بــنــاء  ــ ــــر ســـبـــب تــفــكــكــا واضــــحــــا ســ أمـ
حتى  أو  وتحوالتها،  ودوافــعــهــا  الشخصية 
ــرى  فـــي مـــســـار الــحــبــكــة والــشــخــصــيــات األخــ
املــســاعــدة، ورغــم مــحــاوالت أدائــيــة جيدة من 
 )فـــي خط 

ً
إيـــا فــانــيــنــج وكـــريـــس كــوبــر مــثــا

أننا ال نتعاطى  إال  الفيلم(  بــأحــداث  رئيسي 
مـــع ذلــــك بــشــكــل جــيــد ألن الـــصـــراع مـــع رجــل 
الدين والضغط عليه يبدو ناشزًا من األصل 
عــن حــكــايــة وعــالــم الــعــصــابــات الـــذي نتحرك 

فيه وبدأنا منه. 
لتلك األسباب كانت عودة بن أفليك املنتظرة 
من وراء الكاميرا محبطة وضعيفة، حتى إن 
تميزت بصريا في خلق أجــواء العشرينيات 
ومــشــاهــد حــركــة متقنة، ولــكــن مــع سيناريو 
الفيلم ال يضيف  التفكك فإن  شخصية بهذا 

أي شيء ملسيرة مخرجه.
محمد...

أبرز اللحظات في تاريخ تنصيب Live By Night: الفشل األول لبن أفليك كمخرج
الرؤساء األميركيين

سلطة الفريكة الجنوبية

انطلقت قبل أيام حملة 
سوريّة على موقع 

»فيسبوك« تطالب بإحياء 
فرقة »مشروع ليلى« اللبنانية 

حفلة في سورية، نظرًا 
لجمهورها الكبير

عمر بقبوق

أيــام، أطلقت مجموعة من الشباب السورين  منذ 
ــــى من  مـــبـــادرة عــلــى مـــوقـــع »فــيــســبــوك« هـــي األولــ
ــة »مـــــشـــــروع لــيــلــى«  ــرقــ نــــوعــــهــــا. فــــدعــــت عــــشــــاق فــ
ــة، لــانــضــمــام  ــوريــ الــلــبــنــانــيــة املـــوجـــوديـــن فـــي ســ
املفضلة،  فرقتهم  الــجــمــهــور  فيها  يــنــاشــد  لحملة 
لتقدم أولــى حفاتها على األراضــي السورية، من 
خال االنضمام لدعوة مفتوحة، بعنوان »الحملة 
وانضم  لــيــلــى«.  مــشــروع  لحفلة  للتجهيز  الــكــبــرى 
للحملة حتى اليوم قرابة 1750 شخصا، وال يزال 

عشاق الفرقة يتهافتون على الحملة.
وتــأســســت فــرقــة »مــشــروع لــيــلــى« ســنــة 2008، من 
خال ورشة عمل في الجامعة األميركية في بيروت، 
واستطاعت خال سنتن أن تحقق نجاحا محليا، 
وتطلق أولى ألبوماتها؛ وفي سنة 2011 وبعد أن 
انــتــفــض الــوطــن الــعــربــي بــثــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
تــأثــرت الــفــرقــة بــمــا يحيط فــيــهــا، وأطــلــقــت الفرقة 
ألبوم »الحل رومانسي«، الذي تضمن أغنية »إني 
منيح«، التي وجد فيها السوريون أغنية تناسب 
ثـــورتـــهـــم؛ فــــــــازدادت شــعــبــيــة الـــفـــرقـــة فـــي ســـوريـــة، 
السورية،  الثورة  تمثل  األغنية  كلمات  وأصبحت 
التواصل  مواقع  على  الناشطن  صفحات  وتزين 
االجــتــمــاعــي. وأصـــــدرت »مـــشـــروع لــيــلــى« بــعــدهــا، 
أغان أخرى ُصبغت بروح الثورة، منها: »غدًا يوٌم 

محمد فتحي

تشهده  الـــذي  البحت  السياسي   
ّ

الــشــق عــن  بعيدًا 
حفات تنصيب الرؤساء األميركين، هناك جانب 
آخر الحتفاالت التنصيب األميركّية السابقة، فقد 

شهدت غرائب وأحداثا حصلت للمرة األولى:
لــلــواليــات املتحدة  ■ كــان جــورج واشنطن رئيسا 
مـــراســـم  وخـــــــال   .1797 وحــــتــــى   1789 عـــــام  مـــنـــذ 
تنصيبه الثانية، كان خطابه األقصر، إذ قال 135 

كلمة فقط.
■ توماس جيفرسون كان أّول رئيس يتلو القسم 
أّول  نفسه  الحفل  1801. وشهد  عــام  فــي واشنطن 

استعراض تنصيب في التاريخ األميركي.
■ أقــيــمــت الــرقــصــة األولــــى لــتــرامــب ومــيــانــيــا ليل 
أول من أمس الخميس. ويعود تاريخ هذا التقليد 
ه بدأ مع جيمس ماديسون، 

ّ
إلى العام 1809، إذ إن

باع بأربعة دوالرات.
ُ
وكانت التذاكر ت

■ تا ويليام هينري هاريسون أطــول خطاب في 
حــفــل تــنــصــيــب، فــكــان مـــن 8445 كــلــمــة واســتــغــرق 
ساعة و45 دقيقة. وكان الحفل يقام خال عاصفة 
ثلجية عام 1841، رفض خالها هاريسون ارتداء 
بالبرد،  فأصيب  ــن، 

ّ
كــف حتى  أو  قّبعة  أو  معطف 

وتطّور األمر الحقا إلى التهاب رئوي، وتوفي بعد 
31 يــومــا. فــكــان هــاريــســون صــاحــب أطـــول خطاب 

وأقصر والية رئاسّية أميركّية.
■ يتم تصوير حفات التنصيب وإذاعتها بشكٍل 
ـــهـــا تــحــظــى بمهتمن 

ّ
مــبــاشــر حــــول الـــعـــالـــم، إذ إن

أفضل«، »للوطن«، »ونعيد« و»بحر«، واستخدمت 
هــذه األغــانــي فــي الــعــديــد مــن الــعــروض املسرحية 
والفعاليات الثقافية السورية، التي تبنت الثورة، 
مــثــل عــــرض »الـــدانـــائـــيـــات« الــــذي قــــدم فـــي دمــشــق 
ثقافة،  مــوضــة  إلــى  الفرقة  أغــانــي  فتحولت   ،2013
واملــتــمــردة، بمثابة  الــجــديــدة  فــصــارت موسيقاها 

طابع جمالي جديد، يمثل النخبة في سورية.
العالم  ليلى« صالت بحفاتها  »مــشــروع  فرقة  إن 
وجالت، إال أنها لم تقم بزيارة سورية حتى اآلن، 
رغم معرفة أعضاء الفرقة بشعبيتهم فيها. ويعود 
ذلـــك غــالــبــا، ملــوقــف الــفــرقــة الــســيــاســي مـــن الــثــورة 
السورية، والتخوف من تبعاته. ولذلك، فإن مغني 
الفرقة، حامد سنو، صــرح في حفلة إطــاق ألبوم 
 MTV الفرقة األخير »ابن الليل«، والذي بثته قناة
، بــأنــه ســعــيــد بــنــقــل الحفلة 

ً
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة

، ليتمكن جمهوره في سورية 
ً
على الهواء مباشرة

بكلماته،  ليشير  الــحــفــلــة،  مــتــابــعــة  مــن  وفــلــســطــن 
األســد  يقاطع نظام  أنــه  إلــى  وبشكل غير مباشر، 
ــم احـــتـــرامـــه لــلــجــمــهــور  ــيـــل، رغــ كــمــا يــقــاطــع إســـرائـ

الفلسطيني والسوري.
ومــــن الـــغـــريـــب حــقــا فـــي دعـــــوة »الــحــمــلــة الــكــبــرى 
ممن  البعض  أن  ليلى«،  مــشــروع  لحفلة  للتجهيز 
شـــاركـــوا بــهــذه الـــدعـــوة، هـــم مـــن مــنــاصــري األســـد 
ومـــوالـــيـــه. مـــا يــشــيــر إلــــى اتـــبـــاع هـــــؤالء لــلــمــوجــة 
إدراكهم  وعــدم  واع،  غير  بشكل  السائدة  الثقافية 
ولكن  السياسية!  ومواقفها  الفرقة  أغاني  ملعاني 
يبقى السؤال: هل ستؤثر هذه الدعوة الغريبة من 
إلى  نوعها على فرقة »مشروع ليلى«، ويتجهون 
وخصوصا  فيها؟  الجمهور  نـــداء  ليلبوا  ســوريــة 
الفرقة أي مشاكل قانونية تمنعها  أنه ليس على 
مــن الــدخــول إلـــى ســوريــة، أم أن الــفــرقــة ستتمسك 
بمواقفها، وتمتنع عن تقديم حفاتها في سورية 
في ظل حكم بشار األسد للباد؟ حتى الساعة لم 
يــصــدر أي تــصــريــح عــن الــفــرقــة، وال تعليق حــول 
الجمهور  يبقى من حق  لكن  اإللكترونية،  الحملة 

االنتظار.

التصوير   
ّ
أن إال  األرضــّيــة.  الــكــرة  ومتابعن حــول 

وصــــل إلــــى هــــذه الـــحـــفـــات ألول مــــرة عــــام 1857، 
تحديدًا خال مراسم تنصيب جيمس بوشانان.

■ عام 1865، شهد حفل تنصيب أبراهام لينكولن 
لكن  للسود.  األّول  الحضور  ثانية  لوالية رئاسّية 
بن الحضور أيضا، كان جون وايكس بوث، وهو 
بشهر.  الــثــانــي  تنصيبه  بعد  لينكولن  اغــتــال  مــن 
ـــظـــهـــر صــــور تــنــصــيــب لــيــنــكــولــن حـــضـــور بــوث 

ُ
وت

بقربه وهو يتلو خطابه.
■ حظي كالفن كوليدج بأّول تغطية مباشرة عبر 

الراديو لحفل تنصيبه، إذ أذيع عام 1925.
■ أول رئــيــس أمــيــركــي ُيــنــّصــب فــي 20 يــنــايــر، كما 
ف التعديل الدستوري األميركي العشرين، كان 

ّ
كل

فرانكلن روزفيلت عام 1937.
 
ّ
■ حفل تنصيب هاري ترومان كان األول الذي ُيبث

 على التلفزيون عام 1949.
ً
مباشرة

■ شهد دوايت إيزنهاور أغرب مراسم تنصيب عام 
1953، عندما ألقي عليه حبل من رعاة البقر )كاو 

بوي( بينما كان على املنّصة.
■توماس جيفرسون وجيمي كارتر هما الرئيسان 
األميركيان الوحيدان اللذان سارا في العرض من 

مبنى »الكابيتول« إلى البيت األبيض.
األولـــى عام  للمرة  أوبــامــا  بـــاراك  ■ حفل تنصيب 
الــتــاريــخ األميركي،  أكــبــر حــضــور فــي  2009، شهد 

بأكثر من 1.8 مليون شخص.
■ دونالد ترامب )70 عاما( هو أكبر رئيس منتخب 

ُينّصب في أميركا .

نهاية العالم وسطوة الذكاء االصطناعي

)Getty( بن أفليك خالل العرض األوروبي األول للفيلم

يعرض حاليًا فيلم 
Passengers، كما 

سيعرض في وقت 
 Blade Runner الحق

2049، وهي أفالم 
تناقش المستقبل

صورة 
المستقبل 
في األفالم

مشروع ليلى... وسورية

فنون وكوكتيل

جدًا  املتقن  النوار  الجريمة/  )وفيلم  الحبكة 
الذي يقدمه(، ولكن أيضا في الشكل البصري 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وتــــــصــــــوره ملــــــســــــارات الـــــطـــــرق والـ
والتواصل واملحاكاة، تفاصيل ذكية جدًا قد 

 بعد 35 عاما من اآلن.
ً
تحدث فعا

V for Vendetta
إخراج: جيمس مكتيغي )2005(

الشيء املثير في هذا الفيلم هو موافقته )رغم 

ال تــبــدو بــعــيــدة أبـــدًا فــي ظــل حــركــة الــتــاريــخ 
الحالية.

Children of Men
إخراج: ألفونسو كوارون )2006(

فيه  ويتنبأ   ،2027 عــام  الفيلم  أحـــداث  تـــدور 
»ديـــســـتـــوبـــيـــا« يـــتـــوقـــف فــيــهــا الـــبـــشـــر عــن  ـــ بـ
اإلنــجــاب منذ 20 عــامــا، ونتيجة لضياع كل 
بسبب  واالستمرارية  »املستقبل«  احتماالت 

إنتاجه قبل 11 عاما( لاتجاه اليميني الذي 
يــتــجــه لـــه الــعــالــم فـــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، فهو 
يــــدور فـــي بــريــطــانــيــا خــــال مــســتــقــبــل قــريــب 
فاشيستية  حــكــومــة  تــتــولــى  حــيــث   ،)2038(
مقاليد األمــور، وتصبح الباد مجرد سجن 
واسع محكوم بالديكتاتورية، ويتتبع العمل 
)املقتبس من قصة مصورة آلالن مور( »في«، 
الثائر ذو القناع املبتسم الذي يسعى إلشعال 
الثورة يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني. حكاية 

والدمار، ألن  الحروب  تندلع  املنتظر..  الفناء 
الحاكمة.  الوحيدة  الغريزة  يصبح  »البقاء« 
أبــهــر املــخــرج ألــفــونــســو كــــوران الــعــالــم بهذا 
الفيلم، فكرته من ناحية، وصورته وديكوراته 
أخــرى، وطريقة تصويره  الرائعة من ناحية 
الطويلة  الواحدة  اللقطة  )ومشاهد  املبتكرة 
واملعقدة جدًا( من ناحية ثالثة. سريعا تحول 
العمل لواحد من كاسيكيات الخيال العلمي 

في األلفية الجديدة.

Wall-e
إخراج: أندور ستانتون )2008(

واحـــد مــن أهــم أفـــام شــركــة بيكسار لألفام 
الرسومية، تدور أحداثه في املستقبل البعيد 
جدًا )2805(، حيث تتحول األرض إلى مركز 
لــلــنــفــايــات وتــنــعــدم فــيــهــا احــتــمــاالت الــحــيــاة 
ــــى ســـفـــن فــضــائــيــة  ويــنــتــقــل الـــبـــشـــر كــلــهــم إلـ

ضخمة في الفضاء. 
بـــطـــل الــفــيــلــم هــــو »إنــــســــان آلــــــي« )أقـــــــرب مــا 

يكون إلى »إي.تي«( ويخلق من خال العالم 
املستقبلي قــصــة حــب مــن أغــــرب وأجــمــل ما 
يمكن بينه وبن آلية أخرى هي »إيف« اآلتية 
احتماالت  املــتــطــور الستكشاف  الــفــضــاء  مــن 

الحياة على األرض. 
ورغـــم أنـــه عــمــل كــرتــونــي فــي الــنــهــايــة، إال أن 
فناء الكوكب واستحالة العيش عليه هي من 
املستقبل  في  املطروحة  العلمية  االحتماالت 

بالفعل.

Her
إخراج: سبايك جونز )2013(

الذكاء االصطناعي وعاقته بتطور وسائط 
 
ً
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أصــبــحــا هــمــا شــاغــا
لــكــتــاب ومــفــكــري الــخــيــال بــعــد الــطــفــرة التي 
ــنــــوات الـــعـــشـــر األخــــيــــرة،  حــــدثــــت خـــــال الــــســ
 - شــخــصــيــة تــدعــى 

ً
ــا ــثـ ــاك ـ مـ ــنـ أصـــبـــحـــت هـ

ــزة اآليـــــفـــــون يـــمـــكـــن لــك  ــ ــهـ ــ ــــي أجـ »ســـــيـــــري« فـ
الــتــحــدث معها وتــتــطــور مــن خــال الحديث، 
وبـــدأت كــل تــصــورات اإلنــســان اآللــي املتطور 
ــذا الــفــيــلــم يــلــتــقــط  ــ ــلـــوح بــشــكــل مـــتـــزايـــد، هـ تـ
لكاتب في شركة  املنحى، قصة  تحديدًا هــذا 
ــاريــــخ ولــكــنــه  ــتــ مــســتــقــبــلــيــة )غــــيــــر مــــحــــدد الــ
لــيــس بــبــعــيــد( يــقــوم بــكــتــابــة رســائــل للناس 
عــن العائلة والــحــب والــعــاقــات، رغــم حياته 
املمتلئة بالوحدة والحزن، وهي الحياة التي 
تتغير بــشــكــل كــامــل مــع »ســامــانــثــا«.. نظام 
على  يضعه  الــذي  الذكي  الصوتي  التشغيل 
هــاتــفــه وحــاســبــه الــشــخــصــي، وتــصــبــح هي 

»الحب« الذي يبحث عنه. 
ســبــايــك جــونــز )عـــن ســيــنــاريــو كــتــبــه بنفسه 
وفاز عنه بأوسكار أفضل نص أصلي( يسأل 
فــي العمل عــن معنى الــحــب والــوجــود، وعن 
احــتــمــالــيــة اســتــغــنــاء الــبــشــريــة عـــن »اآلخــــر« 
إذا وجـــدت مــا تبحث عــنــه في  فــي املستقبل 
»نظام« يلبي لكل شخص ما يحتاجه، ورغم 
إال  العمل  نهاية  فــي  الفكرة  تلك  ثــورتــه على 
كل  في  بقوة وكابوسية  تبقى حاضره  أنها 

مراحل الفيلم.

تنبأت بعض هذه 
األفالم باتجاه السياسة 
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