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MEDIA

»أكتبلك«... دعم المحتوى العربي عبر منصة إلكترونية

هكذا تدعم »آبل« و»غوغل« قمع احتجاجات هونغ كونغ

غزة ـ عالء الحلو

أبو  نهيل  الفلسطينية،  الــريــاديــة  تــحــاول 
العربي على  املحتوى  رفع نسبة  حامدة، 
شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت، عــبــر مــنــصــة »أكــتــبــلــك« 
ــــى تـــرويـــج  ــتـــي تـــهـــدف إلـ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، الـ
املــحــتــوى الــرقــمــي بــغــرض مــواجــهــة نــدرة 
الفائدة  تعميم  جانب  إلــى  املحتوى،  هــذا 

املادية للرياديني.
اع املحتوى 

ّ
وتسعى املنصة إلى دعم صن

العرب، من خالل تسويق املحتوى الرقمي 
الــخــاص بــهــم، حــيــث تعمل كــســوق رقمي 
ــوانـــب لــبــيــع املــحــتــوى  ــجـ غـــيـــر مــــحــــدود الـ
وشـــرائـــه. وقـــّدمـــت املــنــصــة خــدمــاتــهــا إلــى 
العربي،  الخليج  الشركات في  العديد من 
وقــد أســســت بعد مالحظة حــاجــة املــواقــع 
اع محتوى محترفني، سواء 

ّ
العربية لصن

املــرئــي، املسموع، واملــقــروء.  كــان املحتوى 
واستطاعت أبو حامدة منافسة 800 فكرة 
القائمون  نظمها  ريــاديــة  مسابقة  ضمن 
على مشروع »مبادرون 3«، والفوز مع 21 
فكرة بتمويل بقيمة 4250 دوالرًا من أجل 

تجسيد الفكرة على أرض الواقع.
ــة عــلــى  ــلــ ــاصــ ــحــ ــدة، الــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــني أبـــــــو حـ ــبـ ــ وتـ
بــكــالــوريــوس صــحــافــة وإعــــالم، أن تــحــّول 
ــع اســتــلــزم ثـــالث ســنــوات  الــفــكــرة إلـــى واقــ
مــن حــيــث دراســــة الــفــكــرة، وبــحــث طريقة 
البرمجة، وآلية عمل املنصة، ما استدعى 
الــعــديــد مـــن الــجــلــســات االســـتـــشـــاريـــة مع 

خبراء تطوير األعمال واملبرمجني.
جـــودة،  وذات  ولــتــقــديــم خــدمــات محترفة 
نــــــشــــــئ فـــــريـــــق عــــمــــل قــــــــوي ومــــتــــمــــرس. 

ُ
أ

ــة قــلــة  ــيــ ــالــ ــكــ وواجــــــهــــــت أبـــــــو حـــــامـــــدة إشــ
العربي  »املحتوى  حــول مصطلح  الــوعــي 
الرقمي«، بتوعية الفريق، وصقل مهاراته 
بغرض تقديم جودة متميزة والفتة، وفق 

تعبيرها.
ــلــــت أبـــــــو حـــــامـــــدة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــمــ وعــ
مــشــاريــع محتوى  تنفيذ  بــشــأن  صــفــقــات 
عــربــي رقــمــي، مــن جــهــة، ومــتــابــعــة العمل 
عــلــى مــنــصــة »أكــتــبــلــك« مـــن جــهــة أخــــرى، 
 أن املــنــصــة واجــهــت الــكــثــيــر من 

ً
مــوضــحــة

دفع  لــوحــة  توفير  أو  البرمجية،  املــشــاكــل 
إلكتروني آمنة تكفل حرية البيع والشراء 

ملستخدمي املنصة.
ــلـــي  ــيـ وطـــــــــاردت لـــعـــنـــة الـــحـــصـــار اإلســـرائـ

منوعات
اعتقال 

زم
طهران ـ العربي الجديد

أعــلــن الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، فــي بــيــان، أمس 
االثنني، اعتقال مدير موقع »آمد نيوز« املعارض 
»املــعــقــدة  بـــ عــمــلــيــة وصــفــهــا  فـــي  الـــلـــه زم،  روح 
ن مــن استدراجه 

ّ
ــه تمك

ّ
أن إلــى  والــذكــيــة«، مشيرًا 

إلى داخل إيران قبل أن يعتقله. إلى جانب املوقع 
اإللـــكـــتـــرونـــي، كــــان زم يـــديـــر قـــنـــاة عــلــى تطبيق 

»تيليغرام« تحمل اسم »صداي آمد نيوز«، يصل 
ــى أكــثــر مـــن مــلــيــون شــخــص،  ــدد أعــضــائــهــا إلـ عـ
دأبـــت، على مــدى الــســنــوات املــاضــيــة، على نشر 
أخبار وتقارير مناهضة لنظام الحكم في إيران. 
وفـــي تــأكــيــد العــتــقــالــه، نــشــرت الــقــنــاة نــص بيان 
ها 

ّ
الــحــرس الــثــوري حــول ذلــك، فــي إشـــارة إلــى أن

باتت تحت سيطرة هذه املؤسسة، وخرجت عن 
سيطرة زم واملجموعة العاملة معه. وأورد البيان 

للحرس  التابع  نــيــوز«  الــذي نشره موقع »ســبــاه 
ــرانــــي، أّن عــمــلــيــة االعــتــقــال »جـــاءت  ــثـــوري اإليــ الـ
بعدما خدعت استخبارات الحرس، أجهزة األمن 
األجنبية، من خالل أساليب استخباراتية حديثة 
وطـــرق ابــتــكــاريــة واســتــدرجــت روح الــلــه زم إلــى 
داخل إيران«. وأضاف أّن املعتقل زم »كان تحت 
إدارة أجهزة استخبارات فرنسا وحماية وإسناد 
األميركية  املتحدة  الــواليــات  استخبارات  أجهزة 

والــكــيــان الــصــهــيــونــي«، مــؤكــدًا أّن هـــذه األجــهــزة 
كانت توفر له الحماية األمنية »على مدار الساعة«. 
ه 

ّ
بأن الحرس، في بيانه، موقع »آمد نيوز«  واتهم 

»كان إحدى أهم أدوات األعداء لشن حرب نفسية 
النظام  أركــان  الفرقة والــخــالف بني  واسعة وبــث 
أّن  إلى  مشيرًا  اإليرانوفوبيا«،  ونشر  اإلسالمي 
بــني جيل  أفــكــارًا مشبوهة  ينشر  »كـــان  املعتقل 

الشباب تستهدف معتقداته الدينية«.

A

ــزة مـــشـــروع أبــو  املــــفــــروض عــلــى قـــطـــاع غــ
ــة فــي  ــوبــ ــعــ ــــت صــ ــهــ ــ ــيــــث واجــ حــــــامــــــدة، حــ
ــع إلـــكـــتـــرونـــي،  ــ ــة دفـ الـــحـــصـــول عـــلـــى لـــوحـ
مــا دفــعــهــا إلـــى الــتــواصــل مــع الــعــديــد من 
بـــوابـــات الــدفــع فــي الــوطــن الــعــربــي، التي 
ــادئ األمـــــــر، ثــم  ــ ــانـــت تــنــبــهــر بـــالـــفـــكـــرة بــ كـ
ترفض التعاون بعد معرفة أنها من قطاع 

غزة. عن ذلك، تقول: »حاولت التواصل مع 
التي  اإللكتروني،  الدفع  بــوابــات  عــدد من 
رحبت بمساعدة املنصة، إال أنها تراجعت 
بــعــد علمها بــأنــنــي مــن قــطــاع غـــزة، حيث 
التعامل مع بنوك غــزة خصوصًا  ترفض 

وفلسطني عمومًا«.
 املــشــاكــل الــتــي واجــهــتــهــا املــنــصــة لم 

ّ
لــكــن

تتوقف، إذ تواصلت أبو حامدة مع مزود 
خـــدمـــات لــلــدفــع املــســبــق فـــي ســنــغــافــورة، 
ــواد لــوحــة الــدفــع  لــكــن مـــع بـــدء إضـــافـــة أكـــ
ــة، تـــعـــارضـــت  ــنــــصــ ــيــــة إلــــــى املــ ــتــــرونــ اإللــــكــ
ولوحة  املنصة  مــن  لكل  البرمجية  اللغة 
الـــدفـــع، وواجـــهـــت تــلــك املــشــكــلــة فــنــيــًا عبر 
إطالقه  بغرض  خارجية،  بمواقع  ربطها 

للمستخدمني.
وتهدف أبو حامدة من وراء مسيرتها في 
إيــجــاد مــنــصــة »أكــتــبــلــك« إلـــى رفـــع نسبة 
املــحــتــوى الــعــربــي الــرقــمــي ألكــثــر مــن %3، 
وخلق فــرص عمل ومــصــدر دخــل للعديد 
ــاع املــــحــــتــــوى الــــعــــربــــي الـــرقـــمـــي  ــنــ مــــن صــ
املنصة كجسر  الــعــالــم، حيث تعمل  حــول 
بينما  باملشتري،  املــحــتــرف  الــبــائــع  يصل 
بمحتوى  والــشــراء  البيع  عمليتي  تتمثل 
ــات،  ــيــ ــوتــ ــــب، صــ ــتـ ــ »تــــصــــامــــيــــم، صـــــــــور، كـ
ــقـــاالت،  ــيـــديـــوهـــات، بـــيـــانـــات، قــــوالــــب، مـ فـ
وغيرها«، وتقوم املنصة بحماية وتأمني 

املحتوى حتى وصوله للبائع.
وتــتــمــيــز مــنــصــة بـــيـــع املـــحـــتـــوى الــعــربــي 
بـــأنـــهـــا شـــامـــلـــة لــجــمــيــع أنـــــــواع املــحــتــوى 
ــمـــي، كـــذلـــك تـــوفـــر حـــمـــايـــة وتــشــفــيــرًا  الـــرقـ
لـــلـــمـــحـــتـــوى مــــــن لــــحــــظــــة إدراجــــــــــــــه عــلــى 
املــنــصــة حــتــى لــحــظــة الــبــيــع، عــــالوة على 
 مـــرونـــة االســـتـــخـــدام وســهــولــتــه ومــوافــقــة 
املــحــمــولــة، وتشجع  الــهــواتــف  املنصة مــع 
عــلــى اســتــثــمــار املـــواهـــب وتــحــويــلــهــا إلــى 

مصدر دخل دائم.
وتـــأثـــر الــتــفــاعــل مـــع فــكــرة املــنــصــة دولــيــًا 
نــتــيــجــة األوضــــــاع الــســيــاســيــة الـــتـــي يــمــّر 
التحويالت  وإشكاليات  غــزة،  قطاع  فيها 
االستثمار  فــكــرة  هــدد  مــا  للبنوك،  املالية 
 بــنــحــو كــبــيــر، إال أن أبـــو حــامــدة مــا زالــت 
تطمح من خالل إنشاء املنصة إلى توليد 
فـــــرص عـــمـــل وتــــــرك أثـــــر قـــــوي فــــي مــجــال 
ــــى جــانــب  املـــحـــتـــوى الـــعـــربـــي الـــرقـــمـــي، إلـ
ابــتــكــار كــل مــا يمكنه رفــع قيمة املحتوى 

العربي على اإلنترنت.
ــام  ــم يــقــف عــائــقــًا أمـ ــنـــزاف الــــدائــــم لـ ــتـ االسـ
أنشأت منصة  التي  أبو حامدة،  الريادية 
دعـــــم املـــحـــتـــوى الــــعــــربــــي، رغـــــم الــعــقــبــات 
واملــشــاكــل الــصــحــيــة واإلرهــــــاق الــجــســدي 
ــول: »كــــنــــت أتـــغـــلـــب  ــ ــقــ ــا، وتــــ ــهــــ الــــــــذي الزمــــ
وأتــــجــــاوز كـــل مـــا يــواجــهــنــي مـــن ظــــروف، 

إيمانًا بضرورة تطبيق الفكرة«.

الحصار اإلسرائيلي 
على غزة عرقل 

مشروع »أكتبلك«

 HKmap.live تطبيق
ُحذف من »آبل« وبقي 

على »غوغل«

واشنطن ـ العربي الجديد

ــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــركـ ــ ــــذت بـــعـــض شـ ــخـ ــ اتـ
ــة مـــرتـــبـــطـــة  ــفـ ــلـ ــتـ ــرى إجـــــــــــــــراءات مـــخـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
بــاحــتــجــاجــات هــونــغ كــونــغ. وســاهــمــت كل 
من »غوغل« و»آبل« على وجه الخصوص، 
بــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عـــلـــى املـــحـــتـــجـــني، مــن 
خــالل سلسلة خطوات صّبت في مصلحة 
الحكومة الصينية. واندلعت االحتجاجات 
خالل ربيع هذا العام بعد مقترح الرئيسة 
كــاري الم،  لجزيرة هونغ كونغ،  التنفيذية 
قــانــون يسمح بترحيل  الــخــاص بــمــشــروع 
الــصــني. وســرعــان ما  إلــى  أمنيًا  املطلوبني 

تدخلت شركتا »آبل« و»غوغل«:

آبل
قــامــت شــركــة »آبــــل« بــإزالــة تطبيق يسمى 
تطبيق  وهـــو  مــتــجــرهــا،  مـــن   HKmap.live
سمح للمتظاهرين برؤية تحركات شرطة 
هــــونــــغ كــــونــــغ عـــبـــر مـــعـــلـــومـــات مـــصـــدرهـــا 
الـــــحـــــشـــــود. كــــــــان هــــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق مـــفـــيـــدًا 
ــعـــادي  ــتـــى الـــشـــخـــص الـ لــلــمــتــظــاهــريــن وحـ
لتجنب الشرطة. وتمت إزالة التطبيق بعد 
 People s Daily يوم واحد من نشر صحيفة
الــتــي تــديــرهــا الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، مــقــااًل 
»مـــثـــيـــري الــشــغــب«  وصــــف املــتــظــاهــريــن بــــ
 »آبل« »تساعدهم على االنخراط 

ّ
وادعى أن

ــن الــــعــــنــــف«. كـــمـــا انـــزعـــجـــت  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــــي املـ فـ
الصحيفة من إتاحة »آبــل« نشيد استقالل 

هونغ كونغ على منصاتها.
ــه  وقـــــد أزالــــــــت الـــشـــركـــة الــتــطــبــيــق وأعــــادتــ
ثـــم أزالـــتـــه مــــرة أخــــرى فـــي غــضــون بضعة 
أيـــــام. وقـــالـــت »آبــــــل«، فـــي تــوضــيــح لشبكة 
الــتــطــبــيــق   

ّ
إن ــيــــة،  ــيــــركــ األمــ »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« 

 الــشــركــة 
ّ
»يــنــتــهــك الــقــوانــني املــحــلــيــة«، وإن

الســتــهــداف  ُيــســتــخــدم  التطبيق   
ّ
أن تعتقد 

ــــن. لــــكــــن مــــدونــــة  ــــدديـ ــــحـ ضــــبــــاط شــــرطــــة مـ
بالقول،  »آبــل«  على  ردت   ،Daring Fireball
 التطبيق »ال يعرض 

ّ
 تبريرها »واٍه«، ألن

ّ
إن

مواقع الضباط الفرديني على اإلطــالق، بل 
يظهر التجمعات العامة لوحدات الشرطة«.
لــت: »عـــالوة على ذلـــك، مــا هــي هذه  وتــســاء
املتظاهرون  فيها  استهدف  التي  الحوادث 
ــل يــمــكــن   ــة فــــي هـــجـــوم مــتــعــمــد؟ هــ الـــشـــرطـ

ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــــوك )الـ لــلــســيــد )تــــيــــم( كـ
لشركة »آبل«( أن يشير إلى مثال واحد؟«.

وهذه ليست املرة األولى التي تسعى فيها 
»آبل« إلى إرضاء الصني. فقد أوضح موقع 
»آبل«   

ّ
أن الفرنسي،  التقني  »تومس غايد« 

قـــامـــت بــســحــب الــــرمــــوز الــتــعــبــيــريــة للعلم 
الــتــايــوانــي مـــن مــســتــخــدمــيــهــا فـــي الــصــني، 
 ،VPN باإلضافة إلى حظر مئات من شبكات
كما حظرت تطبيق »كوارتز« اإلخباري من 

التطبيقات الصيني؛ بسبب تغطية  متجر 
احتجاجات هونغ كونغ.

»آبــل«  »بــلــومــبــيــرغ«، تمتلك  ووفــقــًا لشبكة 
ــــني، إذ تــعــد  ــــصـ ــزًا كـــبـــيـــرًا إلرضـــــــــاء الـ ــ ــافـ ــ حـ
األخــــــيــــــرة، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى هــــونــــغ كـــونـــغ 

وتايوان، ثاني أكبر سوق للشركة.

»غوغل«
حظرت »غوغل« أيضًا تطبيقًا من متجرها 
 The لعبة تسمى  وتــحــديــدًا  »بــاليــســتــور«، 
اعتبرت  الــتــي   ،Revolution of Our Times
ــل تــؤيــد  ــ ــائـ ــ ــاطــــات ورسـ ــقــ ــــهــــا تـــحـــمـــل إســ

ّ
أن

الحراك الشعبي في هونغ كونغ.
فنقرأ في وصف اللعبة: »كانت هونغ كونغ 
في يوم من األيــام مدينة مزدهرة تحميها 
ســيــادة الــقــانــون، لــكــن كـــاري الم دمـــرت كل 
شـــيء بــمــفــردهــا مــن خـــالل مــحــاولــة تمرير 
ــع تــجــاهــل  ــانـــون تــســلــيــم مــثــيــر لــلــجــدل مـ قـ
رغبات أكثر من مليوني مواطن«. في املقابل، 
ردت »غــــوغــــل« بـــالـــقـــول: »لـــديـــنـــا ســيــاســة 
طويلة األمد تمنع املطورين من االستفادة 
من األحــداث الحساسة مثل محاولة جني 
األمــوال من الصراعات الخطيرة أو املآسي 
»بعد  وتابعت:  لعبة«.  خــالل  مــن  املستمرة 
التطبيق  هذا   

ّ
أن وجدنا  الدقيقة،  املراجعة 

كما  تعليقها،  وتـــم  الــســيــاســة  هـــذه  ينتهك 
فــعــلــنــا مـــع مـــحـــاوالت مــمــاثــلــة لــالســتــفــادة 
ــداث الــبــارزة األخـــرى مثل الـــزالزل،  مــن األحـ
واألزمات، وحاالت االنتحار، والصراعات«. 
وقال املتحدث الرسمي باسم الشركة أيضًا: 
 هذا التطبيق لم يكن 

ّ
»يمكنني أن أؤكــد أن

نتيجة ألي طلب تم إلغاؤه«.
تم  الــذي   HKmap.live تطبيق   

ّ
أن والغريب 

حذفه مــن متجر »آبـــل«، ال يــزال متاحًا في 
متجر »غوغل«.

ترويج المحتوى الرقمي العربي )عبد الحكيم أبو رياش(

حذفت الشركات تطبيقات من متاجرها )اليتروكت(

تهدف منصة »أكتبلك« اإللكترونيّة إلى ترويج المحتوى الرقمي العربي لمواجهة ندرته، وهو ما تحاول الفلسطينيّة نهيل أبو حامدة 
العمل عليه، رغم معوقات تواجهها بسبب حصار االحتالل اإلسرائيلي
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ــة، مــفــادهــا أن »الـــقـــائـــل« يمكن  ــ ــّي قـــاعـــدة أدائــ
ينطق،  أو  يكتب  مــا  تنفيذ  سلطة  يمتلك  أن 
لنرى أنفسنا أمام لعبة لغوّية استفاد منها 
 حني ألف كتاب »لو 

ً
أو جي سيمبسون مثال

فعلتها«، الذي يصف فيها كيف يمكن له أن 
يقتل زوجته بعد أن بّرئ من التهمة.

 
ً
ة لــلــعــمــل الـــفـــنـــّي لــجــعــلــه دلــيــال هــــذه الــــقــــراء

قــانــونــّيــا ال تــســتــنــد إلـــى الــحــقــائــق، بـــل على 
تــــأويــــل وقـــــــــراءة مــخــتــلــفــة لـــلـــمـــادة الـــفـــنـــّيـــة. 

كحالة  »القانوني«  مع  »الــالجــّدي«  ومقارنة 
لوي فرديناند سيلني، الكاتب الفرنسي الذي 
اتهم بمعاداة السامّية بسبب نصوصه، ولم 
تثبت التهمة إال مؤخرًا بعد اكتشاف الوثائق 
القانونّية التي تظهر ضلوعه في قتل اليهود 
النازي في فرنسا، مع  الحزب  إلــى  وانتمائه 
الــقــراءة للعمل األدبـــي واملنتشرة  ذلـــك، هــذه 
جوهر  وتـــهـــّدد  التعبير  حــريــة  ــســائــل 

ُ
ت اآلن، 

الــلــعــب نــفــســه، بــوصــفــه ال جـــديـــا، وســـاخـــرًا، 

عّمار فراس

اليوم حربا أخالقية  العالم  يشهد 
 Political( باسم الصواب السياسي
الفنّية  األعــمــال  ضــد   )correctness
التعبير ضمنها،  واألدبّية، في تهديد لحرية 
والــتــي تــأخــذ بــجــدّيــة املــضــمــون الــفــنــّي ومــدى 
ــظــهــر بــعــض اتهاماتها 

ُ
أثـــره عــلــى الـــواقـــع، وت

ســـذاجـــة فـــي عـــدد مـــن الــــحــــوادث، كـــون العمل 
الــفــنــي واألدبــــي مهما كـــان »واقــعــيــا«، يــنــدرج 
الــالجــدي، كحالة  اللعب  دومــا تحت تصنيف 
الــــدعــــوات الـــتـــي تـــقـــول إن الــعــنــف فـــي األفــــالم 
يقود إلى عنف على أرض الواقع؛ التهمة التي 
 ويــســخــر 

ً
تــالحــق كــويــنــتــني تــاريــنــتــيــنــو مــثــال

منها في عدد من املقابالت.
لــكــن، هـــذه الــالجــديــة الــتــي يــحــتــويــهــا األدب 
والفن، وفي ظل ما يشهده العالم، قد تتحول 
أو  فنّي  إذ يصبح مضمون عمل  تهمة،  إلــى 
 قانونيا ضــد أصــحــابــه. شهدنا 

ً
أدبـــي دلــيــال

 مثل هذه، في محاوالت استخدام ديوان 
ً
حالة

الــشــعــر الـــــذي أصــــــدره رادوفــــــــان كـــاراديـــتـــش 
ارتــكــب جرائم  بوصفه  قانوني ضــده  كدليل 
حـــرب وجــرائــم ضــد اإلنــســانــّيــة، انــطــالقــا من 

تمثّل الفعالية مبادرة 
إلعادة تعزيز الصالت 

مع العراق

أصبح بإمكان أي كتلة 
بشريّة اتهام فنّان 

بمعاداتها ومقاضاته

لم ينل األلبوم استحسان 
الجمهور الذي شّن هجومًا 

على آل الشيخ

2223
منوعات

وذا قواعد مختلفة عن الواقع، حتى لو كان 
ــه، إذ يــمــكــن وصــــف املـــــادة الــفــنــّيــة  مــطــابــقــا لــ
بالكراهية أو التمييز أو العنصرّية، لكن من 
قانونّية  وثيقة  إلــى  تتحول  أن  املعقول  غير 

ضد صاحبها.
ــــع مـــغـــنـــي الــــــراب  ــا مـ ــ ــراهـ ــ هــــــذه »الـــــــقـــــــراءة« نـ
خدمت 

ُ
األميركّي 6ix9ine Tekashi، الذي است

ــيـــل ظــــرفــــي فــي  ــلـــمـــات إحـــــــدى أغـــانـــيـــه كـــدلـ كـ
 nine شــهــادتــه ضــد زمــيــلــه رجـــل الــعــصــابــات

غيره  إلـــى  بــاإلضــافــة   ،trey gangsta bloods
مــمــن اســتــخــدمــت الــســلــطــات كــلــمــات أغنيات 
الراب والفيديو كليب لبعض األغنيات ضمن 
قاعات املحكمة، بوصفها دالئل ضد املغنني 
املشتبه بهم، كحالة Tay-K الذي استخدمت 
الحكم  أثــنــاء نطق  »الــســبــاق«  أغنيته  كلمات 
ــة، عــلــمــا  ــّيـ ــونـ ــانـ قـ ــائــــدة  فــ ــده مــــن دون أي  ــ ضـ
لـــ 55 عــامــا بتهم تتنوع بــني القتل  أنــه ُحــكــم 
والــســرقــة املــســلــحــة، ووصـــف االدعــــاء كلمات 
ــــى نـــشـــاطـــه غــيــر  األغـــنـــّيـــة بـــأنـــهـــا إشــــــــارات إلـ
القانونّي، خصوصا أنه أطلقها بعد هروبه 
من السلطات، لتبدو هذه التقنّية إدانة لهذا 
عنفا  وراءه  يخفي  وكأنه  املوسيقي،  الشكل 
و»جدّية«، بغض النظر عن حقيقة ذلك أو ال.

تــقــول أســـتـــاذة الــقــانــون أنـــدريـــا ديــنــيــس، إن 
هــذا االســتــخــدام مــن قبل املــّدعــني يــقــّدم عــادة 
 
ً
ودليال بالجريمة  اعــتــراف  الكلمات  بوصف 
 صاحبها ارتكب الجريمة، أو 

ّ
ظرفيا على أن

الدافع،  أو  القدرة  أو  املعرفة  أو  النّية،  يمتلك 
على فعل ما يتهم به.

محاكمة  في  املستخدمة  القانونّية  التعابير 
التعبير،  على  وقدرته  فنّيته  تهدد  ي 

ّ
فن عمل 

وقــدرتــه  نفسه  الــفــن  مفهوم  تحاكم  أنــهــا  كما 
على التحرر من الواقع نحو مساحة متخيلة 
 يمكن 

ً
ــمــنــع حــتــى مــن اقــتــبــاســهــا، فــهــل مــثــال

ُ
ن

باألطفال  متحرشا  ناباكوف  فالدمير  اعتبار 
الرواية دليل على ذلك؟  بسبب »لوليتا«؟ هل 
ــــذي تــتــضــّمــنــه مـــكـــونـــات الـــعـــمـــل الــفــنــّي  مــــا الــ
يختلف في حال االتهام القضائي؟ وهل تنفي 
صيغة »الشك« أو »االتهام« اللعب الفني الذي 
يكسب »القائل« قدرة على ارتكاب الجرم؟ وهل 
، نبدي 

ً
أغنّية مثال كلمات  نكرر  نحن، حينما 

نّية بارتكاب الجرم املشكوك أنها تصفه؟
يــبــدو اســتــخــدام كــلــمــات الــــراب مــجــرد حجة 
بأن  دفينا  اتهاما  وراءهـــا  تخفي  عنصرّية، 
هذا الشكل الفني حكر على فئة مشكوك في 
أمــرهــا، وعدوانّية مبطنة تجاه مــؤّديــه، ذات 
األمر كان ينطبق سابقا على الجاز بوصف 
عـــازفـــيـــه يــــروجــــون لـــلـــمـــخـــدرات والــحــشــيــش 

واالنحالل الجنسي.
الــتــعــامــل املـــفـــرط فـــي جــّديــتــه مـــع مــحــتــويــات 
نفسه،  الكتاب  أو  الفنان  يهدد  الفنّي،   

ّ
العمل

أثناء  الداخلي لديه  الرعب  ويخلق نوعا من 
عمله، خصوصا أن التهديد بالجريمة أصبح 
ينسحب على عدد من املمارسات الفنّية، التي 
كانت منذ منتصف القرن العشرين تتمحور 
حول إنكار الهولوكوست ومعاداة السامّية، 
بوصفها جرائم في بعض البلدان، لكن اآلن 
أصبح بإمكان أي كتلة بشرّية اتهام أحدهم 
بــمــعــاداتــهــا، بـــل ومـــقـــاضـــاتـــه، كــالــتــهــديــدات 
التي تطاول الكوميدي ديفيد شابيل بسبب 
عرضه الكوميدي األخير »حجارة وعيدان«. 
األهـــــم أن هــــذه الـــجـــدّيـــة، تــســعــى إلــــى وضــع 
قواعد ضمن العمل الفني نفسه، وما يجب أن 
يقال أو ال يقال، لتصبح أشبه برقابة من نوع 
ما، لم تعد تمارس عبر السخط االجتماعّي 

والنقد الصحافي، بل بالقوة القانونّية.
أي كالم  أن  أيــضــا  السابقة  املــقــاربــة  تفترض 
منطوق يستطيع صاحبه تنفيذه، ما يقضي 
على مــســاحــات املــــزاح، ســـواء كــان مــبــتــذاًل أو 
راقيا، وهذا ما يحيلنا إلى الرئيس األميركي 
تـــرامـــب؛ فــالــجــدّيــة الــتــي يــؤخــذ فــيــهــا كــالمــه، 
ال تــأتــي مـــن مــضــمــون الـــكـــالم نــفــســه، بـــل من 
الـــســـيـــادي،  ــهـــرم  الـ مــنــصــبــه كـــرئـــيـــس، ورأس 
كونه  للتنفيذ   

ً
قابال يقوله  ما  والــذي يجعل 

يــمــتــلــك »ســـلـــطـــة« تــنــفــيــذه، بــعــكــس الــفــنــان، 
 سأشن حربا على الصني، 

ً
الــذي إن قال مثال

فــســيــبــدو كــومــيــديــا كـــونـــه ال يــمــتــلــك سلطة 
شن الحرب، في حني أن فنانا إن قال سأقتل 
بل  لالنتقادات  يتعرض  فقد  ترامب،  دونالد 
واملـــحـــاربـــة واالتـــهـــامـــات املــخــتــلــفــة، لــكــنــه لن 

يحاكم بوصفه أطلق تهديدًا بالقتل.

إبراهيم علي

تـــعـــود بــــني الـــحـــني واآلخـــــــر الـــســـجـــاالت بــني 
. صراحة مباغتة، تصدر من خالل 

ّ
الفن أهــل 

تصريح أو لقاء تلفزيوني، تكشف عن نوايا 
بعض الفنانني تجاه زمالئهم، وماذا تختزن 
الذاكرة من كالم يرى فيه مقدم البرنامج لقمة 
ســائــغــة يــقــدمــهــا لــلــمــشــاهــد، ويــضــمــن بــذلــك 
ســـجـــااًل عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ــام. قــبــل أســــبــــوع، انـــتـــقـــدت املــمــثــلــة  ــ ــدوم أليــ ــ يـ
زمــيــلــتــهــا ستيفاني  الـــخـــال،  ورد  الــلــبــنــانــيــة 
صليبا، وقالت إن جمال ستيفاني صليبا قد 
التباس: هل يتفاعل  يضع املشاهد في حال 
معها كممثلة؟ وقالت ورد الخال من األفضل 

لصليبا أال تمثل.
ليس جديدًا على املمثالت في لبنان الغيرة، 
»قمة« املصالحة  ويبدو واضحا أن ما ُسمي بـ
في  لبنان  ممثالت  بــني  التي حصلت  الفنية 
يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، هــي مــجــرد جلسات 
ــة، أمـــــــام عــــدســــات بـــعـــض املـــحـــطـــات  ــيـ ــائـ نـــسـ
ــع الــفــنــيــة، والــــقــــول إن  ــواقــ الــتــلــفــزيــونــيــة واملــ
ــــودان هـــــذا »الــــوســــط«  ــــسـ املـــحـــبـــة والـــــوئـــــام يـ

املواجهات األخيرة في البالد، ومن ضمنهم 
الناشطان سارة طالب وحسني عادل، اللذان 
كانا على تواصل مع منظمي الفعالية أثناء 

التحضير لها.
أشارت القّيمة رشا صالح إلى أن الفعالية 
ــادرة إلعــــــادة تـــعـــزيـــز الـــصـــالت مــع  ــبــ هـــي مــ
ــة لـــتـــغـــطـــيـــة الـــنـــقـــص  ــاولــ ــحــ ــراق فـــــي مــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــات مــا  ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ الــــحــــاصــــل عــ
بـــني بـــيـــروت وبــــغــــداد، وال ســيــمــا مـــا بــعــد 
 االحــتــالل األمــيــركــي؛ »وكــأنــمــا ذاكــرتــنــا قد 
ــد ذلـــــــــــك الــــــــزمــــــــن وأنـــــــكـــــــرت  ــ ــنــ ــ ــــــفــــــت عــ

ّ
 تــــــوق

ــم الــــــــذي نـــعـــيـــشـــه جـــمـــيـــعـــا«،  ــ ــيـ ــ الـــــواقـــــع األلـ
ــد تــعــبــيــرهــا. تـــشـــاركـــت صــــالح في  عــلــى حـ
أبي  مــن سعاد  كــل  مــع  للفعالية  التحضير 
لوكسمبورغ  روزا  مؤسسة  ومــديــرة  سمرا 

في بيروت؛ مريم يونس.
تقول  الفعالية،  برمجة  على  العمل  وحــول 
صالح: »حاولت تخّيل العراق كأنه صورة 
مركبة من عدة أجزاء على الصعد الثقافية 
والـــســـيـــاســـيـــة وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــا املــــنــــوعــــة، مــع 
الــتــحــوالت الطائفية  الــرفــض أن أدخـــل فــي 

التي تشهدها معظم البالد العربية«. 
وتشدد صالح على أن أهمية الحدث تبرز 
في »تقديم الفن العراقي املعاصر والحديث 

أمل كعوش

تدور  شفت عصفور«،  ما  بلبول/  يا  »بلي 
أغــنــيــة األطــفــال فــي فــيــديــو بــعــنــوان »نشيد 
من   

ً
متخّيال تاريخيا  حدثا  يحكي  وطني« 

تاريخ العراق في ثالثينيات القرن املاضي. 
وتـــــدور مـــع األغــنــيــة مـــن دون تــوقــف أقـــالم 
رصاص مثّبتة داخل َبَكرات شرائط كاسيت 
تبث تهويدات عراقية شعبية، وذلك ضمن 
ــائــــط لــلــفــنــان  ــــي مـــتـــعـــدد الــــوســ

ّ
تــجــهــيــز فــــن

الــعــراقــي عــــادل عــابــديــن بــعــنــوان »الـــعـــودة 
ــان مــــن خــاللــه  ــنـ ــفـ الـ إلـــــى املـــســـتـــقـــبـــل«؛ أراد 
ة  واإلضــاء الزمن  ذاكــرة  الترميز الستعادة 
على مسألة »قــلــة املــصــادر األرشــيــفــيــة« في 
الــــعــــراق، ال ســيــمــا فـــي مـــا يــخــص الـــذاكـــرة 
الــشــعــبــيــة الــتــي عــاصــرهــا فـــي طــفــولــتــه، ما 
يسمح لتعدد التأويالت حول تلك الذكريات 
وخلق أساطير وقصص مفترضة، لتصير 
تــقــالــيــد ذات محتوى  ــاكـــن واألحــــــداث  »األمـ

جديد«.
ــذاكــــرة اآلنــيــة  وفــــي فـــضـــاء الــحــفــاظ عــلــى الــ
لـــلـــعـــراق والـــتـــواصـــل مـــع واقـــعـــه وصـــورتـــه 
الــحــالــيــة، ُعـــرض عــمــل الــفــنــان عــابــديــن إلــى 
جــانــب أعــمــال فنية عــراقــيــة مــعــاصــرة على 
مدى أسبوع ضمن سلسلة فعاليات ثقافية 
ــوان »عــــراقــــّيــــات«،  ــنــ ــيــــروت حــمــلــت عــ ــي بــ فــ
الجاري  الشهر  مــن  السابع  مساء  افتتحت 
في دار النمر للفن والثقافة بإشراف القيمة 
رشــــا صــــالح وبــتــكــلــيــف مـــن مــؤســســة روزا 

لوكسمبورغ. 
في دقيقة صمت، وّجه منظمو الفعالية في 
الذين  العراق  لشهداء  تحية  األولــى  ليلتها 
سقطوا منذ عام االحتالل األميركي وحتى 

ــثــــالت، خــصــوصــا  ــمــ ــرة املــ ــهــ ــد شــ ــاعـ مــــع تـــصـ
ــرة بــعــد تـــوأمـــة اإلنــتــاج  ــيـ فـــي الـــســـنـــوات األخـ
الــدرامــا  ُمسمى  الــعــربــي، تحت  مــع  اللبناني 

العربية املشتركة.
في العودة إلى لهجة النقد املتبادلة، أو الرأي 
زمالئهم،  بحق  الفنانني  بعض  يطلقه  الــذي 
القصة ليست جديدة. قبل فترة، انتقد شقيق 
نــاديــن  زميلته  يــوســف،  الــخــال،  ورد  املمثلة 
 ثنائًيا 

ً
نــســيــب نــجــيــم. الــخــال ونــجــيــم شــكــال

»لــو«  هما  مشتركني،  مسلسلني  فــي  ناجًحا 
)2014( و»تشيللو« )2015( لسامر البرقاوي. 
لــم تــأت الــظــروف بــعــودة الــخــال ونجيم معا 
ــد، مــا أكــســب نــاديــن نجيم  فــي مسلسل واحــ
يبدو  معها.  التعاونات  من  أخــرى  مجموعة 
أن ذلــك لم يعجب يوسف الخال الــذي نصح 
نــاديــن بــالــعــودة إلـــى الــتــواضــع، األمــــر الــذي 
فسره عدد من املتابعني بأنه نوع من الخالف 
بالصمت  نجيم  اكتفت  وفيما  الطرفني.  بــني 
تجاه نصيحة زميلها، كان واضًحا أن حرًبا 

تدور في السر.
املــنــتــج صــــادق الــصــبــاح، األب الـــروحـــي كما 
يــــــّدعــــــي، أو تـــســـمـــيـــه بــــعــــض املــــمــــثــــالت فــي 
التعريف عنه، علق بعد تصريح ورد الخال 
بتغريدة على صفحته »تويتر« فقال: »أخطر 
ما يكسر هالة الفنان هو تحّوله إلى ناصح 
أو ناقد لزمالئه. مشهد أراه يتكرر وأتساءل 
لـــَم يــقــع الــفــنــان فــي فــخ أســئــلــة يــمــكــن تجنب 

اإلجابة عليها بذكاء«.
ــــى الـــقـــمـــع، مــــن قــبــل  ــرب إلـ ــ ــبـــدو أقــ مـــحـــاولـــة تـ
املــنــتــج الــــذي ال يــريــد مــســاحــة لــلــخــالف، بل 
ــر فيها 

ّ
يــريــد الــعــمــل بــجــّد وفـــق خــطــة ال يــتــأث

»بزنس«، خصوصا بعد خالفه مع الكاتب  الـ
الذي  ف »دقيقة صمت«، 

ّ
سامر رضــوان، مؤل

ــة املـــوســـم  ــوريـ ــسـ أنـــتـــجـــه الـــصـــبـــاح وإيــــبــــال الـ
املاضي. الصباح تبرأ من تصريحات رضوان 
التي تضر بمصالحه  الــســوري،  النظام  ضد 
كمنتج يعمل وفق آلية عربية تجمع بني عدة 

عواصم، ومنها بالطبع دمشق.
املحاباة،  إلى  الخط يتجه  أن  أيضا  الواضح 

أو على األقـــل الــدعــوة إلــى ذلـــك، تحت قاعدة 
أن »كـــل مــا نــــراه جــيــد وجــمــيــل أو ال يسعنا 
إال الــتــبــريــك والــتــطــبــيــل لــزمــالئــنــا فـــي كــافــة 
املجالت الفنية«. خط ُيسهل تنامي العالقات 
الــعــامــة أكــثــر مــن األعــمــال الفنية الــتــي تربط 
هـــذه املــجــمــوعــات بعضها بــعــضــا، ولـــو قــّدر 

الشخصية  أو  بالضحية  يلتقي  أن  للمسيء 
التي انتقدها لتعالت املصافحة، واملجامالت 
التي ال تعرف نهاية بينهما وعادا إلى نقطة 
اللوم  كل  والــلــوم  بالصداقة،  والعهد  البداية 
عــلــى الــتــفــاعــل مـــن قــبــل املـــتـــابـــعـــني، أو على 

الصحافة بحسب رأيهم.

ومّد جسور مع الشعب العراقي من دون أن 
ُيختزل كمجرد أرقام على الشاشات«.

تــضــّمــن االفــتــتــاح، إلـــى جــانــب عــمــل الفنان 
عــابــديــن املــــذكــــور، تــجــهــيــز فــيــديــو لــلــفــنــان 
محمود العبيدي بعنوان »الزي الرسمي«، 
يجّرد فيه اإلنسان من الزّي كرمز لالنتماء 
الفكري إلى مجموعات قد يتحّيز الفرد إلى 
فكرها ومعتقداتها املختلفة، ما يبعث على 
الخالف مع اآلخر، فيما نحن جميعا »نولد 

عراة.. ونموت عراة«. 
بداية  »عــراقــّيــات«؛  في  أيضا حضر  الشعر 
ــتـــاحـــه مــــع قـــــــــراءات ملــحــمــود  ــتـ فــــي لـــيـــلـــة افـ
ــه كــتــحــيــة مــن  درويـــــــش قـــّدمـــتـــهـــا رائـــــــدة طــ
فلسطني للعراق، ومن ثم في ليلته الثانية 
مـــع الــشــاعــر والــــروائــــي ســـنـــان أنـــطـــون في 
ــرة املــــــــاء: ذاكـــــرة  ــيــ مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان »ســ
الــنــص« خــصــصــهــا إلرث الــشــاعــر ســركــون 
ــــون بـــنـــهـــر مــن  ــــطـ ــه أنـ ــفــ ــولــــص الـــــــذي وصــ بــ
اإلبداعية، عارضا نماذج من  العراق  أنهار 
الشخصية  ومالمح  الراحل  الشاعر  أعمال 
األحــداث  فيه ومأساتها ربطا مع  العراقية 

األخيرة التي تجرى في العراق.
 ضــيــفــا عــلــى 

ّ
الـــفـــنـــان ضـــيـــاء الــــعــــزاوي حــــل

الفعالية  ليلة  في  والثقافة  للفن  النمر  دار 
الــثــالــثــة؛ حــيــث قــــّدم عــرضــا حـــول عـــدد من 
عام  منذ  الــعــراق  تاريخ  ق 

ّ
توث التي  أعماله 

وتشويه  األميركي  باالحتالل  مــرورًا   1978
الداخلي.  واالقتتال  التاريخية  العراق  آثار 
ـــرض بــعــض أعـــمـــالـــه الـــتـــي قــّدمــهــا  كـــذلـــك عـ
لفلسطني وشعبها كلوحات تحاكي مجزرة 
صــبــرا وشــاتــيــال وحــصــار غــــزة، بــاإلضــافــة 
ل شخصية 

ّ
يمث الــذي  »أيقونة«  إلــى نصب 
حنظلة في تحية لناجي العلي.

النقد بين الممثلين... نيران صديقة»عراقيات«... بغداد كما تتخيّلها بيروت
تخرج بين الحين واآلخر 

بعض التصريحات 
لممثلين فيها من النقد 

ما قد يثير جدًال، وتساؤًال: 
هل يحق للفنان أن ينتقد 

زميله؟

سالم أبو ناصر

تــحــدى رئــيــس هيئة الــتــرفــيــه الــســعــوديــة، تــركــي آل 
في  الخاصة  له على صفحته  عبر منشور  الشيخ، 
اب ونجوم العالم العربي، إثر تعاونه 

ّ
فيسبوك، كت

في تأليف جميع كلمات األلبوم الجديد، »لعبت مع 
األســد«، الذي أطلقه امللحن واملغني املصري عمرو 
مصطفى أخــيــرًا، مــن إنــتــاج شــركــة »فــيــولــني«، التي 

أّسسها آل الشيخ قبل أشهر.
رغم أن تجربة مصطفى بالغناء ليست غنية، إذ قدم 
ألــبــومــات غنائية كــان آخرها  قبل عمله هــذا ثــالثــة 
كبيرة  مكانة  لــه  اشتهر كملحن  أنــه  إال   ،2009 عــام 
بني نجوم الوطن العربي، إذ لّحن كثيرًا من األعمال 
املوسيقية ألشهر الفنانني واملطربني العرب، أمثال 
ديـــاب ومحمد منير  الــوهــاب وعــمــرو  شيرين عبد 
ومصطفى قمر ونوال الزغبي وغيرهم، ليعود بعد 
بأنه  يمكن وصفه  بعمل  دام عشر سنوات  انقطاع 
أقـــل مــن مــعــتــدل فــنــًيــا، لــكــن تــمــيــزت فــيــه نــقــاط على 
حــســاب أخــــرى، يمكن حــصــرهــا بطبيعة الــحــال ما 
الــشــيــخ، ال ترتقي  بــني كلمات رديــئــة مــن تأليف آل 
ــيــــر، وتـــوزيـــع  ملــســتــوى الـــتـــحـــدي الـــــذي أطــلــقــه األخــ
العشر  األلبوم  أغاني  موسيقي الفت وجيد، صبغ 
التي لحنها عمرو، بشكل واضح، بتراكيب إيقاعية 
غربية، على يد أسماء شهيرة لهم بصمة مميزة في 
املغنني  وأنجح  أشهر  مع  الغربية،  املوسيقى  عالم 
الهولندي  املوسيقي  واملــنــتــج  كــاملــوزع  الــعــالــم،  فــي 
أعــمــااًل موسيقية  قــدم  الــذي سبق أن   AFROJACK

لكل من سنوب دوغ وديفيد غوتا وبيتبول وستيف 
ــك املــــــوزع واملـــلـــحـــن الــهــنــدي  ــذلـ أولـــــي وغـــيـــرهـــم، وكـ
أوســكــار  جــائــزتــي  عــلــى  الــحــائــز   A.R. RAHMAN
كــأفــضــل مــؤلــف مــوســيــقــي عـــن الــفــيــلــم الــبــريــطــانــي 
إلى  الشهير SLUMDOG MILLIONAIRE، إضافة 
تعاون مصطفى مع كل من ANDRES TORRES و

أغنية  ومنتجي  عــي 
ّ
مــوز  MOURICIO RENGIFO

DESPACITO الشهيرة.
تــم توظيف جهودها  التي  وقــيــاًســا بهذه األســمــاء 
املــوســيــقــيــة فـــي األلــــبــــوم، ال يــســعــنــا الـــقـــول إال إن 
ــا وضــعــفــهــا أتــــت غير  ــهــ تــ تــقــلــيــديــة الــكــلــمــات ورداء
بــل ظهرت  األلـــبـــوم،  الــعــام ملوسيقى  مــالئــمــة للجو 
أو حتى مسؤولية  إبـــداع،  عــن  ينم  بشكل مقحم ال 
فجل  املطروحني،  واللحن  التوزيع  بمستوى  تليق 
ما يراد من هذا العمل على ما يبدو، إظهار النشاط 
اســتــدراج نجوم وفناني  الشيخ في  الشخصي آلل 
املـــوســـيـــقـــى الـــغـــربـــيـــة وتــوظــيــفــهــم لـــخـــدمـــة الــخــطــة 
اإلنــتــاج  شــركــة  بتوسيع سمعة  املتمثلة  الــصــغــرى 
تمدد  فــي  املتمثلة  الكبرى،  وبالخطة  بــه،  الخاصة 

مع  وتشبيكها  السعودية  الترفيه  هيئة  نشاطات 
نجوم أوروبا والعالم الغربي.

تهافتت االنتقادات وموجات السخرية على مواقع 
التواصل، ليفتح آل الشيخ على نفسه نيرانا جديدة 
لم تلبث أن تطفئ القديمة منها، كان آخرها أغنية 
»أنا بعشقك يا مصر« للفنان املصري عمرو دياب، 
املضطرب  السياسي  للواقع  كمحاكاة  جــاءت  التي 

الذي تشهده مصر في اآلونة األخيرة.
قــــام آل الــشــيــخ بـــوضـــع كــلــمــات األغـــنـــيـــة كـــإهـــداء 
منصات  على  ظــاهــر  هــو  كما  والــتــي  للمصريني، 
التواصل االجتماعي وبرامج التلفزيون الساخرة، 
لم تنل استحسان الجمهور املصري والعربي، ولم 
الكلمات  شكل  على  واستهزائه  غضبه  مــن  تعفه 
ومــســتــواهــا الــــرديء مــن نــاحــيــة، ومـــن اإليــحــاءات 
الــواضــحــة الــعــائــدة إلــى اعــتــبــارات سياسية تشي 
ــاب،  ــذلـــك عـــمـــرو ديــ ــم آل الـــشـــيـــخ، وكـ بـــوضـــوح دعــ
للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي من ناحية 
ــــرى.  وإن كـــان لــهــذا الــتــعــاون الــعــربــي الغربي  أخـ
ــة شـــكـــلـــت فــيــه  ــاصــ الـــــــذي مـــنـــح األلـــــبـــــوم ملـــحـــة خــ
أمام  األبــرز  العامل  الحديثة،  اللحنية  التركيبات 
ضعف الكلمات واملــؤدي غير املتمرس، دور كبير 
السعودية،  الترفيه  هيئة  أو  الشيخ  آل  رؤيـــة  فــي 
إال  العالم،  في استقطاب أسماء مشاهير ونجوم 
بغضاضة  التصرف  الشيخ  آلل  يخول  ال  ذلــك  أن 
ــاب 

ّ
ــا بـــأســـمـــاء كــبــيــرة مـــن كــت

ً
وتـــبـــجـــح، مــســتــهــيــن

ا 
ً
ومؤلفني ومطربني في العالم العربي، ومستخف

بما تقدمه املوسيقى العربية.

حين تصبح األغنية دليًال قانونيًا ضّد صاحبها

)Talpa( ورد الخال انتقدت زميلتها ستيفاني صليبا

الموزع 
الموسيقي 
أفروجاك من 
أبرز األسماء التي 
ساهمت في 
)Getty( األلبوم

من تجهيز فيديو للفنان محمود العبيدي بعنوان »الزي الرسمي« )دار النمر(

)Getty( اسُتخدمت كلمات إحدى أغاني تيكاشي كدليل ظرفي في المحكمة

يشهد العالم اليوم هجومًا شرسًا ضّد أعمال فنية، أبرزها أغاني الراب. لم يعد يقتصر األمر 
على النقد الصحافي، بل امتّد ليوَضع المغنّي تحت المساءلة القانونية

كلمات الراب

آل الشيخ بكلمات رديئة

فنون وكوكتيل
قضية

إضاءة

جدلفعالية

يستخدم البعض كلمات 
أغاني توباك لالستدالل على 
من تورط في إطالق النار 

عليه، ككّلٍ من باف ديدي 
ونوتوريوس بيغ، وهناك 

العديد من المحاوالت 
الستخدامها ضمن القضاء 
أيضًا، في سعي إلى تحويل 

العمل الفنّي إلى دليل 
قانوني، ما يهدد حرية 
المتخيل، وقدرته على 

اختبار فرضيات ال تنتمي إلى 
أرض الواقع، ما ينفي عنه 
جوهره النقدّي، ويجعل 
الفنان في بعض األحيان 
ضحية كلماته التي قد 

تؤخذ على محمل الجّد 
في لحظة معينة.

حرية المتخيّل
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