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MEDIA

هل تخرق 
»زوم« الخصوصية؟

صحافة الدنمارك المحلية 
تنزف خسائر بسبب كورونا

الكويت ـ خالد الخالدي

يــحــاول اإلعــــام الــكــويــتــي مــجــاراة األحـــداث 
ــيـــروس كــــورونــــا في  املــتــســارعــة النـــتـــشـــار فـ
والقنوات  الرسمي  التلفزيون  عبر  الكويت، 
ــدت العاملني 

ّ
والــصــحــف الــخــاصــة الــتــي جــن

فــيــهــا لــتــقــديــم تــغــطــيــة مــســتــمــرة عــلــى مـــدار 
وتقارير  تحليلية  بــرامــج  وتــقــديــم  الــســاعــة، 
توعوية في ظل انتشار الفيروس في الباد 
الكثير  التزام  الحاالت وعــدم  وتصاعد عدد 
مـــن املــواطــنــني واملــقــيــمــني بــالــحــجــر املــنــزلــي 

املفروض عليهم.
ــمـــي كــافــة  ــرسـ ــويـــت الـ ــكـ وقـــطـــع تـــلـــفـــزيـــون الـ
بـــرامـــجـــه األســـاســـيـــة لــتــغــطــيــة مــســتــجــدات 
ــا، حــيــث تـــم تــشــكــيــل فــريــق  فـــيـــروس كــــورونــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة اإلعـ ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ ــلـ ــات خـــــــــاص لـ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
ــج مـــســـائـــي ملــنــاقــشــة  ــامــ ــرنــ ــيـــص بــ وتـــخـــصـ
ــراء اتــصــاالت مــع كافة  تــطــورات املــرض وإجـ
املـــســـؤولـــني فــــي الــــبــــاد، ابــــتــــداء مــــن وزراء 
الــصــحــة والــتــجــارة والــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 
وانـــتـــهـــاء بـــالـــقـــيـــادات الــطــبــيــة والــعــســكــريــة 
الكويت  تلفزيون  استدعى  كما  الــبــاد.  فــي 
كافة العاملني الفنيني لديه واستثناهم من 
القطاعني  موظفي  لكافة  املمنوحة  اإلجـــازة 
الــحــكــومــي والـــخـــاص وصــنــفــتــهــم الحكومة 
ضــمــن املــوجــوديــن فــي »الــصــفــوف األولــــى« 
ملـــواجـــهـــة الــــفــــيــــروس، كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــع 

األطباء والطواقم الطبية والعسكريني.
لتلفزيون  التابعة  املراسلني  فرق  وانتشرت 
الكويت بني أماكن الحجر الصحي للقادمني 
مــــــن الـــــــخـــــــارج فــــــي جـــــنـــــوب الـــــــبـــــــاد، وبــــني 
مستشفى جابر في العاصمة الكويت، الذي 
ُيعالج فيه املصابون بفيروس كورونا، وبني 
التجارة  لـــوزارة  التفتيشية  للفرق  مرافقني 
الــتــي تـــداهـــم املـــحـــات املــتــاعــبــة بــاألســعــار 

واملستغلة لألزمة.
إعانات  الرسمي  الــدولــة  تلفزيون  بــث  كما 
ــتـــي يــنــطــق بــهــا  تـــوعـــويـــة بـــكـــافـــة الـــلـــغـــات الـ
العربية  رأسها  الكويت وعلى  في  املقيمون 
واألمهرية  واألرديـــة  والهندية  واإلنكليزية 
واألرومو والبنغالية والفارسية والصينية 
تم  الــتــي  العمليات  فــرق  أنتجتها  وغــيــرهــا، 
ــيـــات اإلعــامــيــة  ــرئـ تــخــصــيــصــهــا إلنـــتـــاج املـ

املتعلقة بفيروس كورونا وطرق مواجهته.
وأشــــــــــــاد مـــــراقـــــبـــــون إعـــــامـــــيـــــون بــمــهــنــيــة 
واحـــتـــرافـــيـــة الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي فـــي نقل 
ــر  ــمـ املـــؤتـ وتـــغـــطـــيـــة  بــــــــــأول،  أواًل  األخــــــبــــــار 
تـــعـــقـــده وزارة  الـــــــذي  الـــيـــومـــي  الـــصـــحـــافـــي 
الــصــحــة كــل صــبــاح لكشف عـــدد اإلصــابــات 
 إلـــى 

ً
ــة ــافــ ــا، إضــ ــ ــــورونـ الـــيـــومـــيـــة بـــفـــيـــروس كـ

تغطية املؤتمر املسائي الذي يعقده الناطق 
الرسمي باسم الحكومة طارق املــزرم، حيث 
أي  اعــتــيــاديــة،  غير  بأنها  التغطية  ُوصــفــت 
ــادة الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الـــذي  عــلــى غــيــر عــ
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لطاملا عرف ببطئه في عملية النقل واإلنتاج.
ــر الـــصـــحـــة الـــكـــويـــتـــي، بــاســل  ــ ــ ويـــلـــتـــزم وزيـ
برنامج  مع  يومية  مكاملة  بــإجــراء  الصباح، 
»ظــــرف اســتــثــنــائــي«، وهـــو الــبــرنــامــج الـــذي 
خــصــصــتــه الـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــتــغــطــيــة 
ــا. كــمــا يــلــتــزم وزيـــر  تـــداعـــيـــات مــلــف كــــورونــ
ــان  ــ ــــروضــ ــد الــ ــ ــالـ ــ الـــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة خـ
بــمــكــاملــة مــمــاثــلــة للكشف عــن عـــدد املــحــات 
ــا مـــن  ــهــ ــتــ ــفــ ــالــ الــــــتــــــي أغـــــلـــــقـــــت بــــســــبــــب مــــخــ

 خـــــــال مـــحـــاولـــتـــهـــا الــــتــــاعــــب بــــاألســــعــــار.  
ــز الــــعــــنــــزي، وهـــــو أحـــد  ــزيـ ــعـ ــقــــول عـــبـــد الـ ويــ
املــســؤولــني الــفــنــيــني فــي تــلــفــزيــون الــكــويــت، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »جــنــدنــا كــل الــطــواقــم  لـــ
لكل  تغطية شفافة  املمكنة لضمان وصــول 
الكويتيني، والكل يعمل با استثناء، ابتداء 
من فريق التحرير واإلعداد وانتهاء بحارس 
تــلــفــزيــون  إن  قــلــت  إذا  أبـــالـــغ  وال  الـــبـــوابـــة، 
الكويت الرسمي يعد واحدًا من أكثر وسائل 

اإلعــــــام شــفــافــيــة فـــي تــغــطــيــة األزمــــــة حــول 
العالم«.

إطــــاق  الــكــويــتــيــة  ــــام  ــ اإلعـ وأعـــلـــنـــت وزارة 
استراتيجية ملحاربة الشائعات عبر تحويل 
ــه فــــي بــــث شـــائـــعـــة تــخــيــف  ــن ثـــبـــت تــــورطــ مــ
املـــواطـــنـــني واملــقــيــمــني إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــر اإلعــــام محمد  قـــال وزيـ ملحاسبته، حــيــث 
الجبري إن وزارته أحالت 23 خدمة إخبارية 
النيابة العامة لبثها الشائعات، مؤكدًا  إلى 
أن الـــعـــالـــم كــلــه يــشــهــد لـــإعـــام الــحــكــومــي 
الــكــويــتــي بــالــشــفــافــيــة فـــي تــغــطــيــة انــتــشــار 
الـــفـــيـــروس. وطــلــبــت الــصــحــف الــخــاصــة من 
مـــوظـــفـــيـــهـــا الـــفـــنـــيـــني الـــعـــمـــل مــــن بــيــوتــهــم، 
ــيــــني  ــا األســــاســ ــهـ ــيـ ــفـ ــبـــت مـــــن مـــوظـ ــلـ ــا طـ ــمــ كــ
العاملني داخل مقرات الصحف اتخاذ كافة 
بالتباعد  االلتزام  بينها  ومن  االحتياطات، 
االجتماعي، وعدم االختاط أكثر من الازم 

والحرص على تعقيم وتنظيف اليدين.
اكتفائها  عــن  »الــجــريــدة«  صحيفة  وأعلنت 
بالحد األدنى من موظفيها للعمل في مقرها 
الرئيسي، وطلبت من 70 في املائة من طاقم 
العمل عن بعد مع حفظ حقوقهم  املوظفني 
الوظيفية واملالية وذلك اتباعًا للتوجيهات 
الصحية بتقليل االختاط في أماكن العمل 
والتجمعات. كما طلبت الصحف األخرى من 
االجتماعي،  بالتباعد  االلــتــزام  صحافييها 
وعدم املصافحة واالختاط مع الصحافيني 

اآلخرين تجنبًا لنشر العدوى.
لكن وسائل اإلعام الخاصة زادت في الوقت 
ــع املــراســلــني  ــرة تــعــاقــدهــا مـ ــيـ نــفــســه مـــن وتـ
ــــدد مــمــكــن مــن  ــبـــر عـ املــســتــقــلــني لــتــغــطــيــة أكـ
األماكن في الباد، خصوصًا أماكن الحجر 
ــة  الـــصـــحـــي واملــســتــشــفــيــات ومــــرافــــق الـــدولـ
ــتـــي تــعــمــل ملـــواجـــهـــة انــتــشــار  األســـاســـيـــة الـ
الفيروس. وتحولت أزمة كورونا إلى نعمة 
لــكــثــيــر مـــن املــراســلــني والــصــحــافــيــني الــذيــن 
كـــانـــوا عــاطــلــني مـــن الــعــمــل، إذ يــقــول أحــمــد 
ــابـــق فــــي قــنــاة  ــــو صـــحـــافـــي سـ الـــعـــنـــزي، وهـ
»الـــوطـــن« الــتــي أغــلــقــت عـــام 2015 بــأمــر من 
الجديد«: »وفرت  »العربي  لـ إداريــة،  محكمة 
 جــديــدًا مــع الصحف 

ً
لنا أزمــة كــورونــا عما

املحلية التي تحتاج ملواد فيديو كي تبثها 
الوكاالت  على موقعها على اإلنترنت، ومع 
الــعــاملــيــة أيـــضـــًا الـــتـــي تــحــتــاج لــــزيــــادة عــدد 

مراسليها داخل الكويت«.
ــفــــارقــــة طـــريـــفـــة،  ــنــــزي حـــــــدوث مــ ويـــــــرى الــــعــ
فــــالــــصــــحــــف الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــعــــانــــي مــــاديــــًا 
واضـــطـــرت بــســبــب تـــراجـــع دخـــل اإلعـــانـــات 
إلى تسريح بعض موظفيها ووقف إصدار 
بعض األعداد في أيام محددة، باتت تتصل 
بالعودة  وتطالبهم  السابقني  بصحافييها 
لــلــعــمــل بــــشــــروط أخـــــــرى، بــســبــب انــتــعــاش 
والتغطيات  األخبار  تدفق  وزيــادة  أعمالها 

الصحافية.

قطع تلفزيون 
الكويت الرسمي كافة

برامجه األساسية

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أصابت أزمــة تفشي وبــاء كــورونــا، اإلعــام 
املــحــلــي الــصــادر فــي األقــالــيــم املختلفة في 
الصحف  مداخيل  تراجعت  فقد  الــدنــمــارك. 
وغيرها من وسائل اإلعام املحلية، بسبب 
ــع االشــــتــــراكــــات واإلعــــــانــــــات فــيــهــا.  ــراجــ تــ
وذكرت مؤسسة »اإلعام الدنماركي«، التي 
تــمــثــل كـــل صــحــافــة ووســـائـــل إعــــام الــبــلــد، 
ــك ستجعلنا  ذلــ عـــن  الــنــاجــمــة  »الـــخـــســـائـــر 

نجثو على ركبتينا«.
الوسط،  يسار  حكومة  املؤسسة،  وتطالب 
بالتدخل لتغطية ولو جزئيًا تلك الخسائر 
الـــتـــي تـــفـــوق 100 مــلــيــون كـــرونـــة )الـــــدوالر 
»فالحاجة  6.89 كرونة دنماركية(  يساوي 
إلى أن ينظر الساسة في األمر بات ملحًا«، 
ــة اإلعـــــــام،  ــر مـــؤســـسـ ــديــ ــر مــ ــذكــ ــا يــ ــ ــلـــى مـ عـ
ـــر، لــصــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــن« 

َ
ــن ــيـ يــســبــر روسـ

وموقع »دان ووتــش« املتخصص في عالم 
الصحافة واإلعام في البلد.

في  الصادرة  املحلية  الصحف  كما تطالب 
املحافظات  أســمــاء  على  وتسمى  األقــالــيــم، 
املختلفة، بدعم خسائرها التي وصلت إلى 
20 في املــائــة، ولــو بنسبة 80 في املائة من 
تلك الخسائر. وتأتي خسائر هذه الصحف، 
التي تعتمد في مداخيلها وبنسبة كبيرة 

على اإلعانات، نتيجة إغاق معظم متاجر 
البلد واملحال املعلنة، على وجه الخصوص، 

في أسواقها ومراكزها التجارية.
ــداًء وجــهــه 36  وشــهــد يــوم األحـــد املــاضــي نـ
عـــمـــدة فــــي بـــلـــديـــات دنـــمـــاركـــيـــة لــلــشــركــات 
ــل  ــائـ ــم صــحــافــتــهــم ووسـ ــدعـ ــنــــني بـ واملــــواطــ
اإلعــــام املــحــلــيــة، واألخـــيـــرة تشمل إذاعـــات 
)األقاليم(  املحافظات  وتغطي  محليًا  تبث 
املــخــتــلــفــة. واعــتــبــر رئــيــس بــلــديــة أودنــســه، 
ــه شــعــر بقلق  وســـط غــــرب، بــيــتــر اربـــيـــك، أنـ
نتيجة تراجع املعلنني في الصحف املحلية 
»وهــــذا يــعــنــي حــرفــيــًا تحطيم أعــنــاق هــذه 
الوسائل«. وبعض الصحف املحلية تصدر 
ــة، خـــصـــوصـــًا فــــي شــبــه  ــلـ مـــنـــذ عـــقـــود طـــويـ
جزيرة يوالند )جوتاند( ولوالند فالستر، 
حـــيـــث تــنــتــشــر فــيــهــمــا عــــشــــرات الــصــحــف 

املحلية املطبوعة.
بــصــحــيــفــة  كــــورونــــا  ــيــــروس  فــ أزمــــــة  وأدت 
»لـــوالنـــد فــالــســتــر« إلـــى خــســائــر كــبــيــرة في 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، مـــــــــــــارس/آذار، وبــنــســبــة 
تتراوح بني 25 و50 في املائة من اإلعانات، 
يان هوملبو،  اإلداري،  مديرها  يتوقع  فيما 
ــيـــســـان  ــريـــل/نـ ــر فــــي إبـ ــائـ أن تـــصـــل الـــخـــسـ
 
ّ
القادم إلى 65 في املائة. ويقول هوملبو إن
صحيفته ال تريد أن تغلق الباب وتتوقف 
»لــكــن إن استمرت األزمـــة لوقت  النشر  عــن 

طــويــل وحــتــى يــونــيــو الــقــادم فسنكون في 
موقف صعب«.

وما ينطبق على »لوالند فالتسر« ينطبق 
أيــضــا عــلــى جــريــدة »هــيــرنــيــنــغ الشعبية« 
حيث تتوقع خسائر إعانات بنسبة 65 في 
املائة. ويصر رئيس تحرير هذه الجريدة، 
أكــســل نيلسن، عــلــى االســتــمــرار بــالــصــدور 
»فـــلـــم نـــجـــر تـــغـــيـــيـــرًا عـــلـــى طـــريـــقـــة صــــدور 
الجريدة ألجل أن يبقى مواطنو املدينة وما 
حولها على اطاع بما يجري، وناحظ أن 
زاد بنسبة 65  اإللــكــتــرونــي  زيـــارة موقعنا 

في املائة مقارنة بالشهر املاضي«.

استراتيجية لمحاربة الشائعات )ياسر الزيات/فرانس برس(

)Getty/فرانسيس دين(

واشنطن ـ العربي الجديد

أجل تسهيل  الفيديو »زوم« من  العالم خدمة مؤتمرات  املوظفون حول  يستخدم 
عملهم، إثر العمل عن ُبعد والحجر املنزلي املفروض على ثلث سكان العالم، بسبب 
التطبيق يعاني مشاكل في  مخاوف تفشي فيروس كورونا املستجد. إال أن هذا 
من  بالعديد  »زوم«  تجهيز  وتــم  وناشطون.  إعامية  تقارير  تقول  الخصوصية، 
انتباه  »تتبع  ميزة  بينها  مــن مستخدميه،  الكثير  يعرفها  ال  قــد  التي  اإلعــــدادات 

الحاضرين«، التي تسمح للمدير بمراقبة أجهزة كمبيوتر املشاركني.
توضح الشركة أن املضيف »يمكنه رؤيــة مؤشر في لوحة املشاركني الجتماع أو 
ندوة عبر اإلنترنت إذا لم يكن أحد الحاضرين قد رّكز ألكثر من 30 ثانية«، ويعني 

»التركيز« أن املستخدم لديه عرض اجتماع »زوم« نشط ومفتوح«. 
وبحسب موقع »ماشابل« التقني، يوفر »زوم« للمشتركني املدفوعني القدرة على 
مع  التسجيل  هــذا  ويــأتــي  السحابي،  التخزين  خدمة  على  االجتماعات  تسجيل 
مخاطر خصوصية إضافية. وعن إمكانية بيع بيانات املستخدمني، تقول »زوم« 

إنها تستخدم أدوات اإلعان التي تتطلب استغال بيانات شخصية.
وقـــد تــقــع مــشــاركــة الــبــيــانــات الشخصية مــع طـــرف خــارجــي أثــنــاء اســتــخــدام هــذه 
األدوات، بسبب التعريف الفضفاض لعبارة »بيع البيانات« بموجب بعض القوانني 
الــبــيــانــات الشخصية ألغـــراض العمل  الــشــركــات قــد تستخدم  األمــيــركــيــة، ألن هــذه 
الخاصة بها. وطالبت منظمة Access Now إدارة »زوم« بنشر تقرير شفافية يسمح 
بإعام الجمهور بكيفية تعامل الشركة مع بيانات املستخدم وحمايتها. كما طلبت 
النقل،  أثــنــاء  البيانات  أمــن  تؤثر على  التي  واملــمــارســات  السياسات  بيانات حــول 
العوامل والتشفير واالحتفاظ،  ذلــك املصادقة متعددة  الــراحــة، بما في  وفــي حالة 
باإلضافة إلى السياسات واملمارسات التي تؤثر على حرية التعبير، بما في ذلك 
شروط االستخدام وإرشــادات املحتوى ألصحاب الحسابات واملشاركني«. وطلبت 
أيضًا بيانات حول عدد الطلبات الحكومية لبيانات املستخدم التي تتلقاها حسب 

البلد، مع معدالت االمتثال، وإجراءات الرد على هذه الطلبات.

الكويت: تغطية مستمرة وتوسيع نطاق التوظيف

أُطلقت منصة الفيديو اإللكترونية أخبار
 ،+Disney »األميركية »ديزني بالس

في سبعة بلدان أوروبية استثنت 
فرنسا، مع سرعة بث أدنى بما ال 

يقّل عن 25%، تفاديًا إلثقال الشبكة 
في هذه الفترة من الحجر المنزلي 
الشامل، وفق ما أعلنته »ديزني«، 

في بيان.

أعلنت شركة »فيسبوك« أّن تفشي 
فيروس كورونا جعل المستخدمين 

يتدفقون على خدماتها بأكثر من 
الضعف في المناطق األكثر تضررًا 

منه، ومعظمه لخدمات مجانية، 
ويؤدي إلى تقويض عائدات 

اإلعالنات التي تعتمد عليها أكبر 
شبكة اجتماعية في العالم.

توفي مراسل صحيفة »نيويورك 
تايمز« األميركية السابق آالن فايندر 

)72 عامًا(، جراء اإلصابة بفيروس 
كورونا. تقاعد فايندر عام 2011 

بعد 28 عامًا من العمل. وكان 
من بين العديد من المناصب التي 

شغلها، منصب مساعد محرر مكتب 
الخارج للصحيفة. 

أجبر فيروس كورونا صحفًا 
أسترالية على تعليق النشر أو 

اإلغالق، بعضها للمرة األولى منذ 
أكثر من قرن، بسبب تأثير الفيروس 

على التجارة المحليّة، ومنها »صن 
رايجيا دايلي« و»ذا غرايت ساذرن ستار« 

و»يارام ستاندرد«، وأثّر على صحف 
أخرى.

المؤسسات  حاولت  فيما  مستمرة،  بتغطيات  فيقومون  كورونا،  لمواجهة  األمامية  الخطوط  على  الكويت  في  الصحافيون  بات 
اعتماد خطط للوقاية من الفيروس، ووّسعت نطاق التوظيف لضرورات العمل اآلني
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في  شاركت  الــفــوتــوغــرافــيــة  أعــمــالــه   .)2015(
»مهرجان آرت 16« في لندن، وفي »املعرض 
العراقيـ  البرتغالي« عام 2013، وكان بعنوان 
العراق«،  إلى  البرتغال  من  حّب  »رسالة 
»بينالي  في  الفوتوغرافیة  أعماله  ونشرت 

البندقية«.
عن فيلمه األخير هذا، »باألبيض واألسود«، 
يقول أيمن العامري، في حواره مع »العربي 
ــه بــســبــب عــمــلــه فـــي الــتــصــويــر  ــ ـ

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ـــدت لـــدّي الــرغــبــة فــي أن 
ّ
الــفــوتــوغــرافــي، »تـــول

يـــكـــون مـــوضـــوع الــفــيــلــم عـــن ذلـــــك، فــاخــتــرت 
فــوتــوغــرافــيــن لهم دور كبير في  ُمــصــّوريــن 
ــره فــــي الــــعــــراق،  ــويـ ــطـ  وتـ

ّ
ــــذا الــــفــــن تـــحـــديـــث هـ

لتوثيق ِسَيرهم وأعمالهم الفوتوغرافية«.
املخرج  الفيلم، يقول  العراق في  تاريخ  وعــن 
الشاب: »التاريخ الحديث للعراق حاضر فيه، 
صّورين وفقًا لهذا األمر. 

ُ
 تعّمدت اختيار امل

ْ
إذ

 عن دورهم املهم والقَيم الفنية العالية 
ً
ففضال

بغداد ـ عالء المفرجي

انــتــهــى املـــخـــرج الـــعـــراقـــي الــشــاب 
ــــداد، 1995(  ــغـ ــ )بـ ــامـــري  ــعـ الـ أيـــمـــن 
ــقـــي  ــائـ ــن تـــصـــويـــر فـــيـــلـــمـــه الـــوثـ ــ مـ
ــود«، الـــذي يــتــنــاول حقبة  ــ »بــاألبــيــض واألســ
مــهــّمــة مـــن الـــتـــاريـــخ الــحــديــث لـــلـــعـــراق، تّمت 
عراقين  ُمصّورين  نظر  من وجهة  أرشفتها 
قوا األحداث 

ّ
ينتمون إلى أجيال مختلفة، وث

من زوایا مختلفة تمامًا، من بداية ستينيات 
القرن العشرين، حتى يومنا هذا.

من الفوتوغرافيا إلى الوثائقي
فــي  عـــمـــل  ــرافــــي  ــوتــــوغــ فــ ُمصّور  العامري 
من  تـــخـــّرج  ــيـــة.  والـــروائـ الوثائقیة  الــســيــنــمــا 
أفــالمــًا  ــــرج  وأخــ الجمیلة«،  الفنون  »معهد 
صّورين 

ُ
وثائقية وروائية قصيرة. ُيعّد من امل

األنظار  لفتوا  الذين  الشباب  الفوتوغرافين 
فنية  ــعـــارض  مـ فـــي  ــرًا، وشارك  ــ

ّ
ــؤخ مــ إلــيــهــم 

دولية مختلفة. نالت أفالمه جوائز عــّدة من 
»ترایبیكا« في نیویورك )2013( و«ماملو« في 
نیویورك  في  و«شارلوت«   )2014( السوید 
هولندا  في  ــــوغ«  غــ و«فان   ،)2015( ــًا  أيـــضـ

تبدو حركة السوق 
الفني الغنائي العربي 

شبه غائبة

تعّمد اختيار المصّورين 
في فيلمه بناًء على 

حقب تاريخية محددة

عمل مارتن خليل على 
تصميم لعبة ورق من 
وحي تفشي الفيروس
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منوعات

لـــُصـــَورهـــم، يــنــتــمــون إلــــى مـــراحـــل تــاريــخــيــة 
 ُصــــــَورهــــــم تــعــكــس 

ّ
ــتــــالــــي فـــــــإن ــالــ مـــهـــمـــة، وبــ

وأشخاصها  بأحداثها  املرحلة  هــذه  طبيعة 
ــق »لــيــس فقط 

ّ
ـــه يــوث

ّ
وثــقــافــتــهــا«، ُمــضــيــفــًا أن

ِســَيــر هـــؤالء الــفــوتــوغــرافــيــن وأعــمــالــهــم، بل 
أساهم في توثيق أحداٍث تاريخية كثيرة«.

4 مصّورين
عن مضمون العمل، يقول العامري: »الفيلم 

وثائقي، يرتكز على عدسة أربعة ُمصّورین 
فـــؤاد  متعاقبة:  أجیال  مـــن  فوتوغرافیین 
ــّد مــــؤّســــس الـــحـــداثـــة فــي  ــعــ ــ ــر، الــــــذي ُي ــاكــ شــ
ق على مدى ثالثة 

ّ
الفوتوغراف العراقي، وث

عقود، بن ستينيات القرن املنصرم وبدایة 
ثمانينياته.  في  اإلیرانیة  العراقیة  الحرب 
أشـــــارت أعــمــالــه إلــــى مــرحــلــة الــتــحــديــث في 
ــا رافـــقـــهـــا مــــن اســـتـــقـــرار  ــ الــســبــعــيــنــيــات، ومـ
الثمانینیات  بدایة  ــــى  إلـ امــــتــــّدت  وُرِقــــــــــّي، 
واندالع تلك الحرب؛ فانصرف إلى مواضیع 
عتبر انعكاســًا للضبابیة 

ُ
سوسیولوجیة، ت

العراقي. هناك أيضًا  التي أحاطت املجتمع 
ـــــق الــثــمــانــيــنــيــات 

ّ
ــار، الـــــذي وث ــنـــجـ هـــــادي الـ

ــحـــرب الـــشـــرســـة كــُمــقــاتــل فــيــهــا،  وأحـــــــداث الـ
ُمستعینًا  الجمعیة  للذاكرة  وأرشف 
مجریات  ق 

ّ
وث كما  واملحلّیة.  بالبساطة 

أحداث انتفاضة مارس/ آذار لعام 1991. ثم 
ق مرحلة ما بعد 2003 

ّ
زياد تركي، الذي وث

التي  العصیبة  والفترات  بــغــداد،  واحــتــالل 
بدت له »مــادة خام« ألرشفة خراب املجتمع 
الذي  االجتماعي  ـ  االقتصادي  والتدهــــــّور 
الرابع  أمــا  فيه.  مهّمًا  دورًا  السیاسة  لعبت 
فهو أنا، النتمائي إلى الجيل املعاصر، الذي 
علمًا  التوثیق،  مسیرة  إكمال  عــلــى  يــعــمــل 
 الــتــوثــيــق ُيــعــانــي اإلهـــمـــال حــالــيــًا. جيل 

ّ
أن

ُيقارن في أعماله الفوتوغرافية بین املاضي 
املهّمة في بغداد  املعالم  والحاضر، بإظهار 

تحديدًا والعراق بشكل عام«.
ــكـــرة فــــي فــيــلــمــك؟ نــســأل  ــفـ كـــيـــف عـــالـــجـــت الـ
ــإحــــدى  ــنــــت بــ ــعــ ــتــ ــيــــب: »اســ ــجــ ــري. يــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
شــخــصــيــات الــفــيــلــم لــلــتــعــلــيــق. فـــي الــبــدايــة، 
القديمة  األزقة  أحد  في  صغیر  طفل  هــنــاك 
شاهد ما 

ُ
في بغداد یحمل كرات زجاجیة، ن

ُصَورًا متداخلة.  في داخلها، وكیف تعكس 
هذا مصحوٌب بصوت فؤاد شاكر. ثم هناك 
فوتوغراف  في  ألطفال  ُصَور  مجموعة 
شاكر، الذي ننتقل إلیه في لقاء یتحّدث فيه 
عن املشاكل والفراغ الداخلي واكتفاء الناس 
بــاكــرًا، وعن  الحیاة وكرهها  العراق من  في 

اكتفائه هو نفسه منها«.

الناس والمكان
هــذا  خالل  »نستعرض  الـــعـــامـــري:  يــضــيــف 
وبعده ُصَورًا ألناٍس ُمعدمن وعماٍل وحياة 
وأيضًا  لبغداد،  القديمة  ة 

ّ
األزق في  طبيعية 

املیدان.  منطقة  في  البسطات  بائعي  ُصــور 
الــنــاس  استخدامه  عن  شاكر  فؤاد  م 

ّ
یتكل

ثابت.  واملكان  يتحّركون  فــــالناس  واملــكــان، 
وعین  عیٍن  بــألــف  املتعبین  الناس  ویرى 
ه 

ّ
إن من عیون خیاله«. يتابع العامري قوله 

القدیمة، نشاهد  البغدادیة  ــة 
ّ
»في أحد األزق

الفوتوغرافي هادي النجار جالسًا في مقهى 
املتوسطة  الــطــبــقــتــن  من  أنــــــاٍس  مع  قدیم 
والناس  لوحده،  يــكــون  وأحــيــانــًا  والفقیرة، 
توثیق  عن  الــنــجــار  یتحّدث  خلفه.  يــمــّرون 
فترة حكم  في  عدمین 

ُ
امل للناس  فؤاد شاكر 

نظام البعث، وتركیزه على حياتهم العامة، 
ما  حسین،  صدام  حكم  علیه  ر 

ّ
أث وكیف 

الواليات  إلى  متوّجهًا  املغادرة  على  أجبره 
املتحدة. ثم ننتقل مع فؤاد شاكر إلى والية 
م عن إحساسه 

ّ
أوهايو األميركية، وهو یتكل

ُصورًا  نشاهد  بعدها،  الجذر.  مقطوع  ه 
ّ
بأن

املتعبة  ــــوجوه  والـ الــفــقــيــرة  للشوارع  أخرى 
للناس«.

 الفيلم 
ّ
انتهى أيــمــن الــعــامــري إلــى الــقــول إن

اإلنسان،  فؤاد شاكر متحّدثًا عن  ُيكمل مع 
و«معَول الزمن الذي ُیغّیر املعالم«، وُيضيف 
بغداد غیر  ــن  مــ شــــــيٌء   

َ
يـــبـــق »لـــــم  ــــرج:  ــــخـ املـ

فـــــالحروب  أنقاض،  إلى  تحّولت  الــــخــــراب. 
النظر في هذه  املــرء  لُیعید  لم تمنح فرصــًا 
هكذا  وترمیمها.  بناءها  ولُيعيد  األماكن، 

مع شخصيات الفيلم أيضًا«.

محمد جابر

فــي عــام 2016، حــن أطلقت شركة »دي سي 
أفـــالم عــاملــهــا السينمائي،  ثــالــث  كــومــيــكــس« 
Suicide Squade لديفيد آير، كانت تبني آمااًل 
ضخمة على حضور شخصية جوكر، بأداء 
جاريد ليتو، وعلى تصدير ويل سميث في 
دور البطولة، وعلى الفكرة الجذابة الجتماع 
عــدٍد من األشــرار الخارقن في مهمة واحــدة. 
 الفيلم فشل بشكٍل مــدّو في 

ّ
لكن ما حــدث أن

 تــلــك الــعــنــاصــر، والــنــجــاح الــوحــيــد الــذي 
ّ

كـــل
هارلي  لشخصية  الكبير  الــقــبــول  هــو  قه 

ّ
حق

كوين، حبيبة جوكر املضطربة نفسيًا، التي 
أّدتها مارغو روبي. في Birds of Prey لكاثي 
يـــــان، ثـــامـــن أفـــــالم »دي ســـــي«، تـــقـــود روبـــي 
نفسها مجموعة نساء، في مهّمة ضد شرير 

جديد في مدينة غوثام. 
بتقديمه  اب، 

ّ
وجـــذ سريع  بشكل  الفيلم  يبدأ 

تــوابــع انفصال هــارلــي كوين عــن جــوكــر، في 
تنتقل  ثم  متحّركة،  برسوم  تبدأ  دقــائــق،   10
ــاهــد مــمــّيــزة على 

َ
بــمــونــتــاج خــفــيــف إلـــى َمــش

وانــشــغــالــهــا فـــي مــهــرجــانــات الــســعــوديــة هو 
ــر عــلــى انـــكـــفـــاء االهـــتـــمـــام بــخــريــطــة  دلـــيـــل آخــ
لعيد   

ً
مــؤجــال كــان بعضها  ألــبــومــات غنائية 

ــر )إلــــيــــســــا( وبـــعـــضـــهـــا اآلخـــــــر يــنــتــظــر  ــطـ الـــفـ
لــإعــالن عــن صـــدوره )عاصي  لحظة الصفر 
الــحــالنــي(. لــكــن كـــرة فــيــروس كـــورونـــا كانت 
أقــــوى مـــن األفـــكـــار الــتــي لـــم تــصــل إلـــى درجـــة 
التخطيط الفعلي لكمية اإلصدارات الخاصة 
بفصل الصيف املقبل، وبالتالي أرخت بظلها 
مشاركة  فالتغت  الفنية،  الفعاليات  كــل  على 
روتانا في مهرجان »موازين« املغرب، بسبب 
وباء كورونا، وتوقفت الحفالت داخل اململكة 

حتى إشعار آخر.
ــــدرت الــفــنــانــة  فـــي بـــدايـــة شــبــاط املـــاضـــي، أصـ
ــا قــلــبــي«.  نــانــســي عـــجـــرم أغــنــيــتــهــا »قــلــبــي يـ
اعتمدت عجرم على لحن وموسيقى هادئن، 
كمحاولة ملواكبة »عيد الحب« الذي يصادف 
الرابع عشر من شباط/ فبراير. املحاولة  في 
لم تأت بثمارها، األغنية حققت نسبة مرتفعة 
من املتابعات على املنصات واملواقع البديلة، 
وتصويرها  الهادئ،  املوسيقي  إيقاعها  لكن 
الذي اعتمد على فكرة بسيطة جدًا نفذت في 
تركيا، وضعاها في خانة األغنيات الخاصة 
املــنــصــات وصفحات  عــلــى  التفاعلية  تــلــك  أو 

ربيع فران

لم تنقذ بعض اإلصدارات التي سبقت تفشي 
فــيــروس كــورونــا فــي العالم اإلنــتــاج الغنائي 
ــــاش الــعــالــم  الـــعـــربـــي. قـــبـــل األزمـــــــة بــقــلــيــل، عـ
ــر، فـــي الـــهـــروب  ــ الــعــربــي تــحــدًيــا مـــن نــــوع آخـ
ي 

ّ
مــن الــغــنــاء املــلــتــزم بــاتــجــاه مــا ُســمــي بمغن

»املهرجانات«.
ــام من  ــ عــمــر كـــمـــال وحـــســـن شـــاكـــوش، قــبــل أيـ
العالم، كانا  فــي  التجول  إعــالن حــاالت حظر 
أغنية  أجــل قطف ثمار نجاح  مــن  لبنان،  فــي 
»بــنــت الـــجـــيـــران« الــتــي تــخــطــت املــئــة مــلــيــون 
مــتــابــع عــلــى يــوتــيــوب، وتــفــّوقــت عــلــى معظم 

اإلصدارات الغنائية.
ــة أغــنــيــة »بــنــت الـــجـــيـــران«، لـــم يقو  وقــبــل أزمــ
فــنــان عــربــي على إصـــدار ألــبــوم غنائي كامل 
»ريتم«  على  معتمدًا  ديــاب،  الفنان عمرو  إال 
 حــقــق هــذا 

ً
جــديــد فــي طــريــقــة أغــانــيــه، وفــعــال

ــعــــش الـــســـوق  ــدًا، وأنــ ــيــ اإلصــــــــدار حــــضــــورًا جــ
. لكن أغنية »بنت الجيران«، وما 

ً
الغنائي قليال

ترتب من ردود فعل بشأنها، نافست إصدار 
ــراتــــب األولـــــــى، بحسب  ديــــــاب، وتــــصــــّدرت املــ
الفنانن  نقيب  لهجوم  وكـــان  املــعــطــيــات،  كــل 
املصرين، هاني شاكر، على شاكوش/ كمال، 
بعدًا لرفع نسبة املتابعة وزيادة في النجاح.

الغنائي  الفني  السوق  فإن حركة  باختصار، 
ما  على  وهــو  مغّيبة،  أو  غائبة  العربي شبه 
والسياسية  األمنية  بالظروف  مرتبط  يبدو 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم الــعــربــي عــمــومــًا. من 
ــة اللبنانية  ــرى، فـــإن انــعــكــاس األزمــ جــهــة أخــ
على السوق أيضًا كان له تأثير واضح لجهة 
الــتــســويــق لــهــذه اإلصــــــدارات، فــشــركــة روتــانــا 
شبه غائبة عن اإلصدارات الغنائية الخاصة، 

مستوى الصورة، انتهاًء بانفجاٍر ضخم في 
ر الفيلم بشيء 

ّ
أحد املصانع الكيميائية. ُيبش

مختلف عــن األفــــالم األخــــرى لـــ«كــومــيــكــس«، 
خــصــوصــًا مـــع األلـــــق الـــشـــديـــد ألداء روبــــي، 

وتمّكنها الواضح من الشخصية. 
لــكــن األمــــور ال تستمّر عــلــى هـــذا الــنــحــو، مع 
القّصة األساسية، املكّررة  الدخول في صلب 
ــة اإلحـــــبـــــاط. فـــالـــهـــدف األســــاســــي  ــ ــ إلـــــى درجـ
ــب بـــ«بــالك 

ّ
لــلــشــريــر رومـــــان ســـايـــونـــس، املــلــق

 في الحصول على ماّسة فيها 
ٌ
ماسك«، كامن

أرقـــام حسابات إحــدى أغنى عــائــالت مدينة 
غوثام. صدفة، تعترض كاساندرا تلك املاّسة، 
ــصــبــح هـــي هـــدفـــًا لــســايــونــس. فـــي الــوقــت 

ُ
فــت

نــفــســه، تـــحـــاول هـــارلـــي كـــويـــن مـــع »الــطــيــور 
في  مشهورة  نسائية  قتال  )فرقة  الجارحة« 

صّورة( حماية كاساندرا.
ُ
الكتب امل

الفيلم  مــنــع  لــلــقــّصــة،  جـــدًا  التقليدي  الــشــكــل، 
ــراع لـــه مــعــنــى عــلــى أي مــســتــوى.  ــ مـــن أي صـ
هذه معضلته الكبرى، إذ ال جاذبية للشرير، 
ى مع محاوالت إيــوان ماك غريغر منحه 

ّ
حت

 
ّ
أداًء حركيًا وصوتيًا ممّيزًا. في النهاية، فإن

ل بالحصول على املال أو الثروة، 
ّ
هدفه، املتمث

أّي معنى، ويجعله َهجينًا من أشرار  ُيفقده 
آخرين، ظهروا سابقًا على الشاشة.

ــتــــالكــــه، هــو  وإذا أضــــيــــف إلـــــى ذلـــــك عـــــدم امــ
ــاهــد الــحــركــة، 

َ
 َمــش

ّ
ــإن وكــويــن، قـــوى خــارقــة، فـ

عــلــى كــثــرتــهــا، تــمــحــورت غــالــبــًا عــلــى صـــراع 
له لكمات غير متناهية. 

ّ
جسدّي مباشر، تتخل

هــذا جّيد مــّرة أو مــّرتــن، لكن مع تــكــراره في 
قّصة باهتة، جعل الفيلم رتيبًا للغاية. 

ــاع الــفــيــلــم أهــدافــهــم 
ّ
إلـــى ذلــــك، لــم ُيـــحـــّدد صــن

بشكل واضح. فال الحبكة تحّركه بشكل فّعال، 
ــــه لــيــس عن 

ّ
وال الــشــخــصــيــات أيـــضـــًا. كــمــا أن

نشأة »الطيور الجارحة« )لذلك يحمل عنوان 
كاناري  بــالك  والبطالت  الفرقة(  اســم  الفيلم 
 الحقًا 

ّ
ــِرس ومــونــتــويــا، الســتــغــاللــهــن

ْ
وهــانــت

في عالم الشركة. فلماذا ظهرت الشخصيات 
الـ3 بهذا الشكل الباهت جدًا، من دون أصول 
ــقـــابـــل الـــتـــخـــديـــم الــــدائــــم  ــة، فــــي مـ ــيــ ــاذبــ أو جــ

 
ّ

عــلــى شخصية هــارلــي كــويــن، واخــتــيــار كــل
العناصر السردية، واستخدام صوت الراوي 
أو الحّس الكوميدي املبالغ به جدًا، من أجل 
شخصّيتها، التي أحّبها الجمهور في الفيلم 
الــســابــق؟  ُيــبــرز Birds Of Prey الــفــرق األكبر 
بن عاملي »دي سي« و«مارفيل«. فحن تضع 

ة محّددة طويلة األمد، وتتحّرك 
ّ
األخيرة خط

بــثــبــات وفــاعــلــيــة خـــالل 13 عــامــًا إلـــى اآلن، ال 
تزال »دي سي«، بعد 8 أعوام و8 أفالم، تحّدد 
الجمهور  أحــّبــه  مــا  بــنــاًء على  املقبل  فيلمها 
ق باألجزاء أو بعالم 

ّ
فقط، من دون رؤية تتعل

مترابط، فتكون النتيجة ارتباك تام.

الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي أكـــثـــر مـــن انــتــشــارهــا 
عمومًا.

في التاسع عشر من الجاري، أصدرت الفنانة 
كــارول سماحة أغنية »مش هعيش«، كلمات 
ــي. تــحــدت  ــ أمـــيـــر طــعــمــيــة وألــــحــــان عـــصـــام زكـ
ســمــاحــة مــــرض الــعــصــر بــعــد اســتــفــتــاء عبر 
كـــان بإمكانها  مــنــصــة تــويــتــر تــســأل فــيــه إن 
إصدار األغنية في هذه الظروف أم ال، وكانت 
كل ردود الفعل مؤيدة إلصدار األغنية، حتى 

نشرتها عبر منصة أنغامي.
ورغـــــم مـــــرور أيـــــام قــلــيــلــة عــلــى نــشــر الــكــلــيــب 
ــدار قرابة  ــراج جــاد شــويــري(، حقق اإلصـ )إخـ
نــصــف مــلــيــون مــشــاهــدة. األغــنــيــة فيها تحدٍّ 
ــرأة تــكــتــشــف خــيــانــة زوجــــهــــا. لــيــســت املـــرة  ــ ملـ
األولــى التي تجسد فيها سماحة هذا الدور، 
فــعــلــتــهــا مـــن قــبــل فـــي فــيــديــو كــلــيــب »خــلــيــك 
بــحــالــك« ملــــروان خـــوري واســتــطــاعــت التغلب 
على شريكها الخائن بعدما رمت له بالخاتم 
أرضًا ومشت بثقة متناهية، تمامًا كما نهاية 
الشريك  فيه  تقابل  إذ  هعيش«؛  »مــش  كليب 
الــخــائــن صــدفــة عــلــى الــطــريــق، تــمــشــي بضع 
ــتــــصــــار. دعـــا  خــــطــــوات وتـــضـــحـــك ضــحــكــة انــ
بعض املتابعن إلى االستماع لألغنية أثناء 

الحجر الصحي في املنازل.
ــانــــي، الــتــي  ــذه األعـــمـــال الــخــجــولــة مـــن األغــ هــ
إنتاجي خاص  أصبحت تعتمد على عنصر 
بـــاملـــغـــنـــن أنـــفـــســـهـــم، ســتــقــضــي تـــبـــاعـــًا عــلــى 
ــات وضــعــهــا  ــاج بــ ــتـ ــركـــات إنـ ــا تــبــقــى مـــن شـ مـ
الخبرة  وقلة  املــالــي،  الشّح  لجهة  مستعصيًا 
الفنية. بات مؤكدًا أن أزمة كورونا ستنعكس 
عــلــى كــل املــرافــق الــفــنــيــة، وستغير كــثــيــرًا من 
تــوجــه الــفــنــانــن أنــفــســهــم، وشـــركـــات اإلنــتــاج 

وحتى الجمهور نفسه.

هارلي كوين مجّددًا: مشاجرة بلكمات المتناهيةما بعد كورونا... هل الغناء في أزمة؟
في فيلم »دي سي 

كوميكس« الجديد،  
Birds of Prey، تعود 

شخصية هارلي كوين من 
جديد، بصورة مخيبة 

أيضًا كما حصل في 
Suicide Squade

أمل كعوش

بــعــد أن كــانــت ألـــعـــاب الــفــيــديــو وتــطــبــيــقــات اللعب 
قد سيطرت على  االجتماعي  التواصل  في وسائل 
املشهد لسنوات طويلة، شهدنا مؤخرًا ظاهرة رواج 
ألعاب الــورق card games، مثل لعبة »بطاقات ضد 
راجــت  التي   »Cards Against Humanity اإلنسانية 
كثيرًا بــن أوســـاط الــشــبــاب. وفــي ظــل أزمـــة انتشار 
واملصمم  املصّور  عمل  املستجّدة،  كورونا  فيروس 
الغرافيكي الشاب مارتن خليل على إعداد وتصميم 
لــعــبــة ورق مـــن وحــــي املــنــاســبــة تــحــمــل عـــنـــوان »... 
فـــي زمــــن الـــكـــورونـــا«، وذلــــك بــاقــتــبــاس مـــن عــنــوان 
الرواية الشهيرة »الحب في زمن الكوليرا« للروائي 

الكولومبي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز. 
»انعملت هاللعبة بوقت انفرض علينا حجر صحي 
لنحمي حالنا ونحمي غيرنا من الكورونا«؛ يقول 
الــنــص الــتــعــريــفــي بــالــلــعــبــة عــلــى صــفــحــة تصاميم 
وإنستغرام،  فيسبوك  في   Martin Graphics مارتن 
وهو النص املطبوع ذاته أيضًا في الكتّيب املرافق 

للعبة الورقية.
يــكــمــل الــنــص بــســرد بــســيــط حــــول تـــاريـــخ فــيــروس 
كوفيد 19 في لبنان، فيقول إنه وبعد أن تم تسجيل 
أول إصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي لــبــنــان بــتــاريــخ 
2020 ساد  فبراير/ شباط  من  والعشرين  الــحــادي 
الـــذعـــر فـــي الـــبـــالد إلــــى أن وصــــل األمــــر إلــــى ذروتــــه 
فــي الــرابــع عشر مــن مـــارس/ آذار الــحــالــي، ليصير 
الــوقــائــي.  اإلجــــراء  املــنــازل ضــمــن  الجميع حبيسي 

إال أن مارتن وجد جانبًا مشرقًا لألزمة، إذ إن حالة 
بشكل  بــالــتــواصــل  للناس  سمحت  املــنــزلــي  الحجر 
أعـــمـــق مـــن الـــســـابـــق بــحــكــم أنـــهـــم وفــــي ظـــل الــحــجــر 
ــفـــروض بـــاتـــوا يــقــضــون طـــول الــنــهــار مــعــًا تحت  املـ
ــد. تــضــّم لــعــبــة »... فـــي زمـــن الــكــورونــا«  ــ ســقــف واحـ
مجموعة أسئلة وتحديات يقوم الالعبون بتبادلها 
بشكل تلقائي واإلجــابــة عنها إمــا بشكل فــردي أو 
الربح والخسارة، فالهدف من  مــداورة خــارج مبدأ 
اللعبة هو تقريب املسافات بن األفراد بعد أن كانت 
وتــيــرة الحياة السريعة مــا قبل كــورونــا قــد جــّردت 
لتختبئ خلف  من حميميتها  اإلنسانية  العالقات 

الهواتف الذكية.
ــاذج أســئــلــة  ــمــ ــن الـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــمــيــع نــ ــارتــ بـــــدأ مــ
وتــحــدّيــات مــن مــصــادر باللغة اإلنــكــلــيــزيــة، ثــم قام 
كريم  صديقيه  مــن  بــمــســاعــدة  وفــرزهــا  بترجمتها 
صــالــح ومـــــروة صــعــب الــلــذيــن عــمــال عــلــى صياغة 
اللبنانية املحكية، باإلضافة إلى  األسئلة باللهجة 
مقتبسة.  غير  محلّية  أسئلة  في صياغة  تشاركهم 
الفريق بتجريب مئات األسئلة والتحديات  ثم قام 
اتــهــم الــحــّيــة ثــم من  مــع أصــدقــائــهــم بــدايــة عبر لــقــاء

خالل اتصاالت الفيديو أثناء فترة الحجر الصحي. 
النتائج  تصفية  تّمت  التواصل،  من  أسبوع  وبعد 
الــكــورونــا« بمجموعة من  فــي زمــن   ...« لتولد لعبة 
مائة وستة وتسعن سؤااًل وأربعة وعشرين تحديًا 
تتراوح مواضيعها ما بن االستفسار عن هوايات 
أو اهــتــمــامــات فـــرديـــة كــالــفــيــلــم املــفــضــل أو الــفــنــان 
املفضل وما بن مواضيع أكثر خصوصية تتعلق 
بالطفولة والعائلة، وذلك في محاولة لكسر الجمود 
الكامن فــي الــعــالقــات داخــل األســـرة الــواحــدة وفتح 

قنوات تعارف جديدة ما بن األصدقاء.
الطبعة األولى من اللعبة صدرت بخمس وعشرين 
نــســخــة، بــقــي منها حــتــى الــســاعــة ســت فــقــط، ويــتــّم 
الـــيـــوم الــتــجــهــيــز إلصـــــدار خــمــســن نــســخــة جــديــدة 
مــع إضــافــات وفــقــًا لتقييمات مــن أشــخــاص اقتنوا 
مقترحاتهم  بمشاركة  قــامــوا  ثــم  وجــّربــوهــا  اللعبة 
اللعبة  بطلب خــاص من مارتن في سبيل تحسن 
وتطويرها. حرص مارتن خليل أيضًا على تضمن 
اللعبة صفحة توعوية حول فيروس كورونا، يوجز 
فيها كيفية انتشار الفيروس واألعراض التي تظهر 
على حامليه وإرشادات وقائية من خالل نص مرفق 
من  التجّول  حظر  فــرض  حتى  بسيطة.  برسومات 
قبل الحكومة اللبنانية، كان مارتن يقوم بتوصيل 
مدينة صيدا حيث  لطالبيها ضمن  بنفسه  اللعبة 
بــيــروت ومناطق  للعاصمة  ــواًل  مــكــان ســكــنــه، وصــ
أخــرى في لبنان. وينتظر املصّور الشاب اليوم فّك 
الحجر الصحي وعودة املطابع إلى العمل ثانية كي 

يطلق النسخة الثانية من »... في زمن الكورونا«.

العراق بعيون أربعة فوتوغرافيين

 )Imdb( تقود روبي مجموعة نساء في مهّمة ضد شرير جديد في مدينة غوثام

مجموعة من 
مائة وستة 
وتسعين سؤاًال 
و أربعة وعشرين 
تحديًا )مارتن 
خليل(

أصدرت سماحة أغنية جديدة في عّز مرحلة الحجر المنزلي )المكتب اإلعالمي(

من أعمال أيمن العامري الفوتوغرافية )مؤسسة رؤى(

أيمن  الشاب،  العراقي  المخرج  انتهى  الذي  الوثائقي  الفيلم  عنوان  هو  واألسود«  »باألبيض 
العامري، من تصويره أخيرًا. عمل يتناول تاريخ العراق الحديث من وجهة نظر فوتوغرافية

أيمن العامري

اللعب في زمن كورونا

فنون وكوكتيل
حوار

إضاءة

فيلممتابعة

يستعيد أيمن العامري 
حادثة حصلت معه: »في 
أحد األيام األكثر دموية في 

بغداد، انفجرت 5 سيارات 
مفخخة بينما كنت أسير 
على طول جسر سيناك. 

على جانبي األيمن ظهرت 
مدينة بغداد رائعة. الناس 
الذين يقفون معي على 

الجسر ال يستطيعون رؤيته 
ألنهم ينظرون إلى الدمار 

على الجانب اآلخر وال يُسمح 
بالتقاط صور على الجسر. 

لكنني تقّدمت من جندي؛ 
فأذن لي بالتقاط الصورة، 

وفعلت. ثم وجدت 
الناس يلتفتون إلى منظر 

المدينة«.
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