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MEDIA
بيانات
إنستغرام

لندن ـ العربي الجديد

تـ ـ ـص ـ ـ ّـدر ت ـط ـب ـي ــق تـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـ ـص ـ ــور واملـ ـق ــاط ــع
«إن ـس ـت ـغ ــرام» قــائ ـمــة ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـت ــي تجمع
ب ـيــانــات املـسـتـخــدمــن وت ـشــارك ـهــا .ج ــاءت هــذه
ال ـخ ــاص ــة بـ ـن ـ ًـاء ع ـل ــى ت ـح ـل ـيــل أج ــرت ــه شــركــة
الـتـخــزيــن الـسـحــابــي  .pCloudووج ــد التحليل
أن «إنستغرام» تجمع  79في املئة من البيانات

الشخصية ملستخدميها وتشاركها مع جهات
خــارج ـيــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك سـجــل الـبـحــث واملــوقــع
وجهات االتصال واملعلومات املالية.
وكـ ـت ــب املـ ــديـ ــر ال ــرقـ ـم ــي فـ ــي  pCloudإي ـف ــان
ديميتروف ،فــي تدوينة حــول الــدراســة ،أن «أي
معلومات توافق على أن يجمعها أحد التطبيقات
عند التسجيل يمكن تحليلها ملصلحته وحتى
م ـشــارك ـت ـهــا» .وت ــاب ــع أن «ك ــل شـ ــيء ،بـ ــدءًا من

سجل التصفح ،إلى موقعك ،وتفاصيل حسابك
امل ـصــرفــي ،وتـفــاصـيــل االت ـص ــال ال ـخــاصــة بــك،
ومستويات لياقتك ،يمكن أن تكون ذات قيمة
للتطبيقات لتخزينها أو استخدامها أو بيعها».
وأضاف أنه «مع وجود أكثر من مليار مستخدم
نشط شهريًاّ ،
فإن من دواعي القلق أن إنستغرام
ّ
هــو مــركــز ملـشــاركــة مـثــل ه ــذا ال ـكــم الـهــائــل من
ب ـيــانــات املـسـتـخــدمــن غـيــر امل ـع ــروف ــن» .وج ــاء

21

«فـيـسـبــوك» فــي املــرتـبــة الـثــانـيــة بــن التطبيقات
األكـثــر استهالكًا للبيانات ،إذ أعـطــى التطبيق
األزرق  57فــي املــائــة مــن بـيــانــات مستخدميه
ألط ـ ــراف خ ــارجـ ـي ــة .ك ــذل ــك س ـج ـلــت تـطـبـيـقــات
توصيل الطعام  Uber Eatsو Deliverooنتائج
سيئة ،وكالهما ظهر في املراكز العشرة األولى
إلى جانب «لينكدإن» و«ترينالين» و«يوتيوب»
و«ديولينغو» و«إيباي».

«كيو أنون» بعد ترامب :ما هو مستقبل نظرية المؤامرة؟
ّ
لكن ذلك
«نبوءات» عديدة للمؤمنين بنظرية المؤامرة «كيو أنون» ،وهم مؤيدون لدونالد ترامب ،أخفقت خالل بداية العام الحالي،
ينه النظريّة ،بل ّ
إن المؤمنين بها يواصلون «الثقة في الخطة» .فما هو مستقبلها؟
لم ِ
واشنطن ـ العربي الجديد

كان املؤمنون بنظرية املؤامرة «كيو أنون»
ي ـت ــوق ـع ــون بـ ـق ــاء دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب رئ ـي ـســا
ألمـ ـي ــرك ــا ،وح ـ ـصـ ــول اعـ ـتـ ـق ــاالت ج ـمــاع ـيــة،
و«عـمـلـيــات إعـ ــدام عـلـنـيــة» ،وإل ـق ــاء القبض
ع ـل ــى «ع ـص ــاب ــة س ــري ــة م ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــن
املتاجرين باألطفال» .لم يحدث ذلــك طبعًا،
وفــاز جــو بــايــدن بالرئاسة األمـيــركـ ّـيــة .رغم
هــذا ال ي ــزال أتـبــاع الـنـظــريــة مــؤمـنــن بشدة
بــأن دور تــرامــب لــم ينتهِ بـعــد« .كـيــو أنــون»
نـظــريــة م ــؤام ــرة ال أس ــاس لـهــا م ــن الصحة
ت ـقــول إن الــرئ ـيــس ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب
يشن حربًا سرية ضد نخبة تعبد الشيطان
وتغتصب األطفال في الحكومة والشركات
ووســائــل اإلع ــام .ويتكهن املــؤمـنــون بهذه
ال ـن ـظ ــري ــة بـ ــأن هـ ــذه امل ـع ــرك ــة سـ ــوف ت ــؤدي
ُ
إل ــى ي ــوم مــن الـحـســاب حـيــث س ــوف تعتقل
ُ
شـخـصـيــات ب ـ ــارزة وتـ ـع ــدم ،م ـثــل املــرشـحــة
الرئاسية السابقة ،هـيــاري كلينتون .أدى
عدم فوز ترامب إلى اهتزاز عقيدة جزء كبير
من املؤمنني بالنظرية ،لكن البعض قال إن
تـنـبــؤاتـهــم قــد تحققت عـلــى الــرغــم مــن عــدم
ظهورها ،بينما ّ
غير آخرون املوعد النهائي
للنبوءة.
ي ـت ـحــدث ال ـخ ـب ــراء ع ــن «ك ـي ــو أنـ ـ ــون» كــديــن
أكـ ـث ــر م ــن ك ــون ـه ــا ح ــرك ــة س ـي ــاس ـي ــة ،وه ــذا
هــو بــالـضـبــط سـبــب اس ـت ـمــرار الـنـظــريــة في
التقدم حتى مع فشل نبوءاتها في التحقق.
وه ـن ــاك ات ـف ــاق عـلــى أن الـنـظــريــة ستستمر
على األرج ــح كعامل رئيسي فــي السياسة
األميركية .وبعد حظر حسابات ترامب من
قـبــل مــواقــع ال ـتــواصــل ،وط ــرده مــن شبكات
ال ـت ــواص ــل الــرئ ـي ـس ـيــة ،تـخـلــى ع ــن الـنـظــريــة
أولئك األقل التزامًا ،لكن املؤمنني الحقيقيني
بها هاجروا إلى منصات بديلة مثل «غاب»
و«تيليغرام» .وهــؤالء يواصلون «الثقة في
ال ـخ ـطــة» ،وم ــن امل ــرج ــح أن يـسـتـمــروا بفعل
ذل ـ ـ ــك .ل ـق ــد أصـ ـبـ ـح ــوا م ـل ـت ــزم ــن بــال ـق ـض ـيــة
ب ـس ـبــب االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء ،والـ ـشـ ـع ــور ب ـم ـســؤول ـيــة
امل ـه ـمــة ،وب ـس ـبــب ال ــوق ــت والـتـضـحـيــة الـتــي
اسـتـثـمــروهــا .وك ــان مــن امل ـف ـتــرض ،بحسب
أت ـبــاع جـمــاعــة نـظـ ّ
ـريــة امل ــؤام ــرة أن تتكشف
«النبوءة الكبرى» في  4مارس/آذار املاضي،
وهــو الـيــوم ال ــذي «سـيـعــود فيه تــرامــب إلى
السلطة مجيدًا ويستعيد البيت األبـيــض،

وفـقــا لتخيالت أتـبــاع الـنـظــريــة» .لــم يحدث
ذلك أيضًا .بعدها ،كتب أحد املشتركني في
إح ــدى ق ـنــوات الـحــركــة فــي «تـيـلـيـغــرام» «ال
َ
تـفـقــدوا األم ــل .الـسـبــاق لــم يـبــدأ بـعــد ول ـ َـد ّي
سبب لالعتقاد بــأن  20م ـ ــارس/آذار ممكن
أيضًا» ،ونشر آخر رسالة «متفائلة» مماثلة
جاء فيها «ال يزال أمامنا  16يومًا» ...مر هذا

تخلّى األقل التزامًا عن
النظريّة بعد حجب ترامب
عن منصات التواصل

الـتــاريــخ أي ـضــا ،ول ــم يـحــدث ش ــيء .والفشل
الـ ـص ــارخ ل ـل ـن ـبــوءة ال يـكـفــي أب ـ ـدًا إلزال ـت ـهــا.
تــوق ـعــات ع ــدي ــدة ل ــم تـتـحـقــق ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
التنبؤات بالنصر الترامبي النهائي الذي
كان بمثابة أساس لنظرية املؤامرة .فخالل
فترة االضطراب الديني الكبير في الواليات
امل ـت ـحــدة ،تـنـبــأ ال ــوزي ــر امل ـع ـمــدانــي ،ويـلـيــام

ينته بعد (سكوت أولسن)Getty/
يؤمن أتباع النظرية بأن دور ترامب لم
ِ

ميلر ،بــأن العالم سينتهي فــي  21مــارس/
آذار  .1844وعندما لم يعد يسوع املسيح إلى
األرض في ذلك التاريخ راجع ميلر تنبؤاته
ً
قائال :سيحدث املجيء الثاني في  18إبريل/
نـيـســان  .1844وعـنــدمــا لــم يـعــد املـسـيــح في
ذلــك الـتــاريــخ ،اعـتــذر ميلر عــن الـخـطــأ .لكن
واعـ ـظ ــا آخ ـ ــر ،وهـ ــو ص ـمــوئ ـيــل س ـن ــو ،أعـلــن
أن املـسـيــح سـيـعــود فــي «ال ـيــوم الـعــاشــر من
الشهر السابع من العام الحالي» .واستخدم
تقويم طائفة يهودية يعتقد أنــه أكثر دقة،
وقــال إن ذلــك الـتــاريــخ سيكون  22أكتوبر/
تشرين األول  .1844مــن الــواضــح أن العالم
لم ينتهِ في  22أكتوبر/تشرين األول .1844
ً
ولكن «امليلريني» لم ينتهوا أيضًا .بــدال من
ذلــك ،انقسموا إلى فصائل أشهرها كنيسة
الـسـبـتـيــن ،ال ـتــي اع ـت ـقــدت أن  22أك ـتــوبــر/
تـشــريــن األول ل ــم يـكــن عــامــة عـلــى املـجــيء
الثاني بل حدثًا حدث في الجنة.
تـشـيــر األب ـح ــاث إل ــى أن بـعــض األش ـخــاص
يميلون بشكل غير عــادي لقبول املعتقدات
ال ـ ـتـ ــآمـ ــريـ ــة غ ـ ـيـ ــر امل ـ ـع ـ ـقـ ــولـ ــة ،وأن هـ ـ ــؤالء
األش ـ ـخـ ــاص ق ــد ي ـق ـب ـلــون ال ـع ــدي ــد م ــن ه ــذه
املعتقدات في وقت واحد ،حتى عندما تكون
ّ
املـعـتـقــدات متناقضة بشكل ص ــارخ .أي أن
ال ـت ـن ـبــؤات ال ـفــاش ـلــة ل ــن تـقـضــي ع ـلــى «كـيــو
تقض على امليلريني أيضًا.
أنــون» ،ألنها لم
ِ
«كيو أنون» ربما يمكن فهمها بشكل أفضل
على أنـهــا حــركــة دينية تضع اإلي ـمــان فوق
الدقة ،وتؤمن بالدينونة النهائية للخطاة.
ّ
لكن الفرق هو أن «املذنبني» في عقيدة «كيو
أن ــون» هــم «جـمـيــع الــديـمـقــراطـيــن ،ومعظم
ّ
املشاهير» ،كما أن «ألسنة الجميع ستعترف
بأن دونالد ترامب قد هزم الشر املطلق».
ي ـقــول مــوقــع «ف ــوك ــس» ،إن «ك ـيــو أن ـ ــون» ال
تــزال مستمرة .فهي نظرية مرنة ال تحتاج
اتحادًا بني األعضاء ،بل فقط شرح األشياء
التي ال يمكن تفسيرها بنظرياتهم ومنح
األتباع إحساسًا باالنتماء واالتجاه .ويقول
كاتب الرأي في «نيويورك تايمز» ،تشارلي
وارزل« :ال أعـتـقــد أن أي شـخــص يمكنه أن
يقول بثقة ما سيحدث في العام املقبل ،أو
األسبوع املقبل ،ولكن من اآلمن افتراض أن
الجهات الفاعلة السيئة (بما في ذلك أولئك
الــذيــن يشجعون علنًا على أعـمــال العنف)
سـيـسـتـمــرون فــي االس ـت ـفــادة مــن معتقدات
النظرية ويتشبثون بها».

ألعاب فيديو تتحول إلى شبكات تواصل للترفيه
ّ
مجرد
لم تعد «روبلوكس» و«فورتنايت»
لعبتي فيديو مجانيتني عبر اإلنترنت ،بل
ّ َ
ّ
منصتي ترفيه
تحولتا خالل الجائحة إلى
مرغوبتني من العالمات التجارية ،يحظى
فيهما الالعبون بحياة افتراضية موازية
ل ـح ـيــات ـهــم ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،إل ـ ــى درجـ ـ ــة أنـهـمــا
تمكنتا من زعزعة هيمنة شبكات التواصل
االجتماعي.
لكن ما الجامع املشترك بني هاتني اللعبتني
عدا عن كونهما اجتذبتا مئات املاليني من
األط ـفــال واملــراه ـقــن مــن كــل أن ـحــاء الـعــالــم؟
يوضح األستاذ الباحث في معهد الدراسات
االق ـت ـصــادي ــة وال ـت ـجــاري ــة الـعـلـيــا جــولـيــان
ّ
بيو املتخصص في التكنولوجيا الرقمية
والصناعات الثقافية ،أن ما يجمع اللعبتني
هو ما يسمى الـ«ميتافيرس» .هذا املفهوم
ال ـ ــذي ط ـ ــوره ن ـيــل سـتـيـفـنـســون ف ــي روايـ ــة
الخيال العلمي «ال ـســامــوراي االقـتــراضــي»
عام  ،1992وهو عبارة عن فضاء إلكتروني
مواز للواقع املادي ،يستطيع املستخدمون
ٍ
التالقي فيه بهدف التفاعل أو املناقشة أو
حتى الترفيه ،ويتخذون لذلك شكل صور
رمزية تمثلهم.
وأب ــرز مـثــال عـلــى ذل ــك ،سلسلة مــن خمس
ح ـ ـفـ ــات م ــوس ـي ـق ـي ــة اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة أق ـي ـم ــت
ف ــي ن ـهــايــة إبــريــل/ن ـي ـســان امل ــاض ــي ،خــال
مرحلة الحجر ،وظهر خاللها مغني الراب
األميركي ترافيس سكوت عبر «فورتنايت»
على شكل صورة رمزية ،وتابعها أكثر من
 12مليون مستخدم ،في حدث غير مسبوق.
بعد هذا النجاح ،أطلقت «فورتنايت» التي
تجمع  350مليون العــب تـتــراوح أعمارهم
بني  14و 24عامًا مهرجانًا سينمائيًا أيضًا
س ـمـ ّـي «شـ ــورت ن ــاي ــت» ،وحـفـلــة افـتــراضـيــة
عـمــاقــة بـعـنــوان «ب ــارت ــي رويـ ــال» يحييها

«فورتنايت» التي تجمع  350مليون «العب» نظمت حفالت افتراضية ومهرجانًا سينمائيًا ()Getty

م ـنـ ّـس ـقــو أسـ ـط ــوان ــات مـ ـشـ ـه ــورون .وي ـقــول
املـســؤول فــي شركة «إبـيــك غيمز» الناشرة
لـ«فورتنايت» نيت نانتزر «فــي زمــن كهذا
يصعب فيه االلتقاء جسديًا ،من املهم جدًا
تــوف ـيــر ه ــذه ال ـت ـج ــارب االف ـت ــراض ـي ــة .نحن
ن ــرى حـقــا فــي فــورتـنــايــت منصة للتجارب
االجتماعية املتصلة ال مجرد لعبة».
إذا ك ــان الـنـجــاح فــي بـنــاء الــ«مـيـتــافـيــرس»
ب ـم ـث ــاب ــة كـ ـن ــز ثـ ـم ــن ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة ألـ ـع ــاب

ألعاب الفيديو تزعزع
هيمنة شبكات التواصل
وتستقطب إعالنات

الـ ـفـ ـي ــدي ــو ،ف ًــاملـ ـح ــاول ــة ل ـي ـس ــت األولـ ـ ـ ــى مــن
نــوع ـهــا ،وف ــق ــا للخبير ش ــارل ل ــوي بــانــاد
الذي يشير في هذا اإلطار إلى لعبة «وورلد
أوف وورك ــراف ــت» ال ـتــي ص ــدرت فــي العقد
األول من القرن الحادي والعشرين .ويقول
املحلل املالي في شركة «تي بي آيكاب» إن
«الجديد هو أن ألعاب الفيديو هذه أصبحت
تقريبًا مـحــورًا يشكل اللعب أحــد األنشطة
املتاحة فيه ،لكنه ليس النشاط الوحيد».

والحـ ــظ أن ــه «ات ـج ــاه ق ــوي ي ــزي ــده ال ــوب ــاء».
ويتمثل الهدف بالنسبة إلــى «فورتنايت»
و«روبلوكس» وغيرهما في جذب االنتباه
واالحـتـفــاظ بالالعبني بــأي ثمن مــن خالل
تــوف ـيــر ال ـح ــدث ب ــاس ـت ـم ــرار ،فـيـمــا ت ـع ـ ّـوالن
ع ـلــى عـمـلـيــات شـ ــراء ص ـغ ـيــرة يـلـجــأ إلـيـهــا
املـسـتـخــدمــون ضـمــن كــل لـعـبــة .أم ــا الـهــدف
اآلخـ ـ ـ ــر ،ف ـي ـت ـم ـثــل فـ ــي ت ـح ـق ـيــق الـ ــدخـ ــل مــن
ج ـم ـهــوره ـمــا ( 150م ـل ـي ــون العـ ــب شـهــريــا
ع ـلــى «روبـ ـل ــوك ــس») م ــن خ ــال تــوفـيــرهـمــا
لـلـعــامــات الـتـجــاريــة إطــالــة عـلــى جمهور
واسع من الشباب من دون اعتماد «الطابع
الــدخ ـيــل ل ــإع ــان ــات ال ـت ـق ـل ـيــديــة» ،ع ـلــى ما
شرح جوليان ّ
بيو.
وت ـ ّ
ـوج ــه الـكـثـيــر م ــن املـعـلـنــن إل ــى اإلفـ ــادة
ً
مـمــا تتيحه لهما الـلـعـبـتــان ،ومـنـهــم مثال
«نــاي ـكــي» ،و«دي ــزن ــي» الـتــي روج ــت للجزء
األحدث من «ستار وورز» عبر «روبلوكس»
فـ ــي أواخـ ـ ـ ــر ع ـ ــام  .2019وه ـ ـ ــذا ال ـن ـم ــوذج
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي غ ـي ــر املـ ــألـ ــوف ب ـ ــدأ ي ـج ـتــذب
ً
املستثمرين ،إذ إن قيمة «روبلوكس» مثال
بلغت  46مليار دوالر بعد االكتتاب العام
األولـ ـ ــي ف ــي ب ــورص ــة ن ـي ــوي ــورك ف ــي أوائـ ــل
مارس/آذار ،اي أربعة أضعاف قيمة شركة
«يوبيسوفت» الفرنسية أللعاب الفيديو.
هــل يـكـفــي ذل ــك ملـنــافـســة عـمــالـقــة الشبكات
االجتماعية مثل «إنستغرام» و«فيسبوك»
و«تـ ـي ــك ت ـ ــوك» و«سـ ـن ــاب شـ ـ ــات»؟ ال ـج ــواب
ب ـح ـســب ب ـ ّـي ــو هـ ــو« :إن م ـف ـتــاح ل ـع ـبــة مـثــل
(فورتنايت) أن يكون املستخدم (العبًا) قبل
كل شيء» .ويضيف« :في ما يتعلق بعقود
اإلعالنات ،ال إمكان للتفوق على (فيسبوك)
( 2,8م ـل ـيــار م ـس ـت ـخــدم) الـ ــذي ي ـتــوجــه إلــى
الجميع ،كبارًا وصغارًا».
(فرانس برس)
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منوعات فنون وكوكتيل
فيلم

أشرف الحساني

رغــم حصوله على جــائــزة «األســد
الــذهـبــي» ،فــي ال ــدورة ال ــ 2( 77ـ 12
سبتمبر /أيلول  )2020لـ«مهرجان
فينيسيا السينمائي» ،لم ُ
يغد «أرض ّ
الرحل»
 ،)2020( Nomadlandلكلوي تـشــاو ( )1982ـ
الـفــائــز أيـضــا بـجــائــزتــي «غــولــدن غ ـلــوب» في
فئتي أفضل فيلم وأفضل إخراج ( 28فبراير/
السينمائي ّعن
شـبــاط  )2021ـ حــديــث النقد ُ ّ
كثفة ُ
ومــؤثــرة
ـاالت بصرية بسيطة وم
اشـتـغـ ٍ
وشاردة ،تبحث عن عناصر دقيقة من الحياة
املوجعة لإلنسان ،أمــام سطوة مفاهيم وقيم
وأنظمة رأسمالية وجهات سياسية.
ْ
ّ
ّ
معني بأفالم كهذه ،إذ
السينمائي غير
النقد ّ
ُ
نتج ّخطابًا سينمائيًا قــادرًا
ت
ال
ها
أن
يعتقد
ُ
ّ
التأثير في املتلقي .علمًا أن زمالء مهنة
على
ّ
كثيرين تأثروا بفيلم تشاو ،ما يطرح أسئلة
وجــوديــة قلقة عــن حياتنا الــراهـنــة وشكلها،
ْ
ّ
وعما ينبغي لها أن تكون عليه طبيعيًا.
َ
ُ
رغـبــة كـلــوي تـشــاو بــإنـتــاج ص ــور سينمائية
ب ـي ـضــاء ،ال ت ـقــول شـيـئــا ،ســاهـمــت فــي إنـتــاج
جـ ـم ــال ـ ّـي ــات ب ـص ــري ــة ُم ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـررة مـ ــن امل ــأل ــوف

ساهمت رغبة المخرجة كلوي تشاو بإنتاج صور سينمائية بيضاء ،عبر فيلمها ،Nomadland
السينمائي األميركي
في إنتاج جماليّات بصرية ُمتحرّرة من المألوف
ّ

الرحل
أرض
ّ

الصور البيضاء والح ّرة
تلك ّ

ال ـس ـي ـن ـمــائـ ّـي األمـ ـي ــرك ــي ،ال ـ ــذي ي ـع ـيــش أزم ــة
ّ
ّ
سينمائي ،بــن واقــع أمـيــركـ ّـي ُمفكك
انفصام
ّ
ّ
ُ
ومـ ـتـ ـص ـ ّـدع ،وآخ ـ ــر م ـت ــره ــل ،ي ـت ـنــطــع بـقـســوة
َ
ُ
وس ـخ ــري ــة إلـ ــى «ابـ ـتـ ـك ــار» صـ ـ ـ ــور ،يـعـتـبــرهــا
مـخــرجــون عــديــدون واقـعـيــة ،تستجيب أكثر
ّ
لـتـطــلـعــات مــرحـلــة تسخر مـنـهــم .صحافيون
كثيرون يعتبرون الفراغات في الفيلم عجزًا
لـ ـ ــدى تـ ـش ــاو عـ ــن إن ـ ـتـ ــاج ُص ـ ـ ـ ـ َـور س ـي ـن ـمــائ ـيــة
ُمبتكرة ،من دون انتباههم إلى ّ
أهمية الصمت

واللعب باألضواء والظالل الطبيعية
والفراغ ُ ّ
ُ
كمؤثرات بصرية ،تغني الفيلم عن
والفضاء،
البوح ،وتجعله باهتًا ،إذا انتزع لنفسه شهوة
الكالم.
النقد ُم ٌ
طالب بالحفر في ما تريد ُص َور كلوي
ّ
ْ
تشاو أن تتستر عليه ،ال ما ترغب الصورة في
ّ
ُ
قوله .فللتستر في الرهان على صور بيضاء
ُمـبـ ّـررات سياسية ،أكثر ُمنها فنية وجمالية.
السبب يعود إلى النقد املضمر ،الذي ُت ّ
وجهه

يرصد العمل حياة
همشين الذين تخلّت
الم ّ
ُ
عنهم عائالتهم

ـاو إل ـ ــى الـ ـنـ ـظ ــام ال ــرأسـ ـم ــال ــي األم ـي ــرك ــي
تـُ ـش ـ ّ
امل ـ ُت ـع ــف ــن ،بــأل ـس ـنــة ش ـخ ـص ـيــات ـهــا الـضـعـيـفــة
ّ
وامل ْ
ستعبدة من شركات اقتصادية .ورغــم ّأن
هــذا النقد ال يطفح إلــى سطح الـصــورة ،فإنه
يحضر في عمقها ،وتكشفه ـ بني حني وآخر
ـ ح ــوارات الشخصيات ّ
البرانية عــن الحكاية
ّ
وجمالياته على
األصل .ال ترتكز قيمة الفيلم
الصورة فقط ،بل على نباهة التأليف أيضًا.
فــالـسـيـنــاريــو (ت ـش ــاو نـفـسـهــا ،مـقـتـبـســة إي ــاه

هددة
م ّ
حياة ُ
ما يلفت االنتباه ّ
أن إطالق
فيلم المخرجة كلوي
ٌ
حاصل في
تشاو (الصورة)
مرتبكة يعيشها
مرحلة ُ
العالم ،نتيجة وباء يفرض
كسلطة قاهرة
نفسه ُ
على المجتمعات ،ما
مشاهدة
يدفع إلى ُ
الفيلم بشراهة في مرحلة
أدرك فيها العالم ّ
أن
والتقدم
هددة،
ّ
م ّ
حياته ُ
العلمي ،الذي تتباهى به
األفالم السينمائية ،غير قادر
على التقليل من انتشار
حدة الوباء ،أو باألحرى ْ
أن
ّ
يُجابهه علميًا ،عبر إنتاج
لقاح يقضي عليه نهائيًا.
طالب بالحفر في ما تريد كلوي تشاو ْ
أن تتستّر عليه ()Imdb
النقد مُ
ٌ

إضاءة

عمار فراس
ّ

م ــا زالـ ــت إش ـكــال ـيــة ح ـق ــوق امل ـل ـك ـيــة الـفـكــريــة
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ــرقـ ـم ــي م ـح ـف ــوف ــة ب ــامل ـخ ــاط ــر،
فالقرصنة و«السرقة» ما زالت تجد لنفسها
أساليب للتحايل على التطور التكنولوجي
وال ـن ـص ــوص ال ـق ــان ــون ـ ّـي ــة .ل ـك ــن ،م ــع انـتـشــار
ال ـع ـمــات الــرق ـمـ ّـيــة ب ــل واس ـت ـقــال ـهــا ،قــدمــت
لنا التكنولوجيا ما يعرف باسم NFT-non
 ،fungible tokenأو ما يمكن تسميته بعالمة
غـيــر قــابـلــة لــاسـتـبــدال ،أو عملة غـيــر قابلة
لالستبدال ،وهي شكل من أشكال الشيفرات
ّ
لشيفرة
ملكية شخص ما
املميزة التي تثبت
ً
ً
رقمية أخرى ،سواء كانت عمال فنيًا ،أو كلمة
أو صورة ،أو مقطع فيديو.
اشتعلت شـهــرة هــذه التكنولوجيا مــؤخـرًا،
بالرغم من وجودها منذ قرابة عشرة أعوام،
وهـ ــي أش ـب ــه ب ـع ــام ــة ع ـل ــى أن هـ ــذا «امل ـن ـتــج
ّ
الرقمي ملك ألحدهم» .لكن هذا ال يعني منعه
من التداول أو االنتشار .املثير لالهتمام هو
دخــول هــذا األسـلــوب مــن «امللكية» إلــى عالم
الـفــن ،ذاك الـســوق املتضخم دوم ــا وال ــذي لم
تنفجر فقاعته إلى اآلن.
ً
قــام مثال ،جــاك دوري ــس ،واحــد من مؤسسي
تويتر ،ببيع أول تغريدة له على املوقع ،تلك
املنشورة عام  ،2006ونصها just setting up
 ،my twttrإذ قــام دورس ــي بوسمها بعالمة
 ،NFTوبيعت بمبلغ يفوق املليونني ونصف
مليون دوالر ضمن م ــزاد رقـمـ ّـي ،وأصبحت
إثر ذلك «التغريدة» ملكًا ألحدهم ،أو بصورة
أدق ،يمتلك املـشـتــري اآلن عــامــة ت ــدل على
حقوقه بها ،ال ملكيتها بحرفيتها.
استفاد الفنانون الرقميون من هذه التقنية؛

باع مايك وينكلمان
عددًا من أعماله بستة
وتسعين مليون دوالر
تحولت صورة ساندرز إلى «ميم» انتشرت بشكل جنوني (كريس ديلماز/فرانس برس)

علوم

ديناصور قاتل ومخيف
محمد الحداد

اكـتـشــف بــاحـثــون نــوعــا جــدي ـدًا مــن الــديـنــاصــورات
ي ـس ـمــى  Llukalkan aliocranianusأو «ال ـق ــات ــل
املخيف» ،إذ كان واحدًا من  10أنواع معروفة حاليًا
م ــن «األب ـي ـل ـي ـص ــوري ــدات» -ال ــديـ ـن ــاص ــورات ذوات
األقـ ــدام -الـتــي عــاشــت فــي جـنــوب ال ـق ــارات قـبــل 80
مـلـيــون س ـنــة ،عـنــدمــا كــانــت الــدي ـنــاصــورات تحكم
نصف الكرة الشمالي.
وفــق الــدراســة ،التي نشرت يــوم  30م ــارس/آذار في
دورية «الحفريات الفقارية» ،كان «القاتل املخيف»
من بني أهــم الحيوانات املفترسة في جميع أنحاء
بــاتــاغــون ـيــا ف ــي األرج ـن ـت ــن ،خ ــال أواخ ـ ــر الـعـصــر
الطباشيري ،بسبب حجمه الهائل؛ إذ يصل طوله
إلى خمسة أمتار ،وعضته القوية للغاية ،وأسنانه
الحادة ،ومخالبه الضخمة في أقدامه وحاسة الشم
الشديدة.
يقول فيدريكو جيانيتشيني -عالم الحفريات في
الجامعة الوطنية فــي ســان لويس فــي األرجنتني،
واملــؤلــف الرئيسي فــي الــدراســة ،إن الــدراســة تــدور
حول اكتشاف ديناصور جديد الحم من األرجنتني
عـثــر عليه فــي ع ــام  .2015تـتـكــون الـبـقــايــا الـتــي تم
العثور عليها من جمجمة من العصر الطباشيري
ف ــي ب ــات ــاغ ــون ـي ــا ،ف ــي م ـن ـط ـقــة م ـع ــروف ــة ب ــاس ــم «ال
ان ـفــرنــادا» ،بــالـقــرب مــن مــديـنــة «ريـنـكــون دي لــوس
سوسيس» في مقاطعة نيوكوين .هــذا نــوع جديد

من مجموعة من الديناصورات آكلة اللحوم التي
تسمى «أبيليصوريدات» .ويضيف جيانيتشيني،
في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أن هذا االكتشاف
مـهــم ألن ــه م ــن ال ــدي ـن ــاص ــورات آك ـلــة ال ـل ـحــوم ،إذ إن
معظم الديناصورات التي تم العثور عليها كانت
من الحيوانات العاشبة ،وخاصة «الصربوديات».
ك ـم ــا ي ـس ـت ـمــد ال ـك ـش ــف ال ـج ــدي ــد أه ـم ـي ـتــه م ــن ك ــون
ال ـح ـفــريــات ال ـت ــي ع ـثــر عـلـيـهــا تـشـتـمــل ع ـلــى بـقــايــا
الجمجمة ،والتي من النادر جدا العثور عليها في
السجل األحفوري ،نظرا لدقة عظام الجمجمة.
ووفقا للمؤلف الرئيسي في الدراسة ،فإن كون القاتل
املخيف هو أحد أكثر مجموعات الديناصورات آكلة
اللحوم املعروفة في أميركا الجنوبية وينتمي إلى
«األبيليصوريدات» ،يمنحه أهمية إضافية ،فضال
عــن مساعدة هــذا الكشف العلماء فــي تحقيق فهم
أفـضــل لـلــديـنــاصــورات فــي شـمــال باتاغونيا خالل
العصر الطباشيري .أما عن سر تسمية الديناصور
امل ـك ـت ـش ــف  ،Llukalkan aliocranianusيــوضــح

المهم في هذا
االكتشاف أن الديناصور
كان آكًال للحوم

تشارك القاتل
المخيف في
النظام البيئي
مع الديناصورات
العاشبة ()Getty

جـيــانـيـتـشـيـنــي أن  Llukalkanت ـع ـنــي «ال ـش ـخــص
الـ ــذي يـخـيــف أو يـسـبــب الـ ـخ ــوف» ،ف ــي ل ـغــة شعب
املــابــوتـشــي ،وه ــم مجموعة مــن الـشـعــوب األصلية
األميركية التي تتمركز في وسط وجنوب تشيلي
وجنوب األرجنتني .أمــا aliocranianus؛ فتعني في
الالتينية «جمجمة أخــرى» ،نظرًا إلى كونها ثالث
جمجمة وج ــدت فــي ه ــذه املنطقة وألن ـهــا تحتوي
على بعض السمات املميزة.
اتسم القاتل املخيف بجمجمة قصيرة ذات عظام
خشنة ،باإلضافة إلى األذرع الصغيرة .كما احتوت
منطقة األذن في هذا الديناصور على تجاويف لم
تكن تمتلكها األبيليصوريدات األخرى ،ما قد يمنح
هــذا الـنــوع ق ــدرات سمعية مختلفة ،وربـمــا نطاقا
سمعيا أكبر.
تـ ـش ــارك ال ـق ــات ــل امل ـخ ـي ــف ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـب ـي ـئــي مــع
ال ــديـ ـن ــاص ــورات ال ـعــاش ـبــة امل ـت ـنــوعــة ذات الـحـجــم
املتوسط (حتى  10أمـتــار) ،والـتــي كانت بالتأكيد
فريسة لــه ،إذ تــم العثور عليها فــي نفس املنطقة،
ومـ ـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر امل ـ ـع ـ ـتـ ــاد ال ـ ـع ـ ـثـ ــور ع ـ ـلـ ــى ن ـ ــوع ـ ــن مــن
األبيليصوريدات كــانــا يعيشان فــي نفس املنطقة
وفي نفس الوقت تقريبا.
«ت ـم ـك ـن ــا مـ ــن اسـ ـتـ ـع ــادة ن ـس ـب ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن ع ـظــام
الجمجمة املحفوظة جيدا ،بما في ذلك املــخ .سمح
ال ـح ـفــظ ال ـج ـيــد ب ــإج ــراء دراسـ ـ ــات ل ـل ـجــزء الــداخ ـلــي
مــن الــدمــاغ مــن خــال التصوير املقطعي وبالتالي
استنتاج شكل الدماغ» ،يضيف جيانيتشيني.

إصدار

حدق في  100مليون دوالر
فنون العالم الرقمي ...أن ُت ّ
إذ بــاع األمـيــركــي مــايــك وينكلمان ،املـعــروف
ب ــاس ــم  ،BLeepع ـ ــددًا م ــن أع ـم ــال ــه الــرق ـمـ ّـيــة،
آخــرهــا ك ــان فــي م ــزاد فــي كــريـسـتــي ،وبلغت
قيمة األع ـمــال سـتــة وتـسـعــن مـلـيــون دوالر،
ل ـي ـك ــون واح ـ ـ ــدا م ــن ال ـف ـن ــان ــن ال ــذي ــن بـيـعــت
أعمالهم بأغلى األثـمــان وهــم أحـيــاء ،كحالة
جيف كونز ودايفيد هوكني.
فتح هذا الشكل من البيع والشراء باب النقد،
خـصــوصــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـعـمـلـيــة الفنية
وقيمة الجهد املـبــذول ،إذ رأى البعض أنها
شـكــل آخ ــر مــن أش ـكــال اب ـتــاع س ــوق الـفــن ملا
ّ
خيالية
حــولــه .وب ـلــغ األم ــر حــد دف ــع مـبــالــغ
مقابل الترفيه أو السخف واالب ـتــذال .ورأى
البعض اآلخ ــر ،أنها جــزء مــن اتـســاع مفهوم
الـفــن بسبب وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
تـلــك ال ـتــي تـنـتــج نـجــومـهــا وأغ ـن ـيــاء هــا ،فلم
ال تـنـتــج «ف ـنــان ـي ـهــا»؟ م ــا يـعـنــي امل ــزي ــد مما
ي ـس ـمــى «ال ـح ـم ـق ــى» ال ــذي ــن ي ـك ـس ـب ــون امل ــال
والشهرة بسبب ما يقومون به على وسائل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي .وم ــع عـمـلـيــات البيع
ه ــذه ،سـيـكــون ه ـنــاك «ف ـن ــان ــون» ج ــدد ،وهــم
أشخاص يصبحون فجأة أغنياء ومشاهير،
وي ـم ـت ـل ـكــون م ــا ي ـب ـي ـعــونــه ،م ــن دون اعـتـبــار
لـ«تاريخ الفن» الــذي يدافع النقاد دومــا عن

مــن كـتــاب «نــومــادالنــد :بـقــاء أمـيــركــا ُحـ ّـيــة في
القرن الــ »21لجيسيكا بــرودر) ّ
يشد املشاهد،
ُ
ال الـ ُـصــور البيضاء املـتـحـ ّـررة مــن كليشيهات
ُ
بصرية ،ونجوم أميركيني عديدين يجيدون
الـطـقــوس السينمائية .خـلـ ّـو ّ الفيلم مــن هــذه
األيقونات السينمائية لم يؤثر عليه ،بقدر ما
ً
خاصية ّ
عامال إيجابيًا ،نظرًا إلى ّ
النص
كان
ُ
وح ـب ـك ـتــه وش ـخ ــوص ــه .طــري ـقــة األداء تـبـلــور
جديدًا سينمائيًا ،يبحث عن حقيقةٍ في ُصور
ُ
ُسينمائية تقيم على حافة الخيال.
ّ
امل ـث ـي ــر ل ـلــده ـشــة وال ـت ـف ـك ـيــر أن الـشـخـصـيــات
تبدو أجسادًا خيالية ـ واقعية ،تدخل بهدوء
ّ
ُلت ِّ
طعم الحكاية ،ثم تخرج وتتفلت من قبضة
ّ
ض ــوره ــا وأق ــوالـ ـه ــا تـبـقــى
ال ـف ـي ـل ــم .م ــع أن ح ـ ُ
شــاهــد ،وتمنحه شعورًا
ـ
امل
حــاضــرة فــي ذهــن ُ
ّ
بالقوة.
يمتزج فيه الفرح بالغنب ،والضعف
شخصيات أشبه بألياف بصريةّ ،
تتفرع من
ُ
وت ِّ
كمل بنية الحكاية
جسد الحكاية ـ الصورة،
األول ــى .طريقة ُمــدهـشــة فــي الـتـقــاط تفاصيل
داخلية موجعة من حياة نساء.
ّ
في سردها حكايتها ،ال تتخلى كلوي تشاو
ع ــن ت ـف ـك ـيــك ع ـن ــاص ــر ال ـح ـك ــاي ــة ،ع ـل ــى ل ـســان
شـخ ـص ـيــات أخـ ــرى ث ــان ــوي ــة ،تـمـنـحـهــا نفسًا
آخ ــر بـتـشــذيــر ا ّل ـح ـكــايــة األص ـ ــل ،ف ـت ـبــدو ـ في
ّ
مــرح ـلــة م ــا ـ ك ــأن ـه ــا أض ـح ــت ُم ـفــت ـتــة بـمـثــابــة
أل ـيــاف ب ـصــريــة .ه ــذا الـلـعــب بـخـيــط الـحـكــايــة
ّ
وحـ ـ ّـدة ال ـس ــرد يـجـ ّعــان ك ــل صـ ــورة ـ حـكــايــة،
ُ
ّ
ُمـشــكـلــة ســابـقــا ،تــؤثــر عـلــى األخ ــرى الــاحـقــة.
ُ ّ
وبقدر ما تفتت الحكايات وتتالحم في نسيج
ُ
الص َور السينمائية ،تزداد غرابة الشخصيات
ّ
ُ
وتوحدها في بلد يعاني من مصائب وأهوال.
ّ
ورغم ضعفها أمام الغياب والتخلي عنها من
عــائــاتـهــا ،تـبــدو الـشـخـصـيــات أكـثــر سـعــادة،
ّ
ْ
وغير ُمستسلمة ّلكل عائق ُيمكن أن يصيبها.
تـقــول ام ــرأة ُم ـســنــة ،اعـتــزمــت إك ـمــال ُرحلتها
إل ــى أالس ـك ــا ،فــي األســاب ـيــع الـقـلـيـلــة املتبقية
قبل وفاتها« :سأبلغ  75عامًا هذه السنة.
لها ّ ّ
أظــن أنــي حظيت بحياة جميلة .رأيــت أشياء
جميلة كثيرة في كاياكي وغيرها من األماكن.
األوزة الـبـيـضــاء الـكـبـيــرة ،الـتــي هـبـطــت على
بعد  6أقدام من قاربي ،في بحيرة كولورادو.
في مروري ،كان هناك ُمنحدر .مئات أعشاش
ّ
السنونو على جدران املنحدر ،والطيور تحلق
فــي األرج ـ ّ ــاء ،وتـنـعـكــس صــورتـهــا عـلــى امل ــاء،
فأبدو كأني أشاركها التحليق ،وهــي حولي
ّ
ّ
االتجاهات كل ُها».
في ّ
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ّ
يـتــابــع أح ــداث ــا وق ـعــت ع ــام  ،2011إث ــر تــوقــف
منطقة «إمباير
مصانع أميركية عن العمل في
ُ
ـ نيفادا» ،بعد  88عامًا من العمل املتواصل،
تجعل كلوي تشاو من الحدث عنصرًا بصريًا
مـحـ ّـركــا ،يــدفــع األحـ ــداث إل ــى مــا ال نـهــايــة لها
م ــن تــأث ـيــر ت ــراجـ ـي ــدي ،ب ـط ــرح ح ـكــايــة امـ ــرأة
(فرانسيس مكدورماند) ،تبلغ من العمر 60
عامًا ،تعتبرها عائلتها ُم ّ
شردة ،بعدما فقدت
ُ
ّ
زوج ـه ــا ،فــت ـقـ ّـرر الــرح ـيــل م ــن مــديـنــة أحــبـتـهــا
ّ ُ
إلى مناطق أخــرى ،أكثر دفئًا وحبًا .تصادف
مرحلة كساد اقتصادي عرفتها أميركا عام
 ،2011فـتـضـطــر إل ــى اإلق ــام ــة ف ــي سـيــارتـهــا،
وال ـب ـحــث ع ــن عـمــل ف ــي مـنــاطــق داف ـئ ــة تنتقل
إليها.
ّ
ف ـ ـ ُـي تـ ـل ــك ال ـ ـت ـ ـنـ ــقـ ــات الـ ـب ــائـ ـس ــة والُـ ـح ــزيـ ـن ــة
ّ
وامل ـت ـشــظ ـيــة ،تــرصــد ت ـشــاو ح ـيــاة املـهـ ّـمـشــن
ّ
واملنكوبني ،الذين تخلت عنهم عائالتهم ،أو
الــذيــن وج ــدوا أنفسهم أم ــام أم ــراض ُمــزمـنــة،
ف ـ ـقـ ـ ّـرروا ال ــرح ـي ــل إلـ ــى م ـنــاطــق أج ـم ـ ُـل وأك ـثــر
ع ــزل ــة م ــن ال ـح ـيــاة الــرأس ـمــال ـيــة ف ــي املـجـتـمــع
األم ـيــركــي .شـخـصـيــات ُت ـ ّ
ـوج ــه خـيــط الـحـكــي،
ال فيرن (ماكدورماند) ،الحريصة دائمًا على
االستماع إلــى الوعيها ،والــركــون إلــى صمت
ُ
ّ
ال تـكـ ّـســر حـ ّـدتــه إل م ـحــادثــات ون ـقــاشــات مع
العائلة وأصدقاء العمل ،الذين ال مأوى لهم.
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ّ
الجمالية .يرى
أهميته فــي إطــاق األحـكــام
البعض اآلخ ــر أن السبب هــو وب ــاء كــورونــا،
ال ــذي تــرك التكنولوجيا تتغلغل عميقًا في
حياتنا ،مــا جعل عالم الفن فــي ظــل اإلغــاق
الشامل وتــدهــور القطاع الثقافي يلجأ إلى
ال ـق ـط ــاع ال ــرقـ ـم ـ ّـي ،ل ـكــن هـ ــذه الـتـقـنـيــة تـهــدد
الفنانني التقليديني وما يرتبط بهم من شكل
اقـ ـتـ ـص ــادي .وامل ـق ـص ــود امل ـت ــاح ــف وصـ ــاالت
الـعــرض والــوكــاء الفنيون ،فالفنان الرقمي
بإمكانه لعب كــل هــذه األدوار ،واأله ــم جعل
«فنه» متاحًا للجميع ،ما دفع ّ
«حراس الفن»
إلى شحذ اقالمهم وصاالتهم ،كونهم يرون
أن ـف ـس ـهــم اآلن مـ ـه ــددي ــن ،إذ ي ـم ـكــن ل ـص ــورة
 GIFواح ــدة ،ال يستغرق تصميمها أحيانًا
الساعات ،أن يتجاوز ثمنها سعر أعمال فنية
يقضي «الفنان» سنوات في تنفيذها.
يـبــدو أنـنــا أم ــام فـئــة فنية ج ــدي ــدة ،تتجاوز
الـبــوب آرت ،والديجتال آرت ،نحو مــا يمكن
ّ
الشعبية ،تلك التي
تسميته الـفـنــون فائقة
ينتجها األف ــراد فــي غرفهم وراء شاشاتهم،
والـتــي تـتــداول فــي املنصات الشهيرة وغير
في لحظة ما ،أن يتحول
الشهيرة ،بل ويمكن ّ
 MEMEما إلى عمل فني ،أو شكل من أشكال
التعليق السياسي والثقافي ،كصورة بيرني
سـ ــانـ ــدرز ا ُل ـش ـه ـي ــرة وه ـ ــو يـ ــرتـ ــدي ق ـف ــازي ــن
ص ــوفـ ـي ــن أثـ ـ ـن ـ ــاء حـ ـف ــل ت ـن ـص ـي ــب ال ــرئ ـي ــس
األميركي املنتخب جو بايدن .هــذه الصورة
الـ ـت ــي س ـح ـبــت م ــن س ـي ــاق ـه ــا ،ي ـم ـكــن ال ـن ـظــر
إليها كشكل مــن أشـكــال فــن ال ـهــواةُ ،صنعت
عبر اقتباس صــورة وإنتاج صــور مدموجة
ب ـصــور أخـ ــرى .ك ــل ه ــذا يــدفــع ال ـف ــرد للتأمل
فــي وضعيتنا الـحــالـ ّـيــة كبشر ومستهلكني
واألهم ،كـ«ذواقة».

اختار الفنان العراقي
ماجد المهندس أغنية
جديدة باللهجة اللبنانية.
لكن ،هل استطاع
نصًا
المهندس أن يختار ّ
ولحنًا ناجحين؟
إبراهيم علي

ي ـحــاول بـعــض املـغـنــن فــي ال ـعــالــم الـعــربــي
الترويج لحاالت النجاح ،أو اللعب على وتر
الترويج ،من بــاب اختيار لهجات وأنماط
موسيقية مختلفة.
ً
يتجه اللبنانيون ،مثال ،إلى الغناء باللهجة
امل ـص ــري ــة ،ويـ ـح ــاول بـعـضـهــم اآلخـ ــر ال ـفــوز
ب ـل ـحــن ع ــراق ــي أو م ـغ ــرب ــي ،ك ـح ــال ال ـف ـنــان
راغ ــب عــامــة ال ــذي ات ـجــه مـنــذ بــدايــاتــه في
الثمانينيات إل ــى ال ـلــون امل ـصــري ،وحصد
نجاحا كبيرًا عندما أعاد أداء أغنية الفنان
أحمد عدوية« ،يا بنت السلطان» ،وتحولت
مع الوقت إلى جــواز عبور عالمة إلى عالم
الشهرة والنجاح.
ولــم يغفل زميله وليد توفيق ،الــذي سبقه
إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،عـ ــن م ـق ــاب ـل ــة املــوس ـي ـق ـيــن
وامللحنني والـشـعــراء .والحقيقة أن توفيق
من أكثر الفنانني اللبنانيني الذين استفادوا
من التعاون مع املصريني .ال يقتصر األمر
على األغاني األولى التي قدمها بالصوت،
بل في دخوله مجال السينما املصرية في

أفــام تحولت مع الوقت إلى مرجعية فنية
شاهدة على العصر الجميل.
ال ـي ــوم ،ي ـحــاول بـعــض املـغـنــن الـعـبــور إلــى
عالم اللهجات ،ومحاكاة الشعوب بأغنية
ك ـن ــوع م ــن ال ـت ـغ ـي ـيــر ،كـ ــان آخ ــره ــم ال ـف ـنــان
الـعــراقــي مــاجــد املـهـنــدس ،ال ــذي أطـلــق قبل
أسبوع أغنية «كيفك» ،كلمات سمر هنيدي
وألحان محمود خيامي.
ال مناسبة إلصدار املهندس أغنية باللهجة
الـلـبـنــانـيــة .ت ـب ــدو كـلـمــاتـهــا م ـج ــرد تــركـيــب
أحـ ـ ــادي ملـ ـف ــردات مـسـتـهـلـكــة ،وب ــال ـت ــال ــي ال
تماشي تطور الكلمة أو اللحن الذي حوله
خ ـيــامــي إل ــى اس ـت ـن ـســاخ مـ ـع ــروف ،مـشــابــه
مل ــا ي ـع ــرف بــأغ ـن ـيــة ش ـ ــارة امل ـس ـل ـســل .وه ــذا
وحده يؤكد أن سعي بعض املغنني للكلمة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ه ــو م ـ ّج ــرد اس ـت ـغ ــال م ـت ـسـ ّـرع،
ً
ول ـيــس ع ـمــا مـتــأنـيــا يـسـعــى إل ــى ط ــرح أي
جديد.
بالعودة إلى ماجد املهندس ،فقد ّ
قدم الفنان
من قبل أغاني باللهجة اللبنانية .لكن ،هذه
امل ــرة ،ال يبدو واضـحــا سبب موافقته على
ّ
ومكررة في مجموعة كبيرة
كلمات ضعيفة
أغان سابقة .في
من
ٍ
حــن لــم يتجدد خيامي كما هــو حاله في
الـلـحــن ال ــذي ب ــدا نمطيًا خــالـيــا مــن اإلب ــداع
الـ ــذي يـبـحــث ع ـنــه امل ـه ـنــدس م ـنــذ س ـنــوات،
وهــو ال ــذي انطلق مــن بـيــروت ،وتـحـ ّـول مع
الوقت إلى نجم خليجي أول.
فــي ع ــام  ،2019غـنــت الـفـنــانــة شـيــريــن عبد
الوهاب أغنية مسلسل «خمسة ونص» ،من
كلمات علي املولى وألحان صالح الكردي.
ورغ ـ ــم ال ـن ـج ــاح ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي حـقـقـتــه هــذه
األغنية ،إال أن البعض انتقد شيرين حول

ّ
يتأن في اختياره لكلمات األغنية (المكتب اإلعالمي)
يبدو أن المهندس لم

نـطـقـهــا لـبـعــض امل ـ ـفـ ــردات ،ال ـتــي بــرأي ـهــم ال
يجيدها إال اللبناني فقط.
كذلك ،قدم الفنان السعودي عبد املجيد عبد
الله أغنية «سمعني» باللهجة اللبنانية،
مــن كـلـمــات وأل ـحــان الـفـنــان م ــروان خ ــوري.
استطاع عبد الله مــن خاللها أن يقفز إلى

ل ــون آخ ــر غـيــر الخليجي ،مـقــدمــا نــوعــا من
اإلضافة؛ إذ عرف كيف يختار ويجمع بني
الكالم واللحن بطريقة بدت أقرب من زمالئه
الـخـلـيـجـيــن ال ــذي ــن ي ـحــاولــون ال ـع ـبــور إلــى
اللون اللبناني ،لكنهم ّ
يترددون.
وصرحت النجمة أحالم ،مرارًا ،بأنها بصدد

اخـتـيــار أغـنـيــة باللهجة الـلـبـنــانـيــة ،لكنها
حتى اليوم لم تعط موافقتها النهائية حول
ذلك لحذرها ،لكن زميلتها املصرية ،أنغام،
أدت أغنية «بكره املوسيقى» ،ضمن ألبومها
«أحالم بريئة» ،واستطاعت أن تحرز تقدمًا
ملحوظًا لجهة األداء واإلحساس.

