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اإلعالم المصري: نجوٌم ومتصيدون في خدمة الرئيس
القاهرة ـ العربي الجديد

سلطت منظمة مراسلون بال حدود الضوء 
ـــ »َســـيـــَســـَســـة« مــنــظــومــة  عــلــى مـــا وصــفــتــه بـ
ــارزة  اإلعــــالم فــي مــصــر، عــبــر شــخــصــيــات بـ
التي  البالد  في  الحاكمة  للسلطات  موالية 
يــرأســهــا عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ووســائــل 
اإلعالم الخاضعة لسيطرة الدولة، ودورها 
في إطالق حمالت تشهير ضد من تبقى من 

الصحافيني الناقدين للسلطة.
الــــتــــقــــريــــر الــــــــــذي أصـــــــدرتـــــــه »مـــــراســـــلـــــون 
ــــن 27 صــفــحــة،  ــــال حـــــــــدود« الـــخـــمـــيـــس مـ بـ
وعــنــوانــه »دمــــى الــســيــســي«، و»يـــركـــز على 
ضد  املرتكبة  لالنتهاكات  الخفي  الجانب 
الــصــحــافــيــني فــي مــصــر: بــيــئــة الــعــمــل التي 
والتنمر  الكراهية  حمالت  بسبب  طاق 

ُ
ت ال 

والــــتــــشــــهــــيــــر«.  وشــــــــددت »مــــراســــلــــون بــال 
 »هــذه الهجمات تتم تحت 

ّ
حــدود« على أن

إشراف أجهزة الدولة املصرية، بتواطؤ مع 
مذيعني ُيعدون من نجوم املشهد اإلعالمي 
ــبــــالد«. وأفــــــادت املــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة  فـــي الــ
بأنها جمعت »عشرات العناوين التهجمية 
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف الــصــحــافــيــني  والــــزائــــفــــة الــ
املصرية،  واملــواقــع  الصحف  فــي  املستقلني 
ومــــن بـــني هــــذه األوصـــــــاف عــمــيــل لــجــهــات 
أجـــنـــبـــيـــة، وبــــــوق اإلخــــــــــوان، وشـــخـــص ذو 
االتــهــام بخيانة  عــن  ناهيك  أخـــالق سيئة، 
ــارة أخـــرى،  ــارة وزرع الــفــوضــى تــ الـــوطـــن تــ
الــلــجــوء لكل األســالــيــب والــطــرق  حيث يتم 
لـــتـــشـــويـــه ســمــعــتــهــم املـــهـــنـــيـــة أو حــيــاتــهــم 
االنتهاكات  إلــى  وبــاإلضــافــة  الشخصية«. 
الــتــي تــرصــدهــا وتــوثــقــهــا »مـــراســـلـــون بال 
 »الـــعـــديـــد من 

ّ
حـــــــدود«، فــإنــهــا أضـــافـــت أن

املراسلني املصريني يعربون عن استيائهم 
مــن الــحــمــالت اإلعــالمــيــة املــوجــهــة ضــدهــم، 
طاق 

ُ
حيث تخلق هذه املنشورات بيئة ال ت

الــتــواري  على  يجبرهم  مما  لهم  بالنسبة 
عن األنظار لتجنب الزج بهم في السجن«.

ــدود« الــضــوء  ــ ــلـــون بـــال حــ وســلــطــت »مـــراسـ
اإلعالمية  الحمالت  هــذه  مــا يصاحب  على 
من تنسيق وعمل ممنهج، موضحة أن هذا 
إذ  نفسه،  النمط  يتبع  الهجمات  من  النوع 
يقف وراءها مذيعون مشهورون يشوهون 
قــنــوات  فــي  الــصــحــافــيــني املستقلني  ســمــعــة 
تحظى بشعبية واســعــة، وهـــي فــي األصــل 
مـــحـــطـــات تــلــفــزيــونــيــة خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

أجهزة استخبارات الدولة.
بــامــتــيــاز  يــجــســد  مــوســى  أحــمــد   »

ّ
أن ورأت 

نموذج املذيع املشهور املدافع بشراسة عن 
الحكومة التي يكاد يصبح متحدثًا باسمها 
الـــذي وضــع كــل ما  وناطقًا بلسانها، وهــو 
فــي خــدمــة السلطة،  تــأثــيــر  فــي جعبته مــن 
الذي  )على مسؤوليتي(  برنامجه   

ّ
أن علمًا 

ُيبث على قناة صدى البلد، يحظى بمتابعة 
ماليني املصريني. وقد هاجم بحدة العديد 
مـــن الــصــحــافــيــني الـــذيـــن ال يــتــبــعــون الــخــط 
الــرســمــي، مــثــل صــحــافــي الــجــزيــرة السابق 
يــســري فـــودة الـــذي قــال عنه إنــه رجــل يكره 
ــا، لـــدرجـــة  ــهـ ــاتـ ــة املـــصـــريـــة ومـــؤســـسـ ــ ــدولـ ــ الـ
جعلت الشعب املصري يكرهه«. وال تكتفي 
السلطات املصرية بالحمالت التي يطلقها 
ــون لــــهــــا، بــل  ــ ــوالــ ــ ــعــــون مــــشــــهــــورون مــ ــذيــ مــ
التواصل  مواقع  إلى  التقرير،  تلجأ، حسب 
االجــتــمــاعــي حــيــث »تــحــتــفــظ بــجــيــش يضم 
الـــتـــي يــتــمــثــل  الـــوهـــمـــيـــة  الـــحـــســـابـــات  آالف 
ــا فــي الــدفــاع عــن الــحــكــومــة وتجميل  دورهــ
وأضاف  وتويتر«.  فيسبوك  على  صورتها 
الــتــقــريــر أن هــــذه »الــكــتــائــب اإللــكــتــرونــيــة« 
الـــتـــي تــوظــفــهــا أجـــهـــزة املـــخـــابـــرات تــتــولــى 
تهديد الصحافيني املستقلني ومهاجمتهم، 
مــن موقع  مــع بسمة مصطفى  كــمــا حــصــل 
املنصة ومحمد عقل من قناة الجزيرة. كما 
أشار التقرير إلى أن هذه الحسابات تنشر 
شـــائـــعـــات يــطــلــقــهــا مـــذيـــعـــون عــلــى املــوجــة 
نــفــســهــا، كــمــا حــصــل مـــع رئـــيـــس الــتــحــريــر 
الناصر  األهــــرام عبد  فــي صحيفة  الــســابــق 
ســالمــة، واملــقــّدم فــي قــنــاة الــقــاهــرة والــنــاس 

خيري رمضان.
حــمــالت  أن  تـــقـــريـــرهـــا  ــي  فــ املـــنـــظـــمـــة  ورأت 

املــصــريــني هي  الــصــحــافــيــني  التشهير ضــد 
منذ  املصرية  للدولة  أكبر  مــن خطاب  جــزء 
ــبــــح الـــســـيـــســـي رئــــيــــســــًا، و»يـــعـــتـــمـــد  أن أصــ
هــــذا الــخــطــاب بــاســتــمــرار عــلــى األســـطـــورة 
التأسيسية للنظام، وهي القصة التي تتكرر 
حول كيفية قيام قادته بإدارة البالد؛ ُيصور 
االنــقــالب الــعــســكــري فــي يــولــيــو/تــمــوز عــام 
املنتخب محمد مرسي  الرئيس  2013 ضد 
على أنه عملية إنقاذ يدعمها الشعب إلنقاذ 
البالد من براثن جماعة اإلخوان املسلمني«. 

ــر الــتــقــريــر الــحــمــالت الـــتـــي اســتــهــدفــت  ــ وذكـ
الــصــحــافــي خـــالـــد الــبــلــشــي ويـــســـري فـــودة 
كان  والــتــي  بهجت،  وحــســام  داود  وليليان 
املذيع نشأت الديهي من أبرز الفاعلني فيها.
 
ّ
إن الحقوقية  املنظمة  قالت  تقريرها،  وفــي 
أجــهــزة األمــــن املــصــريــة لــم تــكــتــف بــالــرقــابــة 
ــلـــى الــــصــــحــــف، بــــل اشــــتــــرت مــجــمــوعــات  عـ
الـــصـــحـــف الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــــبــــالد، مــشــيــرة 
املـــصـــريـــة  ــارات  ــبــ ــتــــخــ  أجــــهــــزة االســ

ّ
أن إلـــــى 

للخدمات  املتحدة  خــالل شركة  من  تمتلك، 

اإلعالمية، »قرابة 17%« من وسائل اإلعالم 
 بـــذلـــك املــرتــبــة الــثــانــيــة 

ّ
فـــي الـــبـــالد، لــتــحــتــل

فــي ملكية وســائــل االعـــالم فــي البلد البالغ 
عــدد سّكانه 103 ماليني نسمة. ومــن خالل 
كها وسائل اإلعالم الرئيسية، تستطيع 

ّ
تمل

أن  للمنظمة،  وفــقــًا  االســتــخــبــارات،  أجــهــزة 
م بشكل »منّسق« حمالت إعالمية ضّد 

ّ
تنظ

الفتاح  عبد  للرئيس  معارضني  صحافيني 
السيسي أو ينتقدون نظامه.

تملك »املتحدة للخدمات اإلعالمية« شبكة 
راديــو النيل التي تضم إذاعــات نغم إف إم 
وميغا إف إم وشعبي إف إم وراديو هيتس، 
ــر لــلــســيــنــمــا  وشـــــركـــــات ســـيـــنـــرجـــي ومــــصــ
واالتــصــاالت  لــإعــالم  القابضة  واملستقبل 
وبــريــزنــتــيــشــن وســـيـــنـــرجـــي أدفــرتــيــزيــنــغ 
إيــجــبــت وإي أو دي  وبـــي أو دي وآيـــفـــالي 
وهـــاشـــتـــاغ وســبــيــد اســـتـــديـــو وإيــجــبــشــنــز 
ســيــكــيــوريــتــي وإيــجــبــت مــيــديــا أكــاديــمــي. 
ــيـــة«  وتــــديــــر »املـــتـــحـــدة لـــلـــخـــدمـــات اإلعـــالمـ
صـــحـــف الــــيــــوم الـــســـابـــع وعـــــني املــشــاهــيــر 
وصـــــوت األمـــــة وإيـــجـــبـــت تــــــوداي وبــزنــس 
ــــوع والــــوطــــن،  ــبـ ــ ــوداي والــــدســــتــــور واألسـ ــ ــ تـ
وقــنــوات وان وأون سبورت وســي بي سي 
وســي بــي ســي درامـــا وســي بــي ســي سفرة 
وإكسترا نيوز والحياة والحياة 2 والحياة 
درامـــا، ومــواقــع اليوم السابع ودوت مصر 
ــة وبــرملــانــي  ــ ــــوت األمـ وعــــني املــشــاهــيــر وصـ

واليوم السابع بلس.
ــبــــت املـــنـــظـــمـــة  ــالــ ــام تــــقــــريــــرهــــا، طــ ــ ــتـ ــ فـــــي خـ
السلطات املصرية باإلفراج عن 24 صحافيًا 
ــة الــصــحــافــيــني  ، وضــــمــــان ســــالمــ

ً
ــقـــال ــتـ ــعـ مـ

والــتــهــديــدات  اللفظي  األذى  مــن  املــصــريــني 
الحمالت  من  كما  يطلقها مسؤولون  التي 
على مواقع التواصل االجتماعي، وتحديدًا 
الــدولــة،  تمولهم  متصيدون  يتوالها  التي 
واحـــتـــرام اســتــقــاللــيــة الــصــحــافــيــني، ووقــف 
الرقابة، وإنهاء إشــراف وزارة اإلعــالم على 
وتجريد  اإلعــــالم،  لتنظيم  األعــلــى  املجلس 
األخير من صالحياته في ما يخص تحديد 
السلوك الصحافي ومعاقبة  قواعد مدونة 
الخانقة  الــدولــة  وإنــهــاء ســطــوة  املخالفني، 

على اإلعالم، وضمان استقاللية القضاء.
 مصر تحتل املرتبة 168 من أصل 

ّ
ُيذكر أن

ــدول الــتــصــنــيــف الــعــاملــي  180 بــلــدًا عــلــى جــ
»مراسلون  نشرته  الــذي  الصحافة  لحرية 
بال حــدود« في 2022. وتصفها »مراسلون 
بــال حـــدود« بأنها »مــن أكــبــر الــســجــون في 
العالم بالنسبة للصحافيني، حيث أضحت 
الــبــالد بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن آمــــال الــحــريــة 
املنظمة  وتــرى  ثــورة 2011«.  التي حملتها 
أن »التعددية شبه منعدمة في مصر، حيث 
تــمــتــلــك الـــدولـــة الــصــحــف الــوطــنــيــة الــثــالث 
األكثر شعبية في البالد: األخبار واألهــرام 
املستقلة  اإلعــالم  أما وسائل  والجمهورية. 
فــهــي تــئــن تــحــت وطـــــأة لــلــرقــابــة مـــن جهة 
في  ثانية،  جهة  من  القضائية  واملالحقات 
حني بات دور اإلذاعــة والتلفزيون يقتصر 

على الدعاية السياسية«.
وتوضح أن »جميع وسائل اإلعالم املصرية 
تخضع  حيث  األوامــــر،  تحت  تعمل  تقريبًا 
ــا مـــن الــحــكــومــة أو  لــلــســيــطــرة املـــبـــاشـــرة إمــ
ــابــــرات أو مــــن بـــعـــض رجــــــال األعـــمـــال  املــــخــ
الـــنـــافـــذيـــن الـــذيـــن يــســتــثــمــرون فـــي اإلعــــالم 
خدمة ملصالح دوائــر السلطة. وفي املقابل، 
حظر وسائل اإلعالم التي ترفض الخضوع 

ُ
ت

بالنسبة  الحال  كــان  كما  الرقابة،  لسياسة 
املستقل، حيث  اإلخباري  ملوقع مدى مصر 

ال يزال محجوبًا في البالد منذ عام 2017. 
في سياق مكافحة اإلرهاب، بات من الشائع 
إلى  »االنــتــمــاء  بتهمة  الصحافيني  مالحقة 
منظمة إرهــابــيــة« أو »نــشــر أخــبــار كــاذبــة«.  
كــمــا يــشــرع قــانــون يــعــود تــاريــخــه إلـــى عــام 
2018 مراقبة الحسابات املؤثرة التي تحظى 
بـــأكـــثـــر مــــن 5 آالف مـــتـــابـــع عـــلـــى مــنــصــات 
التواصل االجتماعي. أما جائحة كوفيد-19، 
فقد شكلت ذريعة مثالية لتشديد العقوبات 
ب 

َ
املفروضة على الصحافيني، إذ بات يعاق

على »نــشــر معلومات كــاذبــة« حــول الــوبــاء 
بالسجن ملدة عامني.

أجهزة االستخبارات 
المصرية تمتلك نحو

17% من وسائل اإلعالم

في تقرير مطّول، تفصل منظمة مراسلون بال حدود اإلجراءات التي اتخذها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي 
للسيطرة بشكل كامل على اإلعالم منذ عام 2016، فضًال عن حمالته على ما بقي من صحافيين مستقلين

إنتاج  قطاع  على  أيضًا  املصري سطوته  النظام  فــرض 
الــتــلــفــزيــونــيــة، ضــمــن مـــحـــاوالتـــه لتغييب  املــســلــســات 
ي 

ّ
ــرأي الـــعـــام لتبن ــ الـــوعـــي وتــزيــيــف الــتــاريــخ وتــوجــيــه الـ

وجهة نظر واحــدة تجاه األحــداث والقضايا، خصوصًا 
مــع ســيــطــرة شــركــة ســيــنــرجــي لــإنــتــاج الــفــنــي، التابعة 
لــلــمــخــابــرات الــعــامــة املــصــريــة، عــلــى مــجــمــل اإلنـــتـــاج في 
الشركة  تقوم  أن  املعتاد  األخيرة. وأصبح من  السنوات 
الجيش  أو ثاثة حول  بإنتاج عملني  للمخابرات  التابعة 
والشرطة واملــخــابــرات، كما حــدث فــي األعـــوام السابقة. 
ويعد مسلسل »االختيار«، بأجزائه الثاثة، األكثر إثارة 
للجدل. وأفردت صحيفة ذي إيكونوميست تقريرًا حوله 
التاريخ  العمل »فشل فــي كتابة  أن  الــعــام، جــاء فيه  هــذا 
مــن وجــهــة نــظــر الــنــظــام، وهـــو الــتــاريــخ الـــذي يــعــرفــه كل 
العميقة  الدولة  تآمر  ذاتــه  الوقت  في  املصريني، وكشف 

الرئيس محمد مرسي«. وسبقتها صحيفة  على نظام 
نيويورك تايمز التي تحدثت عن إهدار املايني على عمل 
فني أنتجته السلطة، للترويج لروايتها، فتحول إلى عبء 

عليها، ألن الناس لم يصدقوها.
معينة،  تاريخية  روايـــة  تثبيت  إلــى  »االخــتــيــار«  يسعى 
ــداث الــتــي وقــعــت قــبــيــل الــثــاثــني مــن يــونــيــو/  ــ حـــول األحـ
انقاب يوليو/تموز على  الــذي تاه  حزيران عام 2013 
أول رئــيــس مــدنــي مــنــتــخــب فـــي تـــاريـــخ مــصــر، محمد 
أن  أيضًا  رأوا  ونــقــاد  مراقبون  ـــ2019(.  ــ ــ )1951ـ مرسي 
السيسي  محمود  العقيد  عليه  أشــرف  الــذي  املسلسل، 
بالتناقضات  السيسي، مليء  الفتاح  الرئيس عبد  نجل 
التاريخية والدرامية، إذ حاول تركيز الهجوم على بعض 
األطــراف، بينما حرص على عدم إثــارة حفيظة البعض 

اآلخر، فخرجت األحداث مرتبكة ومتناقضة.

المخابرات على كرسي المخرج

MEDIA
منوعات

ُقتل الصحافي أنطونيو دي أخبار
ال كروز )47 عامًا( األربعاء رميًا 

بالرصاص شمال شرقي المكسيك، 
أثناء مغادرته منزله مع ابنته 
البالغة من العمر 23 عامًا التي 

أصيبت بجروح خطيرة، ليرتفع عدد 
الصحافيين الذين قتلوا هذا العام 

في البالد إلى 12.

تعتزم »ناسا« الكشف، في 12 
يوليو/ تّموز، عن »أبعد صورة 

التقطها لكوننا على اإلطالق« 
التلسكوب جيمس ويب الذي كلف 

10 مليارات دوالر، وأُطلق بنجاح 
في ديسمبر/ كانون األول، وهو 
على بعد مليون ونصف مليون 

كيلومتر من األرض.

قال أحد كبار مسؤولي لجنة 
االتصاالت الفيدرالية األميركية 

إنه طلب من شركتي آبل وغوغل 
إزالة »تيك توك« الذي تملكه 

شركة بايتدانس الصينية من متجري 
التطبيقات الخاصين بهما، بسبب 

مخاوف تتعلق بأمان البيانات 
واستغاللها من قبل بكين.

أعلنت شركة سناب، مالكة 
»سناب شات«، وضع خدمة اشتراك 

اختيارية تقّدم »ميزات حصرية 
وتجريبية وما قبل اإلصدار«، مقابل 

4 دوالرات أميركية شهريًا. تحمل 
الخدمة الجديدة اسم »سناب شات 

بلس«، وستطلق خالل األيام 
القليلة المقبلة.

الهجمات تتم تحت إشراف أجهزة الدولة المصرية )خالد دسوقي/ فرانس برس(

Friday 1 July 2022
الجمعة 1 يوليو/ تموز 2022 م  2  ذو الحجة 1443 هـ  ¶  العدد 2860  السنة الثامنة



أوسع مداركي 
وأصنع الموسيقى 

التي أحبها وال 
يهمني التصنيف

تأّكدت إقامة مهرجان 
»بيت الدين« بعد توقف 

استمر عامين

كأن »أمازون« تريد 
االستثمار في الموت 

وذكرياتنا حول من رحلوا

هناك عوائق عديدة 
تمنع الفرق المستقلة 

من االنتشار

2223
منوعات

بــــدأ الــمــوســيــقــي الـــمـــصـــري شـــادي 
ــع فــرقــة  ــؤنـــس، مــــشــــواره الــفــنــي مـ مـ
ثــم  ــــام 2005،  عـ فــــي  »إســـكـــنـــدريـــا« 
غادرها لتأسيس فرقة »حكايات« في 2009. 
إلــى جــانــب عمله فــي الفرقتين، لــّحــن أعــمــااًل 
لـــعـــدد مــــن الـــمـــطـــربـــيـــن، مـــثـــل عـــلـــي الـــحـــجـــار، 
ومحمد محسن، ومدحت صالح. أسماء تقدم 

 من الغناء يحرص مؤنس عليه.
ً
نموذجا

بعدها، انتقل مؤنس إلى تأليف الموسيقى 
الدرامية، مثل  التصويرية لعدد من األعمال 
»جمع ســالــم«، و«الــفــتــوة«، و«جــزيــرة غمام«. 
ــه فــــي هـــــذا الــــمــــجــــال، لــكــن  ــالـ ــمـ ورغــــــم قـــلـــة أعـ

نجاحها، كما حصل مع »جزيرة غمام« الذي 
عــرض فــي شهر رمــضــان الــمــاضــي؛ نــّبــه إلى 
اسم جديد، قادر على تقديم أعمال موسيقية 
تراجع  وإن  المصرية،  الــدرامــا  ميزت  طالما 
مــســتــوى مــا قــدمــتــه خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة. 
حول تجربته الفنية، التقت »العربي الجديد« 

الفنان المصري.

¶ البداية كانت من »إسكندريال«. ما الذي قدمته لك؟
دفــعــتــنــي »إســكــنــدريــا« إلـــى الــتــعــرف أكثر 
ــــش والــشــيــخ إمـــام،  عــلــى أعـــمـــال ســيــد درويـ
على هذه النوعية من الموسيقى التعبيرية 

كما  الكلمة،  عــن  بالتعبير  أكثر  تهتم  التي 
أتاحت لي نوعية من الفن يهتم طول الوقت 
بااللتحام مع قضايا الناس، والواقع الذي 

يحيونه.

¶ أســســت بــعــد ذلـــك فــرقــتــك »حـــكـــايـــات«. مــا الــذي 
 مع »إسكندريال«؟

ً
أتاحته لك ولم يكن ممكنا

في »إسكندريا« كانت السياسة غالبة على 
الفرقة »زنقنا« في  أن جمهور  األغــانــي، كما 
قدمناها  التي  األغاني  المساحة، حتى  هذه 
نحن كانت محكومة بهذا المزاج. لهذا، كانت 
 
ً
»حكايات« ضرورية ألنها أتاحت لي تنوعا

إلــى جانب  »إسكندريا«.  مع   
ً
يكن ممكنا لم 

أن األخيرة اقتصرت آالتها الموسيقية على 
األعــواد، إضافة إلى البيانو واإليقاع، بينما 
أدخلت في »حكايات« آالت أخرى، مثل الناي 

واألكوروديون والكمان.

¶ في أحاديث سابقة، أكدت على تمّسكك بمصرية 
الموسيقى. ما الذي يجعل موسيقى شادي مؤنس 
المصرية  األغنية  الــيــوم  يقدم  ومــن  مصرية؟  أكثر 

بحسب رأيك؟
وآالت  هــويــة موسيقية  نمتلك  أنــنــا  أتــصــور 
تعبر عــنــهــا، وأنـــا حــريــص عــلــى تــقــديــم ذلــك، 

حــتــى عــنــدمــا أســتــعــمــل فـــي بــعــض األحـــيـــان 
ــثـــل الــتــانــغــو  قــــوالــــب مـــوســـيـــقـــيـــة غــــربــــيــــة، مـ
القوالب  أحـــرص على تقديم هــذه  والــفــالــس. 
ــة، فــي  ــريــ ــــن خــــــال جـــمـــل مـــوســـيـــقـــيـــة مــــصــ مـ
الغربية  الموسيقية  القوالب  لدمج  محاولة 

مع آالتنا الشرقية وجملنا المصرية.
ــقــــدم األغــــنــــيــــة الـــمـــصـــريـــة،  ــمـــن يــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
هــنــاك أســمــاء مــثــل شــيــريــن، وعــلــي الــحــجــار، 
وأنـــغـــام، ومـــدحـــت صـــالـــح. أعــتــقــد أن لديهم 
الــغــنــاء، وستجد في  هــويــة حتى فــي طريقة 
ألبوماتهم أكثر من أغنية »شبهنا مش كلها 
شبه الــخــواجــة«، وربــمــا هناك مــحــاوالت من 

أغنية  تقف عند عتبة  لكن  آخــريــن،  مطربين 
ضمن عشرات.

ــدرك أنــك  ¶ مـــن يــســتــمــع إلـــى مــوســيــقــى أغــانــيــك، يــ
تتحرك في مساحة واسعة ومتنوعة. هل يأتي ذلك 

بدافع التجريب واالستكشاف؟
 مــا أصــنــع الموسيقى الــتــي أحــبــهــا. ال 

ً
دائــمــا

 في ما يتطلبه السوق أو ما يضعه 
ً
أفكر أبدا

لانتشار. وفي سبيل  من معايير وضوابط 
توسيع  على  أعمل  الغواية،  أو  الهواية  هــذه 
مداركي الموسيقية عن طريق سماع مختلف 
ــــواع الــمــوســيــقــى، مـــن كــافــة أنـــحـــاء الــعــالــم،  أنـ
 
ً
فــلــدي يقين أن الــلــه منح كــل واحـــد منا قــدرا
 من الموهبة. وبعد وقت، طال أم قصر، 

ً
معينا

سيستنفد هذا القدر وتكرر نفسك، لذلك ال بد 
من العمل على توسعة المدارك. وفي مجالنا، 
 عـــبـــر ســـمـــاع كــــل أنـــــواع 

ً
يـــكـــون ذلـــــك مـــمـــكـــنـــا

عرضة  ــف 
ّ
الــمــؤل يصبح  حينها  الموسيقى، 

أكــثــر لــإلــهــام. ورغــــم تــنــوع مــا أقـــدمـــه، لكني 
مــعــنــي فــقــط بــالــمــوســيــقــى الــمــقــنــعــة لــــي، وال 
أشــغــل نفسي بــأي شــيء آخـــر، مثل تصنيف 

الموسيقى.

¶ بعد قرابة 13 سنة من تأسيس »حكايات«. هل 
حقق المشروع ما يرضيك؟

ــرق الــمــســتــقــلــة  ــفــ ــق تــمــنــع الــ ــوائــ ال، هـــنـــاك عــ
 من االنتشار، أهمها بالطبع العوائق 

ً
عموما

أقدمها  التي  الموسيقى  فنوعية  اإلنتاجية؛ 
ــــى آالت كـــثـــيـــرة، وبــالــتــبــعــيــة إلـــى  تـــحـــتـــاج إلـ
؛ فــأنــا 

ً
إنــــتــــاج ضـــخـــم. وألنــــــه لـــيـــس مــــتــــوفــــرا

مضطر، من أجل خفض التكلفة، إلى تقليص 
ــــب فـــي أن تــكــون  الــمــوســيــقــيــيــن، ألنــــي ال أرغـ
. ولــــو وصــلــت 

ً
ـــ 1000 جــنــيــه مـــثـــا الـــتـــذكـــرة بـ

إلــى هــذا الــرقــم لــن يشتريها أحــد، بالتالي ال 
والتكلفة  الموسيقيين  عـــدد  مــوازنــة  مــن  بــد 
بشكل عام مع سعر التذكرة. ومع ذلك، هذا ال 
يعفيني من أعباء مادية أتحملها عند إقامة 
ــاح حتى  ــ الــحــفــات، فـــاألمـــر ال يــحــقــق أي أربـ
االنتباه  مــع  بالجمهور،  المسرح  امــتــاء  مــع 
إلى أن تقليص عدد الموسيقيين يؤثر على 
أو  للموسيقي  وبالنسبة  الموسيقى.  جــودة 

أجــور مرتفعة  الــعــازف، أصبح يحصل على 
لعمل  استقدامه  وبالتالي  الخليج،  في   

ً
جــدا

، من أجــل إخــراج العمل 
ً
خمس بــروفــات مثا

. لهذا، أضطر إلى 
ً
بصورة جيدة، ليس متاحا

أن أكتفي ببروفتين. إلى جانب هذه األمور، 
ــاكــــن الــمــتــاحــة   مـــحـــدوديـــة األمــ

ً
هـــنـــاك أيـــضـــا

للفرق، وعدم وجود »سبونسر« )راع(. ورغم 
هذه األعباء، إال أنني أحب المسرح وأجواءه 
والبروفات والتفاعل مع الجمهور. لكن طبعا 
بلوغ  قــادر على  الموانع جعلتني غير  هــذه 

مستوى أو انتشار أتمناه.

األعمال  لعدد من  التصويرية  الموسيقى  قدمت   ¶
الدرامية. ما الصعوبات التي واجهتها لدى انتقالك 
من التلحين إلى التأليف الموسيقي؟ وإلى أي مدى 

اختلف األمر؟
فــــي مـــقـــدمـــة الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــتــنــي، 
أكاديمية،  دراســـة  الموسيقى  أدرس  لــم  أنــي 
ــي تـــخـــصـــصـــي، ولــــــدى وضـــع  فـــالـــهـــنـــدســـة هــ
بالعديد  مطالب  أنــت  تــصــويــريــة،  موسيقى 
مــن األمــــور الــفــنــيــة. »ده مــش لــحــن هتسجله 
ــمـــشـــي«. ال بـــد من  عــلــى الـــعـــود وتــســيــبــه وتـ
وضـــع الــهــارمــونــي و«الــكــونــتــربــويــنــت«. كما 
عليك أن تعرف كيف سيجري تنفيذ الجملة 

الموسيقية وبأي آالت.
ــتــــوة«، ســاعــدنــي  ــفــ »الــ األول،  مــســلــســلــي  فـــي 
صــديــقــي مــهــنــدس الـــصـــوت والـــمـــوزع رفــيــق 
ــارج مصر  ــدأت الـــدراســـة خــ عـــدلـــي، بــعــدهــا بــ
لتعليمي  مــدرســيــن  وأحـــضـــرت  اليــــن(،  )أون 
األوركــســتــرا والــهــارمــونــي، واســتــطــعــت بعد 
سنتين من الدراسة أن أوزع وأكتب في »جزيرة 
لذلك  و«الكونتربوينت«.  الهارموني  غمام« 
حرية  منحتني  ألنــهــا  بالتجربة،  سعيد  أنــا 

أكبر في صناعة الموسيقى التي أحبها.

ــا، رغــم  ــدرامـ ¶ هــنــاك اتــفــاق عــلــى أن أعــمــالــك فــي الـ
الموسيقى  في  افتقدناها  مكانة  استعادت  قلتها، 
 مع مسلسل »جزيرة غمام«. 

ً
التصويرية، خصوصا

ما الذي حققه لك هذا المجال في المقابل؟
حــقــق لــي الــكــثــيــر، أي فــنــان فــي حــاجــة إلــى 
 في 

ً
التقدير المعنوي. كان عملي محصورا

القريبين من  المغنين  السابق في عدد من 
نوعية الموسيقى التي أقدمها. لكن األغنية، 
حتى مع نجاحها، ال مجال للمقارنة بينها 
ناجح.  لعمل  التصويرية  الموسيقى  وبين 
فنهاك 100 مليون يسمعونها، لذلك أعتبر 
ــوم إلـــــى مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــيــ أنـــنـــي دخـــلـــت الــ
فالجميع يتنظر  أكبر،  المسؤولية  وأمست 

ما ستقدمه.

عّمار فراس

»أليكسا«،  أن  أخــيــرًا،  ــازون،  أمــ أعلنت شــركــة 
بـــهـــا، سيمنحنا  الـــخـــاص  املــســاعــد  الــجــهــاز 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــخـــاطـــبـــة املـــــوتـــــى. بـــالـــطـــبـــع، 
فاملقصود  العجائبّية؛  بهذه  ليس  املوضوع 
ــة املـــــوتـــــى« هــــو إمـــكـــانـــّيـــة جــعــل  ــبـ ـــ«مـــخـــاطـ بـ
»ألـــيـــكـــســـا« قــــــادرة عــلــى مـــحـــاكـــاة صــــوت أي 
شــخــص مــيــت بــمــجــرد االســتــمــاع إلــيــه وهــو 

يتحدث ألقل من دقيقة.
الحجة وراء ذلك، أن كثيرين فقدوا أحباءهم 
ــا. وبـــهـــذا األســـلـــوب،  خــــال جــائــحــة كــــورونــ
ــراهـــم وحــضــورهــم  يــمــكــن الــحــفــاظ عــلــى ذكـ
 أن يــبــقــى من 

ً
بــيــنــنــا. لـــكـــن، هـــل نـــريـــد فـــعـــا

قضوا وغــادروا هذا العالم، بيننا؟ واألهــم: 
ملـــــاذا الــتــركــيــز عــلــى املـــوتـــى فـــقـــط؟ إن كــان 
بإمكانها محاكاة صــوت أي شخص، لم ال 

نختار نحن صوت من نحب أو نكره؟ 
ــة عــــن كــــل الـــتـــســـاؤالت  ــ ــابـ ــ لــــن نــــحــــاول اإلجـ
السابقة، بل سنركز على املوتى وأصواتهم. 
فــفــي اســتــعــادتــهــم، وحـــضـــور طــيــفــهــم عبر 
الصوت، نوع من تعليق الحداد، خصوصًا 
ــلــــمــــات، تـــخـــلـــق حـــضـــورًا  أن الــــصــــوت والــــكــ
مستمرًا في حياتنا، فعادة ما يتصف املوتى 
بــأنــهــم صــامــتــون )عــلــى شــعــريــة الــعــبــارة(، 
نقرأ آثارهم، وكلماتهم، وتسجيات قديمة 

ينطقون بها.
أحــيــاء، ال  لكن، في حالة »أليكسا«، هم شبه 
نسمع فــقــط أصــواتــهــم، بــل نــحــدثــهــم، نطلب 
مــنــهــم أمـــــورًا، ونــتــفــاعــل مــعــهــم، مــا قــد يهدد 
الــحــداد على من رحــلــوا، والتسليم بغيابهم 
ــزءًا مـــن تــعــافــيــنــا من  ــ ــــذي يــعــتــبــر جـ الــكــلــي الـ
ــا فــــي حـــضـــور الـــصـــوت،  ــ صـــدمـــة مـــوتـــهـــم. أمـ
فنحن أمام شأن شيكسبيري. قد تكون هذه 
مــبــالــغــة، لــكــن هـــل مـــن املــعــقــول أن نــحــيــا مع 

أطياف من رحلوا؟ أن نحدثهم ويحدثونا؟ 
ــهـــذه  ــاوف أخـــــــــرى مــــرتــــبــــطــــة بـ ــ ــخــ ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ هـ
ــــوات  الــتــكــنــولــوجــيــا، تـــرتـــبـــط بـــاأللـــفـــة. أصـ
معروفة،  والحواسيب  االصطناعي  الــذكــاء 
االنسيابية  يمتلك  ال  كامها  نصدقها،  ال 
الــكــافــيــة لـــ«نــصــدقــه«. لــكــن، مـــاذا لــو أنتجت 
هــذه التكنولوجيا صــوتــًا نــعــرفــه؟ مـــاذا لو 
أخ،  أم،  أب،  أتقنت نطق كلمات مــن رحــلــوا؛ 
حــبــيــب، حــبــيــبــة، صـــديـــق... إلــــخ. نــســأل عن 
األمـــر كــونــه مــثــيــرًا للقشعريرة. نــاهــيــك عن 
يتحول صوت  أن  أيمكن  مبتذل.  أيضًا  أنــه 
من مات إلى وسيلة لشراء البقالة وتحميل 

املوسيقى والكتب؟ 
هناك نوع من التسليع ال يمكن تجاهله في 
هذه التقنية، وكأن »أمازون«، الشركة العابرة 

عــاقــاتــه بــنــجــوم الــغــنــاء فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
ويسعى، باالتفاق مع شركة روتانا، إلى إقناع 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن الــخــلــيــجــيــن، الــذيــن 
إبان تحذيرات حكوماتهم من  لبنان  قاطعوا 
ــيـــروت. كــمــا يــعــمــل جــاهــدًا  عــــدم الــســفــر إلــــى بـ
مـــن أجـــل عــــودة نــشــاط وفــعــالــيــات هــــؤالء في 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، بــعــدمــا تـــولـــى الــرجــل 
لــســنــوات تــنــظــيــم حـــفـــات املــغــنــي الــســعــودي 
مــحــمــد عـــبـــده، ومـــواطـــنـــه رابـــــح صـــقـــر. وهـــذا 
السياح  أو  املغتربن  عـــودة  فــي  مــا سيساهم 
الخليجين إلى لبنان. ال يمكن فصل املشهد 
الــغــنــائــي فــي لــبــنــان عــن الــواقــع الـــذي يعيشه 
اللبنانيون. لكن محاوالت كثيرة تأتي لتقول 
إن الحفات يجب أن تظل قائمة، وهذا ما أعلن 
عنه أخيرًا، عبر عــودة مهرجان »بيت الدين« 

بيروت ـ إبراهيم علي

فــي 22 مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، أعــلــن املوسيقي 
الــرحــبــانــي عــن تنظيم حــفــل للمغنية  أســامــة 
هــبــة طــوجــي، فــي بـــيـــروت، بــعــد قــرابــة عامن 
الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات الثقافية  مــن غــيــاب 
والــغــنــائــيــة عــن الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، بسبب 
الــوضــع االقــتــصــادي املــتــعــثــر، وعــــدم نهوض 
ــام بــعــد انـــفـــجـــار الــــرابــــع من  ــيـــروت بــشــكــل تــ بـ

أغسطس/أغسطس 2020. 
قال أسامة الرحباني إن الدعوة إلى املهرجان 
مجانية، وكذلك شــددت طوجي على الدخول 
املــجــانــي لــلــحــفــل، بــهــدف جـــذب أكــبــر عـــدد من 
تجارية  مؤسسات  تولت  حن  في  الجمهور، 
يوليو/تموز  منتصف  الحفل.  نفقات  عربية 
الـــحـــالـــي، تــســتــعــيــد بـــيـــروت مــشــهــد الــحــفــات 
للمرة األولى بعد عامن. هذا ما أعلنه املتعهد 
اللبناني األسترالي ميشيل حايك، في  الفني 
تنظيمه لــحــفــل كــبــيــر لــلــفــنــان كــاظــم الــســاهــر، 
يـــقـــام عــلــى واجـــهـــة بـــيـــروت الـــبـــحـــريـــة، وســط 
املــديــنــة الــتــجــاري. تــتــراوح أســعــار البطاقات 
حــايــك  يــجــهــد  أمـــيـــركـــي.  دوالر  و100   80 بـــن 
نفسه لعودة املشهد الفني اللبناني من خال 

لحقوق  املنتهكة  ضريبيًا،  تهربة 
ُ
امل للقارات، 

العمال، تريد االستثمار في املوت، وذكرياتنا 
حــــول مـــن رحـــلـــوا ومــــا نــمــتــلــكــه مـــن آثـــــار؛ أي 
ــام، لـــم تــعــد صــالــحــة لــاســتــخــدام  بــيــانــات خــ
نظريًا. إال أنه مع هذه التكنولوجيا، يصبح 
املـــوتـــى أنــفــســهــم »ســـلـــعـــة«، بـــاإلمـــكـــان إعــــادة 
تعليبها وبــيــعــهــا لـــنـــا.  نــعــود إلـــى الـــحـــداد، 

كون األمر حاليًا ينتمي إلى الخيال العلمي. 
لكننا لــم نــصــل بــعــد إلـــى تــلــك الــلــحــظــة، تلك 
ــــوت قـــدرتـــه عــلــى الــنــفــي  الـــتـــي يــفــقــد فــيــهــا املـ
الكلّي ملن رحلوا، ما يفتح املجال أمام العديد 
مـــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، الـــتـــي يــمــكــن وصــفــهــا 
بــدايــة بـــ«الــســيــئــة«، إن لــم نـــرد املــبــالــغــة. مــاذا 
لو استعاد أحدهم صوت قاتل؟ أو متحرش 
إلى  التقنية  لــو تحولت هــذه  مـــاذا  بــأطــفــال؟ 
مــســاحــة الســتــعــادة أولــئــك الــذيــن ال نــريــد أن 
نــتــذكــرهــم... بــهــذا نــحــن أمــــام ســيــنــاريــوهــات 
المتناهية في ما يخص هذه امليزة الجديدة، 
وال نــعــلــم كـــيـــف ســيــتــم ضــبــطــهــا والــتــحــكــم 

بكيفية إنتاج األصوات عبرها. 
اإلنسانية،  الكرامة  ســؤال بخصوص  هناك 
ــا زالـــــت مــســألــة  إذ يـــبـــدو أن حـــرمـــة املـــيـــت مـ
وفقه هذه  الــذي ستعمل  فاألسلوب  معلقة؛ 

امليزة قائم على الحوار، أي لن يتم استعادة 
تسجيات سابقة، بل توليد جمل وأصوات 
ــدة، بــالــتــالــي خــــزان جــديــد مـــن الــجــمــل  ــديـ جـ
ــفــــردات. لـــن نــتــبــنــى املــقــاربــة الــتــي تــقــول  واملــ
الــواعــي بذاته قريب  الــذكــاء االصطناعي  إن 
»الـــــوالدة«، لكن مـــاذا لــو حــذف أحــدهــم هذه 
؟ 

ً
التسجيات أو األصوات، هل سُيعتبر قاتا

ألن يشكل الصوت الجديد ارتباطًا عاطفيًا 
 »ألــيــكــســا« 

ً
مــا مــع مــن يستمع إلــيــه، جــاعــا

تتحول إلى فرد؟ األهم، أليست حرمة املوتى 
وفاتهم،  بعد  بهم  »التحكم«  منع  أساسها 
ــقــــول إن اســـتـــخـــدام  بـــالـــتـــالـــي، هــــل يــمــكــن الــ
أصواتهم انتهاك لحرمة أجسادهم؟ واألهم، 
ــاك بـــعـــض األصــــــــوات املــحــمــيــة بــحــقــوق  ــنـ هـ
أم  التعامل معها؟  هــذه كيف سيتم  امللكّية، 

هي مباحة للجميع؟

إلـــى عـــهـــده. وبــحــســب املــعــلــومــات، فـــإن كــاظــم 
 هذه السنة، بعدما كان 

ً
الساهر سيحيي حفا

نجم مسرح املهرجان ألكثر من 30 عامًا.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة مــيــريــام 
ــرام«،  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــلــــى »إنـ ــــن عــ ــومـ ــ ــل يـ ــبــ فـــــــــــارس، قــ
تــحــضــيــراتــهــا إلحـــيـــاء حــفــل كــبــيــر فـــي مدينة 
ضهور شوير. وشددت ميريام فارس على أن 
الدعوة مجانية ومفتوحة للجميع. ودعت كل 
منتصف  هناك  ملاقاتها  الفيديو  شاهد  مــن 

الشهر الحالي.
على  تترتب  أن  املفترض  النتائج  انتظار  في 
مثل هذه الفعاليات في فترة الصيف، يحاول 
مــجــمــوعــة مــــن املـــغـــنـــن الــلــبــنــانــيــن الـــدخـــول 
ضمن منظومة ما تيسر من مهرجانات. لكن 
بعضهم يصرون على األجر، من دون مراعاة 
لـــأحـــداث وتــداعــيــات االنــهــيــار الــــذي تشهده 
الــبــاد. لــكــن كــل ذلـــك يبقى أيــضــًا رهــيــنــة بيد 
الـــجـــمـــهـــور، وإن كــــان مــهــتــمــًا بــحــضــور حفل 
املهرجانات  بعض  كانت  ذاك.  أو  الفنان  هــذا 
في  الــخــاص  برنامجها  عــن  أعلنت  اللبنانية 
لــبــنــان، لتستضيف فــرقــًا عــاملــيــة ومــغــنــن من 
لبنان، مثل مهرجان بعلبك الذي يبدأ نشاطه 

في العاشر من الحالي.

حفالت غنائية في لبنان بدعوة عامة

عروض ُمنتظرة على 
خشبة عيد األضحى

»أليكسا« التي ستجعل الحداد أبديًا

شادي 
مؤنس

فنون وكوكتيل

رصد

مقابلة

وقفةمسرح

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اتضحت، أخيرًا، خريطة األعمال املسرحية املصرية، املقرر عرضها ضمن موسم عيد 
املــوســم، »مانجا هــنــدي«؛ إذ  التي تعرض خــال  األضــحــى. مــن املسرحيات الجديدة 
املــســرح فــي مصر.  التونسية داريـــن حــداد للوقوف على خشبة  تشهد عــودة املمثلة 
وشــاركــت حـــداد فــي عــام 2019 بعمل يحمل عــنــوان »لغبطيطة«، وهــو أحــد عــروض 
الــشــرقــاوي،  جــال  على خشبة  املــقــرر عرضها  املسرحية  مــصــر«.  »مــســرح  مسرحية 
يشارك في بطولتها كل من املمثلن أحمد سامة، وياسر الطوبجي، وحمدي الوزير، 
الفواصل على  العوضي، ويعتمد في بعض  أيمن  تأليف  العمل من  ومحمود عــزب. 
تقنية الهولوغرام، وإخراج حسام الدين مصطفى، وتدور أحداثها في إطار كوميدي 
عرض كذلك املسرحية الجديدة، »مسرح كوم«. يؤدي بطولتها املمثل 

ُ
استعراضي. ت

أحــمــد ســامــة، ويــخــرجــهــا أحــمــد كــامــل. وبــعــد الــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــه الــعــرض 
أيـــام عيد  ثــانــي  الــقــومــي، سيعود للعرض  املــســرح  املسرحي »الــحــفــيــد«، على خشبة 
األضــحــى. العمل يــشــارك فــي بطولته كــل مــن املمثلن لــوســي، وتــامــر فــرج، ونــورهــان 
شــعــيــب، والــقــصــة مــن تــألــيــف األديــــب عــبــد الحميد جـــودة الــســحــار، وإخــــراج يوسف 
املــنــصــور. وتـــدور أحـــداث املسرحية حــول سيطرة كــام الــنــاس على حــريــة اإلنــســان 
واختياراته. يتضح ذلك من خال شخصية زينب وأوالدها، الذين يعتبرون نموذًجا 
يناقش  هــذا.  يومنا  وحتى  الثمانينيات  من  وتحوالته  املصري  املجتمع  يمثل  حًيا 
العرض القضية في إطار كوميدي اجتماعي ساخر. ويستمر عرض مسرحية »سيد 
درويـــش« خــال أيــام عيد األضــحــى، وذلــك على خشبة مسرح الــبــالــون، بعد النجاح 
املمثلن  الــذي حققته في موسمها األخير. املسرحية من بطولة  الكبير  الجماهيري 
ميدو عادل، ولقاء سويدان، وسيد جبر، ورشا سامي، وعاء الحريري، ومحمد عنتر، 
وماهر عبيد، وإخراج أشرف عزب. وبداية من ثاني أيام العيد، يبدأ عرض مسرحية 
»الجميلة والوحش«، على خشبة املسرح القومي. العمل من بطولة مروة عبد املنعم، 

وعادل الكومي، وسيد جبر، تأليف وأشعار ناصر محمود، وإخراج محمود حسن.

ضمن أعمال درامية عدة ُعرضت في رمضان الماضي، حظي مسلسل »جزيرة غمام« بشعبية 
كبيرة، ليس فقط إلعجاب الجمهور بالحكاية والممثلين، وإنما بفضل الموسيقى التصويرية. 

وضع الموسيقى للعمل الدرامي الموسيقي شادي مؤنس. هنا، حديث معه، حول تجربته 
التي بدأت مع فرقة »إسكندريال«، ثم تأسيسه لفرقة »حكايات«، وخوضه تجربة التأليف للدراما

خطة آلثار العراق

أعــلــنــت وزارة الــســيــاحــة الــعــراقــيــة، 
أخـــيـــرًا، عــن خــطــة لــحــمــايــة املــواقــع 
ــــن  ــأمــ ــ األثـــــــــريـــــــــة فــــــــي الــــــــبــــــــاد وتــ
ــثـــات الـــتـــنـــقـــيـــب املــحــلــيــة  ــعـ ــمـــل بـ عـ
واألجنبية، في خطوة جاءت على 
أثر سيطرة جماعات متنفذة على 
 
ً
أثـــريـــة، فضا أراض تــضــم مــواقــع 

عــن تــجــاوزات املــواطــنــن. لــم تسلم 
اآلثار في العراق من تبعات الوضع 
املــواقــع  تعرضت  إذ  املستقر،  غير 
منظمة  تخريبية  لحمات  األثرية 
وأعـــمـــال ســرقــة وتــهــريــب مـــا زالـــت 
 عـــن الـــتـــجـــاوزات 

ً
مــســتــمــرة، فــضــا

املــنــظــمــة مـــن قــبــل جـــهـــات مــتــنــفــذة 
مساحات  على  سيطرتها  فرضت 

تضم مواقع أثرية.
وتـــســـعـــى الـــجـــهـــات املـــســـؤولـــة فــي 
لحماية  تنفيذ خطط  إلــى  الــعــراق 
الجهود  بالتوازي مع  الباد،  آثــار 
التي تبذل الستعادة القطع األثرية 
املهربة منذ عام 2003. ووفقًا ملدير 
عام الهيئة العامة لآلثار والتراث، 
 »هــنــاك مــا يقارب 

ّ
ليث مجيد، فــإن

ــــري فـــي الـــعـــراق،  20 ألــــف مـــوقـــع أثـ
ــداد ســتــزيــد فــي حـــال اكتمل  ــ واألعــ

املسح للمواقع األثرية«.

آلن: فيلم أخير

آلن  قال املخرج السينمائي وودي 
)الـــصـــورة( الـــذي واجـــه ردود فعل 
غاضبة في هوليوود بسبب مزاعم 
بالتبني،  ابنته  اعتداء جنسي من 
الثاثاء، إنه سيصور فيلمًا جديدًا 
في باريس هــذا الخريف، وإنــه قد 
ــه. وتــــحــــدث آلـــن  ــر أفــــامــ ــ يـــكـــون آخـ
املمثل  مــع  مقابلة  فــي  عــامــًا(،   86(
أليك بالدوين، عن مسيرته وكتابه 
وهو  الجاذبية«،  »انــعــدام  الجديد 

مجموعة مقاالت فكاهية.
ــــن صـــنـــاعـــة األفــــــــام:  وقــــــــال آلــــــن عـ
»اختفى الكثير من اإلثــارة. عندما 
كنت أصنع الفيلم، كان ُيعرض في 
السينما في أنحاء الباد كافة. أما 
اآلن، فأنت تصنع الفيلم، وتحصل 
إحــدى  فــي  على أسبوعن لعرضه 
أسابيع  ستة  ربــمــا  السينما،  دور 
مباشرة  ينتقل  أن  قــبــل  أربــعــة،  أو 
إلى البث عبر اإلنترنت أو لخدمات 
املــشــاهــدة«. وأضــاف:  الدفع مقابل 

»األمر ليس ممتعًا بالنسبة لي«.
آلــن تفاصيل عــن فيلمه  ولــم يذكر 
الــذي سيكون الخمسن في  املقبل 
مــســيــرتــه. ونــفــى آلـــن، الــحــائــز على 
جائزة أوسكار أربع مرات ومخرج 
فيلم »آني هول«، مرارًا االتهام بأنه 
تـــحـــرش بــابــنــتــه بــالــتــبــنــي، ديـــان 

فارو، عام 1992.

130 سنة

ســيــد  ســـنـــة   130« ــوان  ــنـــ عـــ تـــحـــت 
درويــــــش«، يــقــيــم »مـــتـــرو املــديــنــة«، 
في بيروت، عرضًا يوم الثامن من 
الــحــالــي، يغني فيه  يــولــيــو/تــمــوز 
كل من ساندي شمعون )الصورة( 
األحمدية  ــاد  وزيـ فــايــد  وياسمينا 
ــنــــداري، أعـــمـــااًل لــلــفــنــان  وفـــــراس عــ
املـــصـــري الــــراحــــل، ســيــد درويـــــش، 
الــذي مــّرت 130 عامًا على مياده. 
ــّرة  ــ ــــرض نـــفـــســـه، مـ ــعـ ــ م الـ ــدَّ ــ ــقـ ــ ــُيـ ــ وسـ
الثامن والعشرين من  أخــرى، يــوم 

الشهر الحالي.
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