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MEDIA

رسالة من »آبل« تحذر 
من قرصنة الحكومات

جاك دورسي يتنحى 
عن رئاسة »تويتر«

بيروت ـ ريتا الجّمال

إلى  اليوم األربعاء  تتجه األنظار في لبنان 
انــتــخــابــات نــقــابــة مـــحـــّرري الــصــحــافــة التي 
بني  محتدمة  املعركة  فيها  تكون  أن  يتوقع 
ثالث لوائح تنافسية، مع مشاركة الفتة من 
»تجّمع نقابة الصحافة البديلة« بترشيحه 
إليسار قبيسي وذلــك من بوابة  الصحافية 
ــذا االســـتـــحـــقـــاق«.  ــ ــبـــة هـ ــراقـ ــمــــان حــــق مـ »ضــ
ويــطــمــح مــرشــحــون مــســتــقــلــون إلــــى »كــســر 
النقابة  عــلــى  التقليدية«  املــنــظــومــة  هيمنة 
و»تحريرها من فك القوى السياسية« التي 
ت على االستحقاق االنتخابي وجعلت 

ّ
انقض

 وبــالــنــتــائــج، 
ً
مــنــه ســيــنــاريــو مـــكـــررًا شـــكـــال

لــتــبــقــي أذرعـــهـــا مـــوجـــودة فـــي الـــداخـــل كما 
تفعل على مستوى جميع النقابات.

تــشــيــر مــنــســقــة »تـــجـــّمـــع نــقــابــة الــصــحــافــة 
ــلـــة« إلـــســـي مـــفـــرج فــــي حــديــثــهــا مــع  الـــبـــديـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن »االنــتــخــابــات 
األربــــعــــاء قـــد تــشــهــد مــعــركــة بـــني الــلــوائــح 
بــعــكــس االنــتــخــابــات املــاضــيــة الــتــي كــانــت 
ــــن تـــحـــدث  ــرج بـــشـــبـــه تـــزكـــيـــة لـــكـــنـــهـــا لـ ــخــ تــ
ــنـــشـــود بــســبــب وجــــــود مــعــظــم  الــتــغــيــيــر املـ
للجدول  تبعًا  النقابة  خـــارج  الصحافيني 
ــم بــه مــنــذ ســنــني، وهـــو ما  الــنــقــابــي املــتــحــكَّ
يجعلها فاقدة للشرعية التمثيلية ويحّول 
االنتخابات إلى ملعب داخلي تتواجه فيه 
املجموعات نفسها باستثناء أسماء تبقى 
أن  إلــى  مفرج  وتلفت  وتغييرية«.  مستقلة 
»ترشيح التجّمع للصحافية إليسار ليس 
لتجميع األصوات بل يأتي في إطار املعركة 
حفظ  مــن  املستمرة  والحقوقية  القانونية 
التقاضي  حقنا بمراقبة االنتخابات وحق 
فــي مــا بعد عند حــصــول أي مخالفة، وقد 
بدأنا برصد هذه املخالفات«، مشددة ًعلى 
عليها  ومــســيــطــر  مــخــطــوفــة  »الـــنـــقـــابـــة  أن 
الــعــمــل والــســلــطــة السياسية  مــن أصــحــاب 
مقبلة  ملعركة  فاتحة  إلينا  بالنسبة  وهــذه 
لتعديل القوانني املتعلقة باإلعالم وحماية 
ــع إقـــامـــة  ــاع مــ ــقـــطـ حـــقـــوق الـــعـــامـــلـــني فــــي الـ
حملة لــالنــتــســاب إلـــى الــنــقــابــة ضــمــن مهل 
محددة وأعــني رقابية لــأداء وسنكون لها 
بــاملــرصــاد ملالحقتها داخــلــيــًا ودولـــيـــًا، فال 
أن  أو  الــصــحــافــيــني  بــحــق  التقصير  يــجــوز 
يكونوا مكشوفني ومن دون حماية بشكل 
الحرية  مــبــاشــرة على عملهم وعــلــى  يــؤثــر 

في لبنان«.
أن  إلـــى  قبيسي  إلــيــســار  تشير  مــن جهتها، 
»الــهــدف مــن تــرشــحــي لــيــس خـــوض معركة 
ــــق مـــراقـــبـــة  ــان حـ ــمـ ــــل لـــضـ ــوز بـــمـــقـــعـــٍد بـ ــفـ ــلـ لـ
االستحقاق الذي دائمًا ما يسجل خروقات 
أن ننسى  كفيلة إللغائه، من دون  وشوائب 
املــهــزلــة األســـاســـيـــة بــتــرشــح الــنــقــيــب نفسه 
جـــوزيـــف الــقــصــيــفــي لــلــمــنــصــب مـــن جــديــد، 

منوعات

بينما له حق مراقبة االنتخابات، في خطوة 
ــيـــر مـــنـــصـــفـــة«. وتــضــيــف  غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وغـ
ــن املـــرشـــحـــني  ــ ــع عــــــــدٍد مـ ــ ــا مـ ــنـ ــقـــدمـ »نــــحــــن تـ
أجل  مــن  اللبنانية  الجمعية  إلدخـــال  بطلب 
للمراقبة،   LADE االنــتــخــابــات  ديــمــقــراطــيــة 
 
ً
وبكتاب للنقابة أبلغناها فيه طلبنا، إضافة

إلى حقنا في املقاضاة عند رصد انتهاكات 
ــابــــة«. وتــــؤكــــد أن  ــقــ ــنــ ومـــخـــالـــفـــات داخـــــــل الــ

»معركتنا بدأناها بالتجّمع قبل االنتخابات 
مـــن خـــالل الـــدفـــاع عـــن حــقــوق الــعــامــلــني في 
الــقــطــاع ضــد االنــتــهــاكــات الــتــي يتعرضون 
ــــواء أثـــنـــاء مــمــارســة املــهــنــة أو على  لـــهـــا، سـ
الكثير  وغــيــرهــا  التعسفي  الــصــرف  صعيد 
مـــن املــشــاكــل الـــتـــي تــعــتــرضــهــم، ومــعــركــتــنــا 
املــحــرريــن حتى  نــقــابــة  مستمرة الســتــعــادة 
على  حــكــرًا  وليست  الصحافيني  لكل  تــكــون 

عدٍد معني من األشخاص وفق أهواء النقيب 
إلــيــهــا«. وتــشــدد  ومـــن يستطيع االنــتــســاب 
إلـــى جانب  قبيسي عــلــى أن »الــنــقــابــة تــقــف 
مــصــالــح أربــــاب الــعــمــل وأهـــل السلطة وهــي 
تـــفـــرض هــيــمــنــتــهــا عــبــر الـــقـــوانـــني الــجــائــرة 
املطروحة واملعمول بها، وبالتالي ال تمثلنا 
واملعركة ستكون طويلة  تغييرها  ونحاول 

لتحقيق أهدافنا«.
ــالـــي جـــوزيـــف  وقـــــــّرر نــقــيــب املــــحــــرريــــن الـــحـ
مـــّرة جديدة  القصيفي خــوض االنــتــخــابــات 
بــتــرؤســه الئــحــة »الـــوحـــدة الــنــقــابــيــة« الــتــي 
تضم مكتملة 12 عضوًا هم إلى جانبه صالح 
ــــواص، جــــورج شــاهــني،  تــقــي الـــديـــن، نــافــذ قـ
ــة، ســكــارلــيــت  عــلــي يـــوســـف، واصــــف عـــواضـ
حــــــــداد، يــمــنــى شـــكـــر غــــريــــب، ولـــيـــد عـــبـــود، 
بكاسيني، غسان  جـــورج  الــســمــره،  هــنــادي 
القصيفي »العمل على تحديث  ريفي. وأكد 
يــؤدي  الــقــوانــني اإلعــالمــيــة وعصرنتها بما 
إيجاد سوق اعالمي منتج ومستقطب  إلى 
لــلــطــاقــات والـــكـــفـــاءات يــكــون مــرتــكــزًا إلعــالم 
ــة  ــ ــي بــــنــــاء دولـ ــ ــر فـ ــ ــؤثـ ــ ــه الـــــــــدور املـ ــ وطــــنــــي لـ
التنمية  نحو  والدفع  واملؤسسات  املواطنة 
املــســتــدامــة«. وتــشــارك الئــحــة »الصحافيني 
وتضّم  االنتخابية  املــعــركــة  فــي  ني« 

ّ
املستقل

أنــطــونــي الــعــبــد جــعــجــع، نــهــاد طــوبــالــيــان، 
وكذلك  عقل،  أبــي  عبود  ومــي  التقي  يقظان 
وتتألف  حـــرة«  لنقابة  »صــحــافــيــون  الئــحــة 
من ريما خــداج، خليل فليحان، داود رمــال، 
مـــارلـــني خــلــيــفــة، صــفــاء قـــره مــحــمــد، محمد 

الضيقة، جاندارك أبي ياغي.
ــي الــــجــــديــــد«،  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــقــــول طــــوبــــالــــيــــان لــ تــ
املعركة  دخلنا  الـــذي  األســاســي  »مشروعنا 
إعــادة  فــي  يتمثل  أســاســه  على  االنتخابية 
ــا  الــهــيــبــة لــنــقــابــة املـــحـــرريـــن واحــــيــــاء دورهــ
ــرة  ــ ــحــــت إمــ ــت تــ ــحــ ــبــ ــا أصــ ــدمــ ــعــ ــــي بــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــــزاب والــتــيــارات الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي  األحـ
ــة تــفــرض  ــعـ اســـتـــعـــادة وهــجــهــا كــســلــطــة رابـ
السياسية،  اآلراء  عليها  تــفــرض  وال  رأيــهــا 
وتـــكـــون مــلــتــزمــة بــقــضــايــا الــصــحــافــيــني من 
استنسابية  أو  تفرقة  أو  محسوبيات  دون 
»ال  أننا  إلــى  وتشير طوباليان  وانتقائية«. 
نفكر باملناصب ولكن مستوى الصحافة في 
بات  جــدًا  إلــى مرحلة موجعة  لبنان وصــل 
فيها الصحافي متروكا وبال غطاء أو مظلة 
 
ً
تحميه، عــدا عــن أن أبـــواب االنــتــســاب أصــال

مغلقة بوجهه بينما يجب أن تكون مفتوحة 
عمل  خلية  إلـــى  الــنــقــابــة  لتتحول  للجميع، 
تواكب متطلبات العصر والتطور اإلعالمي 
الذي يشهده العالم. من هنا أهمية تحريرها 
كبيرة  والــورشــة  السياسيني،  من خاطفيها 
وطــويــلــة لــلــوصــول إلــــى نــقــابــة ســيــدة حــرة 
مستقلة، ولكن البداية األربعاء تكون بكسر 
وإعــادة  بالتزكية  السلطة  لــوائــح  فــوز  تابو 

احياء العمل الديمقراطي«.

محاوالت لتحرير النقابة 
من السلطة السياسية 

المسيطرة عليها

واشنطن ـ العربي الجديد

استقال املؤسس املشارك لشركة »تويتر« 
جاك دورسي من منصبه رئيسًا تنفيذيًا 
لشركة التدوين املصغر الشهيرة. وأعلنت 
 

ّ
 دورســــــــي ســيــحــل

ّ
ــــني، أن ــنـ ــ الــــشــــركــــة، االثـ

محله كبير مسؤولي التكنولوجيا باراغ 
أغــــراوال )هــنــدي األصـــل(، الـــذي يعمل في 
املــجــمــوعــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أعـــــوام، 
والذي أدى دورًا كبيرًا في تعزيز االعتماد 
عــلــى الــذكــاء االصــطــنــاعــي فــي املجموعة. 
وارتــفــعــت أســهــم »تــويــتــر« بنسبة 11 في 

املائة بعد انتشار خبر االستقالة.
ــة فــتــرة  ــئـ ــفـــاجـ ــذه الــــخــــطــــوة املـ ــ ــنـــهـــي هــ وتـ
دورسي التي تعرضت النتقادات شديدة 
إلى مطالبته  أدت  بصفة رئيس تنفيذي، 
يلعبها  الــتــي  األدوار  أحـــد  عــن  بالتنحي 
 مـــن »تــويــتــر« و»ســـكـــويـــر«. وجـــاء 

ّ
فـــي كـــل

في بيان لدورسي: »قــّررت مغادرة تويتر 
 الشركة جاهزة لالستقالل 

ّ
ني أعتبر أن

ّ
ألن

عن مؤسسيها«. ويعتزم دورسي التخلي 
عن عضويته في مجلس اإلدارة في العام 
ــح لــواليــة جــديــدة خالل 

ّ
2022، ولــن يــتــرش

الجمعية العامة للمجموعة.
العام  وكــان دورســي تولى منصب املدير 
 
ّ
لكن و2008،   2007 عامي  بني  للمجموعة 

مــجــلــس اإلدارة أقـــالـــه فـــي نــهــايــة املــطــاف 
لــعــدم رضــــاه عـــن إدارتــــــه. ومــنــذ عـــاد إلــى 
تـــشـــريـــن األول/ فــــي  املـــجـــمـــوعـــة  رئــــاســــة 

أكتوبر 2015، يتعّرض دورسي النتقادات 
ــة شــركــة  ــيــه عــــن رئــــاســ

ّ
بــســبــب عـــــدم تــخــل

الهواتف  املتخصصة بمدفوعات  سكوير 
»تويتر«. املحمولة، وعدم تفّرغه لـ

وشـــارك دورســـي )45 عــامــًا( فــي تأسيس 
أول  حــيــنــهــا  ونــــشــــر   ،2006 عـــــام  املــــوقــــع 
تغريدة في العالم كان نصها: »قمت للتو 
ــم أســس  بــــإعــــداد تــويــتــر الـــخـــاص بـــــي«. ثـ
»ســكــويــر« خــدمــة الــدفــع اإللــكــتــرونــي عــام 
األعلى في  املنصب  2009، بعد طــرده من 
»تــويــتــر«، قــبــل أن يــعــود رئــيــســًا تنفيذيًا 

للشركة عام 2015.
قت »تويتر« أولى 

ّ
وفي عهد دورســي، حق

ــر الــثــالثــة  ــهـ أربـــاحـــهـــا الــفــصــلــيــة فـــي األشـ
األخـــيـــرة مـــن الـــعـــام 2017، وتـــواصـــل هــذا 
املــنــحــى حــتــى الـــعـــام 2020 حـــني عــــاودت 
املــجــمــوعــة تــكــّبــد الــخــســائــر. حــالــيــًا يبلغ 
مليونًا   211 »تـــويـــتـــر«  مــســتــخــدمــي  عــــدد 
فــي الــيــوم، ويــعــد هـــؤالء مــصــادر عــائــدات 
إعــالنــات  تنشر  الــتــي  لــلــشــركــات  محتملة 

على املنصة.
أيضًا عاصفة سياسية  وأشــعــل دورســـي 
بعد قرار »تويتر« حظر الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب من املنصة. ودافع 
الحقًا عن هذه الخطوة باعتبارها »القرار 
الــصــحــيــح«، لكنه قـــال إنــهــا أبــــرزت أيضًا 
»فــشــلــنــا، فـــي نــهــايــة املـــطـــاف، فـــي تــعــزيــز 

نقاش صحي«.
ــر«  ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــه فــــــــي »تــ ــ ــــصـ ــــصـ وســـــــــاعـــــــــدت حـ
و»سكوير« في جمع ثروة شخصية تزيد 
عن 12 مليار دوالر، وفقًا ملجلة »فوربس«. 
وفــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان، أعــلــن دورســـــي أنــه 
اإلغــــاثــــة  لـــبـــرامـــج  ــلـــيـــار دوالر  مـ ســـيـــقـــدم 
من  كورونا ومجموعة  بفيروس  املتعلقة 

املشاريع التطوعية.

صحافيون لبنانيون يحتجون على االعتداء عليهم )حسين بيضون(

)Getty/جو رايدل(

لندن ـ العربي الجديد

ترسل شركة »آبل« إشعارات إلى املستخدمني إلعالمهم ومساعدتهم عندما يكونون 
نشاطًا  »آبـــل«  تكتشف  عندما  واألنــظــمــة.  الحكومات  ترعاها  بهجمات  مستهدفني 
بطريقتني:  املستهدفني  املستخدمني  الشركة  تبلغ  الــدولــة،  تــرعــاه  بهجوم  مرتبطًا 
يــصــل إلــــى املــســتــخــدم إشـــعـــار بــالــتــهــديــد أعــلــى الــصــفــحــة بــعــد أن يــقــوم بتسجيل 
الدخول إلى appleid.apple.com. وترسل »آبل« رسالة بريد إلكتروني وإشعارًا عبر 
»آيماسيدج« إلى عناوين البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف املرتبطة بحساب »آبل« 
للمستخدمني  يمكن  اإلخــطــارات خــطــوات إضافية  هــذه  توفر  باملستخدم.  الــخــاص 
اتخاذها للمساعدة في حماية أجهزتهم، وفق ما يقول قسم الدعم في موقع »آبل«.  
يتمتع املهاجمون الذين ترعاهم الدولة بتمويل وتطور كبيرين، وتتطور هجماتهم 
بمرور الوقت. وعلى عكس مجرمي اإلنترنت التقليديني، يستخدم املهاجمون الذين 
ــراد املعينني  تــرعــاهــم دول مـــوارد استثنائية الســتــهــداف عــدد صغير جــدًا مــن األفــ
والهجمات  صعوبة.  أكثر  ومنعها  الهجمات  هــذه  اكتشاف  يجعل  مــا  وأجهزتهم، 
وغالبًا  لتطويرها،  الــــدوالرات  ماليني  وتكلف  للغاية،  معقدة  الــدولــة  ترعاها  التي 
الهجمات على  هــذه  الكشف عن مثل  مــدة صالحية قصيرة. ويعتمد  لها  ما يكون 
إشارات استخباراتية للتهديدات غالبًا ما تكون غير كاملة. ومن املحتمل أن تكون 
بعض إشعارات التهديدات من »آبــل« عبارة عن إنــذارات كاذبة، أو ال يتم اكتشاف 
»آبــل«:  تقول  بأنه مستهدف بهجوم؟  »آبــل«  الهجمات. كيف يعلم مستخدم  بعض 
»ال يمكننا تقديم معلومات حول األسباب التي تجعلنا نصدر إشعارات التهديد، 
لتجنب  الــدولــة على تكييف سلوكهم  ترعاهم  الــذيــن  املهاجمني  هــذا  قــد يساعد  إذ 
أي  النقر على  »آبــل«  التهديدات من  املستقبل«. ولن تطلب إشعارات  االكتشاف في 
روابط أو فتح ملفات أو تثبيت تطبيقات أو بروفايالت أو تقديم كلمة مرور حساب 
 
ّ
أن البريد اإللكتروني أو الهاتف. ومن أجل التحقق من  »آبــل« أو رمز التحقق عبر 

إشعار التهديد من »آبل«، يكفي الدخول إلى appleid.apple.com. إذا أرسلت لكم »آبل« 
إشعارًا بالتهديد، فسيكون مرئيًا بوضوح أعلى الصفحة بعد تسجيل الدخول.

انتخابات نقابة المحررين في لبنان: »معركة التحرير«

أظهرت مشاهد عبر مواقع أخبار
التواصل أضرارًا مرعبة تسبّبت بها 

عاصفة رياح تضرب إسطنبول 
التركية، ما أدى إلى مصرع 4 

أشخاص. وانشغل األتراك بأخبار 
العاصفة التي غردوا عنها عبر 

وسوم #Lodos و#Fırtına )عاصفة( 
على »تويتر«.

قضت محكمة القاهرة 
االقتصادية، االثنين، بتغريم مدير 

»المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية« حسام بهجت 10 آالف 

جنيه )نحو 637 دوالرًا(، بتهمة 
إهانة »الهيئة الوطنية لالنتخابات« 
في مصر من خالل تغريدة نشرها 

العام الماضي على »تويتر«.

ُحذَفت من منصة »ديزني +« 
األميركية في هونغ كونغ حلقة 
من مسلسل الرسوم المتحركة »ذا 

سيمبسونز«، وهي تلك التي تزور 
فيها األسرة األميركية ساحة تيانانمن 

في بكين. وأثارت اإلزالة  مخاوف من 
أن تصبح الرقابة هي القاعدة في 

هونغ كونغ.

تداول التونسيون في منصات 
التواصل فيديو لشرطي تونسي 

يعتدي على امرأة تونسية 
بالصفع. ويظهر الفيديو جدًال بين 

شرطي مرور وسائقة سيارة حول 
مخالفة ارتكبتها هذه األخيرة، 

التي قامت بتصوير الحادثة، قبل أن 
يقوم بتعنيفها لفظيًا وماديًا.

من  المعركة  خوض  صحافيون  قّرر  بعدما  معارضين،  ودخول  لوائح،  ثالث  بين  منافسًة  لبنان  في  المحررين  نقابة  انتخابات  تشهد 
داخلها، واضعين هدف »تحريرها« من السلطة المسيطرة عليها نصب أعينهم
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الــتــوازن وسبل االســتــقــرار. الُدعابة  عــوامــل 
طِلق 

ُ
إحــدى تلك اآلليات الرئيسة؛ إذ إنها ت

ـــحـــرر 
ُ
املـــمـــنـــوع مــســحــوبــًا مـــنـــه الـــقـــصـــد، وت

ــّردًا مـــن فــعــل اإلســـــــاءة. ســــواًء  املــقــمــوع ُمــــجــ
أكــــان الــفــعــل يــســتــهــدف الــســلــطــة ورمـــوزهـــا 
الشمولية،  ظم 

ُ
الن وأركــانــهــا، كما هــي حــال 

أو يــنــال مـــن قــيــم الــتــعــدديــة واملــــســــاواة في 
ظم الديمقراطية.

ُ
جتمع، كما هي حال الن

ُ
امل

ازداد  األخــــــيــــــرة،  األربـــــعـــــة  ــقــــود  ــعــ الــ خــــــالل 
نــفــوذ الــيــســار الــلــيــبــرالــي داخـــل املــؤســســات 

اإلعــالمــيــة والــتــربــويــة فــي أوروبــــا الغربية 
وأميركا الشمالية. 

أســهــم هــذا النفوذ املــتــزايــد فــي تعزيز نــوٍع 
ــســتــتــرة عــلــى الــفــضــاء الــعــام، 

ُ
مــن الــرقــابــة امل

التي تكفل االلتزام بما بات ُيعرف بخطاب 
»الـــصـــواب الــســيــاســي«، وذلـــك بغية حجب 
ــواٍز قــد يحمل فــي ثــنــايــاه، عن  أي خــطــاٍب مـ
جتمع 

ُ
قــصــد أو مــن دونــــه، مــا يــمــّس قــيــم امل

 مــن شأنها 
ٌ
الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي. رقــابــة

ازدهـــار مونولوج  فــي  باملقابل  أن ساهمت 

علي موره لي

حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، الـــتـــي تــكــفــلــهــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، 
 مــــن مــــرور 

ٍّ
ــل ــ ــد مــــع كـ ــ

ّ
ــول ــ

ُ
ــــذت ت أخــ

ــيـــاســـي -  ــرورة الـــتـــطـــور الـــسـ ــ ــيــ ــ الــــوقــــت وســ
االجـــتـــمـــاعـــي، نــســقــًا تــحــتــيــًا مـــن الــتــحــريــم. 
البذاءة واإليحاءات الجنسية التي تخدش 
ــافـــة إلــــى املـــوضـــوعـــات  الـــفـــضـــاء الــــعــــام، إضـ
املتعلقة بحقوق اإلنسان العامة، كاإلشارات 
 إلى 

ً
العنصرية أو مــعــاداة األديــــان، إضــافــة

حسب 
ُ
ت بــاتــت جميعًا  والـــذكـــوريـــة،  املــثــلــيــة 

ــارج نــطــاق الــحــريــة املــســمــوح  بــاإلجــمــاع خــ
بها، وإن كانت ال تزال متداولة في منسوٍب 
تحت أرضي ضمن الفضاءات الخاصة، من 
الحانات وخلف األبواب  وراء الجدران، في 

املغلقة. 
وكــــــأي نـــســـق تـــحـــريـــم يــنــشــأ عــــن أي نــظــام 
ســيــاســي، ال بــد لــه أن ُيــنــتــج آلــيــة أو آلــيــات 
أنماط  عن  الناتج  الضغط  خفف 

ُ
ت مقاومة، 

ــة الــقــمــع  ــ ـــت درجــ
ّ
ــف ــع، مــهــمــا خـ ــنــ الـــقـــمـــع واملــ

وضؤل مجال املنع. وبالتالي، تؤمن للنظام 

المؤسسة المسؤولة 
عن إيمي تعّرضت لهجوم 

بسبب ترشيح سي. كيه.

اتخذ المؤّدون من 
موضوعة السخرية من 

الذات مقدمًة للسرد

يصّور أحد المعارض 
محطات مهمة من بطولة 

كأس العالم لكرة القدم
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الهزل، أو ما ُيعرف بعروض الـ »ستاند آب 
كوميدي«. 

من هنا، فإن الـ »ستاند آب كوميدي« يمثل 
فــي جــوهــره نــوعــًا مــن الــُدعــابــة السياسية. 
وإن لـــن تــبــدو فـــي الــظــاهــر أيٌّ مـــن الـــبـــذاءة 
ذات  مــوضــوعــاٍت  الــعــنــصــريــة  أو  الجنسية 
ــيـــاســـي، عـــلـــى األخــــــص بــالــنــســبــة  طـــابـــع سـ
لغير الغربي، لجهة أنها ال تهدف بصورة 
أو نقض  الــدولــة  نقد سلطان  إلــى  مباشرة 
نــظــام الــحــكــم. إال أنــهــا فـــي الـــبـــاطـــن، صــفــٌع 

ــجــتــمــع، 
ُ
تــحــت الـــحـــزام، وإن تــحــت ســقــف امل

سًا ضغط 
ّ
ينال من الرقابة املؤسساتية، ُمنف

النظر  بــصــرف  عنها،  الناجم  واملــنــع  القمع 
عما إذا كانت تلك الرقابة حميدة من حيث 
املنوطة بها، تحت عنوان صيانة  الوظيفة 
قيم املجتمع، ال بل حتى تحت شعار الحرية 

ذاتها.
 عـــــن صــحــن 

ً
ــة ــايــ ــنــ »2 عــــربــــي بـــــال حــــــــد«، كــ

الشامية، هو  الطريقة  عّد على 
ُ
امل الشاورما 

بــمــثــابــة تــشــيــيــٍد ســــوري ملــســرح ســتــانــد آب 
كــومــيــدي جـــّوال فــي ســاحــة املهجر العربي 
داخل أوروبا. وذلك على شكل قافلة ُمتنقلة 
يقودها كل من الكاتب الكوميدي عمار دبا، 

واملمثل سعد الغفري.
ــذه الـــقـــافـــلـــة فــــي أغـــســـطـــس/آب  انــطــلــقــت هـــ
املــــاضــــي، ومـــــا زالــــــت فــــي الـــطـــريـــق، تــجــول 
ت 

ّ
عــواصــم املــغــتــرب الــســوري والــعــربــي. حل

أخيرًا في برلني وأحَيت عرضًا، شهد إقبااًل 
 ملحوظًا من جمهور معظمه 

ً
كبيرًا وتفاعال

امتد ألكثر من ثالث ساعات.  الشبيبة،  من 
شارك في العرض أربعة مؤدين، هم جورج 
 على مشاركة 

ً
عــني وأحــمــد الــكــردي، عـــالوة

نسائية الفتة لكل من ليالس البني وليلى 
نيربية.

ــمــــار وســــعــــد هــو   مــــن عــ
ًّ
ــز كـــــــال ــيـ ــد مــــا مـ ــ أشــ

دبـــــا، صــاحــُب  وأداًء.  ــورًا  حـــضـ تــمــايــزهــمــا 
الــبــاٍع الــطــويــل نسبيًا فــي جنس الـــ ستاند 
إلــى زمــن إطالالته على  آب كوميدي، يعود 
ــتـــرال. بــــدا مـــن خــالل  ــنـ مــنــصــة كـــومـــيـــدي سـ
فقرته، كمن يسعى إلى إرساء منهج راسخ 
األركـــــان ومـــدرســـة واضـــحـــة املــعــالــم، ضمن 
ــــوالدة فـــي الــعــالــم  مــشــهــٍد ال يــــزال حــديــث الــ

العربي، واملغترب الغربي املمتد منه. 
ُيــمــكــن مــوضــعــة كـــل مـــن الـــســـرد وتــصــمــيــم 
 مـــن اإليــمــاء 

ّ
الــنــكــات لـــديـــه، إضـــافـــة إلـــى كـــل

املرافق واملساند لهما،  الوجهي والجسدي 
ضــمــن إطــــار نــجــوم الــســتــانــد آب كــومــيــدي 
لعله  أسلوبه،  فــي  حــضــورًا  أكثرهم  الكبار. 
النجم األميركي لويس سي.كيه.، الذي تكبد 
مـــشـــواره الــفــنــي مــنــذ عـــامـــني، ضــربــة تــبــدو 
كــمــا لــو أنــهــا قــاضــيــة، جـــراء مــزاعــم تــورطــه 
انــطــوت  املــفــارقــة،  ألجـــل  جنسية  بفضيحة 
 إلـــى حــد بعيد 

ً
ــســقــة

ّ
عــلــى مــمــارســة أتـــت مــت

مع من بعض من النكات التي عادة ما كان 
ُيلقيها أمام ُمحّبيه من خلف امليكروفون. 

أمـــا الــغــفــري، فــقــد اعــتــمــد أســلــوبــًا أبــعــد عن 
 ونــضــارة. استدعى 

ً
فــرديــة التمنهج، وأكثر 

أجله خبرته ومهارته كممثل مسرحي  من 
تمثيلية  درامـــا  لنكاته  صمم  وتــلــفــزيــونــي. 
أضفت عليها مشاهَد وشخصياٍت وأبعادًا 

غير مرئية. 
األمر الذي جعله يتوسع في املكان ويتمدد 
ــتـــــالف فــي  ــبـــة. االخـــ ــلـــى الـــخـــشـ ــالـــحـــركـــة عـ بـ
الـ ستاند آب كوميدي، لدى كل من  مقاربة 
التنوع  بعناصر  العرض  مــّد  عمار وسعد، 
والــحــيــويــة، لــُيــحــدث ذلـــك فــعــل مــوازنــة إزاء 
تشابه املوضوعات التي طرحها كل منهما، 

 اآلخرون. 
ُ

والضيوف
فــالــجــمــيــع اتـــخـــذ مـــن مــوضــوعــة الــســخــريــة 
لــه؛ إذ  ُمــرتــكــزًا   للسرد، أو 

ً
الـــذات مقدمة مــن 

يشترك  تخلق مساحة بني-شخصية،  إنها 
إلى  فضي 

ُ
ت املتلقي،  مــع  لقي 

ُ
امل مــن خاللها 

جوٍّ من التعاطف. هكذا، يتماهى الجمهور 
 على 

ً
بذات املؤدي، ليستقبل النكتة ُمسقطة

حاٍل كان قد عاشها، أو ما زال يعيشها، من 
 
ً
دون التجّرؤ ربما على اإلسرار بها، نتيجة
لرقابة مفروضة قد تكون ذاتية، مجتمعية 
أو سلطوية. ذلك باإلضافة إلى أن السخرية 
ــدايــــٍة، من  مـــن الـــــــذات، بــاعــتــمــادهــا نــقــطــة بــ
شأنها أن تــســّوغ االســتــطــراد فــي السخرية 
 عن 

ً
مــن اآلخـــر، ســـواًء كــان ذلــك اآلخــر كناية

فرد أو جماعة.  

إبراهيم علي

لـــم ُيـــعـــرف بــعــد، مـــا إذا انــتــهــت األزمـــــة بني 
ــة »ســـيـــنـــرجـــي«  ــ ــركـ ــ ــــري وشـ ــــصـ ــاء املـ ــقــــضــ الــ
املتمثلة باملنتج تامر مرسي، في وقت تؤكد 
املــعــلــومــات أن مــرســي لــم يعد فــي منصبه، 
ــرى،  ــتـــاج أخــ ــام إلــــى شـــركـــة إنـ ــهـ وأوكــــلــــت املـ
التي  الــشــروط نفسها  ستعمل الحــقــًا وفــق 

فرضتها اإلدارة القديمة.
في مايو/أيار املاضي، ضجت املواقع الفنية 
»الشركة  إدارة  مــن  مرسي  تامر  إقــالــة  بخبر 
املــتــحــدة لــلــخــدمــات اإلعـــالمـــيـــة«، الــتــي تضع 
يـــدهـــا عــلــى اإلنـــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة املــصــريــة، 
بتهم تـــدور فــي فلك الــهــدر والــفــســاد. ولفتت 
املـــواقـــع، إلـــى أنـــه تــّمــت إقــالــة املــنــتــج املــصــري 
ــّم تشكيل لــجــنــة لــالطــالع  مــن املــجــمــوعــة، وتــ
مرسي،  يديرها  التي  املجموعة  ملفات  على 

تحديدًا شركة »سينرجي«.
مـــــاذا حــــول خــريــطــة الـــتـــعـــاون بـــني شــركــات 
اإلنـــتـــاج الــعــربــيــة، وبـــني الـــشـــروط املــفــتــرض 
الــقــاهــرة؟  فــي  املسلسالت  لتنفيذ  ــراعــى 

ُ
ت أن 

الواضح أن معظم املنتجني العرب، أعرضوا 

الكوميديا، وألقى العديد من النكات املتنوعة، 
والـــــتـــــي لــــأســــف ســــربــــت الحــــقــــًا وتـــعـــرضـــت 
لالنتقادات الشديدة، واتهم سي. كيه بأنه ال 
يهتم بما حصل، ولم ُيعد النظر في تصرفاته. 
العديد من الصحف واملــجــالت كيف  نقرأ في 
اســـتـــخـــدم نـــقـــاد ســــي. كـــيـــه. كـــل نــكــتــة قــالــهــا، 
وأعـــــــــادوا الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا، واتـــهـــمـــوه بـــمـــعـــاداة 
النساء، واألطفال، واملصابني بالتأخر العقلي، 
ليظهر الكوميديان مرة أخرى كشرير، بالرغم 
من أن ما يقوله ليس إال نكات، بل ومضحكة، 
الجمهور. اإلشكالية  كما يتضح من هتافات 
أن ســـي. كــيــه. مــا زال يــريــد الــعــمــل، وال يصح 
حرمانه من العمل بسبب ما قام به، كونه نال 
»العقوبة«، وهــذا بالضبط  بـ ما يمكن وصفه 
موقف مناصري ثقافة اإللغاء؛ على »األشرار« 
أن يختفوا، مهما كانت درجة »الشر« املتهمني 
بها. العام املاضي نشر سي. كيه. على موقعه 
ــه »بـــصـــدق«  ــنـــوانـ ــدًا عـ ــديــ الــــخــــاص عـــرضـــًا جــ
لــلــعــرض  الــنــهــائــي  الـــنـــتـــاج  ــو  وهــ  ،Sincerely
ــه. بـــحـــذف الــكــثــيــر  ــيـ ــي. كـ ــ ــام سـ ــ املــــســــرب؛ إذ قـ
ــاد الــنــظــر في  ــ مـــن الــنــكــات الــتــي تــســربــت، وأعـ
الــتــي عرفها  النكات  ، واســتــخــدم كــل  بعضها 
ألقى  التابوهات،  كل  كسر  الكوميديا،  تاريخ 
نكات »األطفال املوتى«، ونكات حول أصحاب 
ــــرى  الـــتـــأخـــر الـــعـــقـــلـــي، ونــــكــــات جــنــســيــة، وأخـ

عّمار فراس

ضربت حركة »أنا أيضًا« هوليوود وصناعة 
الترفيه في العمق، واختفى كثير من الفاعلني 
ــم،  ــهـ ــتـ ــاولـ فـــيـــهـــا بـــســـبـــب الـــفـــضـــائـــح الــــتــــي طـ
دينوا 

ُ
والجرائم التي ارتكبها بعضهم، سواء أ

بها، أو ال، خصوصًا أن بعضهم بقي يمارس 
عمله بسالسة، كحالة املخرج وودي آلن. لكن، 
بسبب شدة االدعاءات وتنوعها، تم تصنيف 
ــواء  »الــــشــــر األعـــــظـــــم«، ســ ـــ جــمــيــع املـــتـــهـــمـــني كــ
اغتصبوا أو تحرشوا باملئات، أو مارسوا ما 
يسيء على مستوى ضيق، من دون أي ادعاء 
قــانــونــي، كــمــا حــصــل مــع الــكــومــيــدي  لويس 
ســــي. كـــيـــه. نــتــج عـــن »أنـــــا أيـــضـــًا« مـــا يسمى 
وتفعلت  »الجميع«،  لدى  املفرطة  الحساسية 
الصوابية السياسية حتى حدودها القصوى. 
أي كلمة، أو تصرف لم يعجب فئة مــا، يعني 
ــرًا«،  ــــد األشــــــرار شــ تــحــويــل صــاحــبــه إلــــى »أشـ
وعــنــصــري، وعــنــيــف، كــحــالــة ديــفــيــد شــابــيــل، 
الذي اتهم بأنه معاد للعابرين جنسيًا، بسبب 
بالعودة  لكن،  تجاههم.  يلقيها  التي  النكات 
إلـــى الــكــومــيــدي ســـي. كــيــه، فــوقــف الــعــديــد من 
صدقائه إلى جانبه، كون ما قام به، ال يصنف 

ً
أ

تحت »الــشــر األعــظــم«، وال يستحق أن تطبق 
هنا  واملقصود  »اإللــغــاء«،  استراتيجية  عليه 
العمل والظهور، وحرمانه كليًا من  منعه من 

حياته املهنّية. 
لغي سي. كيه. لفترة، واختفى من الفضاءات 

ُ
أ

ــوزع ما  ــ الــعــامــة، لــكــن املـــعـــروف أنـــه يــنــشــر ويـ
ينتجه عــبــر مــوقــعــه الـــخـــاص، أي يــمــكــن دفــع 
بضع دوالرات ملشاهدة أعماله، حتى الجديدة 
منها، تلك التي أنجزها أثناء فترة »اإللغاء«؛ 
إذ قــــــام بـــــزيـــــارة مــــفــــاجــــأة إلــــــى أحــــــد نــــــوادي 

منها  كثيرة،  في مصر، ألسباب  عملهم  عن 
ما فرضته حالة املنع في السنوات األخيرة، 
من خالل الشروط التعجيزية التي وضعها 
مرسي إلتمام أي عمل أو شريك في اإلنتاج 
بانتقال  الغرض  لهذا  واستعيض  املــصــري، 
ــتــــاج إلــــى بـــلـــدان أخــــــرى، منها  شـــركـــات اإلنــ
لبنان. وعلى الرغم من املعاناة االقتصادية، 
تــحــولــت بـــيـــروت إلـــى مــوقــع مــتــقــدم لتنفيذ 

األعمال املصرية.
اإلنتاج  شركات  أن  خاصة،  معلومات  تؤكد 
فــي مصر،  الحضور  يهمها  يعد  لــم  العربية 
ــزام بـــشـــروط قــاســيــة تــفــرض مـــن قبل  ــتــ وااللــ
الـــنـــظـــام املـــصـــري وشــــركــــات قـــطـــاع اإلنـــتـــاج. 
نفذت مجموعة من  قــد  الشركات  هــذه  كانت 
األعمال املصرية خارج القاهرة، ونجحت في 
ذلك. وكذلك األمر بالنسبة إلى بعض األعمال 
بيروت  فــي  ُصـــورت  الــتــي  املشتركة  العربية 
وتركيا، ونجحت أيضًا، خصوصًا من خالل 
مشاركة املصريني، وهذا ما وفر على شركات 
اإلنتاج عناء ارتفاع نسبة امليزانيات املالية، 
خــصــوصــًا لــجــهــة الــتــعــامــل بــــالــــدوالر، الـــذي 
يسجل ارتفاعًا كبيرًا في بيروت. واملعروف أن 
فريق  مع  تتعاون  اللبنانية  اإلنتاج  شركات 
اللبنانية،  بالعملة  حــالــيــًا  اللبناني  الــعــمــل 
ــــن مـــصـــاريـــف  ــك أعـــفـــيـــت الــــشــــركــــات مـ ــ ــذلـ ــ وكـ
الديكور الذي يبنى في القاهرة، في حني أن 
ستأجر حتى يتم 

ُ
مواقع التصوير اللبنانية ت

االنتهاء من التصوير.
لم تعلن شركة صادق الصباح عن إنتاجات 
نسبة  تــراجــع  بعد  املقبل،  للموسم  مصرية 
املــشــاهــدة ملــســلــســالت مــصــريــة صــــورت في 
ــيــــروت، وعـــرضـــت املـــوســـم املـــاضـــي »لــحــم  بــ
ــــراج مــحــمــد اســـامـــة، و«مــلــوك  ــزال« مـــن إخـ ــ غـ

وتتبنى  مــوســى.  أحمد  للمخرج  الجدعنة« 
شــركــة »إيـــغـــل فــيــلــمــز« أيــضــًا مــجــمــوعــة من 
األعــمــال الــعــربــيــة املــصــريــة املــشــتــركــة، منها 
»هــــــــــروب«، إخــــــــراج مــحــمــد جـــمـــعـــة. انــتــهــى 
ــام الشركة  تــصــويــر الــعــمــل فــي بــيــروت. وأمــ
ــاريـــوهـــات املـــصـــريـــة  ــنـ ــيـ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــسـ

لــم يــغــب املنتج  ستنفذ فــي بــيــروت قــريــبــًا. 
محمد مشيش عن هذا املشهد؛ إذ يبدو أنه 
حــمــل ســيــنــاريــوهــاتــه أيــضــًا إلـــى الــعــاصــمــة 
اللبنانية، كما يدرس العمل في تركيا بعد 
نـــجـــاح املــســلــســل الــــســــوري »قـــيـــد مــجــهــول« 
)إخــــراج الــســديــر مــســعــود(، الـــذي صـــور في 

القاهرة اإلنتاج  . هــل خسرت 
ً
كــامــال بــيــروت 

ــدرامــــي  ــــاج الــ ــتـ ــ الــــعــــربــــي؟ وهـــــل يــكــتــفــي اإلنـ
املــــصــــري بـــاألعـــمـــال املــحــلــيــة فــــي مــواجــهــة 
التي  الخليجية  اإلنتاج  وشركات  املنّصات 
ــؤال يمكن أن تخرج  دخــلــت عــلــى الــخــط؟ سـ

إجابته مع العرض الرمضاني املقبل.

عــن سفاح الــقــربــى... كــل املــواضــيــع التي تثير 
الحساسية وغضب املفرطني في صوابيتهم، 
وانتهى بالحديث عما حصل معه، والنصيحة 
التي  التي يستطيع هو وحــده تقديمها، تلك 

تتعلق باملمارسات الغريبة والفاحشة. 
لــكــن، املــثــيــر لــالهــتــمــام، أن ســـي. كــيــه. خــرج 
ــاء، إذ تـــم تــرشــيــح  ــغــ فـــجـــأة مـــن مــجــاهــل اإللــ
الــعــرض الــســابــق إلـــى جــائــزة اإليـــمـــي، التي 
صـــرح مــديــرهــا مــدافــعــًا بــقــولــه إن الترشيح 
لــيــس فــقــط لــــ لـــويـــس ســــي. كـــيـــه، بـــل أيــضــًا 
مــارلــني مــانــســون، مــشــيــرًا إلـــى أن املؤسسة 
ال تتدخل بالتاريخ الشخصي ملن يرسلون 
ترشيحاتهم، إذ ال يمكن منعهم، وأضاف أن 
قــرار فيما يحدث  اإليــمــي صاحبة  مؤسسة 
الــصــالــة وعــلــى البساط  عــلــى الخشبة وفـــي 
الشخصي  بــالــتــاريــخ  تــتــدخــل  األحـــمـــر، وال 
ملن يقدم ترشيحه وال تأخذ بعني االعتبار 
سجله اإلجرامي. واألهم، الترشيح ال يعني 

الدعوة إلى حفل توزيع الجوائز. 
الترشيحات،  هــذه  بسبب  الغضب  اشتعل 
ــــدأت الــهــجــمــات املــتــعــددة عــلــى الــجــائــزة  وبـ
وعــلــى املــرشــحــني، لــتــبــدو مــؤســســة اإليــمــي 
كمن يّدعي الطهرانّية الفنّية، كونها تحاكم 
الخاصة  قوانينها  على  بناء  املــقــدم  العمل 
تاريخ  أســاس  املرتبطة بمضمونه، ال على 

رشح أو الرأي العام. 
ُ
امل

أو  بداية جديدة ربما،  أمــام  إننا  القول  يمكن 
ــادة الــنــظــر فـــي ثــنــائــيــة »شــريــر«  ــ مــحــاولــة إلعـ
ــاء،  ــغــ و»خـــــّيـــــر«؛ فـــمـــن أخـــطـــأ ال يــســتــحــق اإللــ
خــصــوصــًا إن نـــال عــقــوبــتــه، مـــا يــعــنــي إعـــادة 
ــر«، لــــوضــــع خــطــوط  ــ ــشـ ــ الـــنـــظـــر فــــي »طــــيــــف الـ
ــــني« وبــــــني »غـــريـــبـــي  ــرمـ ــ ــجـ ــ ــــني »املـ ــة بـ ــ ــحـ ــ واضـ

األطوار«، أو من أخطؤوا مرة.

المسلسالت العربية... الجغرافيا لم تعد مهمةلويس سي. كيه. ومهرجان الحساسيات الذي يحكم العالم
ألسباب كثيرة، لن يحمل 

موسم الدراما الرمضاني 
2022 تعاون بين المنتجين 

العرب والمصريين. هل 
ستشهد مصر تراجعًا 
في إنتاجها الدرامي؟

الدوحة ـ العربي الجديد

افتتحت في الحي الثقافي »كتارا«، في الدوحة، 
يوم اإلثنني املاضي، ثالثة معارض فنية وتراثية، 
ضمن الفعاليات املصاحبة الستضافة قطر كأس 
الثالثاء  أمــس  فعالياتها  انطلقت  الــتــي  الــعــرب، 
حتى  املــعــارض  وتستمر  منتخبًا،   16 بمشاركة 

الـ18 من ديسمبر/ كانون األول املقبل.
لكرة  كتارا  »معرض  عنوان  األول  املعرض  حمل 
التشكيلي«، ويضم لوحات لفنانني  القدم والفن 
الحماسية  األجــــواء  جــســدت  وعــاملــيــني،  محليني 

آلخر خمسة موندياالت في عالم كرة القدم.
كــــوريــــا  فـــــي  ــــال 2002  ــــديـ ــــونـ مـ املـــــعـــــرض  يــــوثــــق 
أملانيا،  الجنوبية واليابان، ومونديال 2006 في 
ــــأس الـــعـــالـــم 2010 الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي جــنــوب  وكــ
ــقـــدم 2014 في  أفـــريـــقـــيـــا، وكـــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـ
املــعــرض  فــي روســيــا. ويعتبر  الــبــرازيــل، و2018 
األكبر في العروض التفاعلية التي تمزج بني كرة 

القدم والفن التشكيلي.
ــارب الــفــن  ــ ـــمـــا قــ

ّ
ــه قـــل ــ ــذا املــــعــــرض، أنـ ــ الــــالفــــت فــــي هـ

الــتــشــكــيــلــي عـــالـــم الـــريـــاضـــة عـــمـــومـــًا، وكـــــرة الــقــدم 
ــارض الـــريـــاضـــيـــة عــــادة  ــعــ ــــذات؛ إذ تــقــتــصــر املــ ــالـ ــ بـ
األندية  كمالبس  رياضية،  مقتنيات  حضور  على 
واملــنــتــخــبــات، الـــُكـــرات، ومـــا إلـــى ذلـــك مــن تفاصيل. 
يــأتــي الــفــن الــتــشــكــيــلــي، فــي هـــذا الــســيــاق، لــيــصــّور 
املــالعــب مــن مــنــظــوره؛ إذ نـــرى مــيــّســي فــي واحـــدة 

من لقطاته الشهيرة وهو يحتفل بتسجيله هدفًا، 
أن يجعل  اخــتــار  اللوحة،  أنجز  الــذي  الفنان  أن  إال 
ــًا، ليبقى  ــبـ الــجــمــهــور، فـــي الــخــلــفــيــة، ضــبــابــيــًا، ذائـ
التركيز على ميسي نفسه، وتلك النظرة التي لوحت 
بها عيناه، رافعًا يده كإشارة احتفاء بالهدف. في 
لوحة أخرى، نرى لحظة تتويج املنتخب اإليطالي 
اللوحة  نــرى  العالم في عــام 2006. وقربها،  بكأس 
الــقــدم؛ تنتمي  كــرة  ل لحظة تاريخية في 

ّ
التي تمث

ا، إذ واجهت إيطاليا املنتخب 
ً

إلى نهائي 2006 أيض
املــبــاراة طــرد نجم فرنسا، زين  الفرنسي، وشهدت 
الــديــن زيـــدان، بعد أن اعــتــدى على مــدافــع املنتخب 
اإليــطــالــي، بتلك »الــنــطــحــة« الــشــهــيــرة، حــني ضرب 

زيدان غريمه برأسه على صدره.
ــر، حــمــل املـــعـــرض الــثــانــي عــنــوان  ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
»املعرض الدائم لرواد الفن التشكيلي« بمشاركة 
ستة مــن الـــرواد فــي قطر هــم: حسن املـــال، وفيقة 
ــام، ســلــمــان  ــ ــ ــــرج دهـ ــدة، فـ ــيـ ســـلـــطـــان، مــحــمــد الـــجـ
املــالــك ويــوســف أحــمــد. يــشــارك هـــؤالء الــفــنــانــون 

في لوحات تنتمي إلى أنماط تشكيلية مختلفة، 
واالنطباعية،  والتعبيرية  الواقعية  بــني  تـــراوح 
لكنها ترّكز جميعًا على مفردات التراث القطري، 
بمختلف أشكالها؛ مثل اللباس التقليدي، سواًء 
للرجال أو النساء، وأجواء الصحراء وعناصرها؛ 
تلك  الحياة في  اللوحات طبيعة  هــذه  إذ تصّور 
وأدوات  وإبـــل،  كخيام،  مــنــه،  ف 

ّ
تتأل ومــا  البيئة، 

يستخدمها سّكان الصحراء، إلى جانب البيوت 
الطينية التي يشّيدها هؤالء.

كـــذلـــك، تـــنـــوع فــعــالــيــات املــــعــــارض، ومــــن بينها 
ــنــــانــــون املــــشــــاركــــون،  ــفــ مــــحــــاضــــرات يـــقـــدمـــهـــا الــ
يتحدثون فيها عن مسيرتهم الفنية، إلى جانب 
عرض كتب تتحدث عن تاريخ الفن التشكيلي في 
التشكيلية  الــلــوحــات  بيع  املــعــرض  ويتيح  قطر. 

ملحبي اقتناء هذه األعمال واملهتمني بها.
أمــا فــي مــا يخص املــعــرض الــثــالــث، فقد اختّص 
ــًا، بـــالـــتـــراث وأعــــمــــال الـــســـدو،  ــذا األخــــيــــر، أيـــضـ هــ
شـــاركـــت فــيــه 25 مـــن الــحــرفــيــات. يــعــتــبــر الــســدو 
من الحرف التقليدية التي ال تزال صامدة، وهو 
الشعر  بيت  ويعد  الخليجي،  التراث  على  نافذة 

من أهم منتجات السدو وأقدمها.
ــواد أولـــيـــة، هـــي عـــبـــارة عن  يــصــنــع الـــســـدو مـــن مــ
ــنـــام، وتمر  صـــوف ووبـــر ومــصــدرهــا اإلبـــل واألغـ
ــرى، مــثــل صــبــغ الـــصـــوف بـــاأللـــوان  ــ بـــمـــراحـــل أخــ
ذات  طبيعية  أصــبــاغ  تستخدم  حيث  املختلفة، 

ألوان ودرجات متعددة.

ذلك الضحك المؤلم

ُصّور مسلسل »لحم غزال« بطولة غادة عبد الرازق في بيروت )فيسبوك(

تستمر المعارض 
حتى الـ 18 من 
الشهر المقبل 
)كتارا(

)Getty( أُلغي سي. كيه. لفترة، واختفى من الفضاءات العامة

الكاتب والمؤدي عّمار دبا )فيسبوك(

على شكل قافلة ُمتنقلة يقودها كل من الكاتب الكوميدي عمار دبا، والممثل سعد الغفري، 
يجول عرض الـ ستاند أب كوميدي، »2 عربي بال حد«، عدة مدن أوروبية، برلين كانت آخرها

2 عربي بال حد

ثالثة معارض في كتارا

فنون وكوكتيل
عرض

متابعة

رصدقضية

في نظرٍة إلى حضور 
فن الـ ستاند آب كوميدي 

في العالم العربي، نجد أنه 
في العقد األخير، مرّ هذا 

الفن بتحّوالت عديدة. قبل 
عام 2010، كان محصورًا 
بمواضيع اجتماعية، ال 
تثير غضب السلطة، وال 
حتى غضب الجمهور. 

بعد الثورات العربية، تجرّأ 
الفنانون، وأصبحت السياسة 

حاضرة على خشبات 
المسارح من دون مواربة. 
بعد استيالء العسكر على 
عديد من النظم، ونتيجًة 

لممارساته االستبدادية، 
عاد المؤدون إلى 
المساحات اآلمنة.

مساحات 
آمنة
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