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MEDIA

محرّرو
لبنان

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ان ـت ـهــت ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـقــابــة م ـح ــرري الـصـحــافــة
اللبنانية ،مساء األربـعــاء ،بفوز الئحة «الوحدة
النقابية» بــرئــاســة النقيب جــوزيــف القصيفي
الذي ينتخب لوالية جديدة ،مع توثيق مخالفات
جسيمة شابت العملية .وتحضرت الالئحة التي
تتألف من  12عضوًا إلعالن فوزها قبل انتهاء

اح ـت ـســاب األصـ ـ ــوات .وف ــور ب ــدء كـلـمــة النقيب
رفـعــت أص ــوات مـعــارضــة مــن قـبــل صحافيني
ّ
«تجمع نقابة الصحافة البديلة»
مستقلني ومن
ضد الالئحة املحسوبة على السلطة السياسية،
مشددين على عــدم شرعيتها وأنها «نقابة ال
تمثل الصحافيني» الــذيــن ال يشمل عــدد كبير
منهم في الجدول النقابي .وبلغت نسبة االقتراع
لـنـقــابــة امل ـحــرريــن ح ــوال ــي  73.5ف ــي امل ــائ ــة من

مجموع جدول الناخبني ،مع اقتراع  671محررًا
من أصل  912من الذين يحق لهم التصويت ،في
إقبال الفت .وقال مازن أبو حمدان املراقب في
الجمعية لـ«العربي الجديد»« :من التجاوزات التي
سجلت قيام بعض األشخاص بالتصويت من
خــارج املعزل ،كذلك ضغط عــدد من املرشحني
على ناخبني ،عدا عن مجيء أشخاص ومعهم
بشكل مسبق لوائح مختارة فيها األسماء».
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ّ
«تجمع نقابة الصحافة البديلة»
في بيان ،قــال
ال ـ ـ ــذي ح ـص ـل ــت م ــرش ـح ـت ــه إلـ ـيـ ـس ــار قـبـيـســي
على  93صوتًا «استطعنا تحقيق هدفنا من
ال ـتــرش ـيــح ب ـفــرض رق ــاب ــة لـلـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة
وتوثيق االنتهاكات واملخالفات ملتابعة معركتنا
القضائية والقانونية» .وأكد «انطالق املعركة من
داخل النقابة حتى تحريرها» ،داعيًا الصحافيني
إلى أوسع تضامن ممكن.

انفجرت أزمة تتعلق بقيد نقابة الصحافيين المصريين أخيرًا ،بعد تقدم طلبات «تحت التمرين» ومحاوالت تسجيل
ّ
ظل وضع مأساوي للصحافة وغياب المحتوى منها والزج بالمخضرمين في السجون
غير صحافيين كأعضاء ،في

إغراق نقابة الصحافيين في مصر« :عشوائيات» القيد
القاهرة ـ العربي الجديد

سـ ـ ـن ـ ــوات ط ــويـ ـل ــة قـ ـض ــاه ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الصحافيني املصريني في بــاط صاحبة
الـ ـج ــال ــة ،ق ـب ــل ال ـح ـص ــول ع ـل ــى عـضــويــة
ن ـق ــاب ــة ال ـص ـح ــاف ـي ــن الـ ـت ــي ك ــان ــت تـمـثــل
ً
حلما ألبناء املهنةً ،
نظرا إلــى أنها كانت
ً
تتطلب شــروطــا صعبة أهمها أن يتأكد
مـجـلــس الـنـقــابــة الـ ــذي ك ــان يـضــم أسـمــاء
المعة في املهنة ولجنة القيد ،من أحقيه
املـ ـتـ ـق ــدم ــن ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ال ـع ـض ــوي ــة
وممارستهم العمل الصحافي بأصوله
امل ـت ـعــارف عـلـيـهــا .ه ـكــذا ك ــان ال ـح ــال منذ
ً
تقريبا ،لكنه اختلف
عشر سنوات مضت
ً
ً
وخصوصا بعد تنحية ما كان
كثيرا
اآلن
يسمى بـ«تيار االستقالل» داخل النقابة،
وس ـي ـطــرة املـحـســوبــن عـلــى ال ــدول ــة على
مـفــاصــل الـنـقــابــة ،فيما أصـبــح الحصول
على عضوية النقابة يتم بشكل عشوائي
وب ــأع ــداد ك ـب ـيــرة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إغ ــاق
الـكـثـيــر مــن الـصـحــف وتـســريــح العاملني
فيها.
واملعروف أن نقابة الصحافيني املصريني
ب ـح ـس ــب الـ ـق ــان ــون ت ـش ـك ــل ل ـج ـن ــة م ـكــونــة
م ــن ث ــاث ــة أعـ ـض ــاء ف ــي م ـج ـلــس ال ـن ـقــابــة
ت ـس ـمــى «ل ـج ـنــة ال ـق ـي ــد» ،وتـ ـك ــون الـلـجـنــة
مـســؤولــة عــن فـتــح ب ــاب الـتـقــدم للراغبني
فــي ال ـح ـصــول عـلــى عـضــويــة الـنـقــابــة ،ثم
للنقابة ،وهذه
يتقدم الراغبني بأوراقهم ً
األوراق يحددها القانون أيضا وتشتمل
ع ـلــى ع ـقــد «م ــوح ــد» أق ــرت ــه ال ـن ـقــابــة ،بني
ال ـص ـ ًحــافــي وامل ــؤس ـس ــة ال ـتــي يـعـمــل بـهــا،
إضافة إلى شهادة بأن الصحافي مؤمن
عليه في التأمينات االجتماعية ،وأرشيف
يثبت عمله بالصحافة .ويشترط القانون
رق ــم ( )76لـسـنــة  1970ال ـخ ــاص بــإنـشــاء
ن ـق ــاب ــة ال ـص ـح ــاف ـي ــن ،ل ـع ـضــويــة ال ـن ـقــابــة
أن يـكــون املـتـقــدم صحافيًا مـحـتــرفــا ،وأن
يـبــاشــر بصفة أســاسـيــة ومنتظمة مهنة
الصحافة ،ويتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا،
وأال يـبــاشــر مـهـنــة أخـ ــرى ،وأن ي ـكــون قد
أمضى مــدة التمرين بغير انقطاع ،وكان
له نشاط صحافي ظاهر خاللها.
ومــا فجر أزمــة القيد بنقابة الصحافيني
أخـيـرًا هــو تـقــدم عــدد ضخم للجنة القيد
ً
متقدما،
«تحت التمرين» وصــل إلــى 540
في ظل وضع تمر به الصحافة والصحف،
ً
يـ ــراه ك ـث ـيــرون ص ـعـ ًـبــا ،وال يـسـمــح أص ــا
بــدخــول ه ــذا ال ـعــدد الـكـبـيــر إل ــى الـنـقــابــة،
حـ ـي ــث إن «ال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة» ت ـ ـضـ ــرب ال ــوس ــط
الصحافي في مصر ،وذلــك بسبب إغالق
عــدد كبير مــن الـجــرائــد أبــوابـهــا .وبــن ما
أثار الجدل حول الدفعة األخيرة املتقدمة
لـلـجـنــة ال ـق ـيــد «ت ـح ــت ال ـت ـم ــري ــن» بـنـقــابــة
الصحافيني ،هــو وج ــود الـنــائــب محمود
ب ــدر م ــؤس ــس م ــا ع ــرف ب ـحــركــة «ت ـم ــرد»،
وال ـنــائ ـبــة ع ــن ح ــزب «ال ـت ـج ـمــع» مــارسـيــل
س ـم ـيــر ،ض ـمــن امل ـت ـقــدمــن ل ـل ـج ـنــة ،وهـمــا
ال ـش ـخ ـص ــان ال ـ ـلـ ــذان ال ت ـن ـط ـبــق عـلـيـهـمــا
ال ـشــروط الـقــانــونـيــة لــالـتـحــاق بالنقابة،
ب ـح ـســب م ــا ورد ف ــي ط ـع ــن ق ــدم ــه عـضــو
الجمعية الـعـمــومـيــة للنقابة الصحافي
ريمون فرنسيس.
يــرى نقابي مـصــري مـخـضــرم ،لــم يكشف
ع ـ ــن اس ـ ـم ـ ــه ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث م ـ ــع «الـ ـع ــرب ــي
ّ
الجديد» ،أن مسألة ضم النقابة ألعضاء
جــدد دون التدقيق في مؤهالتهم للعمل
بمهنة الصحافة هي عملية «إغراق نقابة
الصحافيني بتقييد عشوائي للمتقدمني
للحصول على العضوية» .ويـقــول «رغــم
أن النقابة رفضت قيد متدربني في جرائد
ك ـث ـيــرة ،ل ـكــن م ــوض ــوع ال ـق ـيــد ب ــه فــوضــى
ً
كـبـيــرة» ،مــوضـ ًـحــا أن هـنــاك ضـغــوطــا من
ال ـجــرائــد ال ـخــاصــة وال ـشــركــات املساهمة
ل ـق ـي ــد ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـع ــام ـل ــن بـ ـه ــا ،فــي
الوقت الــذي تقترب فيه الجرائد القومية
مــن «صفر قيد» ألنها توقفت عــن ًتعيني
ص ـحــاف ـيــن م ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات» ،م ـض ـيــفــا أن
«ال ــذي ــن ي ـت ـقــدمــون اآلن لـلـقـيــد ف ــي نـقــابــة

الصحافيني ،أغلبهم «عشوائيات» وهناك
م ــن ي ـت ـقــدم م ــن أج ــل ال ـح ـصــول ع ـلــى بــدل
ال ـت ــدري ــب وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ( 2500جنيه
تمنحها وزارة املالية لكل عضو) وما إلى
ذلك من خدمات».
ولم ينكر النقابي املخضرم في الوقت ذاته
أن ع ـ ً
ـددا مــن أعـضــاء مجلس النقابة مثل
محمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل،
ً
تشددا
وهشام يونس الــذي يــراه أكثرهم
ً
ووعيا في موضوع القيد وما يحدث فيه،

ضغوط من الجرائد
الخاصة والشركات
لقيد صحافييها

«يـحــاولــون الــوقــوف بـصــرامــة أم ــام القيد
ً
الـعـشــوائــي» .ويستدرك قــائــا« :طبعًا إذا
لــم يعترض أحــد األعـضــاء ،وإذا استوفى
املتقدم أوراق قيده ،فلجنة القيد وعضو
مـجـلــس الـنـقــابــة ال يـمـكــن أن يتجاهلها،
ول ـك ــن ه ـن ــاك ح ـســاس ـيــات خ ــاص ــة ،يجب
ال ـن ـظ ــر إلـ ـيـ ـه ــا ،فـ ــي املـ ـتـ ـق ــدم ــن ،وف ـحــص
موقفهم بشكل دقيق» .ويضيف أن «لجنة
القيد ليست جزيرة معزولة عن النقابة،
ولــديـهــا ح ــاالت بها طـعــون واضـحــة مثل

الصحف الخاصة باتت تسيطر على النقابة (محمد الراعي/فرانس برس)

صحف ال تجد ما تنشره

ّ
تنص املادة « »22من الئحة القيد بنقابة الصحافيني على
أن« :التفرغ للعمل الصحافي شرط من شــروط اكتساب
العضوية واستمرارها .ويعتبر العمل في اإلعــانــات ،أو
االشتغال بأعمال إداريــة أو غير صحافية في املؤسسة،
من األسباب التي تفقد العضو شرطًا من شروط العضوية
الـعــامـلــة ،وكــذلــك العمل بــأجــر لــدى الـ ــوزرات واملــؤسـســات
العامة والخاصة بما يؤثر على طبيعة عمل الصحافي
ومــا تستلزمه من موضوعية والـتــزام بأخالقيات املهنة
وقــواعــدهــا ،وابـتـعــاد عــن إقــامــة أي تعامالت مــع مصادر
األخ ـبــار» .هــذه ال ـشــروط يــرى عضو الجمعية العمومية
ً
ريمون فرنسيس أنها ال تنطبق مثال على النائب محمود
بــدر وسـكــرتـيــرة رئـيــس حــزب التجمع السابقة والنائبة
الـحــالـيــة مــارسـيــل سمير املـتـقــدمــن للجنة الـقـيــد بنقابة
الصحافيني ،ويرى أن هناك مخالفة من ناحية أخرى ألن
عضو البرملان يجب أن يكون متفرغًا.
عضو سابق بمجلس نقابة الصحافيني ،لم يكشف عن

اسـمــه ،يـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :هـنــاك فــوضــى كبيرة
في مسألة القيد اآلن .وهناك صحف تطرد الصحافيني
مثل «املـصــري الـيــوم» ،وهـنــاك صحف أخــرى ال تجد ما
تـنـشــره ،وصـحــافـيــون ال ي ـجــدون مــا يكتبونه ،فـمــن أيــن
أت ــى ه ــذا ال ـعــدد الـكـبـيــر املـتـقــدم للجنة ال ـق ـيــد» .ويضيف
العضو السابق أن «هناك صحيفة تحصل على  70ألف
جنيه من كل شخص يرغب في الحصول على عضوية
نقابة الصحافيني» ،مستغربًا أن يكون هناك أكثر من
 20شـخـصــا مـتـقــدمــن لـلـحـصــول عـلــى عـضــويــة نقابة
الصحافيني قادمني من جريدة «الطريق» اململوكة لرجل
األعمال مدحت بركات الــذي قضت محكمة جنح الدقي،
فــي  18ف ـبــرايــر /ش ـبــاط  ،2017بـتــأيـيــد الـحـكــم ال ـصــادر
ض ــده بــالـحـبــس  3س ـن ــوات ،التـهــامــه بــالـنـصــب .مضيفًا
أن «الصحافيني عــادة ما يكونون الحلقة األضعف ،فهم
يرغبون بشدة فــي دخــول النقابة ،لكن املؤسسات التي
يعملون بها غالبًا ما تستغلهم».

مـحـمــود ب ــدر ومــارس ـيــل سـمـيــر ،ونـمــاذج
أخـ ـ ــرى ،وال تـسـتـطـيــع الـ ـق ــول بـ ــأن لجنة
القيد جمهورية مستقلة ال يستطيع أحد
االقـ ـت ــراب مـنـهــا ،فـلــو ه ـنــاك إرادة م ــن أي
عضو باملجلس لالعتراض على هذا فلن
يمر ويجب أن يناقش ،وال أحد يستطيع
ت ـ ـجـ ــاوزه ،وال ي ـم ـكــن ل ـث ــاث ــة أعـ ـض ــاء أن
يختطفوا مسألة القيد وينفردوا بها».
وي ـش ـي ــر ال ـن ـق ــاب ــي إل ـ ــى أن ع ـض ــو مـجـلــس
النقابة هشام يونس «كــان يراجع كشوف
اإلنتاج لكل املتقدمني ويدخل إلى اإلنترنت
ويبحث في كل موضوع قدمه الصحافي،
وي ـتــأكــد م ــن أن ــه م ــوض ــوع ص ـحــافــي ليس
ً
مـنـقــوال مــن م ـصــادر أخ ــرى ويـتــأكــد مــن أن
الصحافي قــام بواجبه في املــوضــوع ،قبل
أن يقرر قبوله ،لكن األمر اآلن لم يعد كذلك».
ويقول «ال بد أن ننتقد أنفسنا .لدينا اآلن
في مجلس النقابة  4أعضاء رفضوا رئاسة
بعض اللجان من أجل التعبير عن رفضهم
لـتـشـكـيــل ه ـي ـئــة امل ـك ـت ــب ،ول ـك ــن هـ ــذا ليس
معناه أن تعتزل العمل .يجب على هــؤالء
أن يعبروا عن الجمعية العمومية ويضعوا
جـ ــدول أع ـم ــال ،فــالـعـمــل الـحـقـيـقــي ملجلس
النقابة ليس أن أدير «لجنة نشاط» لكن هو
السياسات العامة املتعلقة بأوضاع املهنة
وال ـص ـح ــاف ـي ــن .وع ـض ــو م ـج ـلــس ال ـن ـقــابــة
ال ــذي يــديــر لجنة مثل «ال ـشــؤون العربية»
عمله
أو «ال ـحــريــات» يـتـصــور أن ه ــذه هــو ً
داخــل املجلس .يجب فقط أن يكون مشرفا
داخ ــل اللجنة ويـجـتــذب أعـضــاء مــن داخــل
الجمعية العمومية للعمل في تلك اللجنة،
لكن طبيعة عمله أن يتحدث عن الحريات
واملهنة وبعض املواد في الدستور املجمدة
مثل إلغاء الحبس».
األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة امل ـ ـس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــدون مــن
ت ـش ـك ـي ــل ه ـي ـئ ــة م ـك ـت ــب ول ـ ـجـ ــان مـجـلــس
ن ـقــابــة ال ـص ـحــاف ـيــن هـ ــم :م ـحـمــد خــراجــة
ومـ ـحـ ـم ــد سـ ـع ــد عـ ـب ــد ال ـح ـف ـي ــظ وهـ ـش ــام
يــونــس ومـحـمــود كــامــل .وي ـقــول النقابي
امل ـخ ـضــرم ،إن ــه بــالـنـسـبــة مل ــوض ًــوع القيد
ً
موحدا
«لو هــؤالء األربعة اتخذوا موقفا
ي ـس ـت ـط ـي ـع ــون أن يـ ـفـ ـعـ ـل ــوا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــع
اعـتــراضــات أعـضــاء الجمعية العمومية،
ويـمـكـنـهــم ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـن ـق ـيــب ضـيــاء
رشـ ــوان ولـجـنــة الـقـيــد ألن يـتــوقـفــوا عند
بـعــض ال ـحــاالت الـتــي طـعــن عليها زمــاء
ويدرسوها داخل املجلس ،وهذا هو الحد
األدنـ ـ ــى» .ويـضـيــف أن «ال ـقــانــون يسمح
ل ـن ـقــابــة ال ـص ـحــاف ـيــن بـتـنـقـيــة ج ــداول ـه ــا.
فنحن مهنة الشرط األساسي لها وعمود
الـخـيـمــة فــي الـقـيــد هــو «امل ـم ــارس ــة» ،فــإذا
توقفت ممارسة املهنة فمن حــق النقابة
أن ت ــراج ــع مـســالــة ال ـق ـيــد» .وي ـتــابــع« :فــي
السابق عندما كنت عضوا باملجلس كان
هناك موجات قيد أسوأ أيام أسامة سرايا
وإبــراه ـيــم نــافــع ،إذ كــانــوا يــدف ـعــون إلــى
النقابة بأعضاء ليغيروا تركيبة الجمعية
ً
الـعـمــومـيــة ،ف ـبــدل مــن أن تـكــون الجمعية
العمومية  %60منها من ما يسمى بتيار
االسـتـقــال و %40الـبــاقــي ،كــانــوا يريدون
إدخال العشوائيني لقلب النسبة ،ووقتها
بــدأت موجة دخــول من الصحف القومية
رهـيـبــة ،عـبــارة عــن «سـكــرتـيــرات» وأق ــارب
ل ــرؤس ــاء ال ـت ـحــريــر ،أم ــا اآلن ف ـمــا يـحــدث
هو «إغــراق النقابة» وأنــا اعتبر ما حدث
ف ــي ال ـســابــق نـقـطــة ف ــي مـحـيــط بالنسبة
مل ــا ي ـح ــدث اآلن ،إذ أص ـب ــح ال ـق ـي ــد يـضــم
ف ــي أك ـثــر م ــن  50بــاملــائــة ،صـحــافـيــن من
الصحف الخاصة» .ويوضح أن «موضوع
النقابة
القيد أصبح مشكلة حقيقية في ً
ويـحـتــاج إلــى تركيز ووع ــي» ،مضيفا أن
«لجنة القيد كانت تضم مخضرمني مثل
جالل عيسى وجالل عارف وأمينة شفيق
ورج ــائ ــي امل ـي ــرغ ـن ــي ،لــدي ـهــم خـ ـب ــرات في
املـهـنــة وخ ـبــرات فــي الـعـمــل الـنـقــابــي ،لكن
اآلن هناك من بني املسؤولني عن القيد من
دخ ــل الـنـقــابــة مــن ب ــاب خلفي وه ــو القيد
االستئنافي الــذي أصبح أخطر من القيد
الطبيعي من خالل لجنة القيد».
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منوعات فنون وكوكتيل
مقابلة

محمود الخطيب

فــي  28نــوفـمـبــر /تـشــريــن الثاني
املاضي ،عرضت ّ
منصة «الجزيرة
 »O2ب ــرن ــامـ ـج ــا ي ـح ـم ــل عـ ـن ــوان
«دهــال ـيــز» .بـهــذا الـبــرنــامــج ،يـخــوض املمثل
املـ ـص ــري ع ـم ــرو واك ـ ــد ت ـجــرب ـتــه األولـ ـ ــى في
أداء تمثيلي،
التقديم .يستند البرنامج إلى ٍ
إلى جانب مهارات مرتبطة بتقديم البرامج
وعرض املعلومات بأسلوب ّ
شيق.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،الـتـقــت «الـعــربــي الـجــديــد»
الـفـنــان عمر واك ــد .عــن هــذه الـتـجــربــة ،يقول
إنــه يسعى إلــى طــرح مــا يشبهه ويعبر عن
قـنــاعــاتــه فــي جميع املـشــاريــع الـتــي يقدمها
ل ـل ـج ـم ـهــور ،وي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن األف ـ ـكـ ــار ال ـتــي
يقدمها البرنامج مبنية على االستنتاجات
الـتــي تــوصــل إلـيـهــا مــن الـكـتــب الـتــي قــرأهــا،
مـضـيـفــا« :ف ــي داخـ ــل ك ــل واحـ ــد م ـنــا أسـئـلــة
كثيرة يبحث عن إجابات عنها ،وسيالحظ
الجمهور في أول حلقة كيف عالجنا قضية
ش ــائـ ـك ــة ،ت ـت ـع ـلــق ب ـف ـك ــرة غ ـ ــزو امل ـخ ـل ــوق ــات
الفضائية لألرض».

يخوض الممثل عمرو واكد تجربته األولى في التقديم ،من خالل برنامج «دهاليز» على منصة
«الجزيرة  .»O2هنا حديث معه حول تجربته هذه ،إلى جانب جديده السينمائي

عمرو واكد

جولة في «دهاليز» الممثل
فيلمان أوروبيان

يؤكد واكــد أنــه ال يخشى املغامرة ،وينطلق
في مشاريعه الفنية من نقطة تقديم الفائدة
وامل ـت ـع ــة مـ ـع ــا .يـ ـق ــول« :ان ـت ـه ـي ــت أخـ ـيـ ـرًا مــن
تصوير فيلمني ،األول هو كوميدي بعنوان
(األبطال الخارقون رغم أنوفهم) ،من بطولة
وإخ ـ ـ ــراج ف ـن ــان فــرن ـســي اس ـم ــه فـيـلـيــب شــو،
وتجربته تتشابه إلــى حــد بعيد مــع تجربة
(ثالثي أضواء املسرح) .وتدور أحداث الفيلم
حول الشخصية الكرتونية الشهيرة باتمان،

الــذي يفقد الــذاكــرة وينسى مــن هــو ،ودوري
ال ــرج ــل ال ـش ــري ــر الـ ــذي يـسـتـفـيــد م ــن نـسـيــان
الـبـطــل لـشـخـصـيـتــه» ،مـشـيـرًا إل ــى أن الفيلم
ُ
سيعرض في الشهور األولى من العام املقبل.
يـتـحــدث واك ــد ،أي ـضــا ،عــن الـفـيـلــم اإلسـبــانــي
«بناء الـحـمــراء» ،الــذي يجسد فيه شخصية
لسان الدين بن الخطيب ،ويحكي قصة قصر
الحمراء ،والدسائس واملؤامرات التي أحاطت
به في تلك الفترة .يقول« :تدور الحكاية حول
لسان الدين بن الخطيب .وفكرة العمل هي

ينتقد واكد استمرار
تحكم الدولة المصرية
في صناعة الفن

التركيز على العصر العربي اإلســامــي في
تـلــك ال ـف ـتــرة ،وه ــو عـصــر ذهـبــي غـنــي علميًا
وث ـق ــاف ـي ــا .س ـ ُـي ـع ــرض ال ـع ـم ــل ف ــي واحـ ـ ــد مــن
املهرجانات الكبرى قبل عرضه للجمهور في
أواخر العام املقبل».
إمالءات سياسية

يـنـتـقــد ع ـمــرو واك ــد اس ـت ـمــرار تـحـكــم الــدولــة
املـصــريــة فــي صناعة الـفــن ،معتبرًا أن األمــر
مــؤذ للحالة الفنية في أي بلد حــول العالم،

رامي وميا
صدم الجمهور بسبب
ُ
ظهور الممثل عمرو واكد
مع ممثلة األفالم اإلباحية
السابقة ،ميا خليفة ،في
مسلسل «رامي» (الصورة).
يعلق على األمر« :لم أقم
باختيار الممثلين ،وال أجد
مشكلة بأن يختار المخرج
أي ممثل الئق للدور ،وليس
دوري أن أحكم على أحد.
أنظر للموضوع من زاوية
وجودها في العمل،
وأتساءل :هل عطلته؟
أم هل قدمت دورها
بإجادة وكسب المسلسل
من وجودها؟ ما يعنيني
شخصيًا أنني قدمت دوري
بمهنية».

قوى ناعمة

ي ـت ـف ــق عـ ـم ــرو واك ـ ـ ــد إل ـ ــى حـ ــد مـ ــا مـ ــع ف ـكــرة
وج ــود نـمــاذج فــي السينما الغربية تسعى
إلــى تأطير العرب في شخصيات املتخلفني
واملـتــأخــريــن عــن الـحـضــارة والــركــب العاملي
ويـ ـق ــول« :ع ــرض ــت ع ـل ـ ّـي ال ـك ـث ـيــر م ــن األفـ ــام
ال ـت ــي ت ـح ـمــل ف ــي بــاط ـن ـهــا رس ــائ ــل تنتقص
مــن ال ـعــرب وكـنــت أرفـضـهــا ،ألن فيها حكمًا
مسبقًا وحـشـرًا لشخصية العربي فــي فيلم
بدور الشخص الجاهل أو السكير والعربيد
أو اإلره ــاب ــي بـطــرق ســاذجــة ،فالسينما من
أنواع القوى الناعمة التي يتسلل الجميع من
خاللها ليحقق كل شخص مبتغاه».
ويعبر عمرو واكد عن سعادته لوجود نجوم
ع ــرب دخ ـلــوا هــول ـيــوود مــن أوس ــع أبــوابـهــا،
ولهم حضور دائم في السينما العاملية ،مثل
رام ــي مــالــك ومـحـمــد كــريــم وغ ـســان مسعود
وسامر املصري ،لكنه يرى استحالة أن يقوم
مـنـتــج غــربــي بجمعهم مـعــا فــي عـمــل واحــد
لخدمة قضية عربية مــا ،فـ«الفكرة يمكن أن
تنجح إذا تم تبنيها من داخل العالم العربي،
بـمـعـنــى أن ت ـخــرج أف ــام عــربـيــة ت ـعــرض في
املهرجانات العاملية ،تفسر للمشاهد الغربي
تفاصيل حياة الـعــرب اإلنسانية ،وبالتالي
نبني جـسـرًا بيننا وبـيـنـهــم ،ونــوضــح أننا
مثلهم نأكل ونشرب ولدينا أبناء وطموحات
ف ــي ال ـح ـيــاة ،وتـحــركـنــا ال ــدواف ــع اإلنـســانـيــة.
ومن هنا ،ستبدأ تتشكل لديهم صورة تقبل
الهوية العربية الخالية من ادعاءات اإلرهاب
وال ـت ـف ــرق ــة ،فــال ـف ـنــان وظ ـي ـف ـتــه أن ي ـع ـبــر عن
الـنــاس ،وحــن يستشعر اآلخــر هــذا التعبير
سيبدأ بالبحث عن الحقيقة».
راحة فنية

إضاءة

وجدة ـ فرح بختي

وموسيقى املالوف في تونس» .يشير شهيد،
إلـ ــى أنـ ــه ب ـح ـكــم أن وج ـ ــدة مــدي ـنــة ح ــدودي ــة،
وبحكم قربها من مدينة األنــدلــس؛ فقد دخل
عدد من املسلمني هذه املنطقة ،وأدخلوا معهم
ثقافتهم وتقاليدهم ،وك ــان مــن ضمنها هذا
ال ـت ــراث الـجـمـيــل ،أي املــوسـيـقــى الـغــرنــاطـيــة،
ولـ ـع ــل اول ج ـم ـع ـي ــة ت ــأسـ ـس ــت ل ـل ـمــوس ـي ـقــى
والطرب الغرناطي كانت في وجدة عام ،1921
ُ
وأطلق عليها اسم الجمعية األندلسية للطرب
واملسرح واآلداب.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ن ـســأل شـهـيــد :م ــا ه ــي أهــم
الـ ـنـ ـش ــاط ــات وامل ـ ـشـ ــاركـ ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
الجمعية؟ ليجيب« :حفاظًا على هذا التراث،
تسهر الجمعية على تنظيم مهرجان سنوي
يعرف دورته الحادية عشرة في شهر مارس/
آذار من كل عــام؛ مهرجان ذو طابع غرناطي،
يحضره فنانون من مختلف البلدان العربية
ومــدن املـغــرب ،وتميزه سـهــرات غرناطية من
عدة فرق وندوات ،وتشارك فيه أيضًا كل سنة
فرقة نسيم األندلس التابعة للجمعية.
وق ــد ش ــارك ــت فــرقــة نـسـيــم األن ــدل ــس ف ــي عــدة
ت ـظ ــاه ــرات م ــن أبـ ــرزهـ ــا :امل ـه ــرج ــان امل ـغــاربــي
للموسيقى األنــدلـسـيــة بـتـلـمـســان بــالـجــزائــر
 ،2011وم ـ ـهـ ــرجـ ــان امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـت ـق ـل ـيــديــة
ببجاية بالجزائر  ،2012ومهرجان أندلسيات

كان للموسيقى
الغرناطية حضور مهم
في األعراس والحفالت
احتضنت مدينة وجدة الطرب الغرناطي منذ القدم (فيسبوك)

دراسة

مضادات حيوية بالتحرير الجيني
محمد الحداد

اكتشف بــاحـثــون طريقة جــديــدة إلنـتــاج مـضــادات
حيوية مـعـقــدة ،تستغل التحرير الجيني ،إلعــادة
برمجة مسارات األدوية املستقبلية املطلوبة بشكل
ع ــاج ــل ،مل ـكــاف ـحــة م ـق ــاوم ــة مـ ـض ــادات امل ـي ـكــروبــات،
املهملة واألوبئة.
وعالج األمراض
ُ
فـ ــي دراسـ ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة ن ـ ـشـ ــرت فـ ــي دوريـ ـ ـ ــة Nature
 ،Communicationsاكـتـشــف بــاح ـثــون م ــن جامعة
مانشستر طريقة جديدة للتعامل مع إنزيمات خط
التجميع الرئيسية في البكتيريا ،والتي يمكن أن
تمهد الطريق لجيل جديد من العالجات باملضادات
الحيوية .وفق الدراسة ،يشير املؤلفون إلى إمكانية
استخدام التحرير الجيني (تقنية كريسبر كاس)
لـخـلــق إن ــزي ـم ــات ج ــدي ــدة لـلـبـبـتـيــد غ ـيــر الـصـبـغــي
( - )NRPSوهــو مــن املــركـبــات الثانوية الـتــي تنتج
ع ــادة عــن طــريــق الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا
والفطريات  -وتنتج مضادات حيوية مهمة سريريًا.
وت ـع ــد ال ـب ـب ـت ـيــدات غ ـيــر الـصـبـغـيــة م ــن اإلنــزي ـمــات
امل ـن ـت ـج ــة لـ ـلـ ـمـ ـض ــادات ال ـح ـي ــوي ــة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة مـثــل
الـبـنـسـلــن .وم ــع ذل ــك ،حـتــى اآلن ،ك ــان تـحــريــر هــذه
اإلنزيمات املعقدة إلنتاج مضادات حيوية جديدة
وأكثر فاعلية يمثل تحديًا كبيرًا.
أح ــدث ــت تـقـنـيــة الـتـحــريــر الـجـيـنــي امل ـعــروفــة بــاســم
«كريسبر /كــاس  »9ثــورة في العلوم البيولوجية،
استحقت عليها مـطـ ِّـورتــا هــذه التقنية؛ الفرنسية
إيمانويل شاربنتييه ،واألميركية جينيفر داودنا،

جائزة نوبل في الكيمياء لعام  .2020تعتمد تقنية
التحرير الجيني ،كريسبر ،على دليل من الحمض
النووي الريبوزي  ،RNAيمكنه تحديد الجزء املراد
تـعــديـلــه ب ــدق ــة ،وم ــن ث ــم ي ـقــوم إن ــزي ــم  CAS9بقص
الحمض ال ـنــووي عند هــذا الـجــزء ليسمح بــإجــراء
التعديل املطلوب .تسبب عــدوى مقاومة مضادات
امليكروبات ( )AMRقــرابــة  700ألــف حالة وفــاة كل
ع ــام عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم .وم ــن املـتــوقــع أن يرتفع
الـعــدد إلــى  10مــايــن ،مــا يكلف االقـتـصــاد العاملي
قرابة  100تريليون دوالر بحلول عام  .2050كذلك
ت ـه ـ ّـدد م ـقــاومــة م ـض ــادات امل ـي ـكــروبــات ال ـعــديــد من
أه ــداف التنمية املـسـتــدامــة لــأمــم املـتـحــدة ،مــع 28
م ـل ـيــون ش ـخــص إض ــاف ــي ي ـم ـكــن أن ي ـج ـب ــروا على
العيش فــي فقر مدقع بحلول عــام  2050مــا لــم يتم
احتواء مقاومة مضادات امليكروبات.
وقال جيسون ماكفيلد ،أستاذ الكيمياء الحيوية في
جامعة مانشستر واملؤلف الرئيسي في الدراسة ،إن
عملية تعديل الجينات يمكن أن تستخدم إلنتاج
مضادات حيوية محسنة ،وربما تؤدي إلى تطوير

يمكن إنتاج تركيبات جديدة
للمضادات ذات الخصائص
المحسنة

ظهور مسببات
األمراض
المقاومة
للمضادات
الحيوية هو أحد
أكبر التهديدات
التي تواجهها
البشرية (رمسيس
ماتي /األناضول)

ع ــاج ــات ج ــدي ــدة ت ـســاعــد ف ــي م ـكــاف ـحــة مـسـبـبــات
األمراض واألمراض املقاومة لألدوية في املستقبل.
ويوضح ماكفيلد في تصريح لـ«العربي الجديد»
إن ظـهــور مسببات األم ــراض املـقــاومــة للمضادات
الحيوية ،هو أحــد أكبر التهديدات التي تواجهها
ال ـب ـش ــري ــة ال ـ ـيـ ــوم .وأن ط ــري ـق ــة ت ـح ــري ــر ال ـج ـي ـنــات
ال ـتــي ط ــوره ــا فــري ـقــه ،ه ــي طــريـقــة فـعــالــة وســريـعــة
للغاية لهندسة اإلنــزيـمــات املعقدة ،التي يمكن أن
تنتج تــركـيـبــات جــديــدة لـلـمـضــادات الـحـيــويــة ذات
الخصائص املحسنة.
تمكنت الـكــائـنــات الـحـيــة الــدقـيـقــة ،مـثــل البكتيريا
التي تعيش في التربة ،من تطوير إنزيمات تخليق
الببتيد غـيــر الـصـبـغــي ،الـتــي تجمع وح ــدات بناء
تسمى األح ـمــاض األمينية فــي منتجات الببتيد،
وغالبًا ما يكون لها نشاط قوي جدًا من املضادات
الـ ـحـ ـي ــوي ــة .ي ـت ــم اشـ ـتـ ـق ــاق الـ ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـ ـضـ ــادات
الـحـيــويــة املـهـمــة واملـسـتـخــدمــة بـكـثــرة ح ــول العالم
من إنزيمات الببتيد غير الصبغي ،مثل البنسلني،
وفانكوميسني ،ودابتوميسني.
ومــع ظهور بعض مسببات األمــراض القاتلة التي
تقاوم كل هذه املضادات الحيوية املوجودة حاليًا،
ف ــإن أح ــد ال ـح ـلــول ال ـتــي ق ــد ت ـكــون أمـ ــام الـبــاحـثــن
هــو ابـتـكــار م ـض ــادات حـيــويــة جــديــدة بخصائص
محسنة يمكنها التعامل مع آليات مقاومة مسببات
األمـ ـ ــراض .وم ــن بــن ه ــذه ال ـج ـهــود ،الـطــريـقــة الـتــي
ابتكرها مؤلفو الــدراســة لتحرير جينات إنزيمات
الببتيد غير الصبغي.

رصد

الموسيقى الغرناطية في جمعية مغربية
بمجرد أن تطأ قدماك هذه البقعة من مدينة
وج ــدة ،فــي الجهة الشرقية مــن امل ـغــرب ،تجد
نفسك وقــد انتقلت إلــى زمــن آخ ــر ،إلــى قرابة
 700عــام مـضــت .ليس فقط ألنــك تــرى بعض
ملسات هذا الزمن السابق على الـجــدران؛ لكن
ألن ــك أيـضــا سـتــرى وتـسـمــع آالت وموسيقى
تنتمي إليه .ربما يكون وجه االختالف األبرز،
أن ــك ت ــرى ف ـت ـيــات وف ـت ـيــانــا ،ي ــرت ــدون األزيـ ــاء
ال ـع ـصــريــة .ه ـن ــا ،ف ــي مـبـنــى «ج ـم ـع ـيــة نسيم
األنــدلــس للطرب الغرناطي» ،في وجــدة ،ثمة
بــرنــامــج واضـ ــح ،يـشـيــر إل ـيــه الـجـمـعـيــة الـتــي
تهدف إلى أن تحافظ ،مع شيء من التطوير،
على هذا اللون من الطرب واملوسيقى.
يقول رئيس الجمعية ،املوسيقي عمر شهيد،
في حديث إلى «العربي الجديد» ،إن الجمعية
تعمل منذ تأسيسها في عام  ،2005على نشر
هــذا ال ـتــراث الـثـمــن ،بتكوين أجـيــال متتالية
لحمل مشعل هذا التراث؛ إذ يلتحق ،سنويًا،
باملدرسة التابعة للجمعية ،وكذلك بجمعيات
ومعاهد أخ ــرى ،أع ــداد كبيرة مــن الطلبة من
الذكور واإلناث ،وذلك إما بطلب منا ،أو برغبة
من املتقدمني ،واملتقدمات.
ي ـض ـي ــف شـ ـهـ ـي ــد« :ل ـ ـقـ ــد احـ ـتـ ـضـ ـن ــت م ــدي ـن ــة
وجـ ــدة ال ـط ــرب ال ـغــرنــاطــي مـنــد ال ـق ــدم ،ولـعــل
ذلــك بفضل الـهـجــرات األنــدلـسـيــة إلــى املغرب
ال ـعــربــي ،خــاصــة امل ـغــرب وتــونــس وال ـجــزائــر،
بعد سقوط غرناطة التي تسمى بالفردوس
املـفـقــود ،وقــد كــونــت لـنــا ثــاث م ــدارس؛ وهــي
موسيقى اآللة واملوسيقى األندلسية الشهيرة
باملغرب ،واملعروفة بعدد من مناطق املغرب،
واملوسيقى الكالسيكية الشهيرة في الجزائر،

ب ـس ـبــب اإلمـ ـ ـ ـ ــاءات الـ ـت ــي ي ـط ـب ـق ـهــا م ـسـ ّـيــرو
الـ ـصـ ـن ــاع ــة ،ويـ ـضـ ـي ــف« :ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر يـشـكــل
مـعــانــاة ألي صــانــع أف ــام يــريــد تـقــديــم عمل
ً
غير سياسي ،فمثال فيلم (ريش) نال واحدة
مــن أه ــم الـجــوائــز الــدولـيــة فــي مـهــرجــان كــان
السينمائي ،لتتم مهاجمته بحجة إساءته
ً
للدولة .الفيلم مثال يعكس حالة موجودة في
كل مكان وال يمكن إنكارها».
ي ــأم ــل واك ـ ــد بـ ــأن تـتـحـســن أحـ ـ ــوال الـسـيـنـمــا
والدراما في مصر ،مشيرًا إلى الحالة الصعبة
التي يعيشها العاملون في صناعة السينما
وي ـق ــول« :سـمـعــت بــأنــه سيتم تخفيف حــدة
الـتــدخــل فــي األع ـمــال الفنية املقبلة ،وسيتم
إعـ ـط ــاء م ـســاحــة ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص امل ـصــري
والعربي إلنتاج أعمال فنية من دون رقابة
مـسـبـقــة ،لـكــن مــا سـيـتــم عــرضــه ف ــي املــواســم
املـقـبـلــة سـيـكـشــف ع ـمــا إذا ك ــان ذل ــك ممكنًا
وسيعكس حجم التدخل ،لكن باعتقادي لن
يتم األمر بالسهولة التي يتخيلها البعض».

ال يخفي واك ــد رغبته بــاملـشــاركــة فــي أعمال
سـيـنـمــائـيــة عــرب ـيــة ف ــي ب ـلــده م ـصــر وي ـقــول:
«ال أجـلــس فــي منطقة الــراحــة الفنية كوني
مطلوبًا للعمل فــي أوروبـ ــا وأم ـيــركــا .أفتقد
ل ـل ـع ـمــل فـ ــي م ــواضـ ـي ــع ت ـه ــم أهـ ـل ــي وب ـل ــدي
ومجتمعي ،لكنني اآلن ال أملك هذه املساحة
من التعبير بحكم عدم قدرتي على السفر إلى
مصر ،عدا عن كوني مشطوبًا من نقابة املهن
التمثيلية ،وال أستطيع العمل هناك ،لكنني
سـعـيــد بــالـجـمـهــور امل ـصــري ال ــذي يتابعني
على مواقع التواصل االجتماعي».
ال ينفي واكــد أن وجــوده في أوروبــا ساعده
عـلــى تـقــديــم أع ـمــال مـهـمــة ،وأن ه ــذه األف ــام
م ــا ك ــان م ــن املـمـكــن أن يـقــدمـهــا ل ــو أن ــه بقي
فــي مصر بسبب انشغاله الــدائــم فــي تقديم
أعمال محلية ،ويقول «أنا مصري وسأبقى
مدينًا لبلدي وشعبي مــا دمــت حيًا ومهما
قيل عني».

ال يخفي رغبته بالمشاركة في أعمال سينمائية عربية في بلده (غاريث كاترمول)Getty/
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الفنانون في العالم البديل« ...فلتر» األغاني والتجميل
القليعة بالجزائر  ،2014ومهرجان املوسيقى
األندلسية بإشبيلية بإسبانيا .2015
أمــا على الصعيد الوطني ،فللجمعية سجل
ح ــاف ــل ف ــي ه ـ ــذا املـ ـ ـي ـ ــدان ،ح ـي ــث ش ــارك ــت فــي
الـعــديــد مــن املـهــرجــانــات فــي ف ــاس ،ومكناس،
والرباط ،وطنجة ،وتطوان ،وشفشاون ،وسال،
ومـ ــراكـ ــش ،وال ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء .ف ــي م ــا يخص
املوسيقى الغرناطية وتعريفها ،يقول شهيد
إنـهــا تتميز بـعــدة أل ـحــان ،يطلق عليها اســم
النوبة الكاملة التي تتكون من خمسة أجزاء.
وتتميز أيضًا بإيقاعها املتفرد ،الــذي يجمع
بني آلــة العود والكمان والغيتار واملندولني،
وم ــا يـسـمــى أيـضــا عـنــد الــوجــديــن بــآلــة كــاط
ك ــاط وآلـ ــة ف ـيــولــون والـ ـن ــاي ،واإلي ـ ـقـ ــاع ،وآل ــة
البيانو مع أناشيد وأغاني تنشدها الفرقة.
وتتميز فرقة الغرناطي أيضًا بزيها التقليدي؛
إذ يعتمر الــذكــور طــربــوشــا أحـمــر ،ويــرتــدون
ّ
وجدي
جلبابًا .أما بالنسبة لإلناث؛ فلباسهن
بحتُ ،يطلق عليه اسم كاراكوا.
بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن ال ـ ـح ـ ـفـ ــات ،كـ ـي ــف تـ ـ ــرى ح ـض ــور
الـطــرب الغرناطي فــي املجتمع املغربي عامة
والــوجــدي خــاصــة؟ نسأل شهيد .يـقــول« :لقد
كان للغرناطي حضور في األعراس والحفالت
الــوجــديــة؛ إذ كــان ال يمكن أن يـقــام عــرس في
وجــدة ،إال وتحضره فرقة الطرب الغرناطي.
لكن ،مع األسف ،أصبح هذا التراث يندثر ،ولم
يعد لــه حـضــور كبير فــي األع ــراس الــوجــديــة.
ن ـجــده أحـيــانــا ل ــدى بـعــض ال ـعــائــات وجــديــة
األصل ،التي ال تزال تحافظ على هذا التراث».
يضيف« :لألسف ،ال يلقى هذا التراث دعمًا من
الحكومة ،ولم يأخذ حقه الالئق من االهتمام
مثل باقي الفنون؛ إذ نعتمد فقط على تبرعات
بعض املحبني واملولعني بهذا الفن».

بعيدًا عن الهدف التجاري
لمواقع وتطبيقات
الهواتف والمواقع
اإللكترونية ،تسجل
التقنيات الجديدة تفاعًال
كبيرًا من متابعي الفنانين
إبراهيم علي

يــومــا بـعــد ي ــوم ،تـعـمــد تـطـبـيـقــات وتـقـنـيــات
عــالــم امل ـيــديــا ال ـبــدي ـلــة إل ــى إص ـ ــدار خــاصـيــة
جديدة ،تساعد في تسهيل عمليات البحث،
وتسهم ،إلى حد بعيد ،في الترويج للفنانني
واملؤثرين في هذا العالم.
يـبــدو أن الـتـقـنـيــات والـتـطـبـيـقــات املستجدة
في عالم امليديا ال تقف عند حدود التواصل
اإلن ـس ــان ــي ع ـمــومــا ،ب ــل ت ـح ــاول ف ــي ك ــل مــرة
«إغــراء» املتابعني بتقنيات جديدة ،منها ما
يختص بالجمال ،وآخر يختص بالتجميل.
أخ ـي ـرًا ،أطـلـقـتـهــا املـغـنـيــة الـلـبـنــانـيــة نـجــوى
كرم ،ميزة تقنية جديدة ،تتعلق باالستماع
والعرض ألغانيها عبر «فلتر» ،يعيد قديمها
الغنائي وجديدها معًا ،بحسب رغبة املتابع.
فاجأت نجوى كرم متابعيها بـ «فلتر» خاص
بأرشيفها الغنائي ،يسمح للمشاركني فيه
بــاالس ـت ـمــاع إل ــى إح ــدى أغـنـيــاتـهــا .وتـفــاعــل
كثيرون مع «الفلتر» املستحدث ،الذي يعيد
إلـ ــى الـ ــذاكـ ــرة أرشـ ـي ــف كـ ــرم ال ـض ـخ ــم ،ال ــذي
يتضمن أكثر من  250أغنية .تفاعل معجبو

نجوى كرم مع التطبيق الجديد؛ إذ يظهرهم
في الخلفية ،يــؤدون األغنية التي اختاروها
في التطبيق الجديد.
حـ ـص ــدت نـ ـج ــوى ك ـ ــرم مـ ــزي ـ ـدًا مـ ــن ال ـت ـفــاعــل
وت ـب ــادل الـفـيــديــوهــات ،الـتــي أعـ ــادت نشرها
ع ـب ــر صـفـحـتـهــا ال ـخ ــاص ّــة «ت ــويـ ـت ــر» ،دع ـمــا
للحملة الجديدة التي تبنتها.
لـ ـع ــل نـ ـج ــوى كـ ـ ــرم الـ ـفـ ـن ــان ــة األول ـ ـ ـ ــى عــرب ـيــا
الـتــي تختار «فـلـتــر» لتفعيل تطبيق خاص
بأغانيها ،فــي وقــت يعتمد معظم الفنانني
ع ـل ــى املـ ـنـ ـص ــات الـ ـب ــديـ ـل ــة ،ل ــاس ـت ـم ــاع إل ــى
إلنتاجهم الغنائي أو املوسيقي ،ويمكن أن
تسجل خطوة نجوى كرم مزيدًا من التفاعل
م ــن خـ ــال اس ـت ـخــدام ـهــا الح ـق ــا ف ــي مـســاحــة
كبيرة خاصة بنشر األغاني.
ف ــي أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول  ،2020أطـلـقــت
املمثلة اللبنانية نادين نجيم خاصية «فلتر»
ج ــدي ــد ع ـلــى م ـحـ ّـمــل الـ ـص ــور «إن ـس ـت ـغ ــرام»،
وذل ــك بـعــد ف ـتــرة م ــن ال ـت ـشــويــق ،وه ــي فـكــرة
راودتها بعد انفجار مرفأ بيروت أغسطس/
آب  ،2020خـصــوصــا مــع كـثــرة استخدامها
الـفــاتــر لتغطية آث ــار ال ـنــدوب عـلــى وجهها
مــن اإلص ــاب ــة .يتميز الـفـلـتــر بــالـحـفــاظ على
املالمح كما هــي ،مثل الشامة والعينني ،مع
خــاصـيــة مـكـيــاج ال ـع ـيــون ،مـثــل ً«اآليــاي ـنــر».
وشاركت نجيم ،بعدها ،مجموعة من املقاطع
تستخدم فيها الفلتر ،وعلقت بالقول« :ميوز،
صار رسميًا جاهز ،فيكم تجربوه وتعطوني
ٔ
رايكم».
قد يكون تطبيق «سناب شات» ،الذي انطلق
عام  ،2011من أكثر الوسائل التي تستخدم
تقنية وأن ــواع «الـفــاتــر» ،خصوصًا مــن قبل
املشاهير الـعــرب والغربيني على حــد ســواء.

أطلقت نجوى كرم «فلتر» سريعًا خاصًا بأغانيها (ذبيان سعد)

ً
اجتاح التطبيق العالم ،وحقق تفاعال كبيرًا،
ملا يحمله من ميزات سهلة ،ومدة قياسية في
التصوير واإلضافات املطلوبة والنشر.
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن ه ــدفـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري والـ ـع ــائ ــد
امل ــال ــي ال ـ ــذي تـحـقـقــه هـ ــذه املـ ــواقـ ــع ،تشكل
ه ــذه «ال ـث ــورة» التكنولوجية واق ـعــا يضع

املـتــابـعــن أم ــام تــوفــر ال ـخــدمــات املـطـلــوبــة،
ب ـش ـكــل س ــري ــع ،ل ـيــس أق ـل ــه ال ـح ـص ــول على
أغـنـيــة عـمــرهــا س ـنــوات فــي أق ــل مــن دقـيـقــة،
ـال ،وإع ــادة إرسالها أو
وبمستوى تقني عـ ٍ
نسخها ومبادلتها على مــواقــع التواصل
كـ ــافـ ــة .إل ـ ــى ج ــان ــب إج ـ ـبـ ــار ج ـي ــل آخ ـ ــر مــن

املتابعني أكثرهم من املراهقني ،للتفاعل مع
رؤي ــة الـفـنــان املفضل لــديـهــم ،إن عــن طريق
االسـتـمــاع إلــى أغــانـيــه ،أو اسـتـغــال تقنية
تتعلق بالجمال وتحسني الشكل الخارجي،
عن طريق تقنيات الفالتر أو «الفوتوشوب»
الخاص بالهواتف الذكية.

